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Samenvatting 

Ret doel van de opdracht is het specificeren, ontwerpen en construeren van een beitelhouder 
die het mogelijk maakt een dieptevariatie tijdens het snijden te realiseren en de insteltijd te 
verkorten. 

Er is een aluminium beitelhouder ontworpen, waarmee het mogelijk is de x- en z-translatie 
en 1/J-rotatie van de ingeklemde beitel (Fresnelbeitel of profielbeitel) zonder wrijving en spe
ling in te stellen. Dit kan handmatig, zonder kennis van het tussenliggende mechanisme, met 
behulp van differentieel micrometerschroeven worden uitgevoerd. Ret mechanisme is voor
zien van een virtueel draaipunt en ontkoppelt actuatoren voor drie instellingen. Ret bereik 
bedraagt in x- en z-richting ±0, 5mm en 1/J-richting ±1 o. Ret is mogelijk de beitel onder een 
hoek van 20° met de symmetrie-as te plaatsen. 

De beitelhouder is uitgevoerd als manipulator. Nadat de positie is ingesteld wordt het 
mechanisme overgenomen door een overnameklem, zodat de stijfheid in x- en z-richting wordt 
vergroot. 

Voor toepassing bij een Fresnelstructuur, kan een beitelklem op het mechanisme geplaatst 
worden. Bij een profielstructuur wordt een fijne-slag-module op het mechanisme geplaatst. 
Deze module maakt, met een closed-loop piezo actuator, een dieptevariatie met de profielbeitel 
van ±lOJ.Lm bij een frequentie van SOH z mogelijk. Een extra encoder op de trammel voorziet 
in de benodigde informatie. Bij een profielstructuur kan een beitelhouder voor de hoogtebeitel 
toegevoegd worden. 

De beitelhouder is uitgevoerd als toevoeging op de Lifrel, een fijnverspaningsbank. Ook 
kan hij zonder veel aanpassingen op andere machines aangebracht worden. Op de Lifrel wordt 
geen gebruik gemaakt van sensoren om de verplaatsingen tijdens het instellen te meten. De in
stelling wordt gecontroleerd door een afdruk van het bewerkte materiaal op te meten. Wanneer 
de beitelhouder op een nauwkeurigere machine is geplaatst, kunnen er verplaatsingssensoren 
worden gemonteerd. 

Ret instellen van de beitels is voorspelbaar gemaakt. Rierdoor is het aantal iteratielussen 
in de instelprocedure beperkt. De uitvoering van een iteratielus kan verkort worden door het 
meetsysteem aan te passen. Ret is te overwegen een nieuwe (stijvere) machine te ontwerpen, 
waarbij het instellen van de beitels in het antwerp is meegenomen. 
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Summary 

This project's goal is to specify, design and construct a chiselholder for the Lifrel. This holder 
should shorten the time needed for positioning the tools and give the possibility to apply a 
depth-variation to an optical grooveprofile. 

An aluminum toolholder has been designed, which gives the possibility to position a 
clamped tool (Fresnel-tool or profile-tool) in x-, z- and 'lj!-direction without experiencing 
friction or play. Positioning can be done manually, using differential micrometers, without 
any knowledge of the used mechanism. The mechanism is provided with a virtual point of 
rotation and three unlinked actuators for positioning. In x- and z-direction the toolholder's 
range covers ±0, 5mm. In 'lj!-direction this is ± 1 o. A tool can be placed under a maximum 
angle of 20° in relation to the axis of symmetry. 

The toolholder is carried out as a manipulator. By fixation of the desired position using 
a fixation-clamp, a higher stiffness and a higher natural frequency can be accomplished. 

When used for the Fresnelstructure, a simple toolclamp can be attached to the mecha
nism. The groovestructure requires a small-stroke-module. This module establishes a ±lOp,m 
variation of depth at a frequency of 50Hz, using a closed-loop piezo actuator. An additional 
encoder attached to the drum, provides necessary position information. The groovestructure 
can be provided with an additional toolholder for the altitude-tool. 

The toolholder is made as an addition to the Lifrel. Using the toolholder on the Lifrel, 
will not call for sensors to measure the tool positioning. Checking a product-copy will show 
whether the right position is reached. When applying the toolholder on a more accurate 
machine, displacement-sensors can be mounted. 

Positioning the tools has been made predictable. The result is a decrease of the number 
of iteration-loops in the positioning-procedure. The elapsed time needed to execute one 
iteration-loop can be decreased by adjusting the measuring system. Designing a new (more 
stiff) machine, incorporating positioning the tools, can be considered. 

lll 



lV Summary 



Inhoudsopgave 

Samenvatting 

Summary 

1 Inleiding 
1.1 Probleemstelling ..... . 

1.1.1 Optische structuren 
1.1.2 De machine ..... 
1.1.3 Huidige productie procedure 
1.1.4 Huidige meetprocedure positionering beitels . 

1.2 Doelstelling van de afstudeeropdracht 
1.3 Indeling verslag ............ . 

2 Specificatie beitelhouder 
2.1 Inleiding ................. . 
2.2 Lifrel ................... . 

2.2.1 Beschrijving machine onderdelen 
2.2.2 Bewerkingsgegevens . . . . . 
2.2.3 Snijkrachten . . . . . . . . . 
2.2.4 Stijfheid van de machine zelf 

2.3 Beitelpositie ............. . 
2.3.1 Profiel van het te bewerken materiaal 
2.3.2 Instellen van de beitel(s) . 
2.3.3 Meten . . . . . . . . . . 

2.4 Stijfheid en dynamisch gedrag . 
2.4.1 Benodigde stijfheid . 
2.4.2 Dynamisch gedrag 

2.5 Operationele eisen . . 
2.5.1 Proces-eisen .. 
2.5.2 Operator-eisen 
2.5.3 Inbouwruimte . 

2.6 Overzicht specificaties beitelhouder 

3 Probleemanalyse 
3.1 Inleiding .................................... . 
3.2 Het te ontwerpen instelsysteem ....................... . 

3.2.1 Positioneren van de beitel voor het maken van de Fresnelstructuur 
3.2.2 Positioneren van de beitels voor het maken van een groefstructuur 
3.2.3 Systeem voor het instellen van de beitel of van de beitelpunt 

3.3 Deelopdrachten . . . . . . . . . . . . . 
3.3.1 Ontwerp van het instelsysteem 

v 

iii 

1 
1 
1 
3 
4 
6 
7 
7 

9 
9 
9 
9 

12 
12 
13 
13 
13 
14 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 

21 
21 
21 
22 
22 
23 
24 
24 



Vl INHOUDSOPGAVE 

3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.3.6 
3.3.7 
3.3.8 

4 Concept 

Ondersteuning van de beitelhouder . . . . . 
Het mogelijk maken van een dieptevariatie . 
Maximale inbouwruimte . . . . . . . . . . 
Inklemmen van de beitel ......... . 
Nauwkeurigheid / Temperatuursinvloeden 
Keuze aandrijving en sensor . 
Realisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.1 Inleiding . . . . . . . . . 
4.2 Mechanismen . . . . . . 

4.2.1 Vrijheidsgraden . 
4.2.2 Breed mechanisme 
4.2.3 Lang mechanisme . 
4.2.4 Keuze van het mechanisme 

4.3 Beitelinklemming ......... . 
4.4 Mogelijkheden voor het uitvoeren van de fijne slag 

4.4.1 Aandrijving van de fijne slag . . . . . . . . 
4.4.2 Stijfheid in x-richting van het mechanisme versus de fijne-slag-module 
4.4.3 Dynamisch gedrag 
4.4.4 Keuze fijne slag . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.5 De overnameklem .................. . 
4.5.1 Mogelijke uitvoeringsvormen voor de klem . 
4.5.2 Aandachtspunten met betrekking tot klem ontwerp . 
4.5.3 Overnemen van de vrijheidsgraden . . . . . . . . 
4.5.4 Verschillende uitvoeringen van de overnameklem 

4.6 Uitvoering van de fijne-slag-module ........... . 
4. 7 Aandrijving en meetsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. 7.1 Aandrijving en meetsysteem van de manipulator 
4. 7.2 Keuze van aandrijving en sensoren voor de fijne-slag-module 

4.8 Ondersteuning van de beitelhouder . . . . . . . . . . . 
4.8.1 Toepassen van elastische elementen ...... . 
4.8.2 Toepassen van een aero- of hydrostatisch lager 

4.9 Overige ontwerp-overwegingen ... 
4.9.1 Thermomechanisch gedrag. 
4.9.2 Materiaalkeuze .... 
4.9.3 Gebruik overbrenging 

5 Uitwerking concept 
5.1 Inleiding ........................... . 
5.2 Afmetingen van het stangenmechanisme ......... . 

5.2.1 Overbrengverhoudingen in het stangenmechanisme 
5.2.2 Afmetingen actuatorstangen van het mechanisme . 

5.3 Afmetingen 3D-uitvoering mechanisme .......... . 
5.3.1 Alternatieven 3D-uitvoering mechanisme ..... . 
5.3.2 Aandachtspunten voor de uitvoering van diverse elastische elementen . 
5.3.3 Uitvoering ophanging lichaam I .................. . 
5.3.4 Materiaalkeuze voor het mechanisme ............... . 
5.3.5 Dimensioneren van de elastische elementen van het mechanisme. 

5.4 Gebruik overbrenging en actuatoren voor het mechanisme .. . 
5.4.1 Keuze van actuatoren voor het mechanisme ...... . 
5.4.2 Uitvoering van de overbrenging voor de x- en z-actuator 

5.5 Uitvoering van de fijne-slag-module ............... . 

24 
25 
25 
25 
26 
26 
26 

27 
27 
27 
27 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
41 
43 
43 
45 
46 
46 
47 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
52 

55 
55 
55 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
63 
63 
67 
67 
69 
71 



INHOUDSOPGAVE 

5.5.1 Actuatorkeuze voor de fijne slag 
5.5.2 Sensorkeuze voor de fijne slag .. 
5.5.3 De fijne-slag-module ...... . 
5.5.4 Uitvoering van de overnameklem 
5.5.5 x-overbrenging 

5.6 Realisatie ..... . 
5.6.1 Beveiligingen 
5.6.2 Productie . . 

5.7 De instelprocedure . 
5.7.1 Het instellen van de beitelpunt vanuit de neutrale stand 
5. 7.2 Het instellen van de beitelpunt, niet vanuit de neutrale positie 
5.7.3 Instelprocedure en optredende fouten .............. . 

6 Analyse van het mechanisme 
6.1 Mechanisch gedrag ............ . 
6.2 Statische stijfheid . . . . . . . . . . . . . . 

6.2.1 De x-stijfheid van het mechanisme 
6.2.2 De z-stijfheid van het mechanisme 
6.2.3 De ¢-stijfheid van het mechanisme 
6.2.4 Stijfheden van het mechanisme . . 

6.3 De laagste eigenfrequenties ....... . 
6.3.1 Dynamisch gedraag bepaald aan de hand van Lagrange 
6.3.2 Dynamisch gedrag bepaald met behulp van pro-mechanica. 
6.3.3 Vergelijking 

6.4 Thermisch gedrag . 

7 Aanbevelingen 
7.1 Toegepast op nauwkeurigere machine . 

7.1.1 Meten van de verplaatsingen 
7.2 Nieuw meetsysteem ..... . 
7.3 Ontwerp hoogtebeitelhouder .... . 
7.4 Ontwerp van een regeling . . . . . . 
7.5 Idee met betrekking tot fijne-slag-module 
7.6 Aanbevelingen analyse .......... . 

8 Conclusies en aanbevelingen 

A De Lifrel 
A.1 De sledes van de Lifrel . . . . . . . . . . . . . 
A.2 Afwijkingsbronnen . . . . . . . . . . . . . . . 
A.3 Aandachtspunten m.b.t. de Fresnelstructuur. 

A.3.1 Andere aandachtspunten realisatie Fresnelstructuur. 
A.3.2 Omstellen van de beitel voor de Fresnelstructuur . 

A.4 Het meetgedeelte van een iteratielus in de instelprocedure 
A.5 Andere beitelhouders op de Lifrel . . . . . . . . . . . . . . 

B Definities en omschrijvingen 
B.1 Graden van vrijheid .... 

B.1.1 Vrijgelaten vrijheidsgraad . 
B.1.2 Vastgelegde vrijheidsgraad . 
B.1.3 Instelbare vrijheidsgraad . 

B.2 Positie ......... . 
B.2.1 Nauwkeurigheid ..... 

Vll 

71 
71 
71 
72 
73 
74 
74 
74 
76 
77 
77 
78 

79 
79 
80 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
84 
85 
86 

89 
89 
89 
90 
90 
91 
91 
92 

95 

99 
99 

100 
102 
102 
102 
103 
103 

105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 



Vlll INHOUDSOPGAVE 

B.2.2 Reproduceerbaarheid . 
B.2.3 Resolutie ...... . 

B.3 Oppervlakte-kwaliteit ... . 
B.4 Brekingoppervlak en brandpuntafstand. 

B.4.1 Brandpunt van een sferische lens 
B.5 Eigenschappen van actuatoren en sensoren van belang voor een regeling 

B.5.1 Bandbreedte 
B.5.2 Gevoeligheid 
B.5.3 Lineariteit . . 
B.5.4 Nulpuntsdrift 
B.5.5 Resolutie . . 
B.5.6 Thermische drift 

106 
107 
107 
107 
108 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 

C Ontwerpprincipes 111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
114 
115 
117 
117 

C.1 Kinematisch ontwerpen ...... . 
C.2 Structurele loop en thermische loop . 
C.3 Symmetrie .............. . 
C.4 Ontwerpaspecten specifiek m.b.t. aandrijving 

C.4.1 Offset aandrijving .......... . 
C.5 Ontwerpaspecten specifiek m.b.t. het meetsysteem 

C.5.1 Abbe principe en Bryan principe 
C.5.2 Meetframe .. 

C.6 Wrijving . . . . . . . . 
C.6.1 Stribeck curve 
C.6.2 Stick-slip . . . 

C. 7 Hysteresis . . . . . . . 
C.7.1 Hysteresis bij positioneren . 
C.7.2 Hysteresis bij inklemmen . 

D Aandachtspunten bij keuze en gebruik verschillende onderdelen 119 
D.1 Kopieren van een rotatiepunt . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
D.2 Aandachtspunten keuzejontwerp meet- en aandrijfsysteem . 119 
D.3 Actuatoren voor kleine translaties . . . . . . . . . . 121 

D.3.1 Specifieke eigenschappen piezo-actuator . . . . . . . 121 
D.3.2 Specifieke eigenschappen duikspoel-actuator . . . . . 123 
D.3.3 Specifieke eigenschappen van een motor met een overbrenging van rotatie naar 

translatie . . . . . . . . 123 
D.4 Sensoren voor kleine translaties . . . . . . . . . 124 

D.4.1 Rekstrookjes . . . . . . . . . . . . . . . 124 
D.4.2 Eddy-Current (wervelstroom) sensoren . 124 
D.4.3 Inductieve sensoren . 125 
D.4.4 Capacitieve sensoren . . . . . . . . . . . 125 

D.5 Elastische elementen . . . . . . . . . . . . . . . 125 
D.5.1 Eigenschappen van elastische elementen 126 
D.5.2 Stijfheid elastische elementen 127 
D.5.3 Kinematisch gedrag 131 
D.5.4 Toe te passen slag . . . . . . 131 

E Afleidingen voor het manipulator ontwerp 133 
E.1 Vereenvoudigde berekening z-stijfheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
E.2 Afleiding stijfheid bij belasting van een balkuiteinde loodrecht op de axiale richting . 134 
E.3 Berekening belastingen op fijne-slag-module van optie 1 . . . . . . . . . . . 135 
E.4 Keuze lengtes x- en z-stang voor compensatie parasitaire x- en z-translaties . . . . . 137 



INHOUDSOPGAVE 

E.4.1 Lengte x-stang, compensatie parasitaire x-translatie bij z-slag . 
E.4.2 Lengte z-stang, compensatie parasitaire z-translatie bij x-slag 

E.5 Nadere uitleg uitvoeringsvormen mechanisme ............. . 

F Krachten op de lichamen van het mechanisme 
F .1 X-belasting 
F.2 Z-belasting .. . 
F.3 7P-belasting .. . 
FA Stijfheidsmatrix . 
F.5 Stijfheden elastische onderdelen . 

G Te maken onderdelen 
G .1 Mechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.l.1 Tekeningen lichaam I tot en met III .......... . 
G.l.2 Tekeningen lichaam IV en stangen van het mechanisme 

G.2 Overbrengverhoudingen 
G.3 Overnameklem . 
G.4 FijneSlagModule 

H Inkoop onderdelen 
H.1 Actuator mechanisme 
H.2 Actuator fijne-slag-module . 

IX 

137 
138 
139 

141 
141 
142 
144 
145 
146 

147 
149 
150 
152 
154 
156 
157 

159 
159 
160 



X INHOUDSOPGAVE 



Lijst van figuren 

1.1 Ftesnel-lenzen .... 
1.2 Opbouw Ftesnellens 
1.3 Lichtweg. . . . . . . 
1.4 Voorbeelden van groef-structuren 
1.5 De Lifrel. . . . . . . . . . . . . 
1.6 Naamgeving beitel onderdelen . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2.1 De Lifrel schetsmatig . . . . . . 11 
2.2 Benaming belangrijkste krachten op een beitel. 12 
2.3 Schematische weergave zijaanzicht b-slede en beitelhouder, met daarin posities waar de 

Lifrel stijfheden gemeten zijn. . . 13 
2.4 Kenmerken optische structuren. . 14 
2.5 Structuur beitels . . . . . . . . . 15 
2.6 Beitel niet op rotatie-as b-slede . 16 
2.7 Groef discontinuiteit bij hoogtebeitel breedte gelijk aan de steek 16 
2.8 Effect breedte hoogtebeitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
2.9 Afwijking beitelhouder onafhankelijk van afwijking machine. . 17 

3.1 Oplegvlakken van de beitels 
3.2 Instellen beitels 
3.3 B-slede . . . . . . . . . . . . 

22 
24 
25 

4.1 Instellen van een translatie van lichaam M . 28 
4.2 Vastleggen van de plaats en opdringen van een rotatie rond scharnier Sen S' 29 
4.3 Aangrijpen translatie stang aan lichaam 30 
4.4 Mechanismen . . . . . . . . 31 
4.5 Instellen breed mechanisme . . . . 32 
4.6 Instellen lang mechanisme . . . . . 33 
4. 7 Oppervlak basis beitelinklemming 35 
4.8 Opties beitelinklemming . . . . . . 36 
4.9 Overbrenging bij gebruik 2 actuatoren voor de fijne slag zonder module. 38 
4.10 Figuur voor het bepalen van een eenvoudige benadering van de z-stijfheid van het me-

chanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
4.11 Variatie van de stijfheid in x- en z-richting die de beitel ondervindt bij verdraaien van 

de b-slede . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
4.12 Schets eenzijdige overnameklem .... 
4.13 Uitvoeringsvormen symmetrische klem 
4.14 Abbe afwijking ........... . 
4.15 Thermisch centrum (TC)constructie 
4.16 Overbrengverhouding i ....... . 

xi 

43 
45 
49 
51 
53 



Xll 

5.1 
5.2 
5.3 

5.4 
5.5 
5.6 

5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
5.11 
5.12 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

LIJST VAN FIGUREN 

Afmetingen onderdelen mechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Het mechanisme met het basis-idee voor de x-compensatie . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Uitvoeringsvormen mechanisme, lichaam I al of niet afhankelijk opgehangen ten opzichte 
van het overige deel van het mechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Mogelijkheden uitvoeringsvormen voorste twee gevouwen bladveren lichaam I . . . . . 61 
Mogelijkheden uitvoeringsvormen achterste gevouwen bladveer lichaam I . . . . . . . . 62 
Lengte slap en verstijfd deel van een bladveer bij overeenkomstig kinematisch gedrag 
mci~n~Mg.................. ~ 

Het mechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Overbrenging z en 1/J-actuatoren mechanisme 70 
Uitvoering fijne-slag-module . . . . . . . . . . 72 
Overnameklem en x-overbrengverhouding . . 7 4 
De beitelhouder met overnameklem en fijne-slag-module 75 
Het voorbewerken voor het vonkproces . 76 

N aamgeving mechanisme . . . . . . . . 79 
Vereenvoudigd model van de stijfheden in het mechanisme . 81 
Eerste eigenfrequenties 2D-mechanisme. . . . . . . . . . . . 85 
Verplaatsing van het mechanisme bij een temperatuursverandering 87 

7.1 Mogelijke uitvoeringen hoogtebeitelhouder . 91 
7.2 Alternatief beitelhouder . . . . 93 

A.1 Vrijloop-facet Fresnelstructuur 102 

B.1 Uitleg brandpunt. . . . . . . . . 109 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 

D.1 
D.2 
D.3 

E.1 
E.2 
E.3 

F.1 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 

G.1 
G.2 
G.3 
G.4 
G.5 
G.6 
G.7 

Stribeck curve en figuur waarop stickslip-uitleg is gebaseerd 
Wrijving in contactoppervlak tussen lichaam L en frame 
Hysteresis . . . . . . . . . . . . . 
Hysteresis in een klemverbinding . 

Het kopieren van een rotatiepunt S 
Stijfheid reductie elastische elementen 
Kinematisch gedrag van rechtgeleiding volgens Van Eijk 

Stijfheidreductie bij niet symmetrische belasting . . . . 
Buig- en afschuifstijfheid uitgezet tegen verhouding h/L 
Belastingen op het parallellogram van optie 1 . 

Gegeneraliseerde coordinaten bij belasting Fx .. 
Ontkoppelde lichamen bij belasting Fx . . . . . 
Gegeneraliseerde coordinaten bij belasting Fz. . 
Ontkoppelde lichamen bij belasting Fz . . . . 
Gegeneraliseerde coordinaten bij belasting M. 
Ontkoppelde lichamen bij belasting M 

Beitelhouder 
Tekeningen beitelhouder . . . . . . . . 
Tekening van het mechanisme zonder overbrengverhoudingen VM actuatoren 
Lichaam I .............. . 
Lichaam I met gevouwen bladveren . 
Lichaam II 
Lichaam III . . . . . . . . . . . . . . 

115 
116 
116 
118 

119 
130 
131 

134 
135 
137 

141 
142 
143 
143 
144 
145 

147 
148 
149 
150 
150 
151 
151 



LIJST VAN FIGUREN 

G.8 Tekeningen lichaam IV en stangen tussen II-III ... 
G.9 Stangen die het mechanisme aan het frame koppelen 
G.10 Overbrengverhouding van de x-actuator 
G.ll Overbrengverhouding van de ~-actuator 
G.12 Overbrengverhouding van de z-actuator 
G.13 Overnameklem ............. . 
G.14 Tekeningen fijne slag module ..... . 
G.15 Tekeningen fijne slag module inclusief blaveer overnameklem. 

Xlll 

152 
153 
154 
155 
155 
156 
157 
158 



xiv LIJST VAN FIGUREN 



Lijst van tabellen 

2.1 Gegevens slede-aandrijvingen . . . . . . . . . . . . . . . 10 
2.2 Machine-gegevens met betrekking tot optische profielen. 19 
2.3 Gewenste beitelhouder-specificaties . . . . . . . . . . . . 19 

3.1 Overzicht van de positioneeropties voor groefstructuurbeitels 23 

4.1 Verplaatsing [J.tm] van de beitelpunt t.o.v. de sensor bij 0,5°C temperatuurstijging. 49 

5.1 Gegevens van de voorste gevouwen bladveren van lichaam I 61 
5.2 Gegevens van de achterste gevouwen bladveer van lichaam I 63 
5.3 Overzicht materiaal-eigenschappen . . . . . . . . . . . . . . 63 
5.4 Overzicht materiaal-eigenschappen m.b.t. bewerkbaarheid . 64 
5.5 Overzicht van de gegevens van de differentieel micrometerschroef 68 
5.6 Actuatortranslatie [mm] bij hoekverdraaiing . . . . . . . . . . . . 69 
5. 7 Translaties van de beitel, met afwijking t.o.v. het virtuele draaipunt dx en dz 78 

F.1 Overzicht stijfheden elastische elementen .................... . 146 

XV 



xvi LIJST VAN TABELLEN 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

De MechaPhysics-groep van Philips CFT is gevestigd op het NatLab terrein omdat er van 
oudsher een nauwe band tussen de onderzoekers van het N atLab en deze groep bestaat. Een 
van deze bezigheden beslaat het realiseren van verschillende optische structuren in plaatma
teriaal (Delrin en koper) met behulp van precisiebewerken met diamantbeitels. Deze optische 
structuren fungeren als master, de uiteindelijke producten worden gemaakt door afdrukken 
van deze masters te maken. Om deze structuren te kunnen realiseren is het nodig dat de bei
tels die hiervoor gebruikt worden met een bepaalde nauwkeurigheid ingesteld worden. Hier 
moet een beitelhouder voor ontworpen worden. 

1.1.1 Optische structuren 

Fresnelstructuur 

Een structuur die sinds eind jaren 80 veel gemaakt werd, zijn de sferische en lineaire Fre
snellens, respectievelijk figuur 1.1 (a) en figuur 1.1 (b) . Sferische lenzen zijn bolsegmenten en 
hebben een brandpunt, lineaire lenzen zijn cilindersegmenten (over de lengte) en hebben een 
brandlijn (zie appendix B.4.1) . 

(a) Sferische Fresnellens (b) Lineaire Fresnellens 

Figuur 1.1: Fresnel-lenzen 
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2 Inleiding 

De vorm van de Fresnellens zal hier stapsgewijs aan de hand van illustraties duidelijk 
worden gemaakt . Voor de uitleg wordt daarbij uitgegaan van een cirkelsymmetrische lens. 
Hetzelfde idee geldt ook voor een lineaire Fresnellens. De achterliggende gedachten zullen 
daarna aan bod komen, [Fresnel 2001]. 

1. Een Fresnellens is een benadering van een conventionele lens die wordt verdeeld m 
concentrische coaxiale ringen, figuur 1.2(a). 

2. De ringen hebben aan boven- en onderkant een helling die samenvalt met de raaklijn 
aan het corresponderende deel van de oorspronkelijke lenscontour, figuur 1.2(b ). Er 
geldt dat hoe smaller de ring is, hoe beter de lens benaderd wordt doordat de raaklijn 
beter overeenkomt met de hele helling van de betreffende ring. 

3. Vervolgens worden deze ringen verdeeld in een cilindrisch deel en een of twee conische 
delen (afhankelijk van de lensvorm) aan de uiteinden van het eerste deel, figuur 1.2(c). 
De conische ring wordt zodanig gemaakt dat de helling gelijk is aan de raaklijnhoek van 
de corresponderende ring in de oorspronkelijke lenscontour. 

4. In een Fresnellens is het materiaal van de cilindrische ring verwijderd en zijn de conische 
coaxiale ringen (groeven) naar een vlak getransleerd, figuur 1.2( d). 

5. De helling van iedere groef is daarnaast in lichte mate aangepast ten opzichte van het 
originele profiel om te compenseren voor deze translatie. Hier wordt later op terugge
komen. 

00 
(a) Conventionele 
cirkelsymmetrische 
lens verdeeld in 
coaxiale ringen. 

(b) Bepaal per ring 
de raaklijn aan het 
lens oppervlak. 

&--- -t----§ -- - ------
! 

(c) Verdeel iedere 
corresponderende 
ring in een cilin
drisch en conisch 
deel. 

Figuur 1.2: Opbouw Fresnellens 

tY'dd1 t.bb'>h 

(d) Fresnel: Conisch 
ringen met grond
vlak in een vlak ge
bracht, de cilindri
sche ringen zijn ver
wijderd. 

Een aantal eeuwen geleden werd vastgesteld dat de contour van het brekingsoppervlak 
van een conventionele lens de focus eigenschappen bepaalt. Een lens heeft twee brekingsopper
vlaktes waar een lichtbundel in- en uit de lens treedt. Het is een oppervlak waar verandering 
van brekingsindex (en dus materiaal-overgang) optreedt, figuur 1.3(a). Voor meer informatie 
zie appendix B.4 en [Hecht 1998] p100. Het materiaal tussen beide brekingsoppervlaktes heeft 
geen invloed op de optische eigenschappen van een lens, behalve dat het absorptie verlies in 
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de hand werkt. Daarnaast legt de lichtbundel wel een bepaalde weg af tussen deze beide 
brekingsoppervlaktes waardoor deze bij meer materiaal tussen de brekingsoppervlaktes op 
een andere plaats de lens uit zal treden dan met minder van hetzelfde materiaal. Zie ook hier 
weer B.4 en figuur 1.3(b). Bij een Fresnellens wordt dit tussengelegen materiaal verwijderd 
en de contour van het brekingsoppervlak wordt naar een vlak gebracht. Om de lichtweg zo
veel mogelijk gelijk te houden aan die van de oorspronkelijke lens wordt de helling per groef 
enigszins aangepast. Op deze manier ontstaan er lichtere (en dus) handzamere lenzen. Voor 
meer details met betrekking tot Fresnel-structuren zie appendix A.3.1. 

(a) Brekingsoppervlak. (b) Afgelegde weg in medium t. 

Figuur 1.3: Lichtweg. 

Groefstructuur 

Andere lineaire optische structuren die in de MechaPhysics groep gemaakt worden vallen al
lemaal in de categorie groefstructuur. Als gemeenschappelijke kenmerken hebben deze struc
turen dat per groef een of meerdere beitels gebruikt worden om een bepaald profiel aan te 
brengen. De hoek van de beitel(s) ten opzichte van het materiaal is constant voor het hele 
product. De groefsteek hoeft niet altijd voor het hele product gelijk te zijn, ditzelfde geldt 
voor de groefdiepte. Een voorbeeld van een dergelijke optische structuur is een backlight. 
Een backlight wordt bijvoorbeeld achter een LCD televisiescherm of gsm-scherm geplaatst en 
zorgt ervoor dat het licht gelijkmatig naar de kijker wordt gericht. Geen (benaderde) punt
maar een (benaderde ideale) lijnbron wordt aan de zijkant van het backligth geplaatst. Ret 
licht wordt door de inwendige structuur gerefiecteerd waarna het aan de andere zijde van de 
structuur uit het materiaal treedt. Een ander voorbeeld is een structuur waar iedere groef 
een eigen die pte heeft ten opzichte van een standaard materiaal hoogte, figuur 1.4(b), of waar 
in een groef een diepte variatie is aangebracht, figuur 1.4(c). 

1.1.2 De machine 

De machines waarop de Fresnel-lenzen bij MechaPhysics gerealiseerd worden, zijn de Cifrel 
(Circular Fresnel Lathe) en de Lifrel (Linear Fresnel Lathe). De laatste machine zal besproken 
worden gezien hier ook de lineaire groef-structuren op gemaakt worden. 

De Lifrel, figuur 1.5 en 2.1, is een numeriek gestuurde fijnverspanings-draaibank, die 
wordt gebruikt om structuren, waaronder lineaire Fresnel-lenzen, te draaien. De configuratie 
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(a) Werking backlight. (b) Groefstructuur met 
diepte variatie per groef. 

Figuur 1.4: Voorbeelden van groef-structuren 

Inleiding 

(c) Groefstructuur met 
diepte variatie in een 
groef. 

van de Lifrel is als volgt (de details worden besproken in paragraaf 2.2) . Het product is 
gespannen op een trommel (1) die aileen kan roteren om de z-as. Een slede (2) maakt 3 
bewegingen tussen beitel en werkstuk mogelijk. Deze bewegingen zijn translaties in z- (langs) 
en x- (dwars)richting en een rotatie om de y-as. Het derde belangrijke onderdeel is de 1-
vormige granieten basis (3). De trommelophanging staat op het horizontale gedeelte van deze 
basis. De luchtgelagerde slede beweegt boven langs het verticale deel en combineert de twee 
translaties en rotatie welke onafhankelijk van elkaar aangedreven kunnen worden door middel 
van een DC motor met wrijvingswieloverbrenging. Het deel van de slede dat de rotatie om 
de y-as mogelijk maakt wordt de b-slede genoemd. 

1.1.3 Huidige productie procedure 

In de volgende bespreking zal uitgegaan worden van de procedures die gehandhaafd worden 
bij het gebruik van de Lifrel. Indien er dus gesproken wordt over een Fresnellens of een 
groefstructuur, zal het gaan over de lineaire variant. Deze procedures zullen gedeeltelijk 
overeenkomen met de procedures op de Cifrel. 

Procedure Fresnelstructuur 

Een master van een Fresnellens wordt bij MechaPhysics gemaakt door eerst het plaatmateriaal 
af te draaien en vervolgens groeven met gelijke steek en verschillende hellingshoek te steken. 
Dit wordt met behulp van een diamantbeitel verwezenlijkt. Bij het snijden wordt bij iedere 
groef de hoek van de beitel ten opzichte van de x-as opnieuw afgesteld. Waarbij de x-as 
loodrecht staat op de z-as en dus op het te snijden materiaal. Deze hoekverdraaiing is slechts 
een kleine verandering ten opzichte van de daarvoor gestoken groef en wordt gedaan door de 
beitel, gemonteerd op de b-slede, te verdraaien. Om de fouten in diepte en steek, die eventueel 
ontstaan na verdraaien van de b-slede, zo klein mogelijk te houden, wordt het middelpunt van 
de beitelpunt radius zo goed mogelijk op de draai-as van de b-slede geplaatst. Daarnaast is 
het van belang dat het snijvlak van de beitel evenwijdig aan het materiaal staat in de neutrale 
positie van de b-slede. Voor de naamgeving van de beitel zie figuur 1.6. 
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Figuur 1.5: De Lifrel. 

De Fresnel master wordt gemaakt uit een kunststof genaamd Delrin. Van deze master 
worden afdrukken gemaakt door er 2p-lak op te smeren, hier een grote plaat op te leggen en 
met UV-licht uit te harden. Voordat de master gesneden kan worden, wordt het materiaal 
eerst opgespannen. Dit wordt gedaan door het opgewarmde materiaal om de trommel te 
trekken en hier twee kunststof strippen over te bevestigen. Deze kunststof strippen worden 
in een uitsparing in de trommel op twee aluminium strippen gelegd en vastgeklemd met 
twee opgewarmde geribbelde stalen latten. Ret materiaal zelf wordt nog extra vastgeklemd 
door klemmen die zichzelf met behulp van veren vastzetten in de trommel-uitsparing. Ret 
afgekoelde materiaal zit nu strak om de trommel gekrompen. 

Procedure groefstructuur 

Andere optische structuren zijn ook gebaseerd op het steken van groeven, hier is echter een 
bepaald profiel voor een groef gegeven. Dit kan gerealiseerd worden door een beitel met deze 
specifieke structuur te laten maken en daarmee het product te snijden. Dat is echter een optie 
waar niet snel voor gekozen wordt, ten eerste omdat een beitel met deze kenmerken erg kost
baar is wanneer de vorm complex is. Daarnaast wordt er samengewerkt met mensen uit een 
onderzoeks-omgeving wat betekent dat de eisen en wensen vrij divers en vaak eenmalig zijn. 
Om de kosten te drukken wordt er daarom gestreefd zoveel mogelijk verschillende structuren 
met de aanwezige beitels gemaakt worden. Voor grote structuren wordt wel vaak een nieuwe 
beitel gekocht. Ten derde speelt voor het uiteindelijke resultaat in maat- en vormnauwkeu-
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Diamanten beitelpunt 
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Figuur 1.6: Naamgeving beitel onderdelen 

righeid ook de reactie ( elastische en plastische vervorming) van het materiaal bij het snijden 
een rol. Het kan dus nodig zijn nog een kleine aanpassing te doen voor het resultaat voldoet 
aan de gestelde eisen. Wanneer deze aanpassing aan de beitel gedaan moet worden, omdat 
deze van een speciaal profiel voorzien is, zal dat lastiger zijn dan wanneer het gewenste profiel 
is opgebouwd uit verschillende beitels met specifieke kenmerken die ten opzichte van elkaar 
ingesteld zijn. Om de groef zo nauwkeurig mogelijk te steken is ervoor gekozen een groef met 
alle benodigde beitels tegelijk te steken. Het profiel staat voor het hele product vast en kan 
niet gewijzigd worden tijdens het snijden. Het is echter wenselijk de diepte van een groef ten 
opzichte van een andere groef of een dieptevariatie in een groef mogelijk te maken. Voor deze 
structuren is het belangrijk dat de verschillende beitels in een beitelhouder goed ten opzichte 
van elkaar geplaatst worden. Maar ook hier moet soms de hoek ten opzichte van het materiaal 
veranderd kunnen worden. 

Ook bij het groefstructuur-voorbeeld, het backlight, is weer sprake van een master 
en deze wordt gemaakt uit koper. Dit koper wordt op de trommel bevestigd met twee
componenten-lijm. Daarvoor wordt de trommel eerst behandeld met een lossingsmiddel dat 
ervoor zorgt dat de lijm bij het verbreken van de verbinding niet aan de trommel blijft zitten. 
Voor het koper bewerkt kan worden moet de lijm twee dagen uitharden. Bij het snijden van 
een backlight-structuur wordt gebruik gemaakt van een beitelhouder waar twee beitels boven 
elkaar bevestigd zijn. De eerste beitel is een vlakbeitel die ervoor zorgt dat het materiaal op 
hoogte afgedraaid wordt, de tweede beitel is een profielbeitel en draagt zorg voor het profiel 
van de snedes. Gecombineerd wordt de snedediepte vastgelegd en worden onnauwkeurigheden 
ten gevolge van onrondheden en onbalans in de ophanging van de trommel en dergelijke zoveel 
mogelijk vermeden. 

1.1.4 Huidige meetprocedure positionering beitels 

Om de Fresnelbeitel goed te verstellen wordt de positie handmatig aangepast zolang de bei
telpunt nog (met het blote oog) zichtbaar verplaatst bij het verdraaien van de b-slede. Deze 
verdraaiing kan 60 graden beslaan. Handmatig betekent in dit geval dat de inklemming wordt 
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opengemaakt en de beitel voorzichtig wordt verschoven door middel van zachte tikken met 
een hamer of door de schacht aan te passen. De beitels voor de andere structuren worden ook 
op het oog goed ten opzichte van elkaar geplaatst, hier wordt echter vaak gebruik gemaakt 
van een hulpmiddel zijnde een oculair of het bekijken van een projectie. Vervolgens wordt 
er een deel van het product gedraaid waarna er een afdruk van gemaakt wordt. Deze afdruk 
wordt bekeken onder een microscoop en aan de hand daarvan wordt bepaald of de beitels 
nog verplaatst moeten worden. Dit verplaatsen gebeurt dan op dezelfde wijze als bij de Fre
snellens beitel. Het kan echter ook door de beitelschacht aan te passen en weer opnieuw in 
te klemmen tegen een aanlegvlak. De hiervoor besproken procedure wordt herhaald tot het 
resultaat voldoet aan de eisen. Het instellen voor een Fresnellens kan een paar uur duren, 
terwijl het instellen van de beitels van een groefstructuur 1 tot 2 dagen kan duren. Dit zou 
versneld moeten worden. 

1.2 Doelstelling van de afstudeeropdracht 

Het doel van de opdracht is het specificeren, ontwerpen en construeren van een beitelhouder 
die het mogelijk maakt een dieptevariatie tijdens het snijden te realiseren en de insteltijd te 
verkorten. Voor de profielstructuur wordt daarbij uitgegaan van twee beitels die boven elkaar 
geplaatst worden. De machine die als basis zal dienen voor dit antwerp is de Lifrel. Het 
is wenselijk deze machine zoveel mogelijk in tact te laten, waardoor de beschikbare ruimte 
voor de beitelhouder beperkt wordt tot een gedeelte van het bovenoppervlak van de b-slede. 
Daarnaast zou de beitelhouder ook op andere machines toe te passen moeten zijn. 

Een beitelhouder wordt opgevat als zijnde een gereedschap waar de betreffende beitel 
met een zekere nauwkeurigheid in geplaatst wordt. Dit gereedschap moet het vervolgens ook 
mogelijk maken de beitel binnen de gewenste nauwkeurigheid in te stellen zonder daarbij de 
beitel nog uit zijn inklemming te moeten halen. (Voor een definitie van nauwkeurigheid wordt 
er verwezen naar appendix B.) 

1.3 lndeling verslag 

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van de beitelhouder. De eerste stap is het geven van 
een probleemdefinitie en het omschrijven van de machine en omstandigheden waar de beitel
houder voor ontworpen wordt. Daarna volgen de eisen van de opdrachtgevers van optische 
structuren en de specificaties voor de beitelhouder. Het daarop volgende hoofdstuk geeft een 
probleem-analyse en een overzicht van de mogelijkheden die er voor het antwerp zijn. Op de
ze mogelijkheden wordt de keuze gebaseerd. Een uitwerking van de ideeen achter het model 
wordt gegeven waarna alle componenten worden uitgewerkt. Een analyse van het dynamische 
en thermische gedrag zal uiteindelijk vooraf gaan aan de aanbevelingen en de conclusies. 
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Hoofdstuk 2 

Specificatie beitelhouder 

2.1 Inleiding 

Om tot de specificaties van de beitelhouder te komen, wordt de Lifrel in meer detail beschreven 
en worden de gestelde eisen aan optische structuren gegeven. 

2.2 Lifrel 

2.2.1 Beschrijving machine onderdelen 

Zoals in paragraaf 1.1.2 beschreven is, is de Lifrel opgebouwd uit een granieten bed met daarop 
een slede en een aluminium trommel waar het materiaal op opgespannen wordt. Deze trommel 
heeft een lengte van 1585 mm en diameter van 480 mm. Een rotatie-encoder geeft aan wanneer 
er een volledige omwenteling heeft plaatsgevonden. De slede maakt drie bewegingen x, z en 
'lj; tussen beitel en trommel mogelijk. De beitelhouder is gemonteerd op de slede en beweegt 
in z-richting, op discrete z-posities wordt een beweging in x-richting uitgevoerd. Gedurende 
deze beweging in x-richting wordt een snij operatie uitgevoerd. Om deze verplaatsingen uit te 
kunnen voeren is de slede opgebouwd uit aluminium onderdelen, die voorzien zijn van vacuum 
voorgespannen luchtlagers zodat (zo goed als) wrijvingsloze beweging over het bed mogelijk 
is. 

Aan de hand van de schetsmatige voorstelling van de Lifrel in figuur 2.1 wordt een en 
ander verder besproken. Een vacuum voorgespannen luchtlager aan de binnenzijde van het 
verticale deel van het bed draagt zorg voor de z-geleiding parallel aan de trommel, figuur 2.1 
nr 33. De z-slede is bevestigd aan dit lager en bevat onder andere twee langwerpige luchtlagers 
evenwijdig aan de x-as, figuur 2.1 nr 11. Deze slede fungeert tevens als x-geleiding. Door 
middel van magnetisch voorgespannen luchtlagers wordt getracht ook hier de wrijving tussen 
geleiding en slede zo klein mogelijk te houden. De aandrijving van de x-slede bevindt zich 
op de z-slede en de aandrijving voor de b-slede op de x-slede. De rotatie 'lj; wordt mogelijk 
gemaakt onder andere doordat de x-slede, figuur 2.1 nr 65, als geleiding voor de b-slede, figuur 
2.1 nr 85, dienstdoet. Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van magnetisch voorgespannen 
luchtlagers. Zoals te zien is in de beschreven figuur zijn de slede-onderdelen niet gestapeld 
in y-richting, dit komt ten goede aan de stijfheid die het gereedschap ondervindt en daarmee 
de nauwkeurigheid waarmee het ingesteld kan worden. De x-, z- en b-slede hebben ieder 
hun eigen closed loop aandrijving bestaande uit een meetsysteem, een numerieke besturing 
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(NUM760) en een DC motor met wrijvingswiel-overbrenging. De z-slede is voorzien van een 
Heidenhain meetsysteem en de x- en b-slede van een Philips incrementeel meetsysteem. Het 
bereik, de resolutie en nauwkeurigheid van de verschillende slede-onderdelen staan in tabel 
2.1. Zie ook intern rapport [Jong 1991]. (Voor de definities van resolutie en nauwkeurigheid 
zie appendix B.) De nauwkeurigheid is afuankelijk van de afwijkingen in de Lifrel. Voor een 
kwalitatief overzicht zie appendix A.2. 

Bereik Resolutie meetsysteem Nauwkeurigheid NUM interpolator. 
x-slede 12mm O,lJ.Lm lJ.Lm 
z-slede 1500mm O,lJ.Lm lf.Lm 
b-slede ±30° O,lm0 lm0 

Tabel 2.1: Gegevens slede-aandrijvingen 

Een hulpslede aan de zijkant van het bed zorgt ervoor dat stoorkrachten als gevolg van 
snoeren en slangen die meegenomen moeten worden zoveel mogelijk verminderd worden. Het 
is niet bekend wat de (eventuele) resterende stoorkrachten nog voor effect op de structuren 
hebben. Temperatuursinvloeden op het draaiproces worden zo goed als mogelijk in de hand 
gehouden doordat de machine in een kelder staat waar geen zonlicht naar binnen kan treden 
en waar het licht continu brandt. Het is niet bekend of actieve temperatuurregeling leidt tot 
betere producten. Tijdens het draaien wordt plaatselijk gekoeld door petroleum als koelmiddel 
te vernevelen. Een kap met afzuigsysteem die over de trommel geplaatst wordt, zorgt ervoor 
dat de dampen worden afgezogen. Door deze toepassingen kan een temperatuur-stabiliteit 
behaald worden van 0,5°0 /product. Daarnaast wordt soms ook enige tijd voor het begin 
van het snijproces begonnen met vernevelen van het koelmiddel terwijl de trommel draait. 
Zo hebben de groeven die gesneden worden aan het begin van het proces ongeveer dezelfde 
omstandigheden als die aan het einde. Het is mogelijk een water- of oliebad toe te passen 
waarin de trommel tijdens het draaien loopt. 

De volgende gegevens met betrekking tot temperatuur komen uit een intern rapport 
[Jong 1991]. De metingen in dit rapport zijn uitgevoerd in kamer WD63 (dit is nu cleanroom 
WDp4.10, de Lifrel staat tegenwoordig in kamer WD K5.24). De verandering van de omge
vingstemperatuur heeft invloed op de trommellengte en daarom ook op de profiel geometrie. 
Het maken van een lineaire Fresnellens kost gemiddeld 30 uur, het maken van een profielstruc
tuur duurt gemiddeld 7 uur. In kamer WD-63 was er gedurende 45 minuten een temperatuur 
variatie van 3° wat resulteerde in een lengte uitzetting van de trommel van2,4 J.tm en een 
uitzetting van de z-slede van 0,5J.tm. De kunststof kap over de trommel zou naast het afzui
gen van de petroleumdampen, ook de invloed van temperatuurverandering moeten reduceren. 
Daarnaast is er een temperatuur geregelde douche onder de kap gemonteerd om daar de tem
peratuur stabiel te houden. Deze wordt op dit moment echter niet toegepast. Het gebruik 
van zowel de kap als de douche resulteert in verminderde invloed van de kamer-temperatuur
variaties op de lengte-variaties van de trommel. De trommel-expansie in lengte-richting wordt 
dan gereduceerd tot 0,4J.tm. 

Nadat het materiaal is opgespannen, wordt het afgedraaid om de toplaag en oneffen
heden te verwijderen. Het materiaalligt dan op een constante afstand ten opzichte van de 
z-geleiding. De profielbeitels hebben dan nog maar weinig materiaal te verwijderen en de 
slijtage van deze beitels wordt daardoor zo laag mogelijk gehouden. De oneffenheden kunnen 
het gevolg zijn van de ondergrond, het materiaal zelf en ook van de inklemming. Wanneer 



2.2. LIFREL 

X 

N aamgeving: 

1: Gestel, ook wel granieten bed. 

3: Basisvlak slede loodrecht op 
rota tie-as. 

5: Eerste deel van de langsslede. 

7: Langsslede te verplaatsen in z
richting. 

57: Wrijvingswiel-overbrenging 
langsslede ligt aan tegen 
geleiderail 55. 

59: Motor wrijvingswiel-
overbrenging 57. 

63: Vlakke wand van balk 11 
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FIG.B 

105: Uiteinde van het gereedschap 
93. 

109: Aandrijving voor het draaien 
van de b-slede 85 ten opzich
te van de dwarsslede 65 om 
rotatie-as 83. 

evenwijdig aan x-richting en 111: Geleiderail, voor de b-slede 
dwars op basisvlak 3. 85, in de vorm van een cir-

9: Balk onderdeel van eerste dee! 65: Dwarsslede tussen balken 9 en kelboog met middelpunt op 
langsslede, evenwijdig aan 11 van langsslede 7 te ver- rotatie-as 83. 

11. plaatsen in x-richting. 113: Aandrijfmotor voor de b-

11 Balk onderdeel van eerste deel 67: As van de x-aandrijving. 
langsslede, evenwijdig aan 9. 

13: Brug die balk 9 en 11 d.m.v. 
bladveer 15 verbindt. 

15: Bladveer. 

33: Tweede deel van de langsslede 
7. 

69: 

71: 

Wrijvingswiel-overbrenging x
aandrijving. 

Motor wrijvingswiel-
overbrenging 69 bevestigd 
aan de brug 13 van de 
langsslede 7. 

43: Steunvlak slede staat dwars op 79: Cirkelcilindrische geleiding 

slede 85 bevestigd op dwars
slede 65. 

115: Uitgaande as van de 1/J
aandrijving radiaal gericht 
t .o.v. de rotatie-as 83. 

117: Wrijvingswiel van de 1/J
aandrijving dat aanligt 
tegen de op de b-slede 85 
bevestigde geleiderail 111. 

x-richting. voor de b-slede. 
119: Plaatvormig werkstuk. 

45: Bladveren van kruisscharnie- 83: Hartlijn cirkelcilindrische ge-
121· Tremmel. 

ren. 

4 7: Kruisscharnier. 

55: Rechte geleiderail in z-richting 
voor de langsslede 7. 

Ieiding 79, valt samen met de · 
rota tie-as. 

85: B-slede in 1/;-richting te rote
ren. 

93: Snijgereedschap bevestigd op 
b-slede 85. 

123: Rotatie-as trommel, evenwij
dig aan de z-richting. 

Figuur 2.1 : De Lifrel schetsmatig 
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het product van de trammel verwijderd is, zal het onder andere door dit voorbewerken geen 
constante dikte hebben. Het is niet bekend welke invloed dit heeft op de optische kwaliteit 
van de replica's. 

2.2. 2 Bewer kingsgegevens 

De bewerkingsgegevens zijn de gegevens die de operator gebruikt om de machine in te stellen. 
De optische structuren worden normaliter gemaakt uit koper DHP R1161/65, met uitein
delijke afmetingen van 500x1200mm, of Delrin, een kunststof. Het toerental en de voeding 
tijdens het snijproces hangen af van het te bewerken materiaal, de gewenste structuur en 
oppervlakte-kwaliteit. (Voor een definitie van het laatste begrip zie appendix B.) Het toe
rental is maximaal 100rpm. De voeding bij het maken van een Fresnelstructuur in Delrin 
is afhankelijk van de plaats in de groef. Wanneer de groef nog niet op diepte is bedraagt 
de voeding ongeveer 500mm/min, wanneer echter de groef bijna op diepte is bedraagt deze 
0, 22mm/min. Bij het bewerken van koper wordt de voeding ongeveer een factor 10 lager 
gekozen. 

2.2.3 Snijkrachten 

De optredende krachten zijn in [Jong 1991] gemeten bij bewerking van Delrin. 

Delrin snijden 

In het rapport [Jong 1991] staat beschreven wat de snijkrachten zijn bij het snijden van een 
300 J-Lm diepe snede in Delrin met een diamantbeitel met beiteltophoek van 60° . De kracht in 
x-richting (Fp) bedraagt ongeveer 0, 6N, in y-richting (Fe) ongeveer 1N en in z-richting (Fj) 
de varieert de kracht tussen -0,2 en 0, 2N. Tijdens iedere omwenteling wordt de kracht nul 
door de uitsparing in de trommel die nodig is om het materiaal te bevestigen. 

Figuur 2.2: Benaming belangrijkste krachten op een beitel. 

Koper snijden 

Bij het bewerken van koper op de Lifrel worden ook groeven gestoken, net als bij de bewerking 
van Delrin. De voeding is een factor 10 lager dan bij het bewerken van Delrin, wat betekent 
dat de hoeveelheid materiaal verwijderd per omwenteling ook lager is. Het materiaal is echter 
ook minder eenvoudig te bewerken, er wordt dus aangenomen dat de krachten bij het bewerken 
van koper dezelfde ordegrootte hebben als bij het bewerken van Delrin. Er wordt dus vanuit 
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gegaan dat bij bewerkingen op de Lifrel de krachten ongeveer overeen zullen komen met de 
krachten bepaald bij het bewerken van Delrin. Fe zal ongeveer gelijk zijn aan IN en Fp aan 
0, 6N en F1 aan 0, 2N. 

2.2.4 Stijfheid van de machine zelf 

Bij het maken van een Fresnellens wordt de b-slede rondgedraaid (± 30°). Het is daarbij 
belangrijk dat de eigenschappen van het proces en dus ook de stijfheid zo min mogelijk 
veranderen. 

Stijfheid van de x-, z- en b-slede zijn gemeten. Door middel van een meetklok is ter 
hoogte van de beitel ( op de huidige beitelhouder) een kracht aangebracht, waarbij de ver
plaatsing met behulp van een Tesa taster is gemeten. Dit resulteert in een stijfheid (punt Pl) 
in x-richting van 13N I J.Lm. Wanneer dezelfde kracht wordt aangebracht in x-richting halver
wege de hoogte van de b-slede zelf (punt P2), wordt een stijfheid van 25NI J.Lm gevonden. De 
stijfheid in z-richting (punt P3) is gemeten door een kracht aan te brengen in het midden van 
de beitelhouder, dit resulteert in een stijfheid van 7 N I J.Lm. De b-slede levert in y-richting een 
stijfheid van lOON I J.Lm. 

Rotatie-as b-slede 

PI - @P3 Beitelhouder 

I B-slede 

P2 --. 

Figuur 2.3: Schematische weergave zijaanzicht b-slede en beitelhouder, met daarin posities 
waar de Lifrel stijfheden gemeten zijn. 

2.3 Beitelpositie 

Optische profielen hebben bepaalde (kwantitatieve) kenmerken waaraan zij moeten voldoen. 
De eisen met betrekking tot het instellen van de beitels zijn daar, onder andere wat betreft 
bereik en nauwkeurigheid, van afhankelijk. Hoe nauwkeurig dit instellen waargenomen kan 
worden hangt af van de meetprocedure. Deze zaken zullen hieronder besproken worden. 

2.3.1 Profiel van het te bewerken materiaal 

Zoals eerder beschreven wordt er onderscheid gemaakt tussen twee profielen, lineaire Fresnel
lens en de groefstructuur al dan niet met diepte variatie. 

Zowel bij de Fresnelstructuur als de groefstructuur kan de steek in een profiel een 
minimale waarde hebben van lOJ.Lm en een maximale waarde van 2mm. Bij de groefstructuur 
kan deze waarde in het profiel ook nog varieren. Er wordt soms een steeknauwkeurigheid 
gevraagd die betrekking heeft op de totale breedte die wordt beslagen door een x aantal 
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steken in plaats van een nauwkeurigheid per steek. Dit kan een waarde zijn van bijvoorbeeld 
40J.tm over een totale breedte van 30mm. 

Fresnelstructu ur 

Een Fresnelstructuur heeft een profiel met constante steek en per groef een eigen hoekver
draaiing. Dit kan een verdraaiing zijn van 0, 005° . Deze steek kan een waarde hebben van 0,1 
tot 0,5mm. Zie figuur 2.4(a). 

Groefstructuur 

De groef in een groefstructuur heeft in de diepte twee specifieke kenmerken, een basishoogte 
en een profielhoogte, zie figuur 2.4(b). De basishoogte wordt bepaald door de b-slede en 
bedraagt bij koper 50J.tm en bij Delrin 100J.tm. De profielhoogte wordt bepaald ten opzichte 
van de b-slede en kan in totaal 1-20J.tm zijn. Bij een sinusvormige dieptevariatie in een groef 
resulteert dit in een ±0,5-10J.tm slag. Het maximale aantal variaties in een omwenteling is 
gesteld op 200. 

Voor de groefstructuur is voor de profielhoogte wel eens een nauwkeurigheid van 50 
nm gevraagd. Een resolutie van het meetsysteem van 5 nm zou daarbij voldoende moeten 
zijn. Echter met een instel-nauwkeurigheid in deze richting van 1 J.tm lijkt het overdreven een 
dergelijke eis te stellen aan de beitelhouder. De nauwkeurigheid van de profielhoogte voor 
toepassing op deze machine zou dan een waarde van 0,1 J.tm krijgen. Maar wanneer de bei
telhouder op een andere, nauwkeurigere machine toegepast zou worden, is de eerstgenoemde 
eis wel wenselijk. 

Fresndstructuur V oorbewerkt 
materiaal 

(a) Kenmerken Fresnelstructuur. 

Groefstructuur V oorbewerkt 
mateliaal 

(b) Diepte kenmerken groefstructuur. 

Figuur 2.4: Kenmerken optische structuren. 

2.3.2 Instellen van de beitel(s) 

Om een structuur te kunnen snijden zijn diamantbeitels nodig. Deze beitels bestaan uit een 
schacht met daarop een diamanten punt gesoldeerd, wat het werkelijke snijgereedschap is. 
De diamantbeitels die gebruikt gaan worden voor deze beitelhouder hebben een standaard 
schacht-afmeting, met een lengte van 38mm en identieke breedte en hoogte die 6,35mm 
bedraagt. De schacht is gemaakt uit molybdeen, omdat dit materiaal een lineaire uitzet
tingscoefficient heeft die vrij goed overeenkomt met de uitzettingscoefficient van diamant. De 
vrijloophoek en tophoek van de beitel zijn variabel. Een beitel, een Fresnelbeitel, wordt ge
bruikt voor de Fresnelstructuur. Deze beitel heeft vaak een tophoek van 35° en een radius van 
7 J.tm. De groefstructuur wordt gemaakt met twee beitels, een hoogtebeitel en een profielbei
tel. De tophoek en radius van de profielbeitel zijn hebben niet echt een constante waarde. In 
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figuur 2.5 zijn de beitels schematisch weergegeven. De beitels zullen grofweg binnen ±0,5mm 
van de gewenste positie in x- en z-richting worden ingeklemd. De maximale hoekafwijking van 
de ideale hoekinstelling zal ±1 ° bedragen. De fijne positionering van de verschillende beitels 
zal aan de hand van de zojuist beschreven profielen beschreven worden. 

Profiel beitel 

(a) Fresnelbeitel schematisch. (b) Groefbeitels schematisch. 

Figuur 2.5: Structuur beitels 

Zoals besproken in hoofdstuk 1 wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beitels uit 
het aanwezige assortiment. Om een profiel zoveel mogelijk overeen te laten komen met een 
gewenst profiel is het soms noodzakelijk dat de beitel onder een hoek van 20° met de x-as 
wordt geplaatst. 

Instellen van de Fresnelbeitel 

Wat de Fresnelstructuur betreft is het voldoende het middelpunt van de beitelradius met een 
nauwkeurigheid van 5!-lm op het draaipunt van de b-slede te kunnen plaatsen. Ret draaipunt 
valt dan nog binnen de cirkel die (gedeeltelijk) beschreven wordt door de beitelradius en dat 
zou voldoende moeten zijn. 

Op dit moment wordt de beitel voor de Fresnellens verplaatst totdat de beitelpunt niet 
meer van positie verandert wanneer de b-slede ronddraait. Wanneer een blik geworpen wordt 
op figuur 2.6(b) blijkt dat wanneer het middelpunt van de beitelradius 0,5f..Lm van de b-slede 
draai-as af ligt er maximale parasitaire translatie optreedt van 0,25f..Lm. Indien de afwijking 10 
keer zo groot is, zal de parasitaire translatie dit ook zijn. Daarnaast moet de beitel met zijn 
snijvlak evenwijdig aan de z-as staan wanneer de b-slede in uitgangspositie (hoekverdraaiing 
0°), staat en de maximale slag van de b-slede gebruikt moet worden. 

Instellen van de groefbeitels 

De functie van de hoogtebeitel is in de groef een basishoogte aan te brengen. Deze beitel 
moet het zware werk doen en zal dan ook boven de profielbeitel geplaatst worden. Wanneer 
groef n niet exact even diep gestoken wordt als groef n- 1, is er een discontinuYteit in het 
profiel te zien. De profielbeitel heeft, naast het aanbrengen van een profiel, ook als functie 
deze discontinu!teit te verwijderen, zie figuur 2. 7. De slag moet dan minimaal 1f..Lm bedragen 
om de instel fout van de machine te overbruggen. 

Afhankelijk van de breedte van de beitelpunt overlapt de hoogtebeitel een aantal nog te 
snijden groeven. De beitelpunt breedte hoeft echter niet een geheel aantal keer de steek van 
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Beitd 

(a) Afwijking beitelpunt 
ten opzichte van rotatie-as 
b-slede. 

(b) Parasitaire translaties bij 0,5 J.Lm afwijking dx en dz van rotatie-as. 

Figuur 2.6: Beitel niet op rotatie-as b-slede 

Resultaat 
hoogteheitel 

Groefstructuur 

Discontinulteit --f==+l:-'1 

Resultaat hoogte
en profielbeitel 

V oorhewerkt 
materiaal 

Figuur 2. 7: Groef discontinu!teit bij hoogtebeitel breedte gelijk aan de steek 

de groef te zijn. Om te voorkomen dat er discontinu!teiten in een groef te zien zijn doordat 
een vorige groef net iets dieper is gestoken dan de betreffende groef (zie figuur 2.8(a)), zou 
iedere volgende groef iets dieper gemaakt moeten worden, het is niet bekend hoeveel dit zou 
moeten zijn. De laatste groef zou dan echter dieper liggen dan de eerste. Om de groeven op 
ongeveer dezelfde diepte te houden wordt de hoogtebeitel onder een kleine hoek geplaatst, 
fi.guur 2.8(b). Een belangrijk aspect is daarbij dat de nieuwe groef rechts van de daarvoor 
gestoken groef komt. Door deze bewerkingsrichting is het van belang dat de profielbeitel onder 
de linkerhoek van de hoogtebeitel geplaatst wordt, zodat deze beitel oak hier de eventuele 
discontinuteit bij de overgang naar een volgende groef verwijdert. 

In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het heel belangrijk zou zijn de afstand 
tussen de profielbeitelpunt en de hoogtebeitel binnen 50nm in te kunnen stellen. Deze af
stand zit echter oak in de groef en de groef ervoor: de afstand tussen het resultaat van de 
hoogtebeitel van groef n-1 en de uiteindelijke diepte van de profielbeitel van groef n (zie fi.guur 
2.9). Met deze afstand heeft de beitelinstelling niets te maken en zal voornamelijk het effect 
van de besturing en andere fouten van de machine te zien zijn, zie appendix A.2. Gezien de 
Lifrel een positioneer-nauwkeurigheid van 1J.Lm heeft, is er gesteld dat het voldoende is deze 
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Breedte 

Discontinuiteit 

Hoogtebeitel 

(a) Groef discontinulteit bij breedte hoogte
beitel niet gelijk aan x*steek. 
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(b) Kleinere kans op groef discontinuiteit als 
hoogtebeitel onder een hoek is geplaatst. 

Figuur 2.8: Effect breedte hoogtebeitel 
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Figuur 2.9: Afwijking beitelhouder onafhankelijk van afwijking machine. 
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nauwkeurigheid in x-richting op 250nm nauwkeurigheid te leggen. Echter bij toepassing van 
de beitelhouder op nauwkeurigere machines wordt de instelnauwkeurigheid op 50nm gesteld. 

2.3.3 Meten 

Het plaatsen van de beitel(s) wordt gedaan met behulp van een oculair met Speciale kenmerken 
die de beitels vergroot weergeeft. Voor de grof-instelling wordt een oculair met lOx vergroting 
gebruikt en voor de fijn-instelling een met 25x vergroting. Dit oculair wordt boven de slede 
geplaatst en de beitels worden verplaatst tot ze goed staan ten opzichte van elkaar. In plaats 
van een oculair wordt ook wel eens gebruik gemaakt van een projectie. Met behulp van een 
lamp wordt een beeld van de beitels op een spiegel geprojecteerd (lOOx vergroot) en dit beeld 
komt terecht op een scherm. Om echter een goed beeld te krijgen van de posities, is het 
nodig een afdruk te maken van een gedraaid product en deze te controleren op vereiste profiel 
kenmerken. Indien deze overeenkomen met de eisen dan kan het product gemaakt worden, 
anders moet er nog een iteratieslag overheen. 

2.4 Stijfheid en dynamisch gedrag 

De gewenste stijfueid is afhankelijk van de stijfheid die de beitel nu ondervindt. Het dynamisch 
gedrag zegt iets over de frequentie waarmee het systeem zonder problemen aangedreven kan 



18 Specificatie beitelhouder 

worden. Hoe hoger de laagste eigenfrequentie, hoe hoger de aandrijf-frequentie kan liggen. 

2.4.1 Benodigde stijfheid 

Voor de benodigde stijfheid van de beitelhouder wordt gekeken naar de stijfheid in x-richting 
uit 2.2.4. Er wordt aangenomen dat de stijfheid van de gebruikte beitelhouder en de slede in 
serie staan. De stijfheid in het punt waar zich normaalgesproken de beitel bevindt bedraagt 
ctotaal = 13N I 1-Lm. De slede zelf heeft in x-richting een stijfheid van Cslede = 25N I 1-Lm. Voor 
de stijfheid van de beitelhouder in x-richting geldt dan: Cbeitelhouder = Cs led~totaal = 27 N I 1-Lm. 

Csle de Ctot a al 

Gezien de slede voor het maken van een Fresnellens wordt rondgedraaid is het aan te bevelen 
de stijfheid in z-richting zoveel mogelijk overeen te laten komen met de stijfheid in x-richting. 

2.4.2 Dynamisch gedrag 

Bij het draaien van een Fresnelstructuur bedraagt het toerental 150rpm (= 2, 5rps). Iedere 
omwenteling_passeert de uitsparing, met een lengte van 180mm, wat betekent dat er gedu
rende 18~*}-JS 2~5 = 0, 05sec een krachtverandering optreedt van maximaal tot onbelast tot 
maximaal. De laagste eigenfrequentie moet dus tenminste 3 * 20Hz bedragen. 

Daarnaast hangt de eis voor de laagste eigenfrequentie van de beitelhouder ook af van 
het aantal variaties per omwenteling en het toerental. Het aantal variaties in een groef is 
maximaal 200. Het toerental bedraagt lOOrpm wanneer er geen dieptevariaties zijn. De 
maximale aandrijffrequentie is gesteld op 50Hz, wat betekent dat het toerental bij 200 va
riaties dan 0, 25omw Is = 15omw I min bedraagt. De ( theoretische) eigenfrequentie van het 
systeem moet dan tenminste op 150Hz gesteld worden, omdat er altijd afwijkingen kunnen 
zijn ten opzichte van het ideaal. Tevens is het onverstandig een systeem aan te drijven in een 
frequentie die dichtbij de laagste eigenfrequentie ligt. 

2.5 Operationele eisen 

De operationele eisen kunnen verdeeld worden in twee categorieen, eisen met betrekking 
tot het proces en eisen ten aanzien van de operator. Deze laatste hebben vaak betrekking 
op ergonomische aspecten. Daarnaast moet de beitelhouder natuurlijk wel op de machine 
passen. 

2.5.1 Proces-eisen 

Het proces client goed toegankelijk te zijn. Zo moet het snijproces goed gekoeld kunnen 
worden met behulp van koelmiddel zodat het materiaal zijn eigenschappen behoudt en goed 
bewerkt kan worden. Goed koelen is ook van belang voor de beitel, gezien een diamant 
bij ongeveer 500°0 verbrandt. Tevens client er ruimte te zijn om de spanen af te kunnen 
voeren zodat deze geen schade aan het product en de beitel aanrichten. Dat gebeurt op dit 
moment met een kleine zuiger. Het is aan te bevelen de beitelhouder bestand te maken tegen 
koelmiddel en verdwaalde spanen. Het laatste belangrijke punt is er zoveel mogelijk voor te 
zorgen dat het thermische gedrag voorspelbaar is. De beitelpunt moet op zijn plaats blijven 
binnen 1 1-Lm ondanks homogene temperatuurveranderingen en temperatuurgradienten over 
de beitelhouder en slede. 
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2.5.2 Operator-eisen 

Voor de operator is nog een aantal andere punten van belang. Zo moet hij/zij veilig met 
de machine kunnen werken. Dit betekent onder andere dat er onnodig uitstekende delen 
voorkomen moeten worden. Daarnaast moeten de beitel en het proces goed zichtbaar en 
bereikbaar zijn, de beitel moet onder andere eenvoudig vervangen kunnen worden. Eventueel 
zou een camera wat de zichtbaarheid betreft hier uitkomst kunnen bieden. 

2.5.3 lnbouwruimte 

De inbouwruimte voor de beitelhouder wordt bepaald door een gedeelte van het b-slede
oppervlak. In x-richting is de beschikbare ruimte 90-llOmm, in z-richting llOmm en in de 
hoogte is er eigenlijk veel ruimte beschikbaar al wordt het beperkt tot 70mm. De afstand 
tussen de snijvlakken van de hoogte- en profielbeitel bij het maken van een groefstructuur 
bedraagt 8mm. 

2.6 Overzicht specificaties beitelhouder 

De algemene gegevens van de Lifrel, waar de beitelhouder niks mee te maken heeft, staan in 
tabel 2.2. In tabel 2.3 staan de specificaties voor de beitelhouder. 

Steek groef-groef [J.tm] 10-2000 
Steeknauwkeurigheid [J.tm] 40 J.lffi over totale breedte 30 mm met x steken 
Bereik snedediepte grof [J.tm] koper 50, delrin 100 
Resolutie meetsysteem snij(x)richting machine [nm] 100 
Resolutie meetsysteem langs(z)richting machine [nm] 100 
Reproduceerbaarheid aandrijfsysteem [J.tm] 1 
Maximaal toerental [omwjs] 2,5 
Temperatuur-stabiliteit [°C] ± 0,5 

Tabel 2.2: Machine-gegevens met betrekking tot optische profielen. 

Bereik x-, z-instelling [mm] ± 0,5 
Bereik 'ljl-instelling [0

] ±1 
Bereik snedediepte fijn [J.tm J ± 1-10 
Aantal variaties in iedere groef 0-200 
Aandrijffrequentie [Hz J 50 
Eigenfrequentie [Hz] >150 
Stijfheid in x- en z-richting [N / J.tm] 27 
Nauwkeurigheid x-, z-beitelinstelling [J.tm] Lifrel 0,25 

nauwkeurig 0,05 
Nauwkeurigheid 'ljl-beitelinstelling [0

] Lifrel 0,1 
nauwkeurig 0,001 

Tabel 2.3: Gewenste beitelhouder-specificaties 
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Hoofdstuk 3 

Pro bleemanalyse 

3.1 Inleiding 

Bij het uitvoeren van een ontwerpopdracht zijn er veel richtingen die een ontwerper op kan 
gaan. Op iedere kruising moet een keuze gemaakt worden om uiteindelijk tot een ontwerp 
te komen dat voldoet aan de gestelde systeem- en gebruiksspecificaties. In dit proces zijn er 
verschillende deelproblemen die opgelost moeten worden. Het zal dan ook stap voor stap ge
beuren. De beitelhouder wordt uitgevoerd als toevoeging aan de Lifrel en heeft als functie het 
vereenvoudigen van het instellen van de beitels en het bieden van een hogere positioneernauw
keurigheid. Daarnaast kan met de beitelhouder een dieptevariatie in een groef aangebracht 
worden. 

3.2 Het te ontwerpen instelsysteem 

De huidige procedure om de beitels op de juiste plaats in te stellen, bestaat uit het: 

1. Het eenmalig grof op de juiste plaats leggen van de beitels, met een nauwkeurigheid van 
±0, 5mm en ±0, 1°. 

2. Aanpassen van de beitelpositie. 

3. Het snijden van een product. 

4. Het meten van een productafdruk. 

5. De hele procedure vanaf stap 2 opnieuw tot de juiste positie is bereikt. 

Deze hele procedure neemt veel tijd in beslag omdat het instellen niet nauwkeurig uitgevoerd 
kan worden, hier wordt later op teruggekomen. Het is een onvoorspelbaar proces, waardoor 
het aantal iteratielussen (stap 2 tot en met 5) vaak groot is. De procedure kan in zijn geheel 
tot twee dagen in beslag nemen, hoewel het ook binnen een uur geklaard kan zijn. 

Wanneer gekeken wordt naar een iteratielus gaat het grootste deel van de tijd zitten 
in stap 3 en 4. Door nu het instellen voorspelbaar te maken zijn er minder lussen nodig, 
waardoor de stappen die in een Ius veel tijd kosten minder vaak uitgevoerd hoeven te worden. 
Gezien in een iteratielus het instellen niet veel tijd kost, is ervoor gekozen een reproduceerbaar 
(bijlage B.2) instelsysteem te ontwerpen dat met de hand bediend wordt. 
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Als in de huidige opstelling een kleine aanpassing aan de positie gedaan moet worden, 
wordt de klem geopend en de beitel verplaatst. Aangezien dit met de hand gebeurt, is 
het risico aanwezig dat de verplaatsing snel te groot of te klein zal zijn. Het is moeilijk 
een nauwkeurige verplaatsing te bewerkstelligen gezien er sprake is van wrijving en dit een 
onvoorspelbaar fenomeen is. Het veroorzaakt zowel hysteresis als stick-slip, beide geen goede 
eigenschappen om nauwkeurig en reproduceerbaar in te kunnen stellen, zie respectievelijk 
bijlage C.6.2 en C.7.1. Daarom wordt ernaar gestreefd de beitel een keer in te klemmen 
( op een oplegvlak) en daarna niet meer los te maken tot de bewerking is voltooid. De klem 
met beitel zal in x-, z- en 7/J-richting ingesteld kunnen worden door middel van een instelling 
zonder deze nadelen (stick-slip en hysteresis). Deze instelling zal onder andere voorzien zijn 
van actuatoren en sensoren die al of niet direct aangrijpen op de klem. 

De vlakken waar de beitels op vastgeklemd worden (de oplegvlakken) zijn evenwijdig 
aan het horizontale vlak dat de trommel-as snijdt. Normaalgesproken is het van belang dat 
de beitelpunt in dit horizontale vlak ligt, gecentreerd op de trommel-as (het oplegvlak een 
schachthoogte eronder). Wanneer dan tot deze as bewerkt wordt zal geen materiaal blijven 
staan. Hier wordt echter het materiaal bewerkt aan de buitenkant van de trommel, deze 
gecentreerde positie is dan niet echt van belang. 

De Fresnel- en profielbeitel zullen wel zo goed mogelijk op deze hoogte worden inge
klemd, de hoogtebeitel zal echter boven deze ideale hoogte geplaatst worden (figuur 3.1). 
Het is niet bekend wat het effect, onder andere met betrekking tot slijtage, op de beitel is 
wanneer deze (zoals hier het geval is) niet exact op de juiste hoogte wordt ingeklemd. Wat 
beschadigingen aan trommel en werkstuk betreft, moet er moet wel voor gezorgd worden dat 
de vrijloophoek van de beitel voldoende groot is. 

Oplef!vlak hoo¢e l>ellel 

Horizoutanl vlak door draai-as tronnnel 

Oplegylak Fresnel beitel en profiel beitel 

Trom1uel 

Figuur 3.1: Oplegvlakken van de beitels 

3.2.1 Positioneren van de beitel voor het maken van de Fresnelstructuur 

Zoals uit voorgaande hoofdstukken is gebleken, dient de Fresnelbeitel met het midden van zijn 
beitelpuntradius, binnen 5JLm op de rotatie-as van de b-slede ingesteld te worden. Hiervoor 
zijn de translaties in x- en z-richting nodig. Het snijvlak moet met een 7/J-rotatie evenwijdig 
aan het te snijden materiaal te stellen zijn. 

3.2.2 Positioneren van de beitels voor het maken van een groefstructuur 

Een groef in een groefstructuur wordt bepaald door de positie van de punt van de hoogtebeitel 
en de profielbeitelpunt ten opzichte van elkaar. Het profiel wordt dus bepaald door de beitels 
in de beitelhouders op de b-slede. 

De diepte-variatie wordt uitgevoerd door de profielbeitel, terwijl de hoogtebeitel een 
constante diepte verschaft. Bij het instellen van deze beitels gaat het niet om de positie 
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ten opzichte van de rotatie-as van de b-slede (zoals bij de Fresnelbeitel), maar om de positie 
van de beide beitelpunten ten opzichte van elkaar. De afstand in x- en z-richting tussen het 
middelpunt van de profielbeitelradius en de hoogtebeitel is bepalend voor het profiel. Ieclere 
beitel moet echter ten opzichte van het materiaal te verdraaien zijn. Dit kan door de beitels 
een hoekverdraaiing op te leggen onafhankelijk van de ander, maar ook kunnen beide beitels 
dezelfde rotatie opgelegd krijgen door een rotatie van de b-slede, waarna een van de beitels 
een extra verdraaiing ondergaat ten opzichte van deze eerder opgelegde hoek. 

Er is een aantal mogelijkheden voor het instellen van de beitels ten opzichte van elkaar. 
Een overzicht van deze opties staat in tabel 3.1. De zojuist besproken mogelijkheid waarbij 
een beitel ten opzichte van de ander verdraaid wordt , staat hier niet in vermeld. Wanneer 

Translatie Rotatie hoogte- Translatie profielbeitel Rotatie 
hoogtebeitel beitel profiel-

beitel 
Optie 1 X z '1/J X z dx '1/J 
Optie 2 X z '1/J dx '1/J 
Optie 3 '1/J X z dx '1/J 
Optie 4 X '1/J z dx '1/J 
Optie 5 z '1/J X dx '1/J 

Tabel 3.1: Overzicht van de positioneeropties voor groefstructuurbeitels 

optie 1 gekozen wordt, zou dat betekenen dat beide beitels in alle coordinaten ingesteld 
moeten kunnen worden. Dit is aan te bevelen wanneer de verplaatsingen groot zijn. Het 
bereik van beide beitelhouders kan dan zodanig gekozen worden dat deze elkaar overlappen. 
Beide beitelhouders beslaan dan samen het hele bereik met als resultaat dat de actuatoren 
kleiner gekozen kunnen worden. Echter bij kleine translaties lijkt dit niet noodzakelijk. Dan 
blijven de andere opties over. Een duidelijk onderscheid ten opzichte van optie 1 is dat bij 
optie 2 de functies instellen en diepte-variatie dx gescheiden zijn door alleen de hoogtebeitel 
ten opzichte van de profielbeitel in te stellen en de profielbeitel alleen de diepte-variatie dx 
te laten ondergaan. Optie 3 heeft alle functies gecombineerd voor de profielbeitel. De laatste 
twee mogelijkheden hebben ieder een eigen coordinaat om in te stellen. Van deze twee opties 
lijkt het het meest logisch te kiezen voor optie 5 in plaats van 4, omdat dan eventueel gebruik 
gemaakt kan worden van dezelfde actuator en geleiding voor het instellen en de dieptevariatie. 

Door nu ook het instellen van de Fresnelbeitel in de keuze te betrekken, zal voor optie 3 
gekozen worden. De Fresnelbeitel en profielbeitel hebben hetzelfde oplegvlak en beide beitels 
moeten dezelfde instellingen kunnen ondergaan (zie figuur 3.2(b)), alleen ten opzichte van 
een andere referentie. Dit betekent dat voor beide beitels dezelfde beitelhouder kan worden 
gebruikt. Voor de groefstructuur zou er dan alleen een kleine aanpassing gedaan moeten 
worden, zodat de fijne slag uitgevoerd kan worden. 

De hoogtebeitel client een eigen systeem te krijgen om de rotatie mogelijk te maken. 

3.2.3 Systeem voor het instellen van de beitel of van de beitelpunt 

Zoals blijkt uit de voorgaande analyse is de referentie voor de beitel-translatie anders dan 
voor de rotatie. Het is daarom aan te bevelen het mogelijk te maken de translaties en rotatie 
onafhankelijk van elkaar in te stellen. Een ander punt van belang, is dater voor gekozen is het 
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X X 

~ z 

(a) Instellen Fresnelbeitel (b) Instellen groefbeitels. 

Figuur 3.2: Instellen beitels 

instellen handmatig uit te voeren. Het ontkoppelen van de x- , z-en 'f-instelling komt dan ook 
ten goede aan de eenvoud van de bediening, het beperkt het aantal iteratielussen. Om een 
de 'f-instelling uit te voeren zonder daarbij translatie van de beitelpunt te veroorzaken moet 
deze rotatie dus om de beitelpunt uitgevoerd kunnen worden. Gezien het instellen handmatig 
uitgevoerd zal worden kan er gezocht worden naar een mechanische oplossing. 

Wanneer de beitelpunt al binnen een bepaald bereik geplaatst wordt , is het benodigde 
bereik van de actuatoren niet groot. Hierdoor kunnen kleine actuatoren gekozen worden, 
wat een voordeel is gezien de beperkte inbouwruimte. Daarnaast zijn eventuele sensoren ook 
slechts voor een klein bereik noodzakelijk. 

3.3 Deelopdrachten 

Het doel is om een beitelhouder te hebben waarbij de translaties en de rotatie zo goed mo
gelijk ontkoppeld zijn en de rotatie rond de beitelpunt plaatsvindt. Er zijn verschillende 
deelopdrachten te onderscheiden die opgelost moeten worden. 

3.3.1 Ontwerp van het instelsysteem 

Tijdens het snijden van materiaal is er ruimte nodig om te koelen en spanen af te voeren, maar 
ook om het proces te kunnen zien. Het is dus niet mogelijk op de plaats van de beitelpunt of 
ergens op de lijn door de beitelpunt evenwijdig aan de y-as een draaipunt te plaatsen. Ook 
al omdat zich hier het materiaal bevindt dat bewerkt wordt. Er zal een mechanisme bedacht 
moeten worden met een virtueel draaipunt. Dit mechanisme zal ook de x- en z- translatie 
van dit punt en de 'f-rotatie rond dit punt mogelijk moeten maken. 

3.3.2 Ondersteuning van de beitelhouder 

Ook de nieuwe beitelhouder wordt geplaatst op de b-slede. In dit geval zal echter de beitel
houder met beitel ten opzichte van de b-slede verplaatst worden in plaats van de beitel zelf. 
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Om deze verplaatsing zo nauwkeurig en voorspelbaar mogelijk uit te voeren is het van belang 
dit wrijvingsloos te doen, aangezien wrijving stick-slip en hysteresis in de hand werkt. 

3.3.3 Het mogelijk maken van een dieptevariatie 

De dieptevariatie dx kan uitgevoerd worden door het hele mechanisme deze kleine verplaatsing 
te geven. Er kan echter ook voor gekozen worden deze verplaatsing door middel van een aparte 
module uit te voeren. De keuze zal afhangen van onder andere de stijfheid en het dynamisch 
gedrag van het mechanisme. 

3.3.4 Maximale inbouwruimte 

De inbouwruimte wordt onder andere beperkt door het oppervlak van de b-slede. Zoals te 
zien is in figuur 2.1 is de b-slede een deel van een cirkel-segment. De slede heeft deze vorm 
gekregen omdat de beitel voor het realiseren van een Fresnellens een rotatie moet kunnen 
ondergaan van -30° tot +30° . De rotatie-as van de b-slede ligt ook niet op het snijpunt van 
de segmentzijden, zie figuur 3.3. Deze zijden moeten bij de maximale verdraaiing namelijk 

(a) Beperkingen van de ruimte 
op de b-slede (niet aile onder
delen zijn weergegeven) . 

Figuur 3.3: B-slede 

.. 
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(b) Uitbouwruimte voor de b
slede. 

een bepaalde afstand tot het te bewerken materiaal bewaren, omdat anders zowel slede als 
werkstuk beschadigd wordt. Er is dus ook een beperkte uitbouwruimte v66r de b-slede. 

Daarnaast staat er op de b-slede een aandrijflijn voor de wrijvingswielaandrijving en 
een schaalverdeling voor de sensor, waardoor deze ruimte beperkt wordt. 

3.3.5 Inklemmen van de beitel 

Zoals vermeld in het eisenpakket moet het mogelijk zijn een beitel onder een hoek van± 20° 
in te klemmen. Daarnaast lijkt het aan te bevelen de beitel zo ver mogelijk naar de beitelpunt 
toe te ondersteunen, omdat dat de stijfheid ter plaatse van de beitelpunt verbetert. 

De beitel zelf kan beschouwd worden als een lange slanke balk. In het algemeen geldt 
voor op buiging belaste slanke balken: 

3EI 
Cb-balk = r (3.1) 
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De beitel heeft een lengte l, breedte b, hoogte h en voor deze beitelschacht geldt b = h = 
6, 35mm. De stijfheid is dan 

Eh4 

Cb-beitel = 
4

l 3 (3.2) 

De beitel wordt ingeklemd, met uitsteeklengte lu. Met lu ~ h is de beitel echter geen lange 
slanke balk. De afschuifstijfheid gaat dan naast de buiging een belangrijke rol spelen. De 
stijfheid van de beitel in y-richting (bij een ideale inklemming) kan dan bepaald worden met 
de volgende formule (vergelijking E .l5 uit bijlage E.l): 

Eh4 

Cy-uitsteeklengte = 4z3 + 3h2Z 
u u 

(3 .3) 

Met lu = lOmm en schachtmateriaal molybdeen volgt dan: Cy-uitsteeklengte = 41~+0}~~10 3zu -

0, lGNjm. Met lu = 8mm volgt Cy-uitsteeklengte = 0, 19GNjm. In werkelijkheid zal de 
stijfheid waarschijnlijk minder zijn, omdat de diamanten punt op de schacht is gesoldeerd. 

Het inklemvlak van de beitel moet dus zover mogelijk naar voren liggen. Zoals echter 
te zien is in figuur 3.3 is de ruimte voor de b-slede beperkt. Wanneer er iets (ver) buiten de 
rechte zijden van de b-slede steekt, zal dit bij een 30° verdraaiing het materiaal of de trammel 
raken. De klem zal hier dus aan aangepast moeten worden. Een ander aspect dat hier van 
belang is is de inklemkracht. 

Wanneer een lineaire Fresnellens gemaakt wordt, zal de beitel in het midden van de 
lens omgesteld moeten worden. De groeven krijgen dan een andere richting. Daarnaast zal 
er voor de groefstructuur waarschijnlijk regelmatig gebruik gemaakt worden van een kleine 
diepte-variatie. Het lijkt dus aan te bevelen de mogelijkheid te bieden verschillende soorten 
klemmen op het mechanisme aan te kunnen brengen. 

3.3.6 Nauwkeurigheid / Temperatuursinvloeden 

De Lifrel staat in een ruimte waar de temperatuur op ± 0,5°C constant wordt gehouden. 
Om de gewenste nauwkeurigheid te kunnen halen zal er bij het mechanische antwerp ook 
gekeken moeten worden naar het thermomechanisch gedrag. Hier kan dan gedacht wor
den aan constante temperatuurstijging maar ook aan een temperatuurgradient onder andere 
ge1ntroduceerd door de warmte die via de beitelpunt wordt doorgegeven. 

3.3. 7 Keuze aandrijving en sensor 

Er zal een keuze gemaakt moeten worden voor een bepaalde vorm van aandrijven voor de 
diepte-variatie dx en een logische plaatsing van eventuele sensoren. Aspecten waar rekening 
mee gehouden moet worden zijn onder andere: bereik, nauwkeurigheid, resolutie, tempera
tuurgevoeligheid, gevoeligheid voor de omgeving, bandbreedte, lineariteit en warmteontwik
keling. 

3.3.8 Realisatie 

Bij het antwerp dient er uiteraard ook aan gedacht te worden dat de beitelhouder ook te 
realiseren moet zijn tegen redelijke kosten. 
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Concept 

4.1 Inleiding 

Er zal een mechanisme ontworpen worden, waarmee het mogelijk is de verschillende posities 
handmatig en dus onafhankelijk van elkaar in te stellen. 

4. 2 Mechanism en 

Om de translaties en rotatie onafhankelijk van elkaar in te kunnen stellen moet het rotatiepunt 
zo dicht mogelijk bij de beitelpunt geplaatst worden. Daarnaast is echter gebleken dat het niet 
mogelijk is hier daadwerkelijk een draaipunt te plaatsen. Er zal gebruik gemaakt worden van 
een zogenaamd virtueel draaipunt. Virtueel: 2 slechts schijnbaar bestaand, syn denkbeeldig, 
tgov. reeel: virtueel beeld [VanDale]. Dat wil zeggen dat het lijkt alsof er op de plaats in 
kwestie een scharnier is geplaatst, maar in werkelijkheid ligt het eigenlijke scharnier ergens 
andersen wordt het door middel van een (stangen)mechanisme naar deze plaats gekopieerd. 
Gezien de bewegingen van het mechanisme slechts in een vlak uitgevoerd worden, wordt een 
tweedimensionaal stangenmechanisme ontworpen. 

Een stang wordt voornamelijk gebruikt voor het doorleiden van een kracht in lijn met 
de stang zelf. Ook wordt een stang verondersteld star te zijn (niet te vervormen) en de schar
nierpunten aan de uiteinden wrijvingsloos. Deze scharnieren worden naderhand vervangen 
door elastische elementen. 

Voor er mechanismen besproken worden, zal eerst aandacht besteed worden aan de term 
vrijheidsgraden. 

4.2.1 Vrijheidsgraden 

Een lichaam in de ruimte heeft zes vrijheidsgraden (degrees of freedom DOF), er is een 
combinatie van (in totaal) zes translaties en of rotaties die aangeven wat de positie is van 
een voorwerp in de ruimte. Dat wil zeggen dat wanneer bekend is waar het voorwerp zich 
bevindt, de drie translaties en de drie rotaties (in het geval van een carthesisch assenstelsel) 
van het voorwerp ten opzichte van een referentie vastliggen. Indien een lichaam zich in een 
vlak bevindt (zoals voor een tweedimensionaal stangenmechanisme het geval is), zijn er al 3 
vrijheidsgraden vastgelegd. In dit vlak zijn er dan nog 3 vrijheidsgraden die ingesteld kunnen 
worden om de positie van het lichaam in het vlak vast te leggen, twee translaties en een 
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rotatie (voor definities met betrekking tot vrijheidsgraden, zie bijlage B.l) . Er is een aantal 
mogelijkheden, met betrekking tot het instellenjvastleggen van deze rotatie en translaties, 
dat ten grondslag ligt aan het mechanisme-ontwerp. 

Instellen van een translatie 

Het parallellogram wordt vaak toegepast als rechtgeleiding, het is een speciale uitvoering van 
het 4-stangen mechanisme. In het algemeen is een parallellogram als volgt opgebouwd. Een 
referentie, met daaraan bevestigd twee stangen van gelijke lengte, die niet in lijn liggen, maar 
op een bepaalde onderlinge afstand. Deze stangen zijn op deze zelfde afstand bevestigd aan 
een lichaam M. 

Een stang schrijft een vrijheidsgraad voor aan een lichaam, een tweede stang schrijft 
een tweede vrijheidsgraad voor. Wanneer de hartlijnen van de stangen elkaar in een bepaald 
punt snijden, worden van dit punt de twee translaties in de richting van de hartlijn vastgelegd, 
figuur 4.2(b). De rotatie van lichaam M rond dit punt is dan nog vrij. Als echter de hartlijnen 
evenwijdig en op een bepaalde afstand ten opzichte van elkaar aan een lichaam zijn bevestigd 
zoals bij een parallellogram, dan voorkomt de eerste stang translatie in de richting van de 
hartlijn en samen met de tweede stang wordt de rotatie van het lichaam M vastgelegd. Er is 
nog een vrijheidsgraad vrij en dat is een translatie loodrecht op de hartlijn van de stangen. Een 
parallellogram verzorgt dus een rechtgeleiding van lichaam M evenwijdig aan de referentie, 
4.l(a). De uiteinden van de stangen in deze parallelgeleiding beschrijven echter een cirkel. 
Lichaam M zal niet precies over een lijn bewegen in z-richting, maar ook een parasitaire 
translatie in x-richting ondergaan (een zakking). Wanneer de stangen (lengte L) lang zijn 
in verhouding tot de slag z die gemaakt moet worden door lichaam M, dan is de zakking 
s = 2:~ (zie bijlage D.5.3) van lichaam M beperkt. De translatie z kan ingesteld worden 
door een stang ( niet evenwijdig aan de eerste twee stangen) te bevestigen aan lichaam M en 
het uiteinde van deze stang een translatie in z-richting op te leggen. Ook is het mogelijk 
deze stang op een van de twee andere stangen aan te laten grijpen voor het opleggen van de 
translatie. Een translatie van lichaam M in een richting kan daarnaast ook bereikt worden 
door de derde stang vast te zetten en de eerste twee stangen gezamenlijk te transleren, 4.l(a). 
Ook dan is er geen rotatie van lichaam M en ondergaat het een translatie (hier in x-richting). 

J' ~ ~ ~ 

Stang I Stang 2 Stang 1 Stang 2 

(a) Translatie 1 lichaam M (b) Translatie 2 lichaam M 

Figuur 4.1: lnstellen van een translatie van lichaam M 
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Opties voor het instellen van een hoekverdraaiing 

Er is een aantal opties waar aan gedacht kan worden bij het instellen van een hoekverdraaiing. 
Om te beginnen moet het scharnierpunt vastgelegd worden door dit punt in het vlak te fixeren. 
Voor het fixeren van een punt in een vlak, moeten de twee translaties van dit punt in het vlak 
vastgelegd worden. Dit kan gedaan worden door een scharnierpunt te nemen en dit punt vast 
te leggen op het frame, zie figuur 4.2(a). Echter wanneer er direct bij het scharnierpunt geen 
plaats of materiaal voorhanden is om het punt aan het frame te bevestigen, kan ook gebruik 
gemaakt worden van bijvoorbeeld stangen. Zoals beschreven, moeten de hartlijnen van de 
stangen elkaar dan snijden op het gewenste scharnierpunt, zie figuur 4.2(b). 

Scharnierpunt S 

(a) Opdringen 
rotatie rond vast 
rotatiepunt S 
d.m.v. translatie 
op straal R 

Schamierpunt S 

(b) Opdringen van directe rota tie rond 
scharnierpunt S, dat op afstand aan 
frame is bevestigd 

(d) Scharnierpunt S gekopieerd naar 
lichaam M. De x-translatie van M is 
vastgelegd, de rotatie kan worden inge
steld door de referentie te verdraaien 

Stang 1 Stang 2 

(c) Opdringen rotatie door middel van 
twee tegenovergestelde gelijke transla
ties op gelijke afstand van het schar
nier S 

(e) Vastleggen van alleen de rotatie ¢ 
van een lichaam 

Figuur 4.2: Vastleggen van de plaats en opdringen van een rotatie rond scharnier S en S' 

De hoekverdraaiing kan ingesteld worden door het lichaam direct een rotatie bij dit 
scharnierpunt op te leggen (figuur 4.2(b)), of door op een bepaalde straal van het scharnierpunt 
een verplaatsing x loodrecht op deze straal op te dringen (figuur 4.2(a)). Hoe groter de straal, 
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hoe groter de afstand die afgelegd kan worden voor eenzelfde hoekverdraaiing met kleinere 
straal, want sin a = fl (bij een kleine hoek geldt a = fl). Het is eenvoudiger een grote 
translatie in te stellen dan een kleine voor eenzelfde hoekverdraaiing. 

In voorgaande opties is ervan uit gegaan dat het scharnierpunt met twee vrijheidsgraden 
wordt vastgelegd en dater dan nog slechts een vrijheidsgraad ingesteld moet worden. Dit kan 
echter ook worden omgedraaid door niet twee maar een vrijheidsgraad vast te leggen en niet 
een maar twee vrijheidsgraden in te stellen, zie figuur 4.2(c). Het parallellogram wordt dan 
niet als rechtgeleiding toegepast , maar als hoek-instelling. 

Gevolg van de beperkte inbouwruimte 

R 

s 

Figuur 4.3: Aangrijpen translatie stang aan lichaam 

Het instellen van een hoekverdraaiing van een lichaam is het eenvoudigst door een 
translatie op een grote straal R op te leggen, figuur 4.2(a). Echter de inbouwruimte dichtbij 
de beitelpunt is beperkt, zie figuur 3.3. Om toch gebruik te kunnen maken van een grote straal 
ten opzichte van het draaipunt, wordt het aangrijppunt van de betreffende translatie-stang 
naar achter gelegd, figuur 4.3. 

Kopieren van een rotatiepunt 

Wanneer de referentie van een parallellogram rond een bepaald punt wordt verdraaid, dan 
ondergaat het lichaam aan dit parallellogram een zelfde rotatie. Deze rotatie van het lichaam 
vindt plaats rond het punt dat dezelfde afstanden heeft ten opzichte van de punten waar 
de stangen op het lichaam aangrijpen als het rotatiepunt van de referentie ten opzichte van 
de punten waar dezelfde stangen aangrijpen op de referentie, zie figuur 4.2( d). Mits de z
translatie van lichaam M ook in dit punt is vastgelegd (bijlage D.l). 

Zoals besproken beslaat het instellen van de beitelklem echter niet aileen een rotatie 'lj;, 
maar ook twee translaties (x en z) in hetzelfde vlak. Dit betekent dat er niet eenvoudigweg 
gebruik gemaakt kan worden van figuur 4.2(d), omdat dan de translatie in x-richting ook al 
vast ligt. 

Er zijn twee mechanism en, figuur 4.4(b) en 4.4( c), ontworpen die de positie van de 
beitelpunt (punt 1 in de betreffende figuren) voor kunnen schrijven, deze zullen hier beide 
besproken worden. 
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11 

14 

(a) Coordinaten (b) Breed mechanisme (c) Lang mechanisme 

Figuur 4.4: Mechanismen 

4.2.2 Breed mechanisme 

Het brede mechanisme staat weergegeven in figuur 4.4(b), in dit figuur is ook de naamgeving 
van het mechanisme te vinden. Het is opgebouwd uit 3 lichamen en een referentie gekoppeld 
door stangen. De x-actuator is bevestigd aan stang 6-16, de z-actuator aan stang 11-14 en de 
7/'-actuator aan stang 10-15. Het lichaam waar de beitel op vastgeklemd wordt, heeft bij het 
ontwerpen een knooppunt op de plaats waar idealiter de beitelpunt zou moeten liggen. 

X-translatie, figuur 4.5( a) 

Wanneer de x-actuator een translatie opdringt, heeft dit geen invloed op de plaats van lichaam 
3. Dit lichaam wordt in z-richting op zijn plaats gehouden door stang 10-15 en in x- en 
7/'-richting door respectievelijk stang 10-13 en 11-14. Bij een x translatie wordt lichaam 2 
rechtgeleid in x-richting door een parallellogram, waarvan een stang (8-10) naar lichaam 3 en 
een stang (6-12) naar de vaste wereld gaat. Om daarbij een parasitaire rotatie te voorkomen 
moeten beide stangen dezelfde lengte hebben. Lichaam 1 is door middel van stang 2-4 en 3-5 
aan referentie 2 gekoppeld en wordt rechtgeleid in x-richting volgens het principe in figuur 
4.1(b). 

Z-translatie, figuur 4.5(b) 

De rechtgeleiding van lichaam 1 in de z-richting bestaat uit een referentie (lichaam 2) en 
stangen 2-4 en 3-5. De translatie van 1 gaat dan volgens het principe in figuur 4.1(a) . De 
z-translatie wordt verzorgd door de stang (7-9) die lichaam 1 en 3 koppelt. Dit laatste lichaam 
ondergaat een rotatie rond punt 10 doordat de x- en z-transl<itie van dit punt zijn vastgelegd 
met respectievelijk stang 10-13 en de 7/'-actuator. Een translatie in x-richting van punt 11 
door de z-actuator, heeft dan bij punt 9 de translatie in z-richting tot gevolg. 



32 Concept 

w-rotatie, figuur 4.5( c) 

Ook hier is lichaam 2 weer de referentie voor lichaam 1. Door middel van het principe 
volgens figuur 4.2(d) wordt het scharnierpunt (6) van lichaam 2 gekopieerd naar lichaam 1. 
Beide lichamen ondergaan vervolgens dezelfde rotatie door een verplaatsing in z-richting van 
zowel stang 7-9 als stang 8-10. Het aantal actuatoren dat nodig is voor deze z-translatie kan 
beperkt worden door gebruik te maken van een tussenlichaam, lichaam 3. Dit lichaam wordt 
rechtgeleid in z-richting door respectievelijk stang 10-13 en 11-14 en krijgt zijn z-translatie 
opgedrongen door de 7f)-actuator die met stang 10-15 aan lichaam 3 bevestigd is. 

(a) X-translatie (b) Z-translatie (c) W-rotatie 

Figuur 4.5: Instellen breed mechanisme 

4.2.3 Lang mechanisme 

Dit mechanisme is opgebouwd uit 4 lichamen en een vaste wereld, zie figuur 4.4(c). Lichaam 
1, 2 en 3 zijn aan elkaar gekoppeld door middel van lichaam 4 en een aantal stangen. Vier 
andere stangen verbinden het mechanisme aan de vaste wereld. Drie van deze vier stangen 
zijn gekoppeld aan actuatoren. 

Een van de parallellogrammen te vinden in dit mechanisme bevat zowellichaam 1, 2 
als 4. Gezien op lichaam 1 de beitel wordt bevestigd, wordt lichaam 2 gezien als de referentie 
en 4 als een van de twee stangen. 

X-translatie, figuur 4.6(a) 

De x-translatie van lichaam 1 komt als volgt tot stand. Lichaam 2 wordt rechtgeleid aan de 
referentie (de vaste wereld) in x-richting volgens het principe van figuur 4.1(a). Lichaam 3 
ondergaat dezelfde x-translatie als lichaam 2 volgens het principe van figuur 4.1(b). Ditzelfde 
geldt voor lichaam 1 behalve dan dat hier de translatie in z-richting niet direct voorkomen 
wordt door een stang van lichaam 1 naar de vaste wereld, maar doordat via lichaam 4 en 
3 deze translatie wordt vastgelegd zoals uitgelegd in paragraaf 4.2.1. Dit kan ook als volgt 
uitgelegd worden. Lichaam 4 wordt ten opzichte van het frame rechtgeleid in x-richting, 
waardoor lichaam 1 geen translatie in z-richting ondergaat. De koppeling, van lichaam 4 aan 
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het frame, die zorg draagt voor deze rechtgeleiding bestaat uit lichaam 2 met stang 6-13 en 
stang 10-14 en lichaam 3 met stang 9-15. 

Z-translatie, figuur 4.6(b) 

Voor de z-translatie fungeert lichaam 2 als referentie. Dit lichaam ondergaat geen verplaatsing 
doordat zijn drie vrijheidsgraden zijn vastgelegd. De x-translatie wordt vastgelegd door de 
x-actuator, de z-tanslatie en ~-rotatie door respectievelijk stang (6-13) en stang (10-14). 
Lichaam 3 wordt rechtgeleid ten opzichte van 2 door stang (2-4) en (3-5), bij het opdringen 
van een z-translatie volgens het principe van figuur 4.1(a). Door deze z-translatie van 3 roteert 
lichaam 4 rond punt 4. Hierdoor wordt lichaam 1 gedwongen een z-translatie te ondergaan 
met (weer) lichaam 2 als referentie van de rechtgeleiding met stang (2-4) respectievelijk (3-5). 

\11-rotatie, figuur 4.6(c) 

De ~-rotatie wordt aan lichaam 2 opgedrongen volgens het idee in figuur 4.2(a) en 4.2(e). 
Door toepassen van het kopieren van een rotatiepunt, figuur 4.2(d), en het principe in figuur 
4.2(c) wordt deze zelfde rotatie aan lichaam 1 (en lichaam 3) opgelegd. Lichaam 4 ondergaat 
bij deze instelling geen rotatie en wordt rechtgeleid in x-richting door lichaam 2 met stang 
(6-13) en (10-14) en lichaam 3 met stang (9-15). 

(a) X-translatie (b) Z-translatie (c) W-translatie 

Figuur 4.6: Instellen lang mechanisme 

4.2.4 Keuze van het mechanisme 

Er is een aantal criteria aan de hand waarvan er een mechanisme wordt gekozen. Beide 
mechanismen zijn voorzien van ontkoppelde actuatoren, waardoor dit punt dus niet van belang 
is bij de keuze. 
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Symmetrie 

Er wordt over het algemeen naar gestreefd symmetrische mechanismen te ontwerpen, zie 
bijlage C.3. Het lange mechanisme vertoont meer symmetrie dan het brede mechanisme. 

Thermisch centrum 

Gezien de eisen met betrekking tot nauwkeurigheid voor toepassen van de beitelhouder op 
nauwkeurige machines, is het thermisch gedrag van belang, zie ook paragraaf 4.9.1. Het is 
niet mogelijk het thermisch centrum zodanig te plaatsen dat de beitelpunt niet verplaatst bij 
homogene temperatuursveranderingen. Het is dan belangrijk de afstanden van de beitelpunt 
naar het frame (in z-richting van de symmetrie-as van lichaam I naar het frame) zo kort 
mogelijk te houden, gezien geldt: 

ll.l = o:Lll.T ( 4.1) 

Het lange mechanisme is daarin beter voorzien. 

lnbouwruimte 

Het is van belang aandacht te besteden aan de overbrengingsverhoudingen. Ideaal gezien zou 
er moeten gelden i :::; 1 (zie paragraaf 4.9.3). Lichaam 3 van het brede mechanisme functio
neert voor de z-translatie als hefboom. Deze zou bij toepassen van de overbrengverhouding 
groat worden, wat niet zou passen op de b-slede. 

Keuze 

Er wordt gekozen voor het lange mechanisme, gezien deze voorzien is van een meer symmetri
sche opbouw, waarschijnlijk beter thermisch gedrag vertoont en beter op de b-slede zal passen. 
Wanneer in het vervolg over het mechanisme gesproken wordt, wordt het lange mechanisme 
bedoeld. 

4.3 Beitelinklemming 

Om te zorgen dat een voorwerp zijn positie zo goed mogelijk behoudt na te zijn gefixeerd, 
is het belangrijk de hysteresis in de inklemming zo veel mogelijk te elimineren. De virtuele 
speling 

2IWI 
Sv = -- (4.2) 

c 
die aanwezig is bij hysteresis wordt dan zo klein mogelijk gehouden. Met W de wrijving in 
het vlak en c de contactstijfheid (bijlage C.7.2). Het is belangrijk de inklemstijfheid zo groot 
mogelijk te houden. Hiertoe client het slipfront zo min mogelijk de inklemming binnen te 
dringen. Om dit te realiseren is het belangrijk een hoge vlaktedruk 

F 
Pv =-

A 
(4.3) 

in de wrijvingsvlakken, tussen beitel en klem, toe te laten. Hoe kleiner het oppervlak, hoe 
groter de vlaktedruk. Er zullen daarom op het oplegvlak van de beitelhouder groeven aange
bracht worden zodat dit oppervlak verkleind wordt. Deze groeven zullen in x- en z-richting 
worden aangebracht. 
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De inklemming van de beitel zal tenminste de belasting ten gevolge van de statische 
snijkrachten moeten kunnen weerstaan. Daarnaast zullen er dynamische krachten werkzaam 
zijn. Er wordt gesteld dat de beitel minimaal 50N wrijvingskracht moet kunnen ondervinden 
met de beitelhouder. Dit betekent dater minimaal een normaalkracht van lOON aangebracht 
moet kunnen worden. 

Vorm basis beitel-inklemming 

Er is besloten de beitel zo ver mogelijk naar voren te ondersteunen, omdat dat ten gunste 
komt aan de stijfheid van de beitel in y-richting. De ondersteuning zal in x-richting tot lcm 
van de beitelpunt reiken (Lb)- Er is daarbij rekening gehouden met de breedte (hb) van de 
beitel. Het is niet mogelijk deze basis heel ver naar achteren uit te breiden, omdat er nog 
twee lichamen achter moeten komen. Het zou echter wel positief zou zijn voor de stijfueid die 
de beitel in y-richting ondervindt, zie bijlage E.l. Deze afstand ( L) wordt daarom beperkt 
tot de lengte van de beitel. 

Ook moet de beitel onder een hoek van ±20° met de symmetrie-as van de b-slede 
ingeklemd kunnen worden, dit leidt tot een bepaalde breedte Hb van de basis. De basis van 
de beitelinklemming zal dus minimaal een oppervlak moeten beslaan volgens figuur 4.7. Bij 
het maken van een groefstructuur is de afstand (in y-richting) tussen de snijvlakken van de 
hoogtebeitel en de profielbeitel 8mm. Met een schachthooogte van 6, 35mm resulteert dit 
in lmm voor twee klemmen, omdat er tussen de klemmen ruimte vrij moet zijn, zodat de 
beitelhouders van de profiel- en hoogtebeitel elkaar niet raken. Dat betekent dat er 0, 5mm 
per klem beschikbaar is. Als er een Fresnelstructuur gemaakt wordt is de ruimte boven de 
beitel niet beperkt. 

0.5hb 
--........... 

! 

/ 

! Syrnmetrie-as b-slede 
; 

A------~~~~~~~~~~~~~I~~~~----~;--
; 
; 

Hb 

\ L 

Figuur 4. 7: Oppervlak basis beitelinklemming 

Verschillende opties voor de beitelinklemming 

Er is een aantal mogelijke beitelinklemmingen weergegeven in figuur 4.8. Daarbij is rekening 
gehouden met het feit dat de beitel onder een hoek van ±20° graden geplaatst moet worden. 
Gezien de oppervlakte van de beitelhouder beperkt is tot de ruimte die de beitel in de uiterste 
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standen inneemt, is er geen plaats op deze uiterste standen een klem te bevestigen wanneer de 
beitel deze positie inneemt. Er kan dan gedacht worden aan de uitvoering van twee soorten 
klemmen, voor de uiterste stand en voor een middenstand (figuur 4.8). De klem voor de 
uiterste stand wordt dan symmetrisch uitgevoerd, zodat hij ook toegepast kan worden voor 
de andere uiterste stand. 

De benodigde kracht kan dan aangebracht worden door gebruik te maken van de vervor
ming van een elastische element. Wanneer een bepaalde verplaatsing op een elastisch element 
wordt opgedrongen zal er een kracht resulteren vanwege de stijfheid. Er zou een gelijkmatige 
kracht aangebracht kunnen worden door een rubber in te drukken, gezien de beperkte ruimte 
zal hier niet voor gekozen worden, omdat er waarschijnlijk een mechanisme nodig zal zijn om 
dit te kunnen realiseren. Een kracht kan ook aangebracht worden door in de klem van de aan
gegeven figuur een stelschroef aan te brengen en met deze stelschroef een verplaatsing tussen 
de klem en beitel te realiseren. Dit betekent dat de klem buigt en een kracht veroorzaakt. 
De kracht is echter sterk afhankelijk van de plaats waar de stelschroef ten opzichte van de 
bevestiging van de klem aan het frame plaatsvindt. 

Een andere mogelijkheid is geen gebruik te maken van de gegeven klemmen. Er zal 
dan een sleuf in de beitelhouder gemaakt worden, op een constante straal van het virtuele 
draaipunt. De beitel zal voorzien worden van een gat. Een spriet zal aan de onderkant van 
de beitelhouder aangrijpen. Een moer kan dan bovenop de beitel worden aangedraaid. De 
spriet wordt dan uitgerekt ten opzichte van de onderkant van de beitelhouder en biedt zo een 
kracht aan de beitel aan (figuur 4.8(c)). 

I 

/ I 

(a) Beitelklem voor uiterste 
stand 

(b) Beitelklem voor mid
denstand 

(c) Klemkracht aanbrengen door mid
del van spriet 

Figuur 4.8: Opties beitelinklemming 

4.4 Mogelijkheden voor het uitvoeren van de fijne slag 

Er zijn twee opties voor het uitvoeren van de fijne slag in x-richting. Deze slag kan uitgevoerd 
worden door het hele mechanisme of er kan gebruik gemaakt worden van een speciale module. 
De keuze voor een van beide opties hangt onder andere af van de statische stijfheid en de 
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laagste eigenfrequentie van het mechanisme. Daarnaast is de aandrijving voor deze fijne slag 
van belang. 

Er wordt naar gestreefd de beitelhouder zo universeel mogelijk toepasbaar te houden. 
Slechts een kleine aanpassing zou specifiek gebruik voor Fresnelstructuur en groefstructuur 
mogelijk moeten maken. 

4.4.1 Aandrijving van de fijne slag 

Aandrijving zonder van een gebruik module 

Er kan voor gekozen worden de grove slag van het beitelinstellen en de fijne slag voor de 
dieptevariatie van de beitel door een actuator uit te voeren of deze functies te splitsen naar 
twee actuatoren. In het eerste geval zou dit betekenen dat de translatie voor het instellen 
in x-richting geautomatiseerd wordt. De actuator zal altijd een stationaire plaats vast moe
ten houden en daarop een kleine variatie uitvoeren. Hierbij zal waarschijnlijk meer warmte 
ontstaan dan wanneer een speciale actuator slechts de kleine slag uit hoeft te voeren. 

Bij het toepassen van een speciale fijne-slag-actuator kunnen beide actuatoren met 
eenzelfde resolutie gekozen worden. Om niet buiten zijn bereik te komen, wordt de fijne-slag
actuator in serie geplaatst met de grove-slag-actuator (figuur 4.9). Door gebruik te maken 
van een hefboom (figuur 4.9(a)), kan de fijne-slag-actuator bevestigd worden aan het uiteinde 
van de x-stang dat (indirect) aan het frame is vastgemaakt. Dit zal ter hoogte van het 
mechanisme echter veel ruimte in beslag nemen, gezien deze fijne-slag-actuator in lijn staat 
met de x-stang. Daarnaast kan de fijne-slag-actuator zodanig geplaatst worden dat hij zich 
bevindt in de koppeling van de x-stang aan lichaam 2 (figuur 4.9(b)). Lichaam 2 beweegt 
bij het uitvoeren van de fijne slag dan ten opzichte van de x-stang. Om ruimte te sparen 
ter hoogte van het mechanisme, kan de grove-slag-actuator via de hefboom van figuur 4.9(a) 
(nu zonder tussenkomst van de fijne-slag-actuator) aan de x-stang bevestigd worden. Bij het 
uitvoeren van de fijne slag zal in dit geval de gehele massa van de fijne-slag-actuator bij de 
bewegende massa van het mechanisme worden opgeteld. 

De resolutie van de grove-slag-actuator kan ook groter gekozen worden dan de resolutie 
van de fijne-slag-actuator. De fijne-slag-actuator zal dan een bereik groter dan de resolutie van 
deze laatste actuator moeten hebben, wanneer gebruik gemaakt wordt van de opties in figuur 
4.9. De resolutie van de grove-slag-actuator zal echter niet te groot gekozen kunnen worden, 
omdat anders hetzelfde probleem ontstaat als bij toepassen van een actuator. Door toepassen 
van de hefboom uit figuur 4.9(a) met een overbrengverhouding i < 1 kan dit verholpen 
worden. De grove-slag-actuator voor de x-slag kan dan hetzelfde zijn als de actuator voor de 
z- en 'lj;-slag. 

Aandrijving met gebruik van een module 

Door gebruik te maken van de module zullen er twee actuatoren voor de x-richting gebruikt 
moeten worden. De actuator voor de beitel-instelling in x-richting kan dan dezelfde zijn 
als voor de instelling in z- en 'lj;-richting. De fijne slag wordt dan voorzien van een eigen 
aandrijving. 
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(a) Optie 1 (b) Optie 2 

Figuur 4.9: Overbrenging bij gebruik 2 actuatoren voor de fijne slag zonder module. 

4.4.2 Stijfheid in x-richting van het mechanisme versus de fijne-slag-module 

X-stijfheid van het mechanisme 

De stijfheid in x-richting wordt onder andere bepaald door de stang waar de x-actuator 
(cstangx) op aangrijpt. Voor het bepalen van de x-stijfheid wordt even aangenomen dat de 
x-stang is bevestigd aan het frame. De stijfheid van deze stang staat in serie met de andere 
elementen (coverig). De stijfheid die de beitel ondervindt in x-richting kan dan (ex) niet hoger 
zijn dan deze stijfheid: 

Coverig * Cstangx 
Cx = ---"----"--

Coverig + Cstangx 
(4.4) 

hierbij grijpt het mechanisme ter hoogte van de beitelpunt op lichaam I aan (anders zou 
nog sprake zijn van een stijfheidreductie). Neem aan dat de stang van de x-actuator wordt 
vervangen door een spriet met een diameter D = 0, 4mm, gemaakt van staal E = 210GNim2 

en een lengte van L = 20mm. Dit resulteert in een stijfheid Cstangx = E1A = 1, 3N I J-Lm. Deze 
stijfheid is kleiner dan de gewenste stijfheid van 27 N I J-Lm. 

X-stijfheid bij toepassen van de module 

Ook bij toepassen van de module moet de kracht die op de beitel werkt via het mechanisme 
naar de vaste wereld geleid worden. Er wordt dus aanspraak gedaan op de totale stijfheid van 
het mechanisme, in x-richting is dit niet voldoende. Nadat de juiste positie is ingesteld, zal 
de beitelhouder worden overgenomen, waardoor er tijdens bewerkingen geen aanspraak meer 
gedaan hoeft te worden op de stijfheid van het mechanisme. De kracht wordt via een kortere 
weg naar het frame geleid, wat ten goede komt aan de stijfheid. 

Het ontwerpen van de beitelhouder komt dan neer op het ontwerpen van een manipu
lator. Volgens [TUE 4007] p7-2: 'Het instellen van een positie houdt in het vastleggen van 
6 graden van vrijheid t.o.v. een ander lichaam. Vaak stelt men hoge eisen aan de nauwkeu
righeid van de instelling. Het instellen geschiedt dan door tussenkomst van een manipulator. 
Het lichaam wordt in de manipulator geplaatst, waarbij het reeds in de buurt van de bedoelde 
plaats staat. Daarna wordt het, over relatief kleine slagen en hoeken, naar de juiste plaats 
gemanipuleerd. Tenslotte volgt de overname, vanuit de manipulator naar de omgeving ten 
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opzichte waarvan werd gepositioneerd, waarbij het de bedoeling is dat deze overname, c.q. 
fixatie, zonder plaatsverandering geschiedt.' 

Stijfheid bij het realiseren van een Fresnelstructuur 

Niet alleen de stijfheid in x-richting is van belang, maar ook de stijfheid in z-richting, gezien 
ook de bevestigingen naar de vaste wereld in deze richting worden aangesproken wanneer, 
bij het snijden van een Fresnelstructuur, de b-slede verdraaid wordt. De z-stijfheid voor het 
mechanisme wordt op vereenvoudigde wijze als volgt bepaald. Er wordt aangenomen dat de 
lichamen star zijn en niet zullen vervormen. De stijfheid wordt berekend aan de hand van 
figuur 4.10. 

Figuur 4.10: Figuur voor het bepalen van een eenvoudige benadering van de z-stijfheid van 
het mechanisme 

c2 * c3 * n 2 

cl=--------:-
c2 + c3 * (1 + n )2 

(4.5) 

dit volgt uit de afieiding in bijlage E.l. Ook nu worden de stangen van de lichamen naar de 
vaste wereld vervangen door sprieten en worden ook weer aannamen gedaan met betrekking 
tot de lengte (30 mm), dikte (0,4 mm) en het materiaal (staal) van deze sprieten. De stijfheid 
van een spriet is ci = ElA = 1, 1N I J-lm, dan geldt c2 = 2 * ci = 2, 2N I J-lm en c3 = ci en met 
n = 1 volgt c1 = 0, 37N I J-lm. 

Wanneer de b-slede wordt rondgedraaid, wordt het mechanisme in een andere richting 
belast. De stijfheden zullen ontbonden moeten worden, hiervoor geldt volgens ([TUE 4007] 
p6-1): Cx = c * cosa2 en cy = c * sina2

. Voor de x- en z-stijfheid die de beitel ondervindt 
geldt dan: 

Cz-beitel = Cx (sin '1/J )
2 + Cz( cos 'ljJ )2 (4.6) 

met Cx = Cstangx = 1, 7NIJ-lm en Cz = c1 = 0, 37NIJ-lm volgt figuur 4.11. 

4.4.3 Dynamisch gedrag 

Het dynamisch gedrag van de verschillende uitvoeringen wordt aan de hand van de eerste 
eigenfrequentie bekeken. 

Eerste eigenfrequentie bij geen gebruik van de module 

Neem, voor een eerste afschatting, aan dat de eerste eigenfrequentie van het mechanisme 
bepaald wordt door de stijfheid van de stang naar de x-actuator en de massa van het mecha
nisme. Er wordt uitgegaan van het materiaal staal, een wanddikte van ongeveer 1 mm en 
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Totale mechanisme stijfheid in x en z bij hoekverdraaiing psi b-slede 

---

....... ;. 

5 10 15 20 25 30 
Hoekverdraaiing psi van de b-slede 

Figuur 4.11: Variatie van de stijfheid in x- en z-richting die de beitel ondervindt bij verdraaien 
van de b-slede 

een hoogte van 10 mm. Wanneer lichaam I hol wordt uitgevoerd bedraagt de massa ongeveer 
0,025 kg (een massief lichaam weegt dan 0,075 kg). Voor een ruwe afschatting van de totale 
massa wordt deze massa vermenigvuldigd met 10, dit geeft: mmechanisme = 0, 25kg. Met de 
stijfheid uit de vorige paragraaf geeft dit een schatting van de eerste eigenfrequentie van het 

mechanisme, zijnde wo = Cstangx = 2 6 * 103radj S = 415HZ 
ffimechanisme ' 

Eerste eigenfrequentie bij gebruik module 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de module en de overnameklem, zal voornamelijk de 
stijfheid van de module naar de klem deelnemen, daarnaast zal de massa ook kleiner zijn. De 
betreffende stijfheid zal hoger zijn, gezien er serieel geschakelde stijfueden in verwerkt zijn. 
De eigenfrequentie van de module zal dus hager uitvallen dan wanneer gebruik wordt gemaakt 
van het hele mechanisme. 

4.4.4 Keuze fijne slag 

Gezien de benadering van de stijfheid en de laagste eigenfrequentie van het mechanisme, wordt 
ervoor gekozen een beitelhouder te ontwerpen naar het idee van een manipulator. Er zal een 
overnameklem ontworpen worden om de positie te fixeren. De fijne slag wordt uitgevoerd 
door een module. 
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4. 5 De overnameklem 

De te ontwerpen overnameklem zal zodanig stijf moeten zijn dat het mechanisme dat erachter 
komt te liggen geen invloed heeft op het functioneren van de fijne slag module. Een aantal 
bestaande uitvoeringsvormen van een klem wordt genoemd, waarna een aantal algemene 
aandachtspunten bij het ontwerp van een klem aan bod zal komen. Tot slot zullen twee 
concepten gegeven worden. 

4.5.1 Mogelijke uitvoeringsvormen voor de klem 

Er is een aantal mogelijkheden om een voorwerp in te klemmen. Deze staan hieronder ver
meld. In beide gevallen moet de kracht zodanig aangebracht worden dat deze aileen een 
normaalkracht in het contact veroorzaakt voor het bewerkstelligen van de benodigde wrij
vingskracht. 

Eenzijdige klem 

Wanneer een voorwerp eenzijdig wordt ingeklemd, wordt de (contact )stijfheid in de gewenste 
richting uit de ondergrond gehaald. Aan een zijde van het in te klemmen voorwerp wordt 
dus stijfheid aangeboden door middel van een stijve ondergrond en wrijving tussen het voor
werp en deze ondergrond, aan de andere zijde wordt uitsluitend de benodigde normaalkracht 
aangeboden. 

Symmetrische klem 

Daarnaast kan de klem symmetrisch uitgevoerd worden. Belangrijk is dat beide zijden van 
de klem evenveel stijfheid bieden aan het te klemmen voorwerp, ze dienen beide dezelfde 
stijfheid naar de rest van de constructie te realiseren. Ze zouden dus identiek moeten zijn 
zodat ze beide ook effectief zijn bij het klemmen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 
aan te bevelen is de klem zodanig uit te voeren dat beide inklemvlakken synchroon geopend 
en gesloten kunnen worden zodat bekend is waar het in te klemmen voorwerp zich bevindt 
bij een gesloten klem. 

4.5.2 Aandachtspunten met betrekking tot klem ontwerp 

Er is een aantal aandachtspunten waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij het 
ontwerpen van een klem. Deze hebben voornamelijk betrekking op het aanbrengen van de 
normaalkracht. 

Aanbrengen van een normaalkracht 

Fixeren na het instellen mag geen verplaatsing veroorzaken en mag evenmin een bron van, 
eventuele later aan het licht tredende, hysteresis vormen. De verplaatsingen bij het inklemmen 
zijn echter niet geheel te voorkomen. Door gebruik te maken van loodrechte toenadering naar 
het klemvlak wordt zo min mogelijk invloed op de te fixeren vrijheidsgraden uitgeoefend. 

Om schuifkrachten in het contact te kunnen weerstaan, die eventuele parasitaire bewe
gingen evenwijdig aan het klemvlak kunnen veroorzaken, is een zekere aandrukkracht vereist. 
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Een zo groot mogelijke druk op een zo klein mogelijk vlak. De drukspanning die dan ontstaat 
leidt tot compressie 

(j 

E=-
E 

en vanwege de dwarscontractiecoefficient v tot een relatieve zijdelingse uitzetting 
1/(j 

Ed=-
E 

(4.7) 

(4.8) 

Over de lengte x van de door druk belaste zone gesommeerd, levert dat een onvermijdelijke 
dwarsverplaatsing op: 

Xl/0" 
OL=XEd=

E 
Klemt men op een strook met oppervlak b * 2x dan is 

en 

F = o-b2x 

oL = vF 
2bE 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

Klemmen over een lange smalle zone kan dus helpen de verplaatsing JL klein te houden 
[TUE 4007]. Aanbrengen van een zo hoog mogelijke kracht op een lange smalle zone wordt 
ook wel door middel van een zogenaamd mes gedaan. De korte zijde van het mes staat in 
de richting van de vast te zetten vrijheidsgraad. Wanneer een kracht wordt aangebracht, is 
het zaak de spanning zo te kiezen dat deze bij vlaktedruk onder de vloeispanning blijft (is 
er in het contact sprake van Hertze spanning dan mag deze spanning drie keer hoger zijn 
voor er plastische deformatie optreedt). Bij plastische deformatie is vaak sprake van slijtage, 
wat betekent dat het onderdeel minder lang mee zal gaan. Sommige staalsoorten vertonen 
daarnaast een vloeiverschijnsel bij spanningen hoger dan de vloeispanning (in het geval van 
vlaktedruk). De spanning in het materiaal daalt dan ineens scherp en blijft dan vrijwel 
constant, de kracht neemt dan dus af. 

De klemkrachten dienen zodanig aangebracht te worden dat het voorwerp gelijkmatig 
aangedrukt wordt. Het is niet aan te bevelen deze aan te brengen aan de zijkant van het te 
klemmen object. Wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een klembalk met aan 
de uiteinden bouten om de kracht aan te brengen zal de eerste bout vaak te strak worden 
aangedraaid, waardoor het contact tussen het object en de klembalk daar als soort scharnier 
gaat fungeren en de tweede bout niet voldoende kracht over kan dragen. Bij gebruik van 
een overbrenging i voor het aanbrengen van de kracht zou deze weer kleiner dan een gekozen 
moeten worden, zie paragraaf 4.9.3. 

Activeren van de klem 

Een klem wordt vaak zodanig uitgevoerd dat hij een voorkeursstand heeft. Deze stand zal 
de klem innemen wanneer er geen externe kracht op is aangebracht. Een voorspankracht in 
de klem zorgt voor het bestaan van de voor keursstand. Er kan voor gekozen worden deze 
voorspankracht zodanig te plaatsen dat de klem in voorkeursstand gesloten is. Echter de open 
stand kan ook als voorkeursstand dienen. 

Het voordeel van de eerste optie is dat de voorspankracht in de klem constant is. De 
stijfheid die de fijne-slag-module naar het frame ondervindt zal daardoor niet veranderen in 
gesloten stand. Bij optie twee is de kracht die aangebracht wordt op het voorwerp in de klem 
variabel. De stijfheid die de fijne-slag-module ondervindt daarmee ook. 
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4.5.3 Overnemen van de vrijheidsgraden 

De vrijheidsgraden die het mechanisme aan de eigenlijke beitelhouder aanbiedt zijn de x- en 
z-verplaatsing en de '1/J-rotatie. Het mechanisme is echter niet voldoende stijf om goed te 
kunnen functioneren in een snijproces. Deze vrijheidsgraden moeten dan ook overgenomen 
worden wanneer er daadwerkelijk gesneden gaat worden. Het vastklemmen van een bladveer 
die (direct/indirect) bevestigd is aan de beitelklem is een goede oplossing, gezien een blad
veer precies de gewenste vrijheidsgraden vastlegt. Deze bladveer zou dan zo breed mogelijk 
uitgevoerd worden, voor een goede rotatiestijfheid. Tevens kan hij aan het uiteinde voorzien 
worden van een blok. De overnameklem zou dan op dit blok aan kunnen grijpen. Bovendien 
heeft een blok aan het uiteinde als voordeel dat dit eenvoudig aangepast / gerepareerd kan 
worden. 

4.5.4 Verschillende uitvoeringen van de overnameklem 

Het is belangrijk te zorgen dat de bladveer volledig vrij komt te liggen van de klem. Een 
rest(normaal)kracht van 0,5N veroorzaakt een wrijvingskracht van W ~ 0, lN. In combinatie 
met een stijfheid c = 50N / p,m van de constructie veroorzaakt dit al een virtuele speling van 
Sv = 21:1 = 20nm. 

De eenzijdige overnameklem (figuur 4.12) 

De kenmerken van de eenzijdige overnameklem staan hier beschreven. De ondergrond om het 
voorwerp op aan te drukken is onderdeel A, bevestigd aan het frame. Aan dit onderdeel is een 
hefboom D bevestigd (hier een 1:1 verhouding). De hefboom wordt bediend met behulp van 
een schroef. Aan de uitgang van de hefboom bevinden zich korte pinnen die lichaam C, bij 
activering van de hefboom, in negatieve y-richting dwingen. De klem wordt dan geopend en de 
schotelveren tussen A en C ingedrukt. Lichaam C wordt rechtgeleid door een parallellogram in 
deze richting. Ditzelfde geldt voor lichaam B, waardoor de voorspankracht op het te klemmen 
voorwerp verdwijnt. 

Figuur 4.12: Schets eenzijdige overnameklem 

Wanneer de klem gesloten is, maakt de hefboom geen contact met lichaam C. De kracht 
van de schotelveren wordt via de spriet naar lichaam B overgedragen. Met behulp van een 
mes wordt deze kracht aan het te klemmen lichaam opgelegd. Voor deze overdracht wordt 
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een bladveer gebruikt zodat een gelijkmatige aandrukking van het voorwerp op lichaam A 
plaatsvindt. Kanteling van deze bladveer wordt zoveel mogelijk voorkomen doordat lichaam 
B wordt rechtgeleid. 

Tussen de schotelveer en onderdeel A of C zal slechts over een klein bereik (hoekver
draaiing 'Y) sprake zijn van rollend contact. Wanneer deze hoekverdraaiing groter wordt zal 
er slip in het contact optreden (knerpen), wat leidt tot slijtage. De straal van de schotelveer 
in het contact bedraagt r 1 = 0, lt, met t de wanddikte van de schotelveer. De straal van het 
frame in het contact bedraagt r2 = oo. Met J-L ~ 0, 2 geldt 'Y < (1 - g )J-L ~ 0, 02rad. Dit 
betekent dat (in het contact met A, met een buitendiameter D = 8mm van de schotelveer) 
een verplaatsing y ~ 0, 5D"( = 4J-Lm opgelegd mag worden zonder dat er slip optreedt. Om 
de afstand waarover zuiver roll en optreedt zo groot mogelijk te maken (en slijtage zoveel 
mogelijk te voorkomen) zou ter plaatse van het contact de straal van de schotelveer groter 
moeten zijn dan de straal van het frame (de schotelveer zou het frame moeten omhullen). Dit 
kan gerealiseerd worden door in het contact van de schotelveer met onderdeel A een ring op 
A aan te brengen binnen de schotelveer. In het contact van de schotelveer met onderdeel C, 
kan een ring buiten de schotelveer hierin voorzien. 

De symmetrische overnameklem (figuur 4.13(a)) 

De klem wordt niet gesloten waar het voorwerp is, maar trekt het voorwerp naar het midden 
van de klem. In gesloten stand zouden het scharnierpunt en klemvlak van een klemhelft 
zich op dezelfde afstand van de symmetrie-as moeten bevinden. Het klemvlak nadert dan zo 
loodrecht mogelijk op het te klemmen voorwerp, waardoor ook weer de parasitaire bewegingen 
bij fixeren zoveel mogelijk worden voorkomen (figuur 4.13(a)). 

Voor de voorspanning kan een drukveer aan de kant van de ingang van de hefboom 
geplaatst worden. Er kan echter ook voor gekozen worden een trekveer aan de kant van de 
klemvlakken te bevestigen. 

Voor het bedienen van de klem zijn twee mogelijkheden bedacht. De hefboom (een 
klemhelft) die de beweging overdraagt bestaat uit een scharnier S, een klemvlak K en ingang 
I. De translatie van de ingang wordt zo goed mogelijk gecontroleerd wanneer de translatie 
loodrecht op de straal (IS) wordt opgedrongen vanuit punt B. Vanuit dit punt zullen beide 
klemhelften bediend worden. Dit kan gedaan worden door vanuit punt B draadveren aan 
beide klemhelften te bevestigen. Punt B zou dan draaibaar gemaakt moeten worden. Door 
punt B op te verdraaien worden de draden opgewonden met als resultaat dat de punten I van 
de klemhelften getransleerd worden (figuur 4.13(b)). Er zou dan gebruik gemaakt kunnen 
worden van een Watt-mechanisme. Bladveren worden van een frame aan een hulplichaam 
gekoppeld. Dit hulplichaam wordt ook voorzien van sprieten die gekoppeld worden aan de 
punten I van de klemhelften. Deze sprieten worden bevestigd op de lijn van het hulplichaam, 
die een translatie zonder zakking ondergaat. De translatie wordt opgelegd door middel van 
een schroef die voorgespannen wordt op een kogel. Deze kogel heeft zijn middelpunt op de 
eerder besproken lijn. 

De referentie met een eenzijdige klem, is het frame waar het voorwerp op aangedrukt 
wordt. De referentie van een symmetrische klem, is punt B. Het is dus niet mogelijk de klem 
bij de ingang los te laten, wanneer de klemkracht aangebracht moet worden. 
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Figuur 4.13: Uitvoeringsvormen symmetrische klem 

4.6 Uitvoering van de fijne-slag-module 

Voor de fijne slag moet de beitel alleen een beweging in x-richting kunnen maken. Een recht
geleiding voor de beitel in deze richting in de vorm van een parallellogram is een logische 
keuze, dit keer uitgevoerd met bladveren. Twee bladveren leggen in totaal 6 vrijheidsgraden 
vast, terwijl er nog een vrijheidsgraad ingesteld moet kunnen worden. Het systeem is dus over
bepaald. Wanneer echter het parallellogram uit een stuk materiaal gemaakt wordt, zal het 
waarschijnlijk geen probleem opleveren, omdat er dan geen spanningen worden ge!ntroduceerd 
door onnauwkeurige assemblage. Gezien er voor gekozen is de manipulator in veel toepassin
gen te kunnen gebruiken, wordt de fijne slag module zodanig uitgevoerd dat deze eenvoudig 
te verwijderen is. 

De fijne-slag-module 

De parallellogramrechtgeleiding met beitelklem wordt aangebracht op lichaam 1 van het me
chanisme. De bladveer voor de overnameklem wordt aan de referentie van het parallellogram 
bevestigd. Wanneer de overnameklem de vrijheidsgraden heeft overgenomen, wordt de voor
spanning op de actuatoren verwijderd zodat deze geen vrijheidsgraden meer voorschrijven. 

De parallellogramrechtgeleiding zal bevestigd moeten worden op lichaam 1 van het 
mechanisme. Het is zaak de vlaktedruk zo hoog mogelijk te maken (bijlage C.7.2), zodat de 
kans op microslip zoveel mogelijk verminderd wordt. Dit kan gedaan worden door gebruik te 
maken van 3 v-groeven en 3 kogels ([TUE 4007] figuur 1.46). Deze zal nog wel voorzien moeten 
worden van een krachtsluiting, bijvoorbeeld permanent magneten. Ook kan gedacht worden 
aan gebruik van 3 bouten met oplegringen, zodat het oppervlak verkleind en de vlaktedruk 
zo hoog mogelijk wordt. 

Als de beitel een kleine hoekverdraaiing krijgt opgelegd, geldt deze hoekverdraaiing 
ook voor de rechtgeleiding. Met een slag van + 10f..lm en een verdraaiing van 1° is er dan een 
afwijking dzx in z-richting van dzx = 0, 17 f.Lm en in x-richting dxx = 1, 5nm. 



46 Concept 

De bewegende massa zal bij gebruik van de parallellogramrechtgeleiding wel kleiner zijn 
dan wanneer het volledige mechanisme de fijne slag uitvoert. Dit komt de belasting van de 
actuator ten goede. 

4. 7 Aandrijving en meetsysteem 

Voor de manipulator en de fijne slag zullen verschillende actuatoren (en eventueel sensoren) 
gebruikt worden. Eerst zal de keuze voor de manipulator behandeld worden, gevolgd door de 
actuator en sensor keuze van de fijne-slag-module. 

4.7.1 Aandrijving en meetsysteem van de manipulator 

Gezien de aandrijving voor het plaatsen van de beitel met de hand uitgevoerd zal worden is het 
aan te bevelen de bewegingsrichting van de actuator zodanig te kiezen dat deze overeenkomt 
met gewenste beweging van de beitelpunt. De uiteinden van de stangen in het mechanisme, die 
deze bewegingen overdragen, worden vervangen door elastische scharnieren. De actuatoren 
moeten dan zelfremmend zijn, omdat een elastisch element dat uit zijn neutrale positie is 
gebracht een externe kracht nodig heeft om deze positie te behouden. Wanneer dan de input 
op de actuator wegvalt ( doordat de operator loslaat), zal de positie aan de uitgang behouden 
moeten blijven. 

Daarnaast is het aan te bevelen een overbrenging i < 1 tussen de actuator en de 
uitgaande beweging van de beitelpunt te plaatsen. De operator kan dan met een grote slag 
( wat makkelijker is) een klein ere verplaatsing teweeg brengen. Een ander bijkomend voordeel 
is dat de stijfueid die de beitelpunt ondervindt van het mechanisme ook verbeterd wordt. Bij 
toepassen van een overbrenging geldt namelijk Cuitgang = Cinbang. Het bereik en de gewenste 
resolutie van de actuator hangen dus af van de gekozen overbrengverhouding. 

Keuze van actuatoren voor de manipulator 

Om de benodigde ruimte voor de overbrenging en de actuator beperkt te houden, kan de 
overbrengverhouding niet heel klein gekozen worden. Gezien de actuator zelfremmend moet 
zijn en de ruimte beperkt is, zal een actuator toegepast worden die een rotatie omzet in 
translatie, i = tr:~~t~~ie. Een bijkomend voordeel van een dergelijke overbrenging is dat deze 
een vaste positie kan aanhouden zonder vermogen te dissiperen (bijlage D.3). 

Over het algemeen wordt ernaar gestreefd de resolutie van het meetsysteem beter dan 
of gelijk aan de resolutie van het aandrijfsysteem te kiezen. De te behalen nauwkeurigheid 
op de Lifrel is 250 nm. Er wordt aangenomen dat een resolutie van de aandrijving van 125 
nm voldoende zal zijn, voor toepassing op de Lifrel. Voor de nauwkeurigere machines is een 
hogere resolutie gewenst, namelijk 25 nm. 

Een M4-bout met iso-fijn metrisch schroefdraad ([Constructiegegevens 1990] MFT 3-
80-0301) en een spoed van 0,5 mm heeft bij een volledige rotatie een translatie van 0,5mm 
tot gevolg. Op het oog kan een verdraaiing zonder schaalaanduiding van 20° vrij nauwkeurig 
gemaakt worden, dit geeft een verplaatsing van i6°0 * 0, 5 = 0, 028mm. De nauwkeurigheid 
die hiermee gehaald kan worden is dus niet voldoende, tenzij er een overbrengverhouding 
tussengeplaatst wordt van ongeveer 1 : 100. Er zijn nauwkeurigere actuatoren op de markt 
met hetzelfde principe aileen dan met schaalaanduiding wat het instellen eenvoudiger maakt, 
micrometerschroef. Een differentieel micrometerschroef heeft daarbij nog de mogelijkheid 
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van een fijne slag op de normale slag van een micrometerschroef en haalt daarmee bijna de 
gewenste resolutie voor nauwkeurigere machines. 

Keuze van sensoren voor de manipulator 

De opdracht bestaat uit het ontwerpen van een nieuw reproduceerbaar (bijlage B) instelsys
teem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande meetmethode. Na het aanpassen 
van de beitelpuntpositie wordt een product gemaakt, waarna een dwarsdoorsnede van de af
druk onder de microscoop nagemeten wordt. Er wordt vanuit gegaan dat het afiezen van de 
actuator voldoende nauwkeurigheid biedt voor het instellen op de Lifrel, gezien het instelsys
teem wrijvingsloos uitgevoerd word. Er wordt in eerste instantie aangenomen dat een sensor 
overbodig zal zijn op de Lifrel. 

Afwijkingen die op kunnen treden door algehele temperatuurverandering en vervorming 
van de elastische elementen worden verondersteld voldoende klein te zijn zodat deze binnen 
de gewenste nauwkeurigheid vallen. N a instellen moet een afdruk uitwijzen of de juiste positie 
is bereikt. Voor toepassing van de beitelhouder op nauwkeurigere machines wordt verwezen 
naar paragraaf 7 .1.1. 

4.7.2 Keuze van aandrijving en sensoren voor de fijne-slag-module 

Er is een aantal algemene aandachtspunten waar rekening mee gehouden dient te worden 
bij de keuze van actuator en sensor voor dynamische toepassingen, zie hiervoor bijlage D.2. 
Daarnaast dient er ( vanwege dynamische toepassing) aandacht besteed te worden aan de 
plaats van actuator en sensor. 

Aandrijving van de fijne-slag-module 

De kracht die de actuator voor de dieptevariatie moet kunnen leveren bij de maximale ver
plaatsing, bestaat uit de statische snijkracht, de kracht ten gevolge van de massatraagheid 
van module en actuator m 
(Fa = ma, met a= 10 * 10-6 (27rf) 2 ~ lm/s2

) en de kracht die nodig is om de eventuele 
elastische elementen uit hun neutrale positie te brengen en te houden. 

Er wordt gebruik gemaakt van een parallellogram en omdat er slechts een beperkte 
inbouwruimte is zal er geen overbrengverhouding voor de actuator toegepast worden. De 
actuator wordt dus een direct-drive en heeft een slag maximaal ±lOp,m met een nauwkeurig
heid van 25nm. De frequentie die gehaald moet kunnen worden is 50Hz. Daarnaast moet de 
actuator hestand zijn tegen spanen en koelvloeistof die vrijkomen bij het draaiproces. 

Wanneer slechts een dergelijke kleine slag nodig is, moet afgewogen worden of een 
piezo- of een duikspoel-actuator gebruikt gaat worden. De eerste is een actuator gebaseerd 
op verplaatsing, dat wil zeggen dat een piezo actuator bij een bepaalde spanning een bepaalde 
uitzetting van de kristallen tot gevolg heeft. De duikspoel actuator maakt gebruik van het 
Lorentz-principe, wat bij stroom op de ingang een kracht aan de uitgang tot gevolg heeft. 
De fijne-slag-module zal ook toegepast worden wanneer er slechts een dieptevariatie tussen 
groeven vereist is. Dit betekent dat in een groef de actuator zijn positie moet behouden. De 
duikspoelactuator heeft dan een erg laag rendement, het ingaande vermogen wordt omgezet 
in warmte ! 2 R. Er is daarom gekozen voor een piezo actuator. 
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Plaats van de actuator voor de fijne slag 

Er zijn twee plaatsen waar de actuator aangebracht kan worden, in het parallellogram onder de 
beitel en achter het parallellogram ter hoogte van het massamiddelpunt. Voor beide plaatsen 
is het belangrijk rekening te houden met de volgende eigenschappen van een parallellogram. 
Bij een ideale uitvoering en belasting van een parallellogram als rechtgeleiding is er alleen 
sprake van een parasitaire zakking. Dit zou betekenen dat de sensor slechts ongevoelig moet 

2 
zijn voor deze zakking dy = 2~L. Met een lengte L = 10mm van de bladveren geeft dit een 
zakking dy = 2, 5nm. Wanneer echter de uitvoering en belasting van het parallellogram niet 
ideaal zijn, kan het rechtgeleide lichaam nog een 0-verdraaiing ten opzichte van de referentie 
ondergaan, voor een berekening zie bijlage E.3. Wanneer ter hoogte van het massamiddelpunt 
wordt aangedreven ontstaat een parasitaire rotatie Bmmp = - 2p,rad. Als de aandrijving onder 
de beitelhouder plaatsvindt volgt Bmmp-offset = -0, 65p,rad. Voor de gebruikte aannamen 
en dergelijke, zie de genoemde bijlage. 

Gezien de beperkte ruimte aan de achterzijde van de fijne-slag-module, wordt deze 
parasitaire rotatie voor lief genomen en de aandrijving onder de beitelhouder geplaatst. 

Het meten van de fijne slag 

De sensor kan aangrijpen achter de beitel zodat er geen problemen ontstaan met een Abbe
afwijking. Hier is echter niet veel plaats om uit te bouwen. Wanneer nu de sensor onder 
de beitel geplaatst wordt is er een aantal mogelijkheden. De sensor kan aangrijpen onder 
de actuator. Er wordt aangenomen dat de dam de volgende afmetingen heeft t = 4mm, 
l = 12mm en h = 12mm en dat de formules voor de uitwijking en rotatie van een balk bij 
dwarsbelasting gelden (uit [Polytechnisch 49edruk] pC2/38): 

en 

1 F f = --(x3
- 3l2x + 2Z3

) 
t EI 

(4.12) 

(4.13) 

De kracht grijpt aan op 7mm van de bevestiging. De sensor meet dan naast de verplaatsing 
ook uitbuiging van de balk zijnde 

(4.14) 

Wanneer de kracht nu nog steeds op 7mm aangrijpt maar de sensor op 3mm geldt formule 
4.12, metals resultaat 22nm extra verplaatsing. Als de sensor lager dan de actuator aangrijpt 
op llmm, is er naast de maximale buiging ter plaatse van de actuator ook nog een deel 
verplaatsing als gevolg van de hoekverdraaiing (vergelijking 4.13 *4mm) die door de actuator 
is opgelegd aan de dam, resulterend in 63nm. 

Wanneer nu de verdraaiing van het parallellogram ook in beschouwing wordt meege
nomen, en de sensor wordt onder het parallellogram geplaatst, dan wordt er een Abbe-fout 
gei'ntroduceerd. De schaalligt niet in lijn met het te meten object. Voor Abbe geldt: 

(4.15) 

Wanneer de afstand hx tussen sensor en beitelpunt ongeveer 15mm bedraagt en er is een 
parasitaire hoekverdraaiing van -0, 65p,rad, dan geldt voor de fout in x-richting die dan 
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ontstaat: -lOnm. Dit is al vrij groot gezien de gewenste nauwkeurigheid op nauwkeurige 
machines. 

Door de sensor achter de beitel te plaatsen is er echter sprake van een afwijking ten 
gevolge van een temperatuurvariatie 6L = O:materiaal * L * 6T, tabel 4.1. Hieruit blijkt dat niet 
alleen de afstand tussen sensor en voorwerp van belang is maar ook de materiaalkeuze. De 
afwijking ten gevolge van een temperatuurvariatie blijkt groter te zijn, dan de andere fouten. 

Aluminium Magnesium Molybdeen Staal 
o: *10 ·o[1/ K] 23,3 25,6 5 10 
10mm 0,12 0,13 0,025 0,05 
38mm 0,44 0,49 0,095 0,19 
48mm 0,56 0,61 0,12 0,24 

Tabel4.1: Verplaatsing [p,m] van de beitelpunt t.o.v. de sensor bij 0,5°C temperatuurstijging. 

De sensor kan ook naast de aandrijving onder het parallellogram geplaatst worden. Hij 
moet wel aan dezelfde kant van het massamiddelpunt bevestigd zijn als de aandrijving, omdat 
anders een faseverschuiving van 180° op kan treden wat niet ten gunste komt aan de stabiliteit 
[Keynote 1998]. 

De eventuele sensor zal dus in het parallellogram geplaatst worden. De fijne-slag-module 
wordt dan een kleine compacte module die op de beitelhouder geplaatst kan worden. Er wordt 
naar gestreefd de bewegende massa van de sensor zo klein mogelijk te houden, of in het geheel 
geen bewegende massa te hebben wanneer contactloos gemeten wordt. Hoe kleiner uiteindelijk 
de bewegende massa hoe hoger de laagste eigenfrequentie van het systeem is. Daarnaast moet 
er aandacht besteed worden aan de sensorgevoeligheid voor invloed vanuit de omgeving. De 
sensor zal gebruikt worden tijdens het snijden van materiaal. Hier komen dus spanen van 
af, maar ook zal niet alle koelvloeistof kunnen worden afgezogen, dit kan leiden tot neerslag 
op belangrijke onderdelen of verandering van de luchtvochtigheid. De sensor zal ook zodanig 
dichtbij de beitel geplaatst worden dat het lastig is deze af te schermen voor deze invloeden. 

L.111r-:'1111~ position A 
measl.l'ing axis 

.__ _ __ -'fif-_ object axis 

pooitionB 
measuring Mad 
scale 

guide 

Figuur 4.14: Abbe afwijking 



50 Concept 

4.8 Ondersteuning van de beitelhouder 

Het lichaam waar de beitel op bevestigd wordt, moet vrij kunnen bewegen in x-, z- en 'lj;
richting. De vrijheidsgraden uit dit vlak moeten vastgelegd worden. Om dit te bewerkstelligen 
kan gedacht worden aan elastische elementen of aan een hydro- of aerostatisch lager. 

4.8.1 Toepassen van elastische elementen 

Elastische elementen bieden een hoge stijfheid in de richting waarin zij vrijheidsgraden vast 
moeten leggen en, mits goed bevestigd, introduceren geen speling en hysteresis. Bovendien 
zijn ze goed bestand tegen koelvloeistof en spanen (bijlage D.5). Daarnaast is het mogelijk 
de elastische elementen zo ver als mogelijk naar het te bewerken materiaal te plaatsen, zodat 
de beitel ver naar voren ondersteund wordt . Om de positie van elastische elementen buiten 
hun neutrale stand te behouden is echter continue actuering nodig, of de verplaatsing moet 
opgelegd worden door het elastische element door een rem te drukken. 

4.8.2 Toepassen van een aero- of hydrostatisch lager 

Het voordeel van een aero- of hydrostatisch lager is dat het, afhankelijk van de oppervlakte, 
een bepaalde stijfheid in y-richting kan realiseren en ook een wrijvingsloze beweging ten op
zichte van de ondergrond. Voor gebruik van een aerostatisch lager is daarnaast de lucht en 
het eventuele vacuum al aanwezig op de b-slede. Wanneer echter gebruik gemaakt wordt van 
een hydrostatisch lager moeten er meer aanpassingen gedaan worden. Er zal een ander voor
spanmechanisme moeten komen, omdat anders de vacui.imleiding vervuild wordt. Daarnaast 
moeten er een vloeistoftoevoer en een voorziening om de uitstromende vloeistof op te vangen 
toegevoegd worden. Voor het toepassen van een dergelijk lager zou hier dus eerder gekozen 
worden voor een aero-statisch lager. 

Naast een aantal voordelen is er echter nog een aantal nadelen. Het oppervlak van de 
b-slede zal drastisch aangepast moeten worden, omdat een luchtlager een vlakke ondergrond 
nodig heeft. Dit lageroppervlak zal ook veel dichter bij de beitel geplaatst worden dan het 
granieten geleidingsoppervlak van de b-slede. Dit vergroot het risico op spanen in de luchts
pleet en dus beschadiging van het lageroppervlak aanzienlijk. Tevens zal het niet mogelijk 
zijn het luchtlager zover als de elastische elementen naar voren te schuiven, tenzij de b-slede 
naar voren wordt uitgebreid. Daarnaast zal de lucht en het vacuum nog naar het nieuwe 
luchtlager gebracht moeten worden, wat waarschijnlijk met slangen zou moeten gebeuren. 
Deze slangen werken geheugen-beweging in de hand, oftewel hysteresis. 

Er is dus gekozen voor toepassen van elastische elementen voor het ondersteunen van 
de beitelhouder. De aanpassingen aan de b-slede zouden anders te groot zijn. Daarnaast is 
een beitelhouder met elastische elementen eenvoudiger op een andere machine aan te brengen 
gezien dit minder eisen stelt. 

4. 9 Overige ontwerp-overwegingen 

4.9.1 Thermomechanisch gedrag 

Een thermische loop is gedefinieerd als zijnde 'a path across an assembly of mechanical com
ponents, which determines the relative position between specified objects under temperature 
variations' . Een thermische loop moet zo klein mogelijk zijn, om de gevolgen van uitzetting 
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zo klein mogelijk te houden. Een dergelijke loop bevat twee delen, het pad van de beitelpunt 
tot de sensortarget en het pad van de sensor tot het te bewerken materiaal. De relatieve po
sitie van de onderdelen in deze paden wordt bepaald door temperatuursveranderingen. Deze 
kunnen veroorzaakt worden door interne warmtebronnen, de actuatoren, of externe warmte
bronnen, de operator [Keynote 1998]. Daarnaast wordt de thermische gevoeligheid bepaald 
door de materiaalkeuze. 

Thermisch centrum 

Het thermisch centrum is het punt waar de relatieve verplaatsingen bij temperatuurverschillen 
tussen frame en voorwerp hun pool vinden. In het platte vlak kan men van een star lichaam 
(figuur 4.15(a)) de stand volledig voorschrijven door het vastleggen van drie vrijheidsgraden 
x, yl en y2. Hier zorgt een voorspanveer met een kracht F voor de krachtsluiting. Is er 
sprake van homogene temperatuurverandering van het lichaam en het frame waaraan het is 
verbonden en hebben beiden verschillende uitzettingscoefficienten, dan is het punt TC het 
enige punt van het lichaam dat ten opzichte van het frame op zijn plaats blijft. TC is het 
thermisch centrum. 

Constructies hebben vaak veel symmetrie in zich, zo zal men bijvoorbeeld uitzettings
verschillen willen tolereren als dan maar de hartlijn op zijn plaats blijft (figuur 4.15(b), uit 
[TUE 4007]). De thermische uitzettingsverschillen in figuur 4.15(b) kunnen aanleiding geven 
tot relatieve, radii:He verschuiving (slip) van de kogel door de groeven. Om hysteresis in de 
positionering tot een uiterste te beperken, wordt een beroep gedaan op de stijfheid van het 
lichaam en het relevante frame-deel, in de radiele zin (zie figuur 4.15(c), uit [TUE 4007]). 

(a) Thermisch centrum (b) Thermisch centrum op 
hartlijn 

(c) Thermisch centrum bij ge
bruik van elastische elementen 

Figuur 4.15: Thermisch centrum (TC)constructie 

4.9.2 Materiaalkeuze 

De materiaalkeuze is bij het ontwerp ook van belang. Waar daarbij op gelet wordt zijn, 
naast een aantal kentallen, ook zaken als bewerkbaarheid en verkrijgbaarheid. De bewerk
baarheid is daarbij in die zin van belang dat het sterk van invloed is op het aantal benodigde 
bewerkingsuren en dus de kosten. 
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Een belangrijk ken tal bij de materiaalkeuze is de specifieke stijfheid: ~. Licht en stijf 
is onder andere van belang voor het dynamisch gedrag, gezien de eerste eigenfrequentie direct 

afhankelijk is van de stijfheid en massa van het mechanisme w0 = ~· 
Daarnaast is er de factor ~, de transient ratio of temperatuursuitmiddelingscoefficient. 

Met a de uitzettingscoefficient van het materiaal en A de geleidingscoefficient. Een doel is 
deze factor zo klein mogelijk te houden, omdat de geleiding dan erg goed zal zijn wat betekent 
dat de temperatuur snel gelijkmatig verdeeld zal zijn. Bij een kleine transient ratio zal ook de 
uitzetting zo klein mogelijk zijn wat betekent dat de vorm zo goed mogelijk behouden blijft 
bij een temperatuursverandering. 

4.9.3 Gebruik overbrenging 

Gezien er reeds gekozen is voor een mechanisme, is het nu van belang dit mechanisme zo 
gunstig mogelijk uit te voeren, dat wil zeggen in termen van stijfheid, benodigde kracht 
en gewenste slag en nauwkeurigheid. De stijfheid die aan de uitgang van het mechanisme 
ondervonden wordt dient zo hoog mogelijk te zijn. De benodigde actuator kracht zo laag 
mogelijk. 

In het algemeen geldt dat een overbrengverhouding is gedefinieerd als i = ~~ (figuur 
4.16). Het is aan te bevelen de overbrengverhouding i ~ 1. De kracht die aan het uit
einde gevoeld wordt bij een kracht Fein) uitgeoefend door de actuator is te berekenen uit 
momentenevenwicht: Fuit * Luit =Fin* Lin· Hieruit volgt dat 

. . Lin Fin 
Fmt = F2n * -- = -

Luit i 
(4.16) 

Dit wil zeggen dat met een actuator die niet zo'n grote kracht levert toch een grote kracht 
gegenereerd kan worden bij gebruik van een overbrenging. 

Voor de verplaatsing aan de uitgang geldt dat de hoekverdraaiing aan in- en uitgang 
gelijk is: .:sm. = .:!:in. dus 

Luit Lin' 

Xuit = Xin * i (4.17) 

De nauwkeurigheid van een actuator wordt met i < 1 verbeterd. 
Voor de stijfheid die aan de uitgang ondervonden wordt geldt: 

Fuit Ef Fin 1 
Cuit = -- = --. = - * -;-

Xuit Xin * 2 Xin 2
2 (4.18) 

Wanneer dus de overbrengverhouding kleiner dan 1 gekozen wordt geldt dat de stijfheid aan 
de uitgang van het mechanisme groter is dan de actuatorstijfheid. 

Er wordt dus naar gestreefd alle overbrengverhouding tenminste gelijk aan een of kleiner 
dan een te realiseren. 
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Figuur 4.16: Overbrengverhouding i 
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Hoofdstuk 5 

Uitwerking concept 

5.1 Inleiding 

Zoals blijkt uit de titel staat in dit hoofdstuk de uitwerking van het concept. Aan de hand 
van principes beschreven in het vorige hoofdstuk, zijn keuzes onder andere met betrekking 
tot afmetingen gemaakt. Eerst zijn de afmetingen van het mechanisme bepaald, waarna deze 
zijn omgezet naar afmetingen van de uiteindelijke onderdelen. 

5.2 Afmetingen van het stangenmechanisme 

De afmetingen van het mechanisme worden onder andere gekozen met inachtname van over
brengverhoudingen volgens paragraaf 4.9.3. Daarnaast is echter ook de inbouwruimte van 
belang voor het bepalen van de afmetingen. 

Afmetingen van lichaam I 

De afmetingen van lichaam I zijn bepalend voor de afmetingen van lichaam II en III. Gezien 
ernaar gestreefd wordt zoveel mogelijk symmetrisch te ontwerpen, zijn de afstanden in z
richting van het scharnierpunt S' tot de scharnierpunten waar de stangen aan lichaam 1 
gekoppeld zijn (a en b uit figuur 4.2(d)), gelijk gekozen. Deze afstanden zouden zo groat 
mogelijk gekozen moeten worden, gezien de rotatiestijfheid hier baat bij heeft. De grootte kan 
echter niet grater gekozen worden dan de breedte van de voorzijde van de b-slede. Daarnaast 
moet de breedte a+b minimaal de breedte van de basis beitel-inklemming Hb (uit figuur 4.7) 
evenaren. Er wordt gesteld a = b = 20mm. 

Om de constructie compact te houden is het zaak deze scharnierpunten zo dicht mogelijk 
bij het virtuele draaipunt te plaatsen, deze afstand c uit figuur 4.2(d) komt namelijk zowel 
in lichaam I, als II en III voor. Echter gezien de beperkte uitbouwruimte v66r de b-slede 
(paragraaf 3.3.4) en de minimale breedte Hb = 40mm moet deze afstand c minimaal 20mm 
bedragen. 

Dit alles leidt tot de volgende afmetingen in figuur 5.1(a) en bijlage G.l. 

5.2.1 Overbrengverhoudingen in het stangenmechanisme 

De naamgeving van de afmetingen van het stangenmechanisme staat in figuur 5.1(b). Gezien 
het draaipunt van lichaam II gekopieerd wordt naar lichaam I, is het zaak dat deze dezelf-

55 



56 Uitwerking concept 

de basis-afmetingen heeft: Hbl = Hbn en CJ = cn. Voor de eenvoud worden deze zelfde 
afmetingen overgenomen naar lichaam III. 

Om een juiste overbrenging voor de z-slag te verkrijgen geldt tenminste Lxi-II :S 
Lxn-III· De lengte Lxi-II wordt bepaald door de uitbouw van lichaam I voorbij het aangrij
pen van de twee stangen (in negatieve x-richting) L- c = 18mm, cn = 20mm en wat ruimte 
tussen lichaam I en II om beweging mogelijk te maken. Daarnaast is de maximale inbouwruim
te van het mechanisme in x-richting 100mm, wat ertoe leidt dat Lxi-II = Lxn-III;::::::; 45mm 
gesteld wordt. Er is dan geen ruimte voor de x-spriet aan lichaam II, deze zal dus aan lichaam 
III bevestigd worden. 

De slag van de x-spriet wordt in het mechanisme 1: 1 doorgekoppeld naar de beweging 
van de beitel. Voor deze slag is er in het mechanisme dus geen overbrengverhouding waar 
rekening mee gehouden client te worden. 

Wat de 1/J-rotatie betreft zou er idealiter moeten gelden dat ~ Hbl :S Lxn. Voor het 
instellen van de 1/J-rotatie geldt namelijk: 

X Z 
1/!=-1-=-

2Hbl Lxii 
(5.1) 

Dit betekent dat ook aan lichaam III geen plaats meer is voor de x-spriet. Het verschil met 
de vorige situatie is echter dat het niet mogelijk is de spriet door lichaam I te steken gezien 
de operator nog wel eenvoudig de x-actuator moet kunnen bedienen. Deze actuator boven 
lichaam I aan de x-stang bevestigd worden, omdat hier de beitels ingeklemd zijn. Aan de 
zijkant is ook niet mogelijk omdat er geen ruimte is en aan de onderkant van lichaam I is de 
actuator niet te bereiken. De x-spriet kan wel door lichaam II gestoken worden, omdat er 
boven dit lichaam geen beperkingen zijn voor het plaatsen van de x-actuator. 

5.2.2 Afmetingen actuatorstangen van het mechanisme 

De stangen die lichaam II aan de vaste wereld koppelen krijgen een gelijke lengte Lvast = L'!f;. 

Lichaam II ondergaat dan slechts een parasitaire translatie in z-richting bij een x-slag volgens 

(5.2) 

en geen parasitaire rotatie. Dit betekent dat ook lichaam I en III dan geen parasitaire rotatie 
ondergaan. Wanneer nu ook Lz = L'!f; gekozen wordt, zouden lichaam I, II en III allemaal 
dezelfde parasitaire translatie in z-richting ondergaan bij een x-slag. De z-spriet hoeft echter 
niet deze lengte toegekend te worden. Uitgaande van het principe in figuur 5.2 (figuur 11.7 
in [TUE 4007]) geldt 

(5.3) 

De parasitaire z-translatie van lichaam I (en de beitelpunt) bij gelijke lengte van de z- en 
1/J-stang wordt dan gecompenseerd. Een kortere 1/J-stang veroorzaakt een grotere zakking en 
daarmee een parasitaire rotatie van lichaam IV. Hiermee wordt de parasitaire z-translatie 
van I gecompenseerd (zie bijlage E.4.2 voor verdere uitleg). Ook zal dan nog steeds gelden 
dat lichaam I geen parasitaire rotatie ondergaat, gezien de rotatie van dit lichaam direct is 
gekoppeld aan de rotatie van lichaam II. 

Bij het uitvoeren van de z-slag zou lichaam I een parasitaire x-translatie uitvoeren als 
de x-spriet bevestigd zou zijn aan lichaam II. Deze x-translatie zou niet te compenseren zijn, 
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(a) Afmetingen lichaam I (b) N aamgeving afmetingen mechanisme 

Figuur 5.1: Afmetingen onderdelen mechanisme 

omdat bij een z-slag lichaam II zijn positie zou behouden, gezien zijn drie vrijheidsgraden 
vastgelegd zijn. Deze zakking 

z2 
8x=---

2Lxi-II 
(5.4) 

zou veroorzaakt worden door gebruik van het parallellogram als rechtgeleiding van lichaam I 
ten opzichte van II. De x-spriet wordt nu echter bevestigd aan lichaam III. Dan kan er wel 
gebruik worden gemaakt van compensatie. Deze compensatie gaat als volgt te werk. Zoals net 
besproken ondergaat lichaam I bij een z-slag een parasitaire x-translatie 8x ten opzichte van 
lichaam II. Ook lichaam II ondergaat een zelfde parasitaire translatie, ten opzichte van lichaam 
II. Het complete mechanisme wordt echter door de 'zakking' van de x-spriet in positieve x
richting getransleerd. Door de Lx = Lxi2-II te kiezen wordt de parasitaire x-translatie bij een 
z-slag van lichaam I geminimaliseerd, voor een afieiding zie bijlage E.4.1. 

Met de keuze van deze lengtes voor de x-stang en '1/J-stang wordt slechts gecompenseerd 
voor eerste orde fouten. 

5.3 Afmetingen 3D-uitvoering mechanisme 

Het mechanisme zal eerst bekeken worden wat betreft vrijheidsgraden. Vervolgens zullen er 
afmetingen aan de gekozen elementen toegekend worden. 
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c: 

Figuur 5.2: Het mechanisme met het basis-idee voor de x-compensatie 

5.3.1 Alternatieven 3D-uitvoering mechanisme 

Het 2D-mechanisme zal nu zodanig vormgegeven moeten worden dat het ook in werkelijkheid 
toegepast kan worden. Er zullen dus onderdelen toegevoegd moeten worden om de vrijheids
graden die het mechanisme niet bepaalt vast te leggen. Dit zijn de vrijheidsgraden uit het 
xz-vlak, de y-translatie en de ¢- en 0-rotatie. In principe heeft ieder lichaam (I, II, III en 
IV) in het mechanisme zes vrijheidsgraden die bepaald moeten worden. Het is niet nood
zakelijk ieder lichaam zelf te voorzien van elementen om het vast te leggen in het vlak, er 
kunnen ook vrijheidsgraden door andere lichamen opgelegd worden. Dit betekent dat het 
aantal elementen dat bevestigd moet worden aan het frame beperkt kan worden. 

De eerste aanname voor het vastleggen van de vrijheidsgraden, is dat de stangen die 
gekoppeld zijn aan de actuatoren vervangen worden door sprieten. Het is eenvoudiger het 
uiteinde van een spriet een verplaatsing op te dringen dan het uiteinde van een bladveer. 

Er is een aantal uitvoeringsvormen te bedenken, deze staan weergegeven in 5.3. Een 
duidelijk onderscheid is te zien tussen figuur 5.3(a) tot en met 5.3(c) en figuur 5.3(d) tot en 
met 5.3(g). De eerste categorie laat zien dat lichaam I afhankelijk is van de overige lichamen 
onder andere voor de y-, ¢- en 0-positie. De tweede categorie zorgt ervoor dat lichaam I 
is losgekoppeld van de invloed van de overige lichamen in y-, ¢- en 0-positie. Voor nadere 
beschrijving van figuur 5.3 wordt verwezen naar bijlage E.5. 

Zoals eerder vermeld wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk symmetrie in de constructie 
te verwerken. Daarnaast wordt er verondersteld dat het beter zal zijn voor het gedrag van 
de beitel wanneer lichaam I zo min mogelijk te maken heeft met de andere lichamen in het 
mechanisme. Bovendien is de uitvoering van de overname-klem het eenvoudigst wanneer 
slechts drie vrijheidsgraden overgenomen hoeven te worden, omdat er dan simpelweg gebruik 
gemaakt kan worden van een bladveer. Er zal dus een keuze gemaakt worden uit de tweede 
categorie. Vanwege het streven naar symmetrie zal er gekozen worden voor de uitvoering in 
figuur 5.3(f). Deze uitvoering zal echter nog enigszins aangepast worden zodat de belasting 
nog meer symmetrisch doorgevoerd kan worden. 
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(a) Afbankelijk optie 1 

(d) Onafbankelijk op
tie 1 

(b) Afbankelijk optie 2 

(e) Onafbankelijk op
tie 2 

(f) Onafbankelijk op
tie 3 
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(c) Afbankelij k optie 3 

(g) Onafbankelijk op
tie 4 

Figuur 5.3: Uitvoeringsvormen mechanisme, lichaam I al of niet afhankelijk opgehangen ten 
opzichte van het overige deel van het mechanisme 

5.3.2 Aandachtspunten voor de uitvoering van diverse elastische elementen 

Uitvoering van het (gedeeltelijk elastische) lichaam IV 

Lichaam IV wordt als hefboom toegepast bij het instellen van de z-translatie van lichaam I. 
Om dit zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doen, zal dit lichaam zo hoogkantig uitgevoerd 
moeten worden. Gezien lichaam I uit het xz-vlak losgekoppeld wordt van de rest van het 
mechanisme, zal de hefboom bij de koppeling aan lichaam I uitgevoerd worden als een inge
snoerde bladveer. Lichaam IV schrijft dan twee vrijheidsgraden voor (de stang tussen lichaam 
I en II de derde vrijheidsgraad). Deze insnoering zal echter niet voldoende stijf zijn wanneer 
deze simpelweg in de bladveer aangebracht wordt. Er is daarom voor gekozen de bladveer 
aan te laten grijpen op een elastisch scharnier, met de vrije rotatie evenwijdig aan de y-as. 
Zo zal er een grotere stijfheid in x- en z-richting zijn (bijlage G.l). 
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Uitvoering spriet tussen lichaam I en II 

Wat het opleggen van vrijheidsgraden betreft zou het voldoende zijn deze stang eenvoudigweg 
als draad uit te voeren. Om echter de ondersteuning van lichaam I in x- en z-richting zo 
symmetrisch mogelijk uit te voeren is ervoor gekozen de spriet in de vorm van lichaam IV uit 
te voeren (bijlage G.l). Om slechts de vrijheidsgraad in de x-richting op te leggen wordt er 
gebruik gemaakt van een bladveer met een insnoering aan beide uiteinden. Echter vanwege 
dezelfde reden als hierboven genoemd, worden ook deze insnoeringen als elastisch scharnier 
uitgevoerd. 

Uitvoering ingesnoerde bladveer tussen lichaam II en III 

Gezien het hier een ingesnoerde bladveer betreft, is deze bedoeld om maar twee vrijheids
graden (in x- en y-richting) vast te leggen. Ook hier zal de stijfheid van de insnoering niet 
voldoende zijn wanneer hij eenvoudigweg in de plaat uitgevoerd wordt. De bladveer zal 
daarom verstijfd worden, waarbij de insnoering aangebracht zal worden in het verstijfde deel 
(bijlage G .1). 

Er kan ook overwogen worden deze insnoering niet in de bladveer zelf aan te brengen, 
maar in een lichaam waar de bladveer aan gekoppeld wordt. Dan kan de massa van het ver
stijfde deel beperkt worden. Dit zou echter teveel ruimte kosten, waardoor het niet toegepast 
wordt. 

5.3.3 Uitvoering ophanging lichaam I 

Een lichaam vastleggen in een lengte-richting en twee hoeken (niet om de vastgelegde lengteas) 
wordt gedaan door drie evenwijdige sprieten op een onderlinge afstand en niet in een vlak 
aan het betreffende lichaam te bevestigen. De vrijheidsgraden in een plat vlak zijn dan 
nog vrij, in dit geval x- en z-verplaatsing en de 1P-rotatie. Voor lichaam I worden deze drie 
sprieten als gevouwen bladveren uitgevoerd, zoals al gesuggereerd in figuur 5.3(d), zodat er 
geen verkorting en dus verplaatsing in y-richting optreedt bij een beweging in het platte vlak. 
Bovendien kunnen deze bladveren ergens anders dan in het verlengde van de spriet aan het 
frame of lichaam I bevestigd worden. Er worden twee gevouwen bladveren zover mogelijk 
naar voren geplaatst. De bladveren moeten aan de voorzijde niet zover uitsteken dat zij bij 
rotatie van de b-slede het materiaal of de trommel raken. 

Uitvoering van de gevouwen bladveren aan de voorzijde van lichaam I 

De vormgeving van de twee gevouwen bladveren aan de voorzijde van lichaam I is bepaald 
aan de hand van de stijfheid in y-richting en de eerste eigenfrequentie, bepaald met behulp 
van het pakket ProMechanica (een EEM-pakket). Bij de drie mogelijkheden is uitgegaan van 
een vaste uitvoering van de gevouwen bladveer aan de achterzijde van lichaam I. Het verschil 
in uitkomst kan dus volledig toegekend worden aan de verschillende uitvoeringsvormen van 
de beide bladveren. Daarnaast is er een lichaam aangebracht waar een kracht op aangebracht 
kan worden overeenkomstig een kracht in y-richting uitgevoerd op de beitel. Deze kracht heeft 
daarbij een waarde van lN. 

De verschillende uitvoeringsvormen staan weergegeven in figuur 5.4, een samenvatting 
van de afmetingen van de bladveren en resultaten van de analyse kan gevonden worden in 
tabel 5.1. De gevouwen bladveren zijn gemaakt van aluminium en opgebouwd uit twee delen: 
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A evenwijdig aan de z-richting en B het deel dat bevestigd wordt aan het frame. De hoek 
tussen A en B bedraagt 33°. De bladveerdikte t = 0, 5mm. Wanneer een bladveerdeel niet 
rechthoekig is, wordt de hoogtemaat verdeeld in twee gedeelten, 1 geeft de kleinste hoogte 
aan, 2 de grootste hoogte. 

De resultaten in tabel 5.1 leiden tot de keuze van optie Al. De stijfheid in y-richting 
van optie A3 is groter dan van optie A1, er wordt echter aangenomen dat de rechthoekige 
uitvoering van deel B van de gevouwen bladveer dynamische problemen zou kunnen geven, 
dit lijkt te kloppen gezien de waarden. 

(a) Al (b) A2 (c) A3 

Figuur 5.4: Mogelijkheden uitvoeringsvormen voorste twee gevouwen bladveren lichaam I 

Naam LA[mm] LB[mm] HA[mm] HB[mm] wo [Hz] Cy [~] 
HAl HA2 HBl HB2 

A1 5 33 18 20,6 20,6 38 480 4,3 
A2 5 33 18 18 450 1,2 
A3 5 33 18 38 38 450 4,8 

Tabel 5.1: Gegevens van de voorste gevouwen bladveren van lichaam I 

Uitvoering van de gevouwen bladveer aan de achterzijde van lichaam I 

Voor de uitvoering van de gevouwen bladveer aan de achterzijde van lichaam I is er een analyse 
gedaan in ProMechanica van de stijfheid in y-richting. Voor het aanbrengen van de kracht is 
uitgegaan van hetzelfde idee als in de vorige analyse. De voorste twee gevouwen bladveren 
zijn tijdens de analyse niet gevarieerd. De verschillende uitvoeringsvormen staan weergegeven 
in figuur 5.5. De resultaten bij deze uitvoeringsvormen staan in tabel 5.2, hierin staan ook de 
afmetingen vermeld. De gevouwen bladveer is gemaakt van aluminium en opgebouwd uit twee 
delen: A evenwijdig aan de x-richting en B evenwijdig aan de z-richting. De uitsteeklengte 
van deel A wordt ten opzichte van het achtervlak van lichaam I bepaald. De bladveerdikte is 
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t = 0, 5mm. Wanneer een bladveerdeel niet rechthoekig is, wordt de hoogtemaat verdeeld in 
twee gedeelten, 1 geeft de laagste hoogte aan, 2 de grootste hoogte. 

Wat de stijfheid betreft wordt er gekozen voor uitvoering volgens optie Bl gezien deze 
oplossing de hoogste stijfheid geeft. Andere conclusies uit deze analyse zijn, dat het wel 
degelijk uitmaakt hoe ver de gevouwen bladveer uitsteekt naar achter, gezien het verschil in 
stijfheid tussen Bl en B2. Daarnaast geldt dat hoe meer lengte er in de vouw van de gevouwen 
bladveer verwerkt is, hoe groter de stijfheid, omdat de stijfheid bij gebruik van B5 hoger is. 
Er wordt echter vanuit gegaan dat ook hier hetzelfde dynamische effect optreedt. Bovendien 
lijkt het erop dat de lengte van deel A er bij deze afmetingen niet toe doet, wanneer gekeken 
wordt naar het verschil tussen B3 en B4, voornamelijk de uitsteeklengte is van belang. 

Echter gezien het feit dater boven de beitelhouder weinig plaats is en de uitbouwruimte 
naar achter sterk beperkt , zal er gekozen worden voor optie B2. De bevestiging aan het frame 
kan dan ook dienen als aanslag. 

(a) Bl (b) B2 (c) B3 

(d) B4 (e) B5 (f) B6 

Figuur 5.5: Mogelijkheden uitvoeringsvormen achterste gevouwen bladveer lichaam I 
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Naam LA [mm] LB [mm] HA [mm] HB [mm] Luitsteek [mm] Cy [£;J 
HAl I HA2 HBl I HB2 

B1 9 9 18 18 9 4,3 
B2 9 9 18 17 5 3,9 
B3 9 33 18 17 5 2,3 
B4 5 33 18 18 5 2,3 
B5 5 33 18 1 38 38 5 3,7 
B6 5 33 18 1 21,6 21,6 1 38 5 3,5 

Tabel 5.2: Gegevens van de achterste gevouwen bladveer van lichaam I 

5.3.4 Materiaalkeuze voor het mechanisme 

Er zijn verschillende materialen bekeken voor de uitvoering van het mechanisme. Dit is niet 
aileen gedaan met betrekking tot eigenschappen (tabel 5.3), maar ook met betrekking tot 
maakbaarheid (tabel 5.4). Wanneer een product nauwkeurig gemaakt moet worden, wordt er 
bij het draadvonken van alle bekeken materialen een snelheid aangehouden van 0, 5mmjmin. 

Zoals besproken wordt ernaar gestreefd materiaal met een hoge specifieke stijfheid te 
kiezen en een lage temperatuursuitmiddelingscoefficient. Molybdeen voldoet op deze punten 
het best. De beitelschacht is hier ook in vervaardigd, waardoor het risico op microslip in de 
beitelinklemming ten gevolge van uitzettingsverschillen bij homogene temperatuursverande
ringen voorkomen wordt. Het materiaal is echter zeer moeilijk te bewerken. In tegenstelling 
tot aluminium wat heel eenvoudig te bewerken is. De specifieke stijfheid van aluminium is 
gelijk aan die van staal. Daarnaast heeft aluminium ook een van de kleinste waarden voor 
de temperatuursuitmiddelingscoefficient. Daarnaast is de b-slede gemaakt van aluminium. 
Er zal hierdoor geen micro-slip optreden bij de oplegging van het mechanisme op de b-slede 
als gevolg van verschil in uitzettingscoefficienten. Er wordt dus voor gekozen het systeem in 
aluminium uit te voeren. 

Aluminium T633 Invar Magnesium Molybdeen Steel (Armco 17-7) 
E [~] 70 145 44 329 200 

p [~] 2,7 8,1 1,74 10,28 7,81 

% [~m] 26 18 25 32 26 

a [10-(jJ?l 23 1-2 26 5 10,1 
). [uiKJ 237 16 150 139 17 
Q [10 -~-wl 98 93 170 36 320 "I 
0" yield [ M £:.] 260 276 140 415 1310 

Tabel 5.3: Overzicht materiaal-eigenschappen 

5.3.5 Dimensioneren van de elastische elementen van het mechanisme 

Het bepalen van de afmetingen van de elastische elementen hangt onder andere af van de 
stanglengtes. De stanglengtes in het stangenmechanisme zijn gesteld op 45mm. In het stan
genmechanisme is echter geen materiaal nodig om de scharnieren aan de lichamen te beves-
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Aluminium Invar Magnesium Molybdeen Staal 
Verspanen goed lastig goed erg lastig goed 
Laserlassen goed nikkel geeft probleem geen ervaring vaak bros resultaat goed 
Lasersnijden lastig goed geen ervaring goed tot lmm goed 

Tabel 5.4: Overzicht materiaal-eigenschappen m.b.t. bewerkbaarheid 

tigen. Er wordt aangenomen dat 3mm dik bevestigingsmateriaal voldoende zal zijn om de 
belastingen vanuit scharnieren door te leiden zonder veel te vervormen. Deze belastingen 
zullen ook slechts beperkt zijn omdat tijdens bewerken de overname-klem wordt gebruikt, het 
zijn slechts de krachten nodig voor het (elastisch) vervormen van de elastische elementen in 
het mechanisme. 

Door het extra benodigde materiaal om de elastische elementen te kunnen bevestigen, 
zullen de polen van de scharnieren op minder grote afstand liggen dan de scharnieren van de 
stangen. Deze afstand wordt nu gesteld op 44mm. 

Naast deze lengtes is een aantal andere eigenschappen van belang. Deze komen aan 
bod in het deel over de plaatdikte en de draaddiameter. 

Bepalen van de lengtes van de stangonderdelen 

De elastische scharnieren in het mechanisme, hebben hun vrije rotatie-as op dezelfde plaats 
als de scharnieren aan de uiteinden van de stangen. Zo wordt dezelfde beweging van lichaam 
I mogelijk gemaakt. Vanwege de beperkte inbouwruimte wordt de scharnierlengte gesteld op 
Smm. 

De bladveer in lichaam IV en in de stang tussen lichaam I en II heeft een lengte van 
30mm. Omdat het starre deel van lichaam IV om lichaam II gebouwd is, heeft de kruisveer 
van deze hefboom een lengte van 23mm (bijlage G.l). 

De ingesnoerde bladveer (bijlage G.l) tussen lichaam II en III is verstijfd uitgevoerd en 
krijgt een lengte L overeenkomstig figuur 5.6 (uit [TUE 4007]) 

(5.5) 

Ditzelfde geldt voor de sprieten die (indirect) gekoppeld zijn aan de actuatoren en voor de 
bladveer die lichaam II aan het frame bevestigt. De pool van het elastische deel van de ver
stijfde bladveer ligt op de rotatie-as van het scharnier aan het uiteinde van de overeenkomstige 
stang. 

De vorm van de lichamen die door de elastische elementen gekoppeld worden, zal ook 
aangepast moeten worden. Omdat de pool van het elastische deel van de verstijfde bladveer 
op de rotatie-as ligt en dit elastische deel een lengte heeft, zal de bladveer niet ter hoogte van 
de rotatie-as aan het lichaam bevestigd kunnen worden. Speciale aandacht met betrekking 
tot dit punt, dient besteed te worden aan de uitvoering van lichamen II en III (bijlage G.l). 
Zowel de stang tussen lichaam I en II als de stang tussen lichaam II en III zal aan lichaam II 
bevestigd moeten worden. Hierdoor zal de pool van het scharnier van de tweede stang niet 
samenvallen met de scharnierpool van de eerstgenoemde stang. Vanwege de afstand tussen 
beide scharnieren aan lichaam II, krijgt lichaam III zijn specifieke vorm. Voor de afmetingen 
van de lichamen en elastische elementen, zie bijlage G. 
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l;n-of bolscha"flier 

Figuur 5.6: Lengte slap en verstijfd deel van een bladveer bij overeenkomstig kinematisch 
gedrag met een stang 

Gebruik scharnieren 

Er zal gebruik gemaakt worden van elastische scharnieren in de koppeling van lichaam IV aan 
de andere drie lichamen en in de uitvoering van de spriet tussen lichaam I en II. De verdraaiing 
die de scharnieren moeten kunnen ondergaan ( '1/Jscharnier) zonder plastisch te vervormen, wordt 
bepaald door de z-translatie en de '1/J-rotatie, '1/Jscharnier = -L z + 'ljJ = 0, 039rad. Er kan 

xl-II 
gekozen worden voor gebruik van een gatscharnier en voor gebruik van een kruisveerscharnier. 

Bij het toepassen van gatscharnieren, wordt de spanning als gevolg van de rotatie be
rekend met: 

(}"yield= 0, 58'1/JE[!i (5.6) 

en h=damhoogte, D=gatdiameter en t=plaatdikte. Een reele waarde voor de h/ D verhouding 
is 0,1. Met deze waarde en het toegepaste materiaal aluminium, volgt hieruit een spanning 
(}"yield= 500MN/m2 , de vloeispanning van het aluminium wordt daarmee overschreden. Het 
is daarbij van belang dat de belasting in de lengterichting van het scharnier wordt doorgeleid. 

Er zal dus gebruik gemaakt moeten worden van kruisveerscharnieren. Twee bladveren 
in een scharnier zullen een overbepaaldheid introduceren en zijn bovendien niet het meest 
gunstig te belasten (bijlage E.l). Er is voor gekozen kruisveren toe te passen die bestaan uit 
een bladveer met aan iedere zijde een spriet loodrecht op (de lengterichting van) de bladveer. 
De afmetingen zullen bepaald worden aan de hand van de volgende paragraaf. 
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Plaatdikte en draaddiameter van de elastische elementen 

Bij het bepalen van de plaatdikte en/of draaddiameter speelt een aantal zaken een rol. Het 
elastische element mag bij de uiterste slag niet plastische vervormen. 

Daarnaast reduceert de stijfheid van elastische elementen in axiale richting als het elas
tische element buiten zijn neutrale stand is gebracht (uit [VanEijk 1985]). Er wordt naar 
gestreefd deze stijfheid van de elementen zo constant mogelijk te houden, omdat dit de be
trouwbaarheid van het instellen ten goede komt. De toegestande stijfheidreductie bij de 
maximale uitwijking van het betreffende elastische element wordt gesteld op 1%. De mini
male diameter D van een verstijfde spriet met een maximale toegestane stijfheidreductie van 
1% bij een slag u(l) wordt bepaald volgens vergelijking D.33: 

u(l) 
D = --;====;;=o==== 

. f150SL2. - 150 v Cy 

u(l) 
1,23 

(5.7) 

met een slag u(l) = 0, 5mm resulteert dit in een diameter D = 0, 4mm. De minimale dikte 
t van een verstijfde bladveer met een zelfde maximale toegestane stijfheidreductie en slag, 
wordt bepaald volgens vergelijking D.26: 

u(l) 
t = ---;====;;=o==== 

· f200CyO - 200 v Cy 

u(l) 
1,42 

(5.8) 

met een slag u(l) = 0, 5mm resulteert dit in een dikte t = 0, 35mm. Deze minimale spriet
diameter en bladveerdikte zijn dus onafhankelijk van de materiaalkeuze. 

Als er elektrische actuatoren gebruikt zouden worden bij het instellen van de beitel, zou 
de warmte-ontwikkeling (!2 R) in deze actuatoren van belang kunnen zijn voor de te behalen 
nauwkeurigheid. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de x-actuator. Wanneer deze actuator 
een bepaalde slag aan het uiteinde van de beitel moet realiseren zullen er elastische elementen 
uit hun neutrale positie gebracht worden. Dit zijn onder andere de gevouwen bladveren die 
lichaam I in het xz-vlak vastleggen, maar ook bijvoorbeeld de sprieten naar de z- en '1/J
actuator. Om een elastisch element uit zijn neutrale positie te brengen en te houden is een 
bepaalde kracht vereist. Deze kracht is groter naarmate de dwarsstijfheid van deze elastische 
elementen groter is. Hoe groter de kracht, hoe meer kracht de actuator moet leveren en hoe 
meer warmte er vrijkomt. Om deze kracht zo klein mogelijk te houden en om ervoor te zorgen 
dat de elastische elementen vooral de vrijheidsgraden opleggen waar ze voor bedoeld zijn, is 
ervoor gekozen (indien nodig) de~ ~ 10.000 te stellen. 

dwars 

Daarnaast zal er kort gekeken worden naar de knikbelasting die de elastische elementen 
aan moeten kunnen. Gezien het mechanisme niet belast wordt tijdens het snijproces, zal deze 
belasting voornamelijk bestaan uit de kracht ten gevolge van het uitbuigen van de elastische 
elementen. Er client echter rekening gehouden te worden met de nieuwsgierige mens. Wanneer 
mensen het uiteinde van het mechanisme met daarop de beitel willen bewegen zonder dat de 
overname-klem zijn werk doet, zullen daarbij krachten uitgeoefend worden die waarschijnlijk 
groter zullen zijn dan de krachten die tijdens het bewerken optreden. De elastische elementen 
naar de actuatoren zullen daarom verstijfd worden uitgevoerd, omdat de toegestane knik
kracht dan vergroot wordt. Voor de uitleg wordt uitgegaan van sprieten met de volgende 
afmetingen. De niet-verstijfde spriet8 heeft een lengte l en diameter d8 • De verstijfde sprietv 
heeft een tot ale lengte i l. Het slappe deel van deze spriet heeft een lengte i l en diameter 
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dv. Als ervoor gekozen wordt de buigspanning (Jbi bij een bepaalde dwarsverplaatsing z voor 
beide sprieten hetzelfde te kiezen, geldt d8 = dv = d, uit: 

3Edz 
(Jbs = (Jbv = --

[2 

De dwarsstijfheid cdi van de verstijfde spriet is een factor 1,2 hoger: 

De axiale stijfheid Cax-i van de verstijfde spriet is een factor 3 groter: 

3E7rd2 

Cax-v = 
41 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

Verstijven van de spriet, maakt de maximale knikbelasting (bij geleiding van de overige vrij
heidsgraden) een factor 9 groter: 

(5.12) 

Zijn de dwarsverplaatsingen wel mogelijk dan is de kniklast met slechts 20% verhoogd ten 
opzichte van de niet-verstijfde spriet. 

Voor het bepalen van de diameter en dikte van de elastische elementen in het mecha
nisme wordt uitgegaan van de buigspanning die optreedt bij translaties. Het belang van de 
buigspanning is boven het belang van de stijfheidreductie gesteld, gevolgd door de diameter 
berekend uit de verhouding Caxiaaz/Cdwars· Wanneer de diameter uit de cax/cd groter is dan 
de diameter bij plastisch gedrag, wordt de diameter bij plastisch gedrag gekozen. Wanneer 
deze diameter kleiner is dan de plastische diameter, wordt bekeken of deze diameter groter 
is dan de minimale diameter voor een stijfheidreductie van 1% bij uitwijking x. Is dit waar 
dan wordt dit de diameter van de spriet. Is dit niet het geval, dan krijgt de sprietdiameter 
de waarde horend bij de diameter van de 1% stijfheidreductie. 

Het mechanisme staat gegeven in figuur 5. 7, de afmetingen van het mechanisme zijn te 
vinden in bijlage G.l. 

5.4 Gebruik overbrenging en actuatoren voor het mechanisme 

De uitvoering van de overbrenging hangt sterk af van de actuatorkeuze. De overbrengver
houding, tussen de actuator en de spriet die de beweging naar het mechanisme overdraagt, is 
namelijk bepalend voor het bereik van de actuator en de nauwkeurigheid die ermee gehaald 
kan worden en vice versa. 

5.4.1 Keuze van actuatoren voor het mechanisme 

De actuatoren voor x- en z-translatie kunnen gelijk gekozen worden, gezien voor de verplaat
sing van de beitel in de overeenkomstige richtingen dezelfde eisen gelden. De ~-actuator wordt 
apart beschouwd. 

Het is aan te bevelen dat het uiteinde van de actuator afgerond is, zodat er in het 
contact tussen deze uitgang en de spriet niet exact op dezelfde hoogte en evenwijdig hoeft te 
blijven. 



68 Uitwerking concept 

Figuur 5.7: Het mechanisme 

Actuatorkeuze voor de x- en z-slag van het mechanisme 

Er is gekozen voor toepassing van een differentieel micrometerschroef PI M653, omdat de 
benodigde overbrengverhouding dan niet heel erg klein gekozen hoeft te worden. Dit spaart 
ruimte en een eenvoudige overbrenging spaart ook kosten in de werkplaats. De actuator heeft 
een resolutie die voldoende is voor toepassing op de Lifrel, deze bedraagt 0, 1f.l,m (hoewel 
de schaal een verdeling heeft van 1f.Lm). Deze micrometerschroef kan een grove slag maken 
waarbij de tip roterend is. Bij de fijne slag is de tip translerend. 

Verdere specificaties van deze actuator zijn te vinden in appendix H.1 en hieronder: 

Differentieel micrometerschroef 
Bereik grove slag [mm] 5 
Bereik fijne slag [mm] 0,2 
Schaalverdeling [f.Lm] 1 
Resolutie [f.Lm] 0,1 

Tabel 5.5:· Overzicht van de gegevens van de differentieel micrometerschroef 

Actuatorkeuze '~/'-slag mechanisme 

De beitel is met een nauwkeurigheid gemaakt van 0,25° = 4, 36mrad. Het moet mogelijk zijn 
de hoek nauwkeuriger in te stellen dan deze kwart graad, een typische eis voor hoeknauwkeu
righeid 0,1 o bedraagt. De hoek ,P wordt ingesteld door lichaam II een translatie in tangenWHe 
richting op een bepaalde afstand Lxn van het draaipunt op te leggen. Hoe groter Lxn hoe 
groter de afstand die afgelegd moet worden om een bepaalde hoek in te stellen, maar ook hoe 
nauwkeuriger dit kan. Voor een kleine hoek geldt bij benadering: ,P =sin ,P = Lslag, met ,P in 

xii 
radialen. Het benodigde bereik en de benodigde nauwkeurigheid van de actuator worden aan 
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L xn [mm] 30 40 50 60 
Hoek 'lj; 
1° = 0,0175 rad 0,525 0,7 0,875 1,05 
5° = 0,0875 rad 2,625 3,5 4,375 5,25 
0,1 o = 0,00175 rad 0,0525 0,07 0,0875 0,105 
0,001 o = 0,0175 mrad 0,525*10 - j 0,7*10 -j 0,875*10 -j 1,05*10 -j 

Tabel 5.6: Actuatortranslatie [mm] bij hoekverdraaiing 

de hand van tabel 5.6 bepaald. 
Bij een nauwkeurigheid op de Lifrel van 0,1° moet de micrometerschroef met Lxn = 

40mm (1 :2 overbrenging) een verplaatsing van minimaal 52,5p,m kunnen realiseren. De schaal 
van een micrometerschroef (PI M-619.00) heeft een 0,01mm verdeling, wat dat betreft is er 
dus geen overbrenging nodig van actuator naar verplaatsing. Wanneer echter gebruik gemaakt 
wordt van nauwkeurigere machines kan het wenselijk zijn een hogere nauwkeurigheid voor de 
rotatie te eisen, 0,001°. De resolutie van de differentieel micrometerschroef, die ook gebruikt 
wordt voor de x- en z-actuator, zou dan ook zonder overbrenging voldoende zijn. Er zal 
dus gekozen worden voor het gebruik van deze actuator zonder overbrenging om de slag te 
verkleinen. 

Wanneer het bereik van de hoekverdraaiing nu niet ± 1 o , maar ± 2,5° bedraagt, ligt 
de slag die de micrometerschroef moet maken rond zijn maximale bereik. 

5.4.2 Uitvoering van de overbrenging voor de x- en z-actuator 

Voor het instellen van de beitel wordt gebruik gemaakt van differentieel micrometerschroeven. 
Deze hebben een resolutie van 100nm, maar hebben een schaalverdeling die op 1p,m af te lezen 
is. Om te zorgen dat er op 0, 25p,m af te lezen is (en om de stijfheid te verhogen) wordt er 
een overbrenging toegepast met een verhouding 1:4. De gewenste nauwkeurigheid van de 
beitel-instelling op de Lifrel kan dan ook worden gehaald. Daarnaast wordt de actuator dan 
voor zijn volledige bereik benut. 

Het bedienen van de actuator moet een, voor de operator, logische beweging van de 
beitel veroorzaken. Bediening zou dus uitgevoerd moeten kunnen worden zonder kennis van 
het tussenliggende mechanisme. Om dit te kunnen realiseren is orientatie en uitvoering van 
de overbrenging van belang. De operator moet de actuator nog wel kunnen bedienen zon
der daarbij zijn vingers vast te klemmen en daarmee stoorkrachten op het mechanisme te 
veroorzaken. 

De actuator wordt niet aan het bewegende deel van de overbrenging gehangen. De massa 
van de actuator hoeft dan niet opgevangen te worden door het scharnier van de overbrenging, 
wat de belastbaarheid ten goede komt. De beide onderdelen van de overbrenging, de referentie 
die bevestigd is aan het frame en het deel dat beweegt ten opzichte van de referentie, moeten 
op elkaar voorgespannen worden. De actuator zal dan te allen tijde in contact blijven met 
het bewegende deel van de overbrenging. Dit bewegende deel zal voorzien worden van een 
scharnier. Er dient aandacht besteed te worden aan de orientatie van dit scharnier. Het 
wordt gericht op de intersectie van de actuatorhartlijn met de uitgaande beweging. Teneinde 
de hoogste (trek)stijfheid van het scharnier volledig te benutten. 
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X-over brenging 

Om de overbrenging van de x-actuator zo eenvoudig mogelijk uit te voeren, is ervoor gekozen 
de actuator boven het mechanisme te plaatsen. Om er nu voor te zorgen dat de bediening 
van de actuator overeenkomt met een logische beweging van de beitel in x-richting grijpen 
de actuator en de x-spriet aan dezelfde kant van het scharnier op de overbrenging aan. De 
gewenste overbrengverhouding wordt gecreeerd door de x-spriet dichter bij het scharnier aan 
te laten grijpen op de hefboom dan de actuator. 

Boven het mechanisme moeten echter ook de fijne-slag-module en de overnameklem 
geplaatst worden. De uitvoering van deze overbrenging zal daarom afhangen van de ruimte 
en komt aan bod in paragraaf 5.5.4. 

Z-overbrenging 

Ook bij deze overbrenging moet de bediening van de actuator een logische beweging van 
de beitel veroorzaken zonder kennis van het mechanisme. Wanneer de actuator direct op 
de spriet aan zou grijpen zou de actuator een beitelbeweging in tegenovergestelde richting 
veroorzaken. De overbrenging wordt dus uitgevoerd volgens fi.guur 5.8(a). 

w-overbrenging 

Voor de V)-actuator is een overbrenging ontworpen, zodat een rotatie aan de ingang ook een 
rotatie van de beitel tot gevolg heeft. Deze overbrenging heeft geen slagverkleining tot gevolg. 
Ook deze staat weergegeven in figuur 5.8(b). 

(a) Overbrenging z-actuator (b) Overbrenging 'lj;-actuator 

Figuur 5.8: Overbrenging zen V)-actuatoren mechanisme 
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5.5 Uitvoering van de fijne-slag-module 

5.5.1 Actuatorkeuze voor de fijne slag 

Er is gekozen voor een piezo-actuator. Gezien de actuator wordt toegepast tijdens het draaien 
zal hij voorzien moeten worden van een speciale behuizing. Bij PI zijn de actuatoren met 
deze behuizing al voorzien van een verplaatsingssensor (rekstrook), bovendien zijn ze voorge
spannen zodat ze ook trekkrachten kunnen weerstaan. Deze actuatoren zijn echter ongeveer 
twee keer de lengte van een lichaam. Er is daarom een piezo gekozen zonder deze behuizing. 
De module is zodanig uitgevoerd dat koelvloeistof en spanen niet makkelijk bij de actuator 
kunnen komen. 

De dynamische kracht Fa die optreedt bij een module met een bewegende massa m van 
0, 026kg, bedraagt met een frequentie van f = 50Hz Fa = 0, 026N. De bewerkingskracht 
bedraagt ongeveer lN (paragraaf 2.2.3). 

De piezo P-841.20 is voorzien van voorspanning en sensoren. Hierdoor zijn deze ac
tuatoren beter hestand tegen dynamisch gebruik en zijn ze niet onderhevig aan hysteresis. 
Bovendien kan meteen gebruik worden gemaakt van de aanwezige besturing. Voor afmetingen 
en overige gegevens wordt verwezen naar bijlage H.2. 

5.5.2 Sensorkeuze voor de fijne slag 

Er wordt gebruik gemaakt van de sensor die in de actuator is verwerkt . De sensor bevindt zich 
zo dicht mogelijk bij de actuator en op de meest gunstige plaats. De afwijking tussen sensor 
waarde en werkelijke verplaatsing wordt nu bepaald door de afstand tussen de beitelpunt 
en de sensor (Abbe en Bryan-afwijking), het materiaal dat zich hiertussen bevindt en de 
temperatuursverandering. 

Om een nauwkeurige meting uit te kunnen voeren zou ofwel de verplaatsing van bei
telpunt zelf, ofwel de dieptevariatie in het profiel te meten moeten zijn. Voor ideeen hierover 
wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

5.5.3 De fijne-slag-module 

De bladveren in het parallellogram zijn van invloed op de belasting van de aandrijving. De 
dikte van de bladveren is bepaald aan de hand van de vloeispanning en aan de hand van de 
dwarskracht die optreedt bij de maximale uitwijking. De dikte is vastgelegd op t = 0, 15mm en 
de lengte van de bladveren l = 14mm. De brug is voor de voorste bladveer gemonteerd zodat 
deze bladveer voorzien wordt van een gat. De axiale stijfheid van deze bladveer bedraagt dan 
ongeveer 8N I J.Lm. De achterste bladveer is voorzien van een gat zodat de actuator hierdoor kan 
steken. De actuator ligt dan vrij van het bewegende deel en er is plaats voor een beschermende 
folie, de axiale stijfheid van deze bladveer bedraagt ongeveer 17 N I J.Lm, figuur 5.9 en bijlage 
G.4. De y-stijfheid die de beitel ondervindt, wanneer hij aileen op de module geplaatst zou 
zijn, is bepaald met behulp van formule E.lO en bedraagt met n = 3 Cy = 4, 4N I J.Lm. 

Beide bladveren hebben als reactiekracht een dwarskracht als gevolg van de verplaatsing. 
De dwarsstijfheid van de voorste bladveer1 bedraagt: cd1 = lkN lm, de dwarsstijfheid van de 
achterste bladveer2 bedraagt: cd2 = 2kNim Deze kracht is in totaal 0, 03N. Dit betekent dat 
de actuator gemonteerd kan worden om de behuizing. Er is echter voor gekozen de actuator 
aan de basis te monteren, omdat er dan meer materiaal beschikbaar is om de bladveer voor 
de overnameklem aan te bevestigen. 
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Door het bewegende deel van het parallellogram te beperken tot het oppervlak dat de 
beitel in kan nemen, wordt de massa beperkt. 

Figuur 5.9: Uitvoering fijne-slag-module 

5.5.4 Uitvoering van de overnameklem 

Het referentievlak van de overnameklem waar de bladveer op aangedrukt zal worden, zal ook 
dienen als referentie voor de x-overbrenging. Het is dan niet mogelijk de klem symmetrisch 
uit te voeren. Er wordt dus gekozen voor de eenzijdige klem. Deze klem zal door middel van 
een brug over het mechanisme worden bevestigd aan het frame. 

Uitvoering van de bladveer voor het overnemen van vrijheidsgraden 

De fijne-slag-module zal voorzien worden van de bladveer, ter hoogte van het aangrijpen van de 
actuator voor deze module. Deze bladveer wordt uit een stuk gemaakt met de actuatorklem, 
de klem waar de actuator mee bevestigd wordt aan de fijne-slag-module. Het is van belang 
deze bladveer zo breed mogelijk uit te voeren. De x-overbrenging moet echter ook nog aan 
de x-spriet bevestigd kunnen worden. De bladveer wordt daarom uitgevoerd in twee delen. 
Hij zal gezamenlijk met de actuatorklem vervaardigd worden, waardoor (onder andere) het 
risico op verschil in hoogte op de klem zoveel mogelijk geminimaliseerd is. 

De bladveer krijgt een breedte hb = 32mm, een dikte tb = 0, 3mm en een lengte 
lb = 20mm. Deze lengte is beperkt door de ruimte achter de overnameklem. De breedte 
van de bladveer is bepaald door de breedte van de fijne-slag, gezien echter de x-overbrenging 
doorgestoken moet worden is de breedte van beide bladveerhelften gesteld op hbi = llmm. 
De axiale stijfheid van de bladveer bedraagt dan: Caxiaal = Cx = 23N I p,m. De stijfheid in 
z-richting bedraagt Cz = 7 N I p,m. 

De bladveer wordt aan het uiteinde voorzien van een dam. Deze dam krijgt dezelfde 
breedte als de bladveer hd = 32mm, een lengte ld = 5mm en een dikte td = 3mm. 



5.6. REALISATIE 73 

Wanneer het mechanisme toegepast wordt bij het uitvoeren van een Fresnelstructuur, 
krijgt de bladveer een lengte lbF = 47mm en een dikte tbF = 0, 7mm, zodat de stijfheid in x
richting hetzelfde blijft. De axiale stijfheid CxF = 23N I J.Lm, de dwarsstijfheid Cz = 1, 3N I J.Lm. 
Om de stijfheid in z-richting te vergroten zou de bladveer breder uitgevoerd moeten worden, 
of de beitelklem moet (net als bij toepassing van de groefstructuur) verder naar achter steken, 
zodat de lengte verkleind wordt. 

Overnameklem 

De overnameklem zal niet uitgevoerd worden als de klem beschreven in het vorige hoofdstuk. 
Gezien de beperkte ruimte zal de rem zodanig uitgevoerd worden dat de remkracht wordt 
bepaald door een korte bladveer, verdeeld in sprieten, een verplaatsing op te leggen. De klem 
zal breder zijn dan de breedte van de te klemmen bladveer, zodat ook bij een verplaatsing 
de gehele bladveer nog ingeklemd kan worden. De extra lengte in z-richting aan beide zijden 
bedraagt daartoe 2mm. 

De kracht die door de klem opgevangen moet worden, wordt bepaald door de kracht 
die de actuator moet leveren, Factuator ~ 20. De trekspanning in de dam bedraagt dan O't = 
Fa~td'1:tor = 0, 21MNim2 . Een wrijvingskracht in het contact tussen dam en vaste klemhelft 
zal de actuatorkracht moeten weerstaan Fw = Factuator· Hiertoe wordt een normaalkracht in 
het contact aangebracht. Deze normaalkracht bedraagt FN = E;: ~ 70N. Het is van belang 
de vlaktedruk O'v in dit contact zo groot mogelijk te maken, gezien de virtuele speling Sv 

dan zo klein mogelijk zal zijn. In een eenzijdige klem geldt Sv = E
2
uft . Wanneer de dam is 
CTv V 

voorzien van rib ben (in x en z-richting) met een totaal oppervlak van AN = 36mm2, bedraagt 
de vlaktedruk O'v = ~ = 1, 9MNim2 en de virtuele speling: Sv = 6, 6nm. De vlaktedruk ligt 
daarbij onder de vloeispanning. 

Om de normaalkracht aan te brengen wordt aan de bladveer van de klem een verplaat
sing opgedrongen. Deze bladveer krijgt een lengte lk = 3mm en totaal oppervlak Ak = 3mm2 . 

De axiale stijfheid bedraagt dan Ck = El~k = 67 Nl J.Lm. Om de gewenste kracht te verkrijgen, 

wordt een verplaatsing Yk = Els.. = 1J.Lm opgedrongen. 
Ck 

De zakking Zb van de bladveer, wanneer deze niet is ingeklemd, bedraagt voor het 
profielstructuur, Zbp ~ 3, 5J.Lm. Voor de Fresnelstructuur bedraagt deze zakking ZbF ~ 55J.Lm. 
De klem zal dus tenminste een slag moeten kunnen maken van 100J.Lm zodat de bladveer 
helemaal vrij ligt. 

Deze slag zal gerealiseerd worden met behulp van dezelfde actuator als gebruikt voor 
het instellen van de positie. Daarnaast is gebruik gemaakt van een hefboom die voorzien is 
van een gatscharnier, figuur 5.10(a) en bijlage G.3. 

5.5.5 x-overbrenging 

Gezien de beperkte ruimte voor de actuatoren is het noodzakelijk de overbrengverhouding 
voor de x-slag kleiner te kiezen dan de overbrengverhouding van de z-slag. Deze verhouding 
wordt gesteld op i = 1 : 5 en komt er als volgt uit te zien (figuur 5.10(b) en bijlage G.2) 
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(a) Uitvoering overnameklem 

Uitwerking concept 

(b) Overbrengverhouding van de x
actuator 

Figuur 5.10: Overnameklem en x-overbrengverhouding 

5.6 Realisatie 

5.6.1 Beveiligingen 

Er zijn twee plaatsen waar beveiligingen aangebracht moeten worden. Deze beveiligingen zijn 
voornamelijk bedoeld om het mechanisme te beschermen tegen beschadiging door ondeskundig 
gebruik. Een te grote belasting op het uiteinde van het mechanisme waar de beitel is bevestigd 
en overbelasten van de actuatoren. Voor de eerste optie dienen er aanslagen geplaatst te 
worden rond lichaam I, zodat deze voorkomen dater grote schade aangericht kan worden. 

5.6.2 Productie 

Er kan overwogen worden de lichamen op te bouwen uit kokers en platen. Wanneer dat gedaan 
wordt zal er veel tijd besteed moeten worden aan het assembleren en monteren. Gezien dit 
nauwkeurig gedaan moet worden, is ervoor gekozen dit niet toe te passen. 

De eigenlijke beitelhouder zal de beitel dragen en zijn inklemming. Het oplegvlak 
van de beitel bevindt zich op 40mm hoogte ten opzichte van de b-slede. De klem bij de 
Fresnelstructuur en de fijne-slag-module voor de groefstructuur worden op lichaam I van 
het mechanisme bevestigd. Tussen beide onderdelen bevinden zich drie ringen, zodat de 
vlaktedruk bij het aandraaien van de bouten hoger is dan wanneer geen ringen toegepast 
worden. Het oplegvlak van dit lichaam bevindt zich op 19mm ten opzichte van de b-slede. Er 
is voor gekozen dit lichaam, inclusief de bladveren te vonken. Op deze marrier staat de vouw 
van de gevouwen bladveren loodrecht op het grondoppervlak, danwel het oppervlak waar de 
beitel op gemonteerd wordt. De bladveren worden gevonkt inclusief de montageblokken. Dit 
vereenvoudigt het vonkproces en het vermindert de kans op het ontstaan van spanningen in 
het materiaal wat tot gevolg zou kunnen hebben dat de bladveren gaan bollen of een andere 
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Figuur 5.11: De beitelhouder met overnameklem en fijne-slag-module 

neutrale stand aannemen dan de rechte en zo een ongewenste beweging opdringen aan het 
mechanism e. 

Het voorbewerken van het materiaal voor het vonken 

Het assenstelsel dat bij deze bespreking gebruikt wordt, is gei::irienteerd als de assen van het 
mechanism e. 

De eerste voorbewerking is in het yz-vlak. De hoogte van de voorste twee bladveren 
en de achterste bladveer worden hierin aangegeven (figuur 5.12(a)). Vervolgens wordt het 
vlak voorbewerkt in het xz-vlak (figuur 5.12(b)). De elastische elementen in dit vlak zullen 
op diepte gebracht worden met behulp van frezen . De hoeken zullen daarbij een grotere af
rondingsstraal krijgen dan te zien in de figuur. Het materiaal wordt voor de volgende stap 
niet omgespannen. Op de plaats waar de bladveren van de kruisveerscharnieren komen wordt 
(0,5mm) materiaal weggehaald (figuur 5.12(c)). De sprieten van deze kruisveren komen bij 
bevestiging dan vrij te liggen van de bladveer. Vervolgens wordt het materiaal wel omge
spannen waardoor het xz-vlak aan de andere kant bewerkt kan worden (figuur 5.12(d)) . In 
de volgende stap zal op de plaatsen van de kruisveerscharnieren weer wat materiaal verwij
derd worden (figuur 5.12(e)). Een laatste stap is het boren van gaten in het xy-vlak van het 
materiaal (figuur 5.12(f)) . Dit zijn de gaten om de sprieten door te steken. 
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(a) Voorbewerken stap 1 (b) Voorbewerken stap 2 (c) Voorbewerken stap 3 

(d) Voorbewerken stap 4 (e) Voorbewerken stap 5 (f) Voorbewerken stap 6 

Figuur 5.12: Het voorbewerken voor het vonkproces 

Deze stappen zullen gevolgd worden door een vonkbewerking van het materiaal. 

5. 7 De instelprocedure 

Er is naar gestreefd de verschillende noodzakelijke instellingen zoveel mogelijk te ontkoppelen. 
Met ontkoppelen wordt bedoeld dat er in principe een actuator per positioneerrichting wordt 
gebruikt, waarbij de verschillende richtingen elkaar zo min mogelijk be"invloeden of in ieder 
geval voorspelbaar be"invloeden. 

In principe zijn er tijdens het instellen twee soorten parasitaire verplaatsingen waar 
rekening mee gehouden moet worden. Dit zijn de parasitaire translaties die ontstaan doordat 
de beitelpunt niet op exact de juiste positie is ingeklemd en de parasitaire translaties van het 
virtuele draaipunt van de beitelklem ten gevolge vari de instellingen zelf. 

Bij de uitleg wordt uitgegaah van de gestelde stanglengtes en de naamgeving in figuru 
5.1(b). De parasitaire translaties worden als volgt uitgedrukt iPjk , met i de richting van de 
parasitaire translatie, j de beweging waarbij de betreffende parasitaire translatie optreedt en 
k de oorzaak. 
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5.7.1 Het instellen van de beitelpunt vanuit de neutrale stand 

Het instellen wordt in eerste instantie beschouwd uitgaande van de neutrale stand. Bij het 
opleggen van een rotatie vanuit de neutrale positie, ondergaat het virtuele draaipunt van 
lichaam I een rotatie. De overige punten op lichaam I ondergaan deze zelfde rotatie en 
parasitaire translaties ten gevolge van de offset van dit ideale punt. Als nu de beitelpunt 
wordt vastgeklemd op lichaam I, niet exact boven het virtuele draaipunt, zal dit punt bij 
het opleggen van een rotatie dus zowel de opgelegde rotatie ondergaan als een parasitaire 
translatie in x- en z-richting, respectievelijk xp'l/! en ZP'I/!· Deze parasitaire translaties zijn niet 
van te voren te bepalen, deze zouden uit een meting afgeleid moeten worden. 

Wanneer de x-translatie vanuit de neutrale positie wordt opgelegd, ondergaan alle pun
ten op lichaam I deze zelfde x-translatie bij ideale lengtes van de stangen. De beitelpunt zal 
dus ook slechts in x-richting transleren. 

Als een z-translatie vanuit deze neutrale positie wordt opgedrongen, ondergaan alle 
punten op lichaam I, zowel de z-translatie als een parasitaire translatie in x-richting XPz· 
Ditzelfde geldt dus voor de beitelpunt. Deze parasitaire translatie is wel al te bepalen en 
bedraagt xpz = _z

2

~ix-+;_L:x~-II). Hier kan dus meteen voor gecompenseerd worden bij het 
x xl-II 

uitvoeren van de x-translatie. 

5. 7.2 Het instellen van de beitelpunt, niet vanuit de neutrale positie 

Wanneer niet vanuit de neutrale posities wordt ingesteld, zal er sprake zijn van andere (voor
spelbare) parasitaire translaties. Deze parasitaire translaties ontstaan doordat de referentie 
van de bewegingen van lichaam I afwijkt ten opzichte van de ideale x-richting, danwel z
richting. 

Gevolgen van het verdraaien van een referentie: lichaam II 

Als wordt begonnen met het instellen van de rotatie 'lj;, omdat dit (waarschijnlijk) een pa
rasitaire translatie van de beitelpunt tot gevolg heeft, zal lichaam II worden verdraaid. Dit 
lichaam client als referentie van lichaam I bij de z-slag. Bij het instellen van de z-slag, zal 
lichaam I dus parallel aan lichaam II worden geleid. Er ontstaat dan naast de z-slag (naast de 
al aanwezige parasitaire translatie xpz) nog een parasitaire translatie XPz'l/! = -z sin 'lj; ~ -z'lj;. 
Met een rotatie 'lj; = 1° en z = 0, 5mm wordt dit XPz'l/! = 8, 5J1m. Wanneer de hoek bekend 
en de z-slag bekend zijn, is deze afwijking dus van tevoren te bepalen. 

Wanneer na het instellen van de rotatie de x-translatie wordt ingesteld, veroorzaakt 
dat geen parasitaire translaties. De bepalende stangen voor deze beweging zijn Lvast en Lz 

naar de referentie en lichaam IV met Lxl-II en Lxn-III· Nadat een 'lj;-rotatie is ondergaan 
door lichaam I, II en III is er geen verandering opgetreden in de hoekverdraaiing tussen 
Lvast, Lz en lichaam IV. Lichaam IV staat nog loodrecht op de stangen naar het frame en 
de stanglengtes zijn niet veranderd. Het punt van lichaam IV aan I ondergaat de x-translatie 
en een parasitaire rotatie. Deze rotatie wordt echter niet overgedragen aan lichaam I, omdat 
lichaam II ook geen parasitaire rotatie ondergaat ten gevolge van de x-translatie. 

Gevolgen van het verdraaien van een referentie: lichaam IV 

Als echter de x-translatie wordt ingesteld na de z-translatie, zoals voorgesteld, is de re
ferentie van deze x-beweging verdraaid ten opzichte van de x-as. Deze hoekverdraaiing 
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('1/Jz = z/44 * w-3 ) heeft een parasitaire translatie in z-richting tot gevolg: ZPxz = x'I/Jz. 
Ook deze parasitaire translatie is te voorspellen. 

5.7.3 lnstelprocedure en optredende fouten 

De instelprocedure gaat nu als volgt: Er wordt begonnen met het maken van een afdruk. 
Aan de hand van deze afdruk worden de eerste drie benodigde slagen bepaald: xo, z0 en 
'1/Jo. Vervolgens wordt de '1/Jo-rotatie ingesteld, waarna weer een afdruk gemaakt wordt. De 
instelling in x- en z-richting zal als gevolg van de offset van de beitelpunt ten opzichte van 
het virtuele draaipunt aangepast worden met XP1f; en ZP1f;· De slag in z-richting bedraagt dan: 
z = zo + ZP1f;· Omdat de x-stanglengte niet ideaal is, zal er ten gevolge van deze z-slag een 

parasitaire beweging in x-richting optreden, xpz = - z
2

~i"'!Lxr-II). Daarnaast zal er bij de x xi-II 
z-slag een parasitaire beweging in x-richting zijn als gevolg van de zojuist ingestelde rotatie, 
XPz'!f; = -z'lj;. De x-slag zal dan zijn x = xo + XP1f; + xpz + XPz'!f;· Als gevolg van de ingestelde 
z-slag ontstaat er bij de x-slag een parasitaire beweging in z-richting: ZPxz = x'I/Jz. Indien deze 
parasitaire translatie te groot is, kan de z-slag nog een keer ingesteld worden, gevolgd door 
een controle van de opgetreden parasitaire x-translatie. Tot de fout voldoende is afgenomen. 
Ret is niet noodzakelijk tussendoor een meting uit te voeren. 

Beweging slag xp zp 
Parasitaire bewegingen als gevolg van een slag vanuit neutrale positie 
'1/J-rotatie 'If; XP1f; = '1/Jdz ZP1f; = '1/Jdx 

z-translatie z XPz =-
z"(Lx+Lxr-II) 

2LxLxi-II 
x-translatie X 

Parasitaire bewegingen als gevolg van een slag 
'1/J-rotatie '1/J='I/Jo XP1f; = dz'I/J ZP1f; = dx'I/J 

z-translatie z = zo +zp'!f; XPz =-
z:t(Lx+Lxr-II) -z'lj; 2LxLxr-II 

x-translatie x = Xo + XP1f; + XPz ZPxz = x'I/Jz 

Tabel 5. 7: Translaties van de beitel, met afwijking t.o.v. het virtuele draaipunt dx en dz 
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Analyse van het mechanisme 

Er is gekeken naar het dynamisch gedrag en de stijfheid van het mechanisme (paragraaf 4.6). 
Er kan dan bekeken worden wat het eventuele gedrag tijdens het snijden is als geen gebruik 
wordt gemaakt van de overnameklem en fijne-slag-module. Er is daarbij uitgegaan van de 
ideale lengte van de x-spriet wat het kinematisch gedrag betreft. 

6.1 Mechanisch gedrag 

Bij de berekeningen aan het mechanische gedrag is uitgegaan van het 2D-mechanisme, omdat 
de stijfheid en de dynamische effecten in dit vlak effect zouden kunnen hebben op de nauw
keurigheid bij het bewerken, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de overnameklem. Er 
is gerekend met de stijfheden die de gewenste vrijheidsgraden vastleggen. 

Om het mechanische gedrag van het mechanisme wat betreft stijfheid en eigenfrequen
ties uit te rekenen is gebruik gemaakt van de naamgeving in figuur 6.1. 

Lichaam I 

Lichaam II 

Lichaam IV 

L 

(a) Naamgeving lichamen mechanisme (b) Naamgeving stijfheden 
mechanisme 

Figuur 6.1: Naamgeving mechanisme 
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(c) Gegeneraliseerde 
coordinaten mechanisme 
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6.2 Statische stijfheid 

De theoretische stijfheid is niet altijd even eenvoudig te berekenen, wanneer serieel en pa
rallel geschakelde stijfheden niet eenvoudig te onderscheiden zijn. Dit is het geval voor de 
x-richting. Er kan dan gebruik gemaakt worden van zogenaamde knooppuntsvergelijkingen of 
energievergelijkingen om de stijfheidsmatrix op te stellen. Daaruit wordt de gewenste stijfheid 
berekend. Voor het bepalen van de stijfheidsmatrix in x-richting uit de knooppuntsvergelij
kingen is daarbij uitgegaan van een vereenvoudigd model (figuur 6.2). De drie verschillende 
belastingsgevallen zijn apart bekeken. 

6.2.1 De x-stijfheid van het mechanisme 

Stijfheid met behulp van knooppuntsvergelijkingen 

Wanneer de x-stang is bevestigd aan lichaam 3 is het niet eenvoudig onderscheid te maken 
tussen serieel en parallel geschakelde stijfheden. De schematische weergave van de stijfheden 
in x-richting staat in figuur (6.2). De knooppuntsvergelijkingen zijn in matrixvorm uitgedrukt. 
Deze knooppuntsvergelijkingen voor respectievelijk knooppunten 1 tot en met 4 zijn: 

C5(X2- X3) = C3(X4- X2) + CI(XI- X2) 

C5X3 = C4(X4- X3) + C5(X2- X3) 

c2(x1 - x4) = c3(x4- x2) + c4(x4- x3) 

In matrixvorm volgt voor C met 

Voor Cx geldt nu: 

-cl 

Cl + C3 + C6 

-C6 
-C3 

0 
-c2 l -C3 

-C4 

C2 + C3 + C4 

(6 .1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

c5(c2c3(c4 + c6) + c4c6(cl + c3) + cl(c2 + c3)(c4 + c6)) 
Cx[J[=~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~-----7--------~-----

(cl + c5)(c2 + c3)(c4 + c6) + clc5(c2 + c3 + c4) + c2c3(c4 + c5 + c6) + c4c6(cl + c2 + c5)- c2c4c5 
(6.6) 

met de waardes uit tabel F .1 volgt voor de x-stijfheid: 1, 4N I J..Lm. Wanneer nu c5 aan lichaam 
II gekoppeld wordt, geldt de volgende uitdrukking: 

c5(c2c3(c4 + c6) + c4c6(cl + c3) + cl(c2 + c3)(c4 + c6)) 
CxiJ = (cl + c5)(c2 + c3)(c4 + c6) + c2c3(c4 + c6) + c4c6(cl + c2 + c5) (

6
.
7
) 

met de stijfheid in x-richting 1, 5N I J..Lm. 

x-stijfheid bepaald aan de hand van de C uit de energievergelijking 

De stijfheid die bepaald is aan de hand van de stijfheidsmatrix die gebaseerd is op de ener
gievergelijking is: 0, 32N I J..Lm. Uit een stijfheidsanalyse in pro-mechanica volgt een stijfheid 
in x-richting van 0, 78N I J..Lm. 
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Figuur 6.2: Vereenvoudigd model van de stijfueden in het mechanisme 

6.2.2 De z-stijfheid van het mechanisme 

De z-stijfueid wordt bepaald aan de hand van de C uit de energievergelijking. De stijfueid 
die bepaald is aan de hand van de stijfueidsmatrix is: 0, 055N I J-Lm, in pro-mechanica volgt 
hier een stijfueid van 0, 065N I J-Lm. 

6.2.3 De 7/J-stijfheid van het mechanisme 

De stijfueid van de rotatie is ook met behulp van de stijfueidsmatrix bepaald, deze waarde is: 
3, 4kNmlrad. 

6.2.4 Stijfheden van het mechanisme 

De stijheden berekend aan de hand van de energievergelijking en met behulp van pro-mechanica 
hebben dezelfde ordegrootte. In het eindige elementen pakket wordt echter niet slechts uit
gegaan van stijfueden bepaald aan de hand van vergeet-me-nietjes (zoals gebruikt bij het 
opstellen van de stijfheidsmatrix C). In een dergelijk pakket wordt onder andere rekening ge
houden met de toename van torsiestijfueid van een tweezijdig ingeklemde bladveer ten gevolge 
van de welvingsbelemmering. De resultaten uit het eindige-elementen-pakket zullen daarom 
de werkelijkheid beter benaderen. 

6.3 De laagste eigenfrequenties 

De laagste eigenfrequenties worden in eerste instantie voor het 2D-mechanisme berekend. 

6.3.1 Dynamisch gedraag bepaald aan de hand van Lagrange 

De berekening wordt uitgevoerd met behulp van het gebruik van gegeneraliseerde coordinaten. 
Deze coordinaten zijn zodanig geplaatst dat zij samenvallen met de ( virtuele) rotatiepunten 
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van de betreffende lichamen. 

Karakteristieke systeem vergelijking 

Een onbelast systeem bestaand uit verschillende lichamen en stijfueden kan beschreven worden 
met behulp van een massamatrix M en stijfueidsmatrix C. Aan de hand van deze matrices 
kunnen eigenfrequenties w en bijbehorende modes u bepaald worden. Voor dit doel wordt 
uitgegaan van de karakteristieke vergelijking: 

[C->.M]u=O (6.8) 

Rier geldt ), = w 2, voor vergelijking 6.8 volgt dan: 

[C -w2M]u = 0 (6.9) 

Een niet triviale oplossing van deze ne-graads vergelijking wordt gevonden voor 

(6.10) 

De oplossing van een ne-graads vergelijking wordt gegeven met: wr,w~, ... ,w~. Voor de 
waarden van deze oplossingen geldt: w1 :::; w2 :::; ... :::; Wn met w1 de eerste eigenfrequentie van 
het systeem. Bij elke natuurlijke frequentie Wr hoort een bepaalde niet-triviale kolom matrix 
Ur, dit is een oplossing van het eigenwaarde probleem, zodat geldt: 

(6.11) 

Deze kolom Ur representeert de natuurlijke eigenfrequentie. De kolom is uniek in die zin dat 
de ratio tussen elk element in de kolom constant is. De eigenlijke waarde is vrij te kiezen. De 
vorm van de natuurlijke eigenfrequentie is uniek. 

Als C nu niet positief definiet is of semi positief definiet, dan zullen er een of meer 
rigid body modes aanwezig zijn. Deze zijn identiek aan de natuurlijke modes horend bij de 
natuurlijke frequentie Wi = 0 

Ret bepalen van de massamatrix M wordt gedaan met behulp van de kinetische energie 
van een mechanisch systeem. Deze kinetische energie is opgebouwd uit een aantal delen. Ret 
deel dat de kinetische energie van het systeem bepaalt zonder dat er aandrijfkrachten aanwezig 
zijn, is het deel waar de massamatrix van invloed is. De massamatrix wordt bepaald aan de 
hand van: 

(6.12) 

Voor de massamatrix geldt: M = MT, bovendien is hij positief definiet q_T M q ~ 0 met q de 
gegeneraliseerde coordinaat. 

De stijfueidsmatrix C wordt bepaald aan de hand van de energiebalans van een con
servatief systeem. Deze energiebalans van een systeem bestaat uit kinetische energie en po
tentii:ne energie met in totaal een constante waarde. Een stabiele positie van het systeem 
correspondeert met een lokaal minimum van de potentii:ne energie. 

(6.13) 

Een noodzakelijke conditie van een stabiele evenwichtspositie is dat C positief defieniet is. 
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Bepalen massa- en stijfheidsmatrix 

In het algemeen geldt voor een systeem dat de kinetische energie is opgebouwd uit een massa
bijdrage en een traagheidsbijdrage 

2 "2 T8 = 0, 5mvz + 0, 5Jz¢ (6.14) 

met m de massa van het systeem, Vz de snelheid van het massamiddelpunt, Jz de massatraag
heid en J; de rotatiesnelheid rond het rotatiepunt. Stel een systeem heeft zijn rotatiepunt op 
de symmetrie-as, maar niet samenvallend met het massamiddelpunt. De offset tussen massa
middelpunt en rotatiepunt bedraagt dan h. Er geldt v; = h2¢2. Voor vergelijking 6.14 volgt 
hieruit: 

(6.15) 

Ditzelfde is gedaan voor alle vier lichamen in het systeem (met waarden voor de offset vanuit 
Unigraphics). Dit resulteerde in de volgende massamatix van het systeem: 

M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 M4 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 M1 0 0 0 0 0 0 0 

M= 
0 0 0 0 0 M2 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 M3 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 M4 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 MA 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ms 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Me 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mn 

Met MA = J1 + M1 * HI2
, Ms = J2 + M2 * HII2

, Me = J3 + M3 * HIII2
, Me 

J4 + M4 * HIV2 en Hi, Mi en Ji de respectievelijke offsets, massa's en traagheden horend 
bij de betreffende lichamen. 

Alle potentiele energie opgeslagen in een systeem kan bij elkaar opgeteld worden. De 
afieiding van de stijfheidsmatrix Cis te vinden in bijlage F. 

Eerste eigenfrequenties 

De eerste vier eigenfrequenties gevonden met behulp van dit systeem zijn: 

• f1 =106Hz 

• f2 =384Hz 

• f3 =920Hz 

• f4 =1068Hz 

De bijbehorende eigenmodes zijn weergegeven in de volgende getallen, figuur 6.3.1. Deze 
waarden dienen als volgt ge'interpreteerd te worden (zie ook figuur: 6.1(c)). 
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ql ZJ 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 
q2 ZIJ -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
q3 ZIJJ 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 
q4 ZJV -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0066 
q5 X] 0.0000 -0.0027 0.0006 -0.0000 
q6 XIJ U = 1. Oe+003 * 0.0000 -0.0008 -0.0017 0.0000 Ui= 
q7 XIII 0.0000 -0.0007 -0.0015 0.0000 
qs XIV 0.0000 -0.0008 -0.0017 0.0000 
qg '1/JJ 0.0000 -0.0052 -0.0817 -0.0000 

q10 '1/Jn 0.0000 -0.0373 -0.0916 0.0000 
qll 'l/Jn1 0.0000 -0.0388 -0.0969 0.0000 
q12 '1/Jiv 0.0205 0.0000 0.0000 -1.2348 

6.3.2 Dynamisch gedrag bepaald met behulp van pro-mechanica 

Bij het bepalen van de eigenfrequenties in het eindige-elementenpakket is ook het 2D-mechanisme 
benaderd, om het zo goed mogelijk overeen te laten komen met de resultaten van de 2D
berekeningen van het mechanisme. Hiertoe zijn de lichamen in hun bewegingen uit het vlak 
beperkt door middel van constraints. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6.3. 
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Modal t.'ode 2 

(a) Eerste eigenfrequentie 2D-mechanisme (b) Tweede eigenfrequentie 2D-mechanisme 

t.'ode 3 Mode4 

(c) Derde eigenfrequentie 2D-mechanisme (d) Vierde eigenfrequentie 2D-mechanisme 

Figuur 6.3: Eerste eigenfrequenties 2D-mechanisme 

6.3.3 Vergelijking 

Zoals blijkt uit beide analyses komt de eerste theoretische eigenfrequentie vrij goed overeen 
met de eerste eigenfrequentie uit het pakket, respectievelijk 106Hz en 117Hz. Mode 2 uit 
het pakket komt niet voor in de theoretische analyse, omdat de bladveer is gemodelleerd als 
stijfheid en niet als op zich staand systeem met twee stijfheden aan het uiteinde en een massa 
in het midden. De derde eigenfrequentie van het pakket komt dan wel weer overeen met de 
tweede uit de theorie, respectievelijk 384Hz en 358Hz. Vanaf deze waarden begint het te 
verschillen. 

Geconcludeerd kan worden dat beide methodes goed overeen komen. Er wordt dus ook 
aangenomen dat een zelfde analyse voor het volledige systeem in het eindige elementen pakket 
(in ieder geval voor de eerste eigenfrequenties) juiste waarden zal genereren. 
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6.4 Thermisch gedrag 

Wanneer er sprake is van een homogene temperatuursverandering van het lichaam en het 
frame waaraan het is verbonden en hebben ze verschillende uitzettingscoefficient, dan is het 
punt thermisch centrum (TC) het enige punt van het lichaam dat ten opzichte van het frame 
op z'n plaats blijft. Vanuit TC zet alles uit, de beweging is dan op andere plaats dan gewenst. 
Idealiter zou het TC van het systeem dus in de beitelpunt moeten liggen. 

Wanneer er dus geen sprake is van een verschil in uitzettingscoefficient tussen lichaam 
en frame (b-slede), dan blijft het lichaam ten opzichte van dit frame op dezelfde positie. Er 
kan dan echter nog wel een verplaatsing zijn ten opzichte van een groter frame. Of, zoals in 
dit geval ten opzichte van de trommel. De verplaatsing die het mechanisme (zonder gebruik 
van de overnameklem) maakt bij een temperatuursverandering van 0, 5° is bepaald in het 
eindige elementen pakket (figuur 6.4). 

De verplaatsing van de beitelpunt zal bij deze variatie maximaal 1, 8J.-Lm bedragen. 
Het is een verplaatsing ten opzichte van het frame. Het is niet bekend wat de trommel 
vervorming geeft bij deze temperatuursverandering. Er kan dus niks gezegd worden over de 
positie verandering ten opzichte van de trommel. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat 
deze verplaatsing voor een groot deel toe te kennen is aan de uitzetting van de elastische 
elementen die het mechanisme verbinden met het frame of de vaste wereld. Door nu gebruik 
te maken van een overnameklem zullen de verplaatsingen verminderd kunnen worden. 
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Displacement Mag 
Deformed Original Model 
Max Disp +1. 7714E-03 
Scale 7. 0766E +03 
T empMechanisme 
Principal Units, 
millimeter Newton Second (mmNs) 

~ ,. 

1.61lBe-03 
1. 41l0l'-ll3 
1.2flBe-ll3 
1.01l0e-03 
B.BflBe-04 
6.01l0l'-ll4 
4.Bil0l'-04 
2.01l0l'-ll4 

UitzJtting bij temperatuurstijging van 0.5 graad 

Figuur 6.4: Verplaatsing van het mechanisme bij een temperatuursverandering 
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Hoofdstuk 7 

Aanbevelingen 

7.1 Toegepast op nauwkeurigere machine 

7 .1.1 Met en van de verplaatsingen 

Wanneer de beitelhouder gebruikt wordt op een nauwkeurigere machine, zullen ook de eisen 
met betrekking tot de nauwkeurigheid strenger zijn. Er zullen dan sensoren geplaatst wor
den zodanig dat te achterhalen is of een bepaalde instelling aan de ingang ook de gewenste 
verplaatsing bij de beitel teweeg brengt. 

Er is een aantal mogelijkheden voor het meten van de positie van de beitelpunt. Zoals 
opgemerkt is het daarbij echter altijd noodzakelijk een afdruk van het bewerkte materiaal op 
te meten, omdat dit het eindproduct is. 

Ideaal gezien zou de de positie van de beitelpunt zelf opgemeten moeten kunnen worden. 
Dit zou gedaan kunnen worden door op de b-slede een meetsysteem te plaatsen, waarvan 
nauwkeurig bekend is waar het zich bevindt. Dit meetsysteem zou dan kunnen bestaan uit 
een taster, of een contactloos systeem bestaande uit beeldherkenning of een laserinterferometer 
systeem. Een nadeel bij toepassing van een laserinterferometer is dat de beitel goed schoon 
moet zijn om een nauwkeurig de positie te kunnen bepalen. Als de beitel al een bewerking 
heeft uitgevoerd zullen er nog koelmiddel en spanen op de beitelpunt aanwezig zijn. Dit zal 
handmatig verwijderd moeten worden om goede meetresultaten te krijgen. 

Er kan echter ook gekozen worden voor het meten van een beitelreferentie zijnde het 
lichaam waar de beitel op vastgeklemd wordt. Dit introduceert wel een extra meetfout, maar 
maakt het wel eenvoudiger, gezien er meer ruimte is op dit lichaam, bovendien zal dit lichaam 
schoner zijn dan de beitel. Deze meetfout wordt echter achterhaald na het opmeten van het 
profiel. 

Als de verplaatsing van dit lichaam gemeten wordt, zou gebruik gemaakt kunnen wor
den van een sensor voor de drie instellingen. Bij een 2D-meetgrid van Heidenhain wordt de 
meetkop echter erg groot. Ditzelfde geldt wanneer er een lineaire schaal gebruikt zou worden. 
Er kan daarentegen ook gebruik worden gemaakt van 3 sensoren. Een sensor meet de ver
plaatsing in een richting, twee sensoren meten de verplaatsing loodrecht op de eerste richting. 
Beide sensoren zijn op een bepaalde axiale afstand ten opzichte van elkaar geplaatst, zodat 
ook de rotatie gemeten wordt. Om de rotatie zo goed mogelijk waar te kunnen nemen is het 
van belang de sensoren zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen. Dit is voornamelijk achterop 
het lichaam dat de beitel draagt mogelijk. 
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Sensorkeuze 

De sensoren zullen een vrij grote slag moeten kunnen ondergaan gezien de beitelhouder een 
maximale slag in beide translatierichtingen heeft van ±0, 5mm. De sensoren zullen dus ook 
bestand moeten zijn tegen zijdelingse translatie en rotatie. Sensoren die een dergelijke slag 
zouden kunnen halen en die bestand zijn tegen de specifieke omgeving die een draaiproces 
met zich meebrengt, zijn LVDT sensoren. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken 
van laserinterferometers, of andere optische sensoren. Deze sensoren maken geen contact met 
het voorwerp en dienen dus ook niet bestand te zijn tegen de dwarstranslatie en rotatie. 

7.2 Nieuw meetsysteem 

De procedure voor het instellen is betrouwbaarder gemaakt, door het instellen van de beitel 
voorspelbaar te maken. Het aantal benodigde iteratielussen is daardoor verminderd. De 
tijd die een iteratielus nu nog in beslag neemt kan gereduceerd worden door het meetproces 
aan te passen. In plaats van het opmeten van een productafdruk doorsnede zou er ook iets 
bedacht kunnen worden dat het profiel direct op de machine op kan meten. Het is dan aan te 
bevelen ook sensoren te plaatsen op het mechanisme, zodat ook tijdens het instellen positie
informatie beschikbaar is. Voor de uiteindelijke instelling is echter nog een controle van een 
prod uctafdruk noodzakelij k. 

Door twee meetsystemen toe te passen kan de procedure nauwkeuriger gemaakt worden. 
Er kan daarbij gedacht worden aan meetsystemen met als referentie de b-slede. Het eerste 
meetsysteem zou dan het profiel opmeten en het tweede meetsysteem de beitelposities. 

Voor het eerste meetsysteem is er een aantal mogelijkheden. Een optie is gebruik te 
maken van een nanotaster, het zal dan echter niet mogelijk zijn het profiel te meten tijdens 
het bewerken, omdat de belastingen dan te groot zullen zijn. Bovendien is dit geen con
tactloze methode waardoor het beschadigingen van het profiel kan veroorzaken. Een andere 
mogelijkheid is gebruik te maken van interferometrie. De nauwkeurigheid zal dan echter te 
lijden hebben onder de spanen en koelvloeistof die tijdens het snijden vrijkomen. Een derde 
optie is gebruik te maken van een sensor die dieptevariaties in koper op kan meten. 

Voor het tweede meetsysteem wordt verwezen naar paragraaf 7.1. 

7.3 Ontwerp hoogtebeitelhouder 

Voor het snijden van groefstructuren zijn twee beitels nodig. De profielbeitel en de hoogte
beitel. Zoals uit de analyse in hoofdstuk 3 blijkt, is er de keuze deze beitel vast op de b-slede 
te monteren en de groefbeitel ten opzichte van deze beitel te in te stellen. De instelling 
voor de profielbeitelhoekverdraaiing zal dan wel de dubbele slag moeten kunnen maken. De 
hoogtebeitel kan ook bevestigd worden op een beitelhouder die een rotatie rond een virtueel 
draaipunt kan ondergaan. Wanneer de beitel dan met een bepaalde afwijking ten opzichte van 
dit draaipunt is geplaatst, zal er een parasitaire translatie optreden bij rotatie. Dit zal met 
een afwijking dx ,z = 0, 5mm en een hoekcorrectie van 1° maximaal 8, 7 f.Lm in beide richtingen 
bedragen. Dit is te overlappen met het mechanisme van de profielbeitel. Het zal geen ver
schil maken of de hoogtebeitel getransleerd wordt of de profielbeitel, behalve dan dat het de 
hoogtebeitelhouder eenvoudiger maakt. Deze beitelhouder zal dan van een zelfde beitelklem 
voorzien worden als de profielbeitelhouder, gezien de beperkte ruimte tussen beide houders. 
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Indien voor de laatste optie wordt gekozen, staan twee mogelijkheden in figuur 7.1 
weergegeven. De eerste optie beperkt het aantal bevestigingspunten naar de het frame, maar 
maakt de belasting wel asymmetrisch. De tweede mogelijkheid lijkt sterk op de beitelhouder 
van de profielbeitelhouder. Er zijn bevestigingspunten naar het frame, die vallen op dezelfde 
punten als de bevestigingen van de profielbeitelhouder. Gezien de symmetrische ophanging 
wordt er aanbevolen de houder in figuur 7.1 (b) uit te werken. 

(a) Mogelijke uitvoering hoogtebeitel
houder optie 1 

(b) Mogelijke uitvoering hoogtebeitel
houder optie 2 

Figuur 7.1: Mogelijke uitvoeringen hoogtebeitelhouder 

7.4 Ontwerp van een regeling 

Er zal een regeling ontworpen moeten worden voor het creeren van een profiel met diepteva
riatie. Ret is daarbij van belang te weten hoe ver de trammel is verdraaid. Op dit moment 
zit er op de trammel een omwentelingsencoder die telkens een omwenteling waarneemt. Deze 
encoder wordt aangevuld met een andere encoder om de noodzakelijke plaatsinformatie te 
verschaffen. 

7.5 Idee met betrekking tot fijne-slag-module 

Bij toepassen van de nieuwe beitelhouder, zal een fout ontstaan in de x-richting, wanneer de 
rechtgeleiding onder een hoek geplaatst wordt. Een oplossing die dit probleem niet kent is 
hieronder beschreven. 

Alternatief voor de uitvoering van de fijne-slag 

Zodra de goede positie is ingesteld neemt de overnameklem de vrijheidsgraden in het xz
vlak over die het mechanisme voorschrijft, gevolgd door het ontkoppelen van het mechanisme 
en de beitelklem. De overnameklem is voorzien van een rechtgeleiding in x-richting, die de 
fijne slag mogelijk maakt. Deze rechtgeleiding wordt door het mechanisme niet onder een 
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hoek geplaatst waardoor er ook geen afwijking in z- of x-richting ontstaat als gevolg van een 
dergelijke hoekverdraaiing. 

Bij deze uitvoering zal ook de klem een massabijdrage leveren aan de traagheidskracht. 
Bovendien zullen de elastische elementen aan de beitelklem ook vervormd worden, wat de 
belasting op de fijne-slag-actuator groter maakt dan bij het huidige ontwerp. 

Wanneer slechts gekeken wordt naar lichaam 1 van het mechanisme, zou dit met een 
rechtgeleiding in y-richting aan lichaam 2 en 4 gekoppeld moeten zijn, zodat bij het ontkop
pelen van de beitelhouder dit lichaam slechts kan zakken. Deze koppeling tussen lichaam 1 en 
de beitelhouder zou dan 4 vrijheidsgraden over moeten dragen. Bovendien moet de koppeling 
voorzien zijn van een krachtsluiting. De overdracht van vrijheidsgraden zou door middel van 
twee kogels en twee v-groeven toegepast kunnen worden. 

Ook in deze uitvoering zal de overnameklem boven het mechanisme geplaatst worden, 
aangezien de ruimte onder het mechanisme niet toereikend is voor zowel de klem als een 
rechtgeleiding van de klem. Bovendien zal de aandrijving voor de fijne slag zo op een kleinere 
offset van het massamiddelpunt van de bewegende onderdelen plaats kunnen vinden. 

7.6 Aanbevelingen analyse 

Het is aan te bevelen de analyse ook uit te voeren voor een temperatuurgradient om te 
bekijken wat het effect is van bijvoorbeeld de beitelpunt als warmtebron voor situaties waarin 
de koelnevel niet toereikend is. 
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Figuur 7.2: Alternatief beitelhouder 
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Hoofdstuk 8 

Conclusies en aanbevelingen 

Er is een aluminium (paragraaf 5.3.4) beitelhouder ontworpen (figuur 5.11), waarmee het 
mogelijk is de x- en z-translatie en 'lj;-rotatie van de ingeklemde beitel (Fresnelbeitel of pro
fielbeitel (Hoofstuk 3)) zonder wrijving en speling in te stellen. Het instellen kan handmatig, 
zonder kennis van het tussenliggende mechanisme, met behulp van differentieel microme
terschroeven uitgevoerd worden. Het mechanisme is voorzien van een virtueel draaipunt en 
ontkoppelt actuatoren voor drie instellingen. Het bereik bedraagt in x- en z-richting ±0, 5mm 
en 'lj;-richting ±1°. Het is mogelijk de beitel onder een hoek van 20° met de symmetrie-as te 
plaatsen (figuur 4.7). 

De stijfheid in x- en z-richting van het 2D-mechanisme bedraagt respectievelijk 0, 8N I J.Lm 
en 0, 07 N I J.Lm. De laagste eigenfrequentie is llOH z. De beitelhouder is uitgevoerd als ma
nipulator. Nadat de positie is ingesteld wordt de positie van het mechanisme overgenomen 
door een overnameklem, zodat de stijfheid in x- en z-richting vergroot. 

Bij gebruik van een Fresnelbeitel kan een beitelklem op het mechanisme geplaatst wor
den. Bij toepassing van een profielstructuur wordt een fijne-slag-module op het mechanisme 
geplaatst. Deze module maakt, met een closed-loop piezo actuator, een dieptevariatie met 
de profielbeitel van ±lOJ.Lm bij een frequentie van 50Hz mogelijk. Een extra encoder op de 
trommel voorziet in de benodigde informatie. Een beitelhouder voor de hoogtebeitel kan 
toegevoegd worden. 

De beitelhouder is uitgevoerd als toevoeging op de Lifrel (paragraaf 2.2). Ook kan hij 
zonder veel aanpassingen op andere machines aangebracht worden. Op de Lifrel wordt geen 
gebruik gemaakt van sensoren om de verplaatsingen tijdens het instellen te meten. De instel
ling wordt gecontroleerd door een afdruk van het bewerkte materiaal op te meten. Wanneer 
de beitelhouder op een nauwkeurigere machine is geplaatst, kunnen er verplaatsingssensoren 
worden gemonteerd. 

Het instellen van de beitels is voorspelbaar gemaakt. Hierdoor is het aantal iteratie
lussen in de instelprocedure beperkt. De uitvoering van een iteratielus kan verkort worden 
door het meetsysteem aan te passen. Het is te overwegen een nieuwe (stijvere) machine te 
ontwerpen, waarbij het instellen van de beitels in het ontwerp is meegenomen. 
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Bijlage A 

De Lifrel 

Deze bijlage zal voorzien zijn van een beschrijving van de Lifrelsledes, ook zullen de fouten die 
in deze machine op zouden kunnen treden opgesomd worden in kwalitatieve zin. Daarnaast 
zal er een aantal processen en speciale onderdelen beschreven worden. 

A.l De sledes van de Lifrel 

Bij vroegere ontwerpen zijn de sledes voor x(dwars)- en z(langs)- en 7/J-richting vaak bovenop 
elkaar gestapeld. De stijfheid en daarmee de positioneernauwkeurigheid van het gereedschap 
wordt bij een gestapelde constructie echter nadelig be'invloed. De slede-onderdelen van de 
Lifrel zijn in y-richting niet gestapeld. De langs-, dwars- en b-slede zijn met behulp van 
aerostatische lagers langs hetzelfde basisvlak geleid dat loodrecht staat op de rotatie-as. Door 
toepassing van deze slede-opbouw wordt bereikt dat een evenwijdig aan de rotatie-as gerichte 
hoofdcomponent van een kracht, die het werkstuk op het gereedschap uitoefent, rechtstreeks 
naar het basisvlak wordt doorgeleid, aangezien het gereedschap is bevestigd op de b-slede. 
Dit heeft een zeer hoge stijfheid van de positioneer-inrichting tot gevolg. 

Een ingestelde x- en z-positie van een gereedschapswerkpunt (dat zich vlakbij een uit
einde van het gereedschap bevindt), zal niet veranderen indien de 7/J-slede wordt gedraaid om 
een virtuele rotatie-as die door dit werkpunt loopt. Dit betekent dat de x- en z-positie van 
het gereedschapswerkpunt onafhankelijk van de hoek ingesteld kunnen worden (in bedrijf ligt 
het uiteinde van dit gereedschap nabij de door het werkstuk lopende rotatie-as). De b-slede 
is draaibaar geleid langs een cilindrische geleiding die zich bevindt op de dwarsslede. Deze 
geleiding heeft een hartlijn loodrecht op de x- en z-richting samenvallend met de rotatie-as 
van de b-slede. De dwarsslede wordt met behulp van aerostatische lagers in x-richting geleid 
langs een vlakke wand van de langsslede. 

De langsslede bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt, zoals besproken, geleid 
langs het basisvlak. Het tweede deel wordt met behulp van een aerostatisch lager geleid 
langs een dwars op de x-richting staand steunvlak. Beide delen zijn mechanisch gekoppeld 
door middel van uit bladveren opgebouwde kruisveerscharnieren. Deze delen zijn onder veer
kracht van de kruisveerscharnieren ten opzichte van elkaar draaibaar om de scharnier-as. De 
scharnier-as valt nagenoeg samen met een snijlijn van het basisvlak en het steunvlak. Door 
de kruisveerscharnieren toe te passen wordt bereikt dat onnauwkeurigheden in de haaksheid 
tussen het steunvlak en het basisvlak nagenoeg geen invloed hebben op de nauwkeurigheid 
waarmee de beide delen van de langsslede geleid worden langs beide vlakken. 
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De aandrijving van de 'ljl-slede verschaft spelingsvrije en hysteresisvrije beweging. De 
uitvoering van de aandrijving heeft tot gevolg dat de 'ljl-slede draaibaar is om de rotatie-as. De 
aandrijving heeft een ten opzichte van de rotatie-as radiaal gerichte as met een wrijvingswiel, 
dat aanligt tegen een op de 'ljl-slede bevestigde geleiderail in de vorm van een cirkelboog. Het 
middelpunt van deze cirkelboog ligt op de rotatie-as. De motor van de aandrijving is op de 
dwarsslede geplaatst. 

A.2 Afwijkingsbronnen 

Het is duidelijk dat een verandering in temperatuur gedurende het draaien van een profiel zal 
resulteren in geometrische fouten in het profiel. Er is echter nog een aantal andere mogelijk
heden dat van invloed zou kunnen zijn op de nauwkeurigheid van het profiel. 

• Een eventuele afwijking in lineariteit van x- en z-geleiding, waardoor de betreffende 
slede met een golf beweegt. Een rechtheid meting van de z-geleiding is uitgevoerd en 
weergegeven in een intern rapport [Jong 1991]. Deze meting is met behulp van een laser 
interferometer meetsysteem uitgevoerd. De z-slede heeft een bepaald bereik en binnen 
dit bereik kan de z-slede een fout in zijn beweging hebben. In x-richting is dit ongeveer 
2 J.Lm over het hele bereik van de z-slede, in y-richting is dit ongeveer 3 J.Lm. De yaw 
(rotatie om de y-as) bedraagt 2 boogseconden, de pitch (rotatie om de x-as) bedraagt 
2,5 boogseconden. De rol (rotatie om de z-as) kon in de toegepaste opstelling niet 
gemeten worden. Deze bewegingsfouten zijn klein en zouden geen probleem op moeten 
leveren bij het maken van een master, dit blijkt ook uit een simulatie. De pitch fout is 
wel gemeten, maar deze meting heeft behoorlijk veel ruis gezien de airconditioning. 

• Een eventuele afwijking in rechtheid in x-geleiding over een lengte van 12 mm slag. 

• Een eventuele afwijking van een cirkel van de 'ljl-geleiding. 

• Het meetsysteem voor x- en z-translatie en 'ljl-rotatie bevindt zich niet heel dichtbij 
de beitelpunt. Hierdoor kunnen er fouten ontstaan, onder andere ten gevolge van een 
homogene temperatuurverandering, maar ook ten gevolge van speling in de luchtlagers 
van de geleiding. In x-richting zou er echter sprake kunnen zijn van compensatie bij 
uitzetting. Er is namelijk uitzetting van de x-geleiding ten opzichte van de z-geleiding 
die zich aan de binnenkant van het verticale deel van het bed bevindt. Daarnaast is er 
echter ook uitzetting van de x-slede ten opzichte van de achterkant van de x-geleiding. 
De schaalverdeling van het x-meetsysteem ligt in lijn met de symmetrie-as van de b
slede. 

• De aandrijving van zowel z- als 'ljl-richting bevindt zich niet in lijn met de het massamid
delpunt en het uiteindelijke punt dat in die richting verplaatst moet worden. Hierdoor 
ontstaan bij grote versnellingen momentbelastingen op de geleiding die een afwijking in 
de hand kunnen werken. 

• De trommelafwijkingen worden hieronder puntsgewijs behandeld. 

- De ophanging van de trammel bestaat uit twee as-eindes aan de uiteinden van de 
trammel. Deze assen kunnen ten opzichte van elkaar uitgelijnd worden. Wanneer 
dit niet goed gebeurt kan dit een golfbeweging tot gevolg hebben. Voor het uitlijnen 
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is de trommel voorzien van een aantal gaten, waar de benodigde gereedschappen 
doorgestoken kunnen worden. Deze gaten zijn opgevuld met een kunststof. 

- De staanders waar de trommel in opgehangen is, kunnen een afwijking in parallel-
liteit tussen trommel en de z-geleiding van de slede laten zien. 

- De trommel is opgebouwd uit segmenten, deze sluiten niet naadloos op elkaar aan. 

- De trommel kan een afwijking hebben ten opzichte van de ideale cilinder. 

- De trommel is opgehangen in radiale luchtlagers en een taatslager. Deze lagers 
hebben enige speling. 

- De trommel is gemaakt van aluminium. Bij een temperatuursstijging van dT kan 
hij radiaal en ax:iaal uitzetten. Wanneer er dan uitzettingsverschillen met het te 
bewerken materiaal aanwezig zijn, zal dit problemen op kunnen leveren met de 
inklemming van dit materiaal. 

- De massa is niet symmetrisch verdeeld rond de symmetrie-as van de trommel. 
Hierdoor hoeft de beweging niet eenparig te zijn, wat extra belastingen op de 
beitels tot gevolg heeft. 

- Het te bewerken materiaal zit niet echt vast bevestigd op de trommel. Niet alleen 
een relatieve verplaatsing van tools zal resulteren in een geometrische fout in het 
profiel, maar ook een expansie van het materiaal in de tijd dat een profiel wordt 
gemaakt. De thermische uitzettingscoefficient van Delrin is 130 J.Lm/ K m, wat 
erop wijst dat er wel degelijk thermische problemen zijn. De trommel zal bij een 
temperatuursverandering ook in lengte veranderen. Een temperatuursverandering 
van 3 graden resulteert in een expansie van 2.4 J.Lm van de trommel. 

- Tijdens het snijproces beweegt het te bewerken materiaal ten opzichte van de 
trommel, als gevolg van de bevestiging. Er is altijd een afwijking aanwezig, aan 
het begin en het eind van het proces liggen de groeven dichter bij elkaar dan in het 
midden. Een lijmlaag wordt gebruikt om het koper op de trommel te bevestigen. 
Deze laag kan echter niet geheel gelijkmatig worden aangebracht. Het Delrin wordt 
om de trommel gekrompen, maar wordt in principe niet beperkt in bewegingen. 
Idealiter is er sprake van blijvende positioneringsnauwkeurigheid bij het klemmen 
van het materiaal om de trommel (concentrische bussen) , hetzij door krimpver
binding, hetzij door klemmen van een gedeelde buitenbus. Als bij een van beide 
method en een egale drukspanning p tussen · beide onderdelen te bereiken is, zou 
dat leiden tot een trekspanning O"t in het materiaal en een drukspanning o-d in de 
trommel, waarvoor geldt: 

(A.1) 

(De formule die geldt voor uniform belastte dunne schalen.) Ten gevolge van de 
dwarscontractie wil de trommel ax:iaal uitzetten E ~ vo-d/ E en het materiaal wil 
krimpen Eu ~ va-t/ E. Tijdens het opvoeren van de aanlegdruk treedt dus ax:iale 
slip op tussen de trommel en het materiaal. Pas als de wrijving T = J.LP over 
een zekere lengte l werkzaam is, kan hij voldoende axiale trek en druk in beide 
onderdelen opbouwen om dat te verhinderen. 
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A.3 Aandachtspunten met betrekking tot de Fresnelstructuur 

A.3.1 Andere aandachtspunten realisatie Fresnelstructuur 

Er wordt gesneden met de zijkant van de diamanten-punt om het vlak van de Fresnelgroef 
te draaien, het optische facet. De overgang van de ene naar de volgende groef, de 'verticale 
wand' , is geribbeld doordat daar de radius van de beitelpunt tegenkomt, dit wordt geruwd 
genoemd. Dit wordt als een positieve bijkomstigheid gezien omdat er dan geen refiectie van 
deze wand mogelijk is. Het mag echter niet te ruw worden omdat er dan lossingsproblemen 
kunnen optreden. De hoek van dit vrijloop facet ten opzichte van het horizontale grondvlak 
aan de rechterkant in onderstaande figuur, is vaak kleiner dan 90° (ongeveer 88°), figuur A.l. 
Zo wordt het licht minder geblokkeerd wanneer het refiecteert op het optische facet en is de 
afdruk makkelijker te 'lossen' van de master. Soms wordt de eis gesteld dat de hoek tussen 
optisch facet en vrijloop facet constant is, soms moet echter de hoek tussen vrijloop facet en 
horizontaal grondvlak constant zijn. Een typische tophoek van een beitel die voor dit soort 
structuren wordt gemaakt is 28°. De beperkende hoek hierbij is de grootste (aan het uiteinde 
van de lens) bij het draaien mag de beitel niet de vrijloop facet raken. 

Optisch facet 

Vrijloop 
facethoek 

Figuur A.l: Vrijloop-facet Fresnelstructuur 

A.3.2 Omstellen van de beitel voor de Fresnelstructuur 

Sferische Fresnellens 

Bij het draaien van de sferische Fresnellens hoeft de beitel niet omgesteld te worden. Het 
afstellen van de beitel gebeurt aan de hand van de stand die de beitel in het centrum van 
de lens moet hebben. Deze evenwijdige positie met het materiaal is namelijk enigszins uit 
te lijnen. Wanneer er grote nauwkeurigheid gevraagd wordt, worden er meerdere stukjes 
proefgedraaid van het centrum van de lens, hierop kan de beitel dan afgesteld worden. Voor 
een bolle lens is de schacht richting de centrale as gericht. Voor een holle lens is de punt 
richting de centrale as gericht. 

Lineaire Fresnellens 

Bij het draaien van een lineaire Fresnellens moet de beitel omgesteld worden, omdat deze lens 
niet cirkelsymmetrisch is, maar spiegelsymmetrisch. 
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A.4 Het meetgedeelte van een iteratielus in de instelprocedure 

Na de eerste grove instelling worden de beitels gebruikt voor het snijden van een profiel. Rier 
wordt een afdruk van gemaakt, en deze afdruk wordt bekeken onder een microscoop, deze 
vergroot maximaal 800x. Van dit beeld wordt een foto gemaakt die gebruikt wordt voor 
het tekenen van lijnen en hoeken. Door deze op te meten en te vergelijken met de gestelde 
eisen kan afgeleid worden wat er nog veranderd moet worden aan de instelling. Dit wordt 
dan aangepast door met een hamertje tegen de beitel te tikken. De master maar ook de 
afdruk worden beide gemeten. Ret is namelijk nog maar de vraag of dat wat de master netjes 
weergeeft, ook zo gekopieerd wordt op de afdruk. Onder andere met betrekking tot krimp en 
dergelijke. Soms wordt er ook een statief op de machine geplaatst, met behulp van dit statief 
en een kijker wordt bepaald wat er veranderd moet worden aan de beitel-instelling om het 
profiel zo goed mogelijk aan de eisen te laten voldoen. 

A.5 Andere beitelhouders op de Lifrel 

Schijfhouder 

Om het te bewerken materiaal tijdens het draaien te voorzien van schubben, wordt gebruik 
gemaakt van deze houder. Ret is een schijf waar de (meestal drie) beitels in radiale richting 
worden ingeklemd. Deze schijf wordt geroteerd rond zijn symmetrie-as, die evenwijdig staat 
aan de z-as van de trommel. Ret uitlijnen van de beitels ten opzichte van elkaar en het te 
bewerken materiaal is erg tijdrovend. Aan de hand van de beitelschacht en de wand van de 
schijf wordt de betreffende beitelpunt geplaatst ten opzichte van de andere beitels, daartoe 
wordt er indien nodig materiaal van de schacht geslepen. Retzelfde geldt voor de achterkant 
van de schacht, om de mate waarin de beitelpunt uit de schijf steekt aan te kunnen passen. 
De schacht rust met zijn achterkant tegen een kogel in de schijf. 

Matrixhouder 

De matrixhouder bestaat uit twee rijen (in y-richting) en drie kolommen (in z-richting) en 
biedt dus plaats aan zes beitels. Beide rijen hebben een onderlinge afstand van de oplegvlakken 
van 8mm. De beitels die boven elkaar geplaatst zijn, hebben dan 8mm tussen de snijvlakken. 
Er zijn problemen met de spaan-afvoer van het middelste beitelpaar, deze posities worden dan 
ook niet meer gebruikt. Een ander probleem bij deze houder is dat eerst de onderste beitel 
goed vastgedraaid moet worden. Dit gebeurt door een klein gaatje dat door de houder van 
de bovenste beitel gaat. Vervolgens wordt de tweede beitel vastgedraaid. Wanneer echter de 
onderste beitel nog iets verschoven moet worden ten opzichte van de bovenste beitel zal deze 
bovenste beitel weer verwijderd moeten worden. De beitelschacht wordt bewerkt, zodanig 
dat wanneer de beitel wordt aangelegd tegen de aanslagen in y en z-richting goed ligt. Rij 
hoeft dan aileen nog in x-richting verplaatst te worden. 

Rijhouder 

Deze beitelhouder bestaat uit een rij, waar vijf beitels naast elkaar (in z-richting) ingeklemd 
kunnen worden. Ook bij deze beitelhouder is er sprake van een inklemprobleem. Dit treedt 
op wanneer een beitel heel sterk wordt vastgedraaid, de brug buigt dan open en de andere 
beitels komen losser te liggen. De beitels kunnen in x, zen 1P-richting verplaatst worden en in 
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y-richting door eventueel gebruik te maken van vulplaatjes. De brug is niet bevestigd over de 
voile lengte van de beitel, maar de aandrukpunten liggen voornamelijk dichtbij de beitelpunt. 



Bijlage B 

Definities en omschrijvingen 

B.l Graden van vrijheid 

De positie van een star (massief en niet te vervormen) lichaam in de 3D-ruimte wordt volkomen 
vastgelegd door het voorschrijven van drie translatiecoordinaten en drie rotatiecoordinaten. 
Deze zes onafhankelijke coordinaten noemt men de graden van vrijheid. Een lichaam is 
statisch bepaald als elke graad van vrijheid juist een keer is voorgeschreven (Maxwell 1870). 
Als de constructie statisch bepaald is, zijn de belastingen om te rekenen naar spanningen en 
kunnen ook de limieten voor faalgedrag berekend worden [TUE 4007]. 

B.l.l Vrijgelaten vrijheidsgraad 

De beweging in de coordinaat-richting wordt op geen enkele wijze voorgeschreven. De bewe
gingsvrijheid is volkomen vrij. In de praktijk is er vaak enige stijfheid (vele arden kleiner dan 
bij een vastgelegde vrijheidsgraad en als het mis is wrijving). 

B.1.2 Vastgelegde vrijheidsgraad 

De bewegingsvrijheid van het starre lichaam is in de coordinaat-richting volledig afwezig, de 
coordinaat wordt voorgeschreven. In de praktijk is er sprake van een eindige stijfheid en is 
het volledig vastleggen van een vrijheidsgraad niet mogelijk. 

B.1.3 Instelbare vrijheidsgraad 

De bewegingsvrijheid wordt ingeperkt, doordat naar wens een hoek of plaats is in te stellen. 
De voorgeschreven vrijheidsgraad wordt vastgelegd t.o.v. een ander lichaam. 

B.2 Positie 

Bij het voorschrijven van de gewenste waarde van de coordinaten van een lichaam, zijn drie 
basis-definities van belang: onnauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en resolutie. 

B.2.1 Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid is de beslissende kwaliteit van een schaal of meetsysteem. Onnauwkeu
righeid wordt aangeduid met specifieke nauwkeurigheidsgraden. De waarde geeft de maxi-
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maal toegestane afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de nominale waarde. 
Deze afwijking wordt normaalgesproken ook gerelateerd aan een bepaald meetbereik. Uit 
[Heidenhain 1998]. Het verschil tussen de gemiddelde waarden van de coordinaten van de 
bereikte positie t.o.v. de gewenste waarden van de coordinaten van het gekozen nulpunt 
(doel). 

Meetnauwkeurigheid is de mate van overeenstemming tussen het meetresultaat en een 
ware waarde van de meetgrootheid. Opmerkingen: 

• Nauwkeurigheid is een kwalitatief begrip. 

• Het gebruik van de term precisie voor nauwkeurigheid wordt afgeraden. 

Uit [TUE 4C350] 

B.2.2 Reproduceerbaarheid 

Het verschil tussen de waarden van de coordinaten van verschillende pogingen, als geprobeerd 
wordt om dezelfde positiecoordinaten terug te krijgen. Er wordt daarbij gestreefd naar het 
uitvoering van de metingjbewerking onder dezelfde condities. 

Reproduceerbaarheid (van meetresultaten) De mate van overeenstemming tussen de 
meetresultaten van dezelfde meetgrootheid, verkregen onder wisselende meetomstandigheden. 
Opmerkingen 

• Een deugdelijke opgave van de reproduceerbaarheid vereist een specificatie van de wis
selende omstandigheden. 

• De wisselende omstandigheden kunnen omvatten: 

- het meetprincipe 

- De meetmethode 

- De waarnemer 

- Het meetinstrument 

- De referentiestandaard 

- De plaats 

- De gebruiksomstandigheden 

- De tijd 

• Reproduceerbaarheid kan kwantitatief worden uitgedrukt met behulp van de spreidings
kenmerken van de resultaten, bijvoorbeeld de standaardafwijking. 

• Met resultaten worden hier in het algemeen gecorrigeerde resultaten bedoeld. 

Uit [TUE 4C350] 
Herhaalbaarheid De mate van overeenstemming tussen de resultaten van opeenvolgende 

metingen van dezelfde meetgrootheid, die onder dezelfde meetomstandigheden zijn verricht. 
Opmerkingen: 

• Deze omstandigheden worden herhaalbaarheidsomstandigheden genoemd. 
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• Herhaalbaarheidsomstandigheden omvatten: 

- Dezelfde meetmethode; 

- Dezelfde waarnemer; 

- Hetzelfde meetinstrument, gebruikt onder dezelfde omstandigheden; 

- Dezelfde plaats; 

- Herhaling in een korte tijdsspanne 

• herhaalbaarheid kan kwantitatief worden uitgedrukt met behulp van de spreidingsken
merken, bijvoorbeeld de standaardafwijking van de resultaten. 

B.2.3 Resolutie 

De grootte van de kleinst mogelijke (programmeerbare) stap, die gemaakt kan worden bij een 
punt-naar-punt beweging. 
De resolutie is afhankelijk van de electrische ruis, van de stabiliteit van de spanningsbron, de 
resolutie van de AD-converter en mechanische effecten. 

B.3 Oppervlakte-kwaliteit 

Bij optische oppervlakken is naast de ruwheid ook de vorm essentieel. De kwaliteit kan dus 
uitgedrukt worden in een vormafwijking en de ruwheid. 

In het algemeen wordt de afwijking van de ideale vorm in drie gebieden onderscheiden: 
Vormafwijking veroorzaakt door het proces waarmee de vorm wordt aangebracht, dit verspa
nend maar ook niet verspanend zijn. Dit zijn langgolvige afwijkingen, die door afwijkingen in 
kunnen geleidingen ontstaan. Golving, meestal veroorzaakt door factoren als doorbuiging van 
de machine en gereedschap, trillingen van machine en verspaningsproces. Golvingen zijn over
wegend periodiek optredende oppervlakte-afwijkingen, waarvan de golfiengte groter is dan de 
rilafstand van de oppervlakteruwheid. De verhouding tussen golfiengte en diepte bedraagt 
tussen 1000: 1 tot 100: 1. De ruwheid wordt veroorzaakt door het vormgevend gereedschap, 
bijvoorbeeld bewerkingsgroeven en de structuur daarbinnen. Ruwheden zijn regelmatig en 
onregelmatig terugkerende oppervlakte-afwijkingen, waarvan de afstanden een relatief klein 
gedeelte van de diepte zijn. De verhouding van deze afstanden varieert van 150 : 1 tot 5 : 1, 
uit [TUE 4U700]. 

B.4 Brekingoppervlak en brandpuntafstand 

Brekingsoppervlak 

De 17e eeuwse wetenschapper Christiaan Huygens kwam tot de conclusie dat licht zich ge
draagt als golfverschijnsel. Isaac Newton beschreef licht echter als zijnde een verzameling 
bewegende deeltjes, fotonen, die zich met zeer grote snelheid verplaatsten. De brekingswet
ten die zijn opgesteld voor licht, zijn gebaseerd op het eerste idee. Deze wet wordt uitgelegd 
aan de hand van figuur 1.3(a) (figuur 4.20 in [Hecht 1998]). Om dit fenomeen uit te leggen is 
een golffront op verschillende opeenvolgende tijdstippen, met een vast interval flt vastgelegd. 
In medium i beweegt de golf met snelheid Vi, in tijd t = x * flt heeft het golffront in punt B 
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(tijdstip to) punt D (tijdstip t1) bereikt dat ligt op de overgang tussen medium i en t. De 
afgelegde weg van punt B naar punt D is afstand Si = Vi * t af. Ret golffront bevindt zich op 
tijdstip to al gedeeltelijk in medium t, op dit tijdstip bevindt punt A zich op de overgang van 
medium i naar medium t. In tijd t = x *Lit is de afgelegde weg van het golffront van punt 
A naar punt E in medium t (met snelheid Vt) St = Vt * t. Deze transportsnelheid hangt af 
van het medium. Als bijvoorbeeld glas (nt = 1, 5) wordt ondergedompeld in een medium i, 
bijvoorbeeld vacuum (ni = 1), dan geldt nt > ni, dan geldt Vt <Vi zodat de afgelegde weg in 
medium t kleiner is dan de afgelegde weg in medium i (AE < BD). Ret golffront buigt dan 
dus. 

Ret afgebogen golffront beweegt van punt E naar D, waarbij het een hoek maakt met 

het oppervlak van 8t. In het algemeen geldt: sin ei = ~g en sin 8t = 1~, waaruit volgt dat 
sine; = sinet Met BD = v· *ten AE = v * t volgt hier weer uit dat sine; = sinet Voor de BD AE . z t Vi Vt • 

brekingsindex van een medium geldt het volgende: nm = _.£..., waaruit weer volgt dat 
Vm 

(B.1) 

De brekingsindex is een maat voor de lichtsnelheid in een materiaal, dit is dus materiaal 
afhankelijk. De lichtsnelheid in vacuum bedraagt c = 299. 792km/ s. 

Ret brekingsoppervlak is dus de grens tussen een medium met brekingsindex ni en een 
medium met brekingsindex nt. 

Bij een stralen representatie van licht worden de hoeken ten opzichte van een loodrechte 
lijn op het brekingsoppervlak gemeten. De invallende, gerefl.ecteerde en gebroken stralen 
liggen allen in hetzelfde vlak. Wanneer geldt dat ni < nt (Vi > Vt) dan geldt sin ei > sin 8t, 
wat betekent dat ei > 8t. De straal die een medium met een hogere index (hogere optische 
dichtheid) intreedt, buigt naar de normaal. 

B.4.1 Brandpunt van een sferische lens 

Breking bij bolvormige oppervlaktes [Hecht 1998] p155. In figuur B.1(a) is een golfte zien die 
vanuit puntbron Sop bolvormig oppervlak met straal R valt. Dit oppervlak heeft middelpunt 
C. Punt V wordt de vertex van het oppervlak genoemd en ligt op de zogenaamde optische 
as van de lens. Wanneer een lichtstraal over deze lijn op de lens valt, zal de lichtstraal 
niet gebroken worden en zijn lijn vervolgen. De lengte so = SV wordt de voorwerpafstand 
genoemd. De straal SA zal gebroken worden op het oppervlak richting de lokale normaal 
(als geldt n2 > n1) en daarmee richting de center-as, die ook wel optische as genoemd wordt. 
Neem aan dat op een bepaald punt P de straal deze as zal snijden. Alle andere stralen met 
dezelfde invalshoek ei, figuur B.1(b). De lengte Si = v p wordt de beeldafstand genoemd. Bij 
een bepaalde voorwerpafstand fo van de puntbron ten opzichte van het bolvormige oppervlak, 
zijn alle stralen die uit deze bron komen en gebroken zijn door dit oppervlak evenwijdig aan 
de optische as, figuur B.1(c). Deze afstand wordt de voorwerp brandpunt afstand genoemd. 
Ret punt Fa op de optische as op een afstand fo van het bolvormig oppervlak wordt het 
brandpunt genoemd. Ook geldt het omgekeerde, wanneer stralen evenwijdig aan de optische 
as invallen op het bolvormig oppervlak, zullen ze zodanig gebroken worden dat ze door punt 
Fi gaan. De afstand fi wordt de beeld brandpuntafstand genoemd, figuur B.1(d). 



B.5. EIGENSCHAPPEN VAN ACTUATOREN EN SENSOREN VAN BELANG VOOR EEN REGELIN( 

(a) Breking aan een bolvormig op
pervlak. 

(c) Voorwerp brandpunt afstand 

Figuur B.l: Uitleg brandpunt. 

(b) Stralen met gelijke invalshoek. 

(d) Beeld brand punt afstand. 

B.5 Eigenschappen van actuatoren en sensoren van belang 
voor een regeling 

B.5.1 Bandbreedte 

De eigenfrequentie van het regelsysteem moet ver onder de laagste eigenfrequentie van het 
mechanische systeem liggen om opslingering te voorkomen. Vaak wordt hier een factor 3 voor 
gekozen. 

B.5.2 Gevoeligheid 

De statische gevoeligheid van een meetinstrument kan worden gedefinieerd als zijnde de helling 
van de kalibratiecurve die het verband beschrijft tussen het ingangssignaal en het uitgangs
signaal van het isntrument. 

B.5.3 Lineariteit 

De maximale afwijking van de output functie van een ideale rechte lijn. Wordt gegeven 
als een % van de FSO (Full Scale Output), uit [Antonelli 2000]. De ideale rechte lijn is 
zodanig gedefinieerd dat het de lineariteit fout minimaliseert over een aantal meetpunten, 
niet noodzakelijkerwijs over de hele range. 
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B.5.4 Nulpuntsdrift 

Bij veel meetinstrumenten komt nulpuntsdrift voor, een verandering van het uitgangssignaal 
bij een inganssignaal nul. 

B.5.5 Resolutie 

Resolutie is de kleinst mogelijke verandering in de output die zowel gemaakt als gedetecteerd 
kan worden. Dit wordt beperkt door electrische ruis , de stabiliteit van de spanningsbron en 
mechanische effecten als wrijving. 

B.5.6 Thermische drift 

Gevoeligheid voor temperatuurvariaties. Er wordt een ongewenste plaatsverandering waar
genomen als gevolg van een temperatuurvariatie. 



Bijlage C 

Ontwerpprinci pes 

C.l Kinematisch ontwerpen 

Volgens Maxwell is het idee achter kinematisch ontwerpen dat de onderdelen van een instru
ment wel bestaan uit massieve onderdelen, maar dat deze onderdelen niet onvervormbaar zijn. 
Indien een massief onderdeel op meer dan 6 manieren is vastgelegd, zal het onderhevig zijn 
aan interne spanningen. Het zal dan elastische en plastische vervormingen ondergaan op een 
marrier die niet te achterhalen is zonder de meest nauwkeurige metingen. 

C.2 Structurele loop en thermische loop 

Structurele loop 

Een structurele loop is gedefinieerd als: 'An assembly of mechanical components, which main
tain relative position between specified objects'. Het ontwerp van een machine of een instru
ment bevat een of meer structurele loops. Alle mechanische componenten en verbindingen in 
het belastingspad van de aandrijving tot het reactie punt en terug, moeten een hoge stijfheid 
hebben om deformaties onder veranderende belasting te voorkomen. Essentieel in het her
kennen van een goed structurele loop ontwerp is de verdeling in seriele en parallelle paden. In 
een serieel pad zou de stijfheid niet te abrupt mogen veranderen. Verbeteren van het seriele 
pad is mogelijk door het slapste onderdeel te verstijven, bij voorkeur met materiaal van het 
meest stijve onderdeel. Het parallelle pad kan het best verbeterd worden door juist het meest 
stijve onderdeel nog stijver te maken, bij een systeem met constante massa, door het meest 
slappe onderdeel nog meer te verslappen [Keynote 1998]. 

Thermische loop 

Een thermische loop is gedefineeerd als: 'A path across an assembly of mechanical com
ponents, which determines the relative position between specified objects under changing 
temperatures'. In principe moet een thermische loop dus zo klein mogelijk gehouden wor
den zodat de invloed van thermische gradienten geminimaliseerd kan worden. Thermische 
expansie in de thermische loop van een machine kan mechanisch gecompenseerd worden door 
de effectieve lengte van machine componenten aan te passen en door materialen met een 
bepaalde thermische uitzettingscoefficient te kiezen. 
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C.3 Symmetrie 

Er wordt aanbevolen om zoveel mogelijk gebruik te maken van symmetrie bij het ontwerp van 
machine-onderdelen, bijvoorbeeld wat betreft massa-verdeling en stijfheid. Bij ontwerpen, 
bewerken, samenstellen en gebruiken van een precisie instrument, moet elke afwijking van 
symmetrie afgewogen worden tegen de noodzakelijke compensatie om problemen ten gevolge 
van asymmetrie te verhelpen. Er is echter ook een aantal nadelen aan symmetrisch ontwerpen, 
bijvoorbeeld dat de trilenergie vaak wordt verergerd in symmetrische ontwerpen in plaats van 
verkleind. [J.Vermeulen 1999] en [Keynote 1998] 

C.4 Ontwerpaspecten specifiek m.b.t. aandrijving 

De kracht die de actuator voor de dieptevariatie moet kunnen leveren bij de maximale ver
plaatsing, bestaat uit de statische snijkracht, de kracht ten gevolge van de massatraagheid 
en de kracht die nodig is om de eventuele elastische elementen uit hun neutrale positie te 
brengen. De kracht die de actuatoren voor het instellen ten minste op moeten kunnen bren
gen zijn dezelfde krachten, omdat de traagheidskracht ten gevolg van het bewegen van het 
parallellogram via het mechanisme naar de vaste wereld moet worden doorgeleid. 

C.4.1 Offset aandrijving 

Aandrijvingen moeten zodanig gepositioneerd worden dat zij opereren in lijn met de reactie-as 
die gegenereerd wordt door traagheid, gereedschap- of meetkrachten, wrijving enz. Als dit niet 
mogelijk is, zal een afwijking van de reactie-as (aandrijf offset), momenten introduceren op de 
machine geleidingen. Het effect van de resulterende rotaties van de slede op de regelbaarheid 
wordt geminimaliseerd, als zowel aandrijf- als meetas aan dezelfde zijde van de rotatiecentrum 
in twee orthogonale richtingen aangrijpen. [Keynote 1998] 

C.5 Ontwerpaspecten specifiek m.b.t. het meetsysteem 

C.5.1 Abbe principe en Bryan principe 

Meetfout veroorzaakt door niet gelijke geleiding en een laterale offset tussen schaal en te 
meten object of werkstuk. Uit [Heidenhain 1998]. Uit [J.Vermeulen 1999]: In 1890 is er voor 
het eerst gepubliceerd over het Abbe principe: 'The measuring instrument is always to be 
constructed that the distance being measured is a straight line extension of the graduations 
on the scale that serves as the reference ... '. Om ook de situaties te dekken waarin het niet 
mogelijk is 'in lijn' te ontwerpen heeft Bryan een gegeneraliseerd Abbe principe gedefineerd: 
'A displacement measuring system should be in line with the functional point (i.e. centre 
of stylus ball or tool tip) whose displacement is to be measured. If this is not possible, 
either the slide ways that transfer the displacement must be free of angular motion or angular 
motion data must be used to calculate the consequences of the Abbe offset'. Een ander basis 
meetprincipe is het Bryan principe: 'A straightness measuring system should be in line with 
the functional point at which straightness is measured. If this is not possible, either the slide 
ways that transfer the measurement must be free of angular motion or angular motion data 
must be used to calculate the consequences of the offset'. 
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C.5.2 Meetframe 

Een meetframe is een referentie frame voor verplaatsingsmetingen, onafuankelijk van de ma
chine basis. Dat wil zeggen dat de externe krachten op het meetsysteem constant moeten zijn. 
DeBra suggereert het meetframe als een voorbeeld van een breder principe te zien, het princi
pe van gescheiden functies. Het ontkoppelen van routes voor de kracht en de meetreferentie. 
Deze meetreferentie zal wel statisch bepaald bevestigd moeten worden. 

Indien mogelijk is het dus aan te bevelen een apart meetframe voor de sensoren toe te 
passen, gezien er dan geen aandrijfkrachten door dit frame naar de referentie geleid moeten 
worden. Het frame wordt dan niet vervormd wat de nauwkeurigheid van de meting ten goede 
komt. Daarnaast is het soms noodzakelijk contactloos te meten, omdat aantasten bijvoorbeeld 
een profiel al kan vervormen. 

C.6 Wrijving 

Onder wrijving tussen vaste lichamen verstaat men de weerstand tegen tangentiele belasting 
van het contactgebied van die lichamen. Het verschijnsel treedt zowel tussen ten opzichte 
van elkaar stilstaande als tussen over elkaar glijdende lichamen op. In beide gevallen vindt 
wrijving zijn oorzaak in de ware contacten tussen de beschouwde lichamen. De wrijving is 
in zekere zin te vergelijken met de weerstand die een contactgebied tegen normale belasting 
biedt: de wrijving is even groot als - en tegengesteld gericht aan de richting van glijden. Ver
hoging van deze belasting roept een hogere wrijvingskracht op, zonder dat macrobeweging 
resulteert. Wel kan men verplaatsing op microschaal waarnemen. Wordt een kritieke schuif
kracht overschreden, dan stijgt de wrijving niet meer, maar treedt glijden op (macroscopische 
verplaatsing), uit [TUE 4B500] p87-89. 

Wrijving is een algemeen bekend doch slecht begrepen fenomeen. In mechanismen en 
constructies waaraan eisen betreffende de plaatsnauwkeurigheid zijn gesteld, zal men er naar 
streven de wrijving, wegens de daarmee samenhangende hysteresis, zo klein mogelijk te hou
den. Indien optredende slijtage een acceptabele levensduur oplevert, dan kan wrijving een heel 
nuttige toepassing vinden. Wrijving zonder afgelegde weg geeft geen slijtage en een onbeperk
te levensduur. Echter lokale slip met virtuele speling, hysteresis en plaatsonnauwkeurigheid 
zijn een gevaar. 

C.6.1 Stribeck curve 

Systemen als snaarinstrumenten en piepende deurscharnieren geraken in trilling als gevolg 
van het grote verschil tussen rustwrijving en glijdende wrijving dat optreedt bij ongesmeerde 
of grensgesmeerde systemen. De Stribeck-kromme, figuur C.l(a) toont het verloop van wrij
vingscoefficient als functie van de glijsnelheid met een scherpe toename bij kleiner wordende 
snelheden. Het stick-slip-verschijnsel wordt gedomineerd door het gedrag van de wrijvings
coefficient bij glijsnelheden naderend tot nul, het lostrekken, [TUE 4007]. 

De gegeneraliseerde Stribeck kromme geeft het verband aan tussen de wrijvingscoefficient 
f en het belastingkental ~ voor nominaal hydrodynamisch gesmeerde glijlagers. In het ge
bied van volledige (hydrodynamische) filmsmering daalt f met een afnemende waarde van 
het belastingkental, doordat de visceuze wrijvingsverliezen in de vloeistof afnemen. Vanaf 
het moment dat de ruwheids-toppen van as en lager elkaar voor de eerste maal raken begint f 
weer te stijgen. Vandaar het belang van een lage 'procesruwheid' in glijlagers, die regelmatig 
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bij lage waarden van het kental moeten functioneren. Bij verdergaande daling van het be
lastingkental doorloop men het gebied van gemengde smering. Hierin wordt een deel van de 
belasting overgedragen via vaste-stofcontacten en een deel via de vloeistoffase (het smeermid
del). Bij zeer lage waarden van het belastingkental, hetgeen meestal neerkomt op zeer lage 
waarden van de omwentelingsfrequentie w, treedt tenslotte zuivere grenssmering op, waarbij 
alle belasting wordt overgedragen via vaste stof contacten, uit [TUE 4B500] p139-141. 

C.6.2 Stick-slip 

De termen stick en slip associeert men in het algemeen met het optreden van een wrijvings
gei"nduceerde trilling in een massa-veer systeem, waarin dit op kan treden, uit [TUE 4B500] 
pl87. Als voorbeeld wordt het massa-veer systeem genomen in figuur C.l. De massa wordt 
ondersteund door een tafel, het punt A aan de veer met stijfheid c wordt voortbewogen met 
constante snelheid. 

h = h(O) + vt (C.l) 

In rust is de veerkracht in evenwicht met de wrijvingskracht. De veer wordt uitgerekt, maar 
het blokje blijft op zijn plaats x (stick): 

(C.2) 

en 

c(h- x) :::; P,rN (C.3) 

Voor de beginvoorwaarden geldt: 

x(O) = 0; x(O) = o (C.4) 

Uit C.3 volgt 

h(O) = JtrN 
c 

(C.5) 

Bij een bepaalde uitrekking van de veer ( h - x) is de veerkracht zo ver toegenomen, dat deze 
groter wordt dan de wrijvingskracht en er treedt glijden op (slip), zodanig dat verkorting van 
de veer optreedt. Tijdens glijden is de volgende formules van toepassing 

F-W=mx c(h-x)-p,9N=mx (C.6) 

en 

mx +ex= c(h(O) + vt)- p,9 N (C.7) 

met p,9 de wrijvingscoefficient die volgens Stribeck afhankelijk is van de glijsnelheid. Wanneer 
het glijden begint zal de snelheid van het blokje toenemen, waardoor de wrijvingscoeffient 
(en daarmee de wrijvingskracht) afneemt. Op een bepaald punt zal de veerkracht zodanig 
zijn afgenomen dat snelheid van het blokje afneemt. De wrijvingskracht neemt toe tot het 
punt waar wrijvingskracht en veerkracht weer in evenwicht zijn met elkaar en het blokje aan 
de ondergrond stickt. Wrijvings-gei"nduceerde trillingen spelen in de techniek een belangrijke, 
meestal negatieve rol. Zij leiden tot problemen bij verstellen van een werkstuk, tot hortende 
bewegingen en tot lawaai in de vorm van geknars en gepiep (uit [TUE 4B500] p187). 
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(b) Massa-veer systeem gebruikt voor 
uitleg stick-slip 

Figuur C.1: Stribeck curve en figuur waarop stickslip-uitleg is gebaseerd 

C. 7 Hysteresis 

Het instellen van de positie houdt in het vastleggen van de betreffende graden van vrijheid 
ten opzichte van een ander lichaam. Vaak worden hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de 
instelling gesteld. Dit instellen gebeurt dan door tussenkomst van een manipulator. 

Nadat een lichaam is gefixeerd op een bepaalde plaats, is een belangrijke vraag of deze 
gefixeerde positie ook gehandhaafd blijft nadat het lichaam of het frame waarop het is gemon
teerd, belast is geweest of nadat er een inhomogene temperatuursverdeling is opgetreden. Er 
is dan sprake geweest van ( elastische) vervorming van het lichaam ten opzichte van de omge
ving. Treedt in de belaste situatie verschuiving op ter plaatse van de verbindende elementen, 
dan is het vrijwel zeker dan in de onbelaste toestand de positie is veranderd [TUE 4007]. 

Hysteresislus 

Is er sprake van wrijving tussen lichaam L en het frame, parallel aan de verbinding (met 
stijfheid c), zoals in figuur C.2 aangegeven, dan moet eerst de wrijving overwonnen zijn, 
F > IWI, voordat Lin beweging komt. In figuur C.3(a) is het kracht-weg diagram (statische 
karakteristiek) te zien bij het doorlopen van een krachtloop volgens figuur C.3(b ): 

• 0-1 De kracht neemt toe terwijl de verplaatsing f = 0 blijft. 

• 1-2 De kracht neemt nog meer toe vanaf F > IWI, maar nu vervormt de verbinding 
elastisch. 

• 2-3 De kracht neemt af, terwijl L in evenwicht blijft, f = constant totdat punt 3 bereikt 
is. Dit punt ligt 12* WI onder 2. De wrijvingsvector W is nu in valle omvang van richting 
omgekeerd. 

• 3-4 De kracht neemt nog meer af tot bij punt 4 F = 0 en de vervorming wordt ook 
kleiner. Bij 4 is lichaam L echter niet terug op de oorspronkelijke onbelaste toestand 
en is er wel een evenwichtstoestand. Er is dan een uitwijking f4 = IWI/c. Terug naar 
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de uitgangspositie kan alleen door de kracht van richting te veranderen (duwen dus) tot 
F=-IWI. 

• 4-5 De volledige Ius wordt voltooid door de kracht in de negatieve richting op te voeren 
tot 5. Tenslotte sluit men vanaf 1 aan op het reeds getrokken deel van de hysteresislus, 
[TUE 4007]. De helling van het kracht-weg diagram in figuur C.3(a) komt overeen met 
de stijfheid van de veer in figuur C.2. 

N 

r--f 
I 
' I 

t----F 

Figuur C.2: Wrijving in contactoppervlak tussen lichaam L en frame 

F 

\/1~"' ' 
(a) Statische karak
teristiek 1. 

(b) Kracht tijd diagram. (c) Statische 
karakteris
tiek 2. 

(d) Statische karak
teristiek 3. 

Figuur C.3: Hysteresis 

Hysteresis ofwel geheugen mechanisme 

Hysteresis wordt ook wel een geheugen mechanisme genoemd. Dit wordt uitgelegd aan de 
hand van figuur C.3(c) en C.3(d). In de eerste figuur wordt weer uitgegaan van een even
wichtsstand die nog niet eerder belast is. Er is nog geen verplaatsing ondergaan (fo = 0) en de 
kracht is ook gelijk aan nul. De kracht neemt toe, de verplaatsing blijft nul tot geldt F = IWI, 
wanneer de kracht dan nog toeneemt, neemt ook de vervorming toe. De kracht neemt toe tot 
punt 8 is bereikt, dan valt de belasting weg en komt het systeem weer in een evenwichtstoe
stand, dit keer in punt 9, terecht. Dit is echter niet dezelfde positie als de uitgangspositie fo. 
Wanneer nu vanuit de nieuwe evenwichtspositie f 9 de belasting weer toeneemt, figuur C.3(d), 
dan blijft deze positie behouden tot F > IWI. De vervorming neemt weer toe tot in punt 
11 de kracht wordt omgekeerd, zie ook C.3(b). Als in punt 11 de belasting eenvoudigweg 
wordt weggenomen, wordt er weer een nieuwe evenwichtstoestand bereikt in punt 12. Nu 
wordt echter in punt 11 de kracht echt omgedraaid en begint in punt 13 het systeem weer te 
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'krimpen'. In punt 14 zou de oorspronkelijke uitgangspositie fo weer bereikt zijn. Er is dus 
te concluderen dat een belasting groter dan JWJ een vervorming tot gevolg heeft die terug te 
zien is in de vervorming van het systeem. Na iedere verstoring op het systeem kan er dus een 
nieuw evenwichtspunt ingenomen worden, die meestal niet overeenkomt met het voorgaande 
evenwichtspunt. 

C.7.1 Hysteresis bij positioneren 

De grootte van het deel van 0-1 uit figuur C.3(a) hangt af van de voorgeschiedenis van de 
constructie en is absoluut onvoorspelbaar. Alle punten tussen 4 en 7 op de lijn F = 0 geven 
posities aan, waarin L in evenwicht is zonder externe belasting. Deze plaatsonbepaaldheid 
noemt men virtuele speling: Sv = 2*~WI (met JWJ = v * N), omdat deze zich manifesteert als 
een plaatsonbepaaldheid zoals die zich ook voordoet in een mechanisme met speling. Afstand 
Q-4 wordt als volgt bepaald: de helling van het kracht-plaats diagram is gelijk aan de stijfheid 
van de veer in figuur C.2, JWJ = c * j4, !4 = h, de totale vervorming is gelijk aan !4 + h, de 
virtuele speling. De virtuele speling verplaatst met het verplaatsen van het evenwichtspunt 
na iedere verstoring van het systeem, zie figuur C.3(c). Deze virtuele speling is klein als de 
wrijving klein is, respectievelijk als de constructie stijf is, [TUE 4007]. 

In het algemeen geldt voor de aanwezigheid van speling dat dit al snel het dynamisch 
gedrag van een mechanisme domineert. De speling brengt niet alleen een statische plaats
onnauwkeurigheid mee, maar ook de botsing, als gevolg van het doorlopen van de speling. 
[TUE 4007] 

C.7.2 Hysteresis bij inklemmen 

In klemverbindingen, zoals in figuur C.4(a) wordt een belasting door middel van wrijving 
doorgeleid. Hierbij wordt in een wrijvingsvlak, belast door een normaalkracht, de belasting 
geleidelijk overgedragen. Aan weerszijden van de wrijvingsvlakken zal de belasting daarom 
niet hetzelfde zijn. Ook zal er in het algemeen geen gelijke lokale stijfheid zijn van de aan
grenzende constructiedelen. Deze beide redenen leiden ertoe dat er een ongelijke rekverdeling 
ter weerszijden van het wrijvingsvlak heerst. Belastingdoorleiding in een klemverbinding gaat 
in het algemeen gepaard met micro-slip. In de constructie van figuur C.4(a) is een relatief 
dunnen plaat P ingeklemd tussen twee relatief dikke blokken B, die in langsrichting x veel 
stijver zijn dan de ingeklemde plaat. De dwarscontractie bij het inklemmen wordt buiten 
beschouwing gelaten. Er wordt aangenomen dat de normaalkracht in het wrijvingsvlak ho
mogeen verdeeld is in de lengte- en breedte-richting en dat de wrijvingscoefficient uniform is: 
n = ~~;JwJ = d~~l en Jwl =p,*n. 

Belastingtoename vanuit de spanningsloze toestand 

Als in figuur C.4(a) de kracht F vanuit de spanningsloze toestand wordt opgevoerd, begint 
de strip vanuit B uit te rekken; er is vanaf F > 0 onmiddellijk micro-slip. Bij een zekere 
F is het slipfront gevorderd tot afstand s. In de doorsnede van de strip ter plaatse s geldt 
a(l-s) = 0. In het deel s van het wrijvingsvlak heerst de homogeen verdeelde wrijvingskracht 
(w), omdat in elk deel van dat vlak slip opgetreden is. Globaal evenwicht: F(s) = JwJ * s, 
hetgeen betekent dat het slipfront (x = l- s) opschuift evenredig met de belasting. Voor de 
stijfheid in C geldt: c( s) = E:A. Bij een lopend slipfront is de stijfheid van de inklemming 
kennelijk gelijk aan die van het slippende plaatdeel. De verlenging is slechts gelijk aan de 
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helft van die van de vrije plaat met een lengte s. Dit geldt tot s = l, waarbij l kleiner moet 
blijven dan de lengte van de bekken. Zodra namelijk de slipzone ( s) zich over de hele bek 
uitstrekt, is er sprake van macro-slip. Dan glijdt de plaat uit de bekken en is de stijfheid 
gelijk aan nul, [TUE 4007]. 

Belastingafname 

Als in figuur C.4(b) na een top (F = lwl * l) de belasting afneemt, begint vanaf P onmiddellijk 
het 'krimpen' van de strip. De micro-slip en dus de wrijving zijn nu van richting omgekeerd. 
Er loopt nu een nieuw slipfront de constructie in, een front dat de grens vormt tussen de twee 
micro-sliprichtingen. Bij een belasting F < lwl * l is het tweede slipfront gevorderd tot s. 
De doorsnede van de strip ter plaatse s is deze keer niet spanningsloos. Globaal evenwicht 
F = I w I* (l- 2 * s). Voor de stijfheid in C geldt: c( s) = E:A. Ook nu is bij een lop end slipfront 
de stijfheid in de inklemming gelijk aan die van het slippende plaatdeel, dat plaatdeel staat 
nu op druk. Zodra de slipzone, van de plaat op druk, zich uitstrekt over de gehele bek (s = l), 
glijdt de plaat door de bekken en is de stijfheid nul, [TUE 4007]. 

(a) Microslip in een klemverbinding (b) Microslip in een klemverbin
ding bij afname belasting 

Figuur C.4: Hysteresis in een klemverbinding 

Conclusie 

Aileen als de belasting varieert precies tussen -lwl * l < F < lwl * l ontstaat een gesloten 
hysteresislus. De virtuele speling is gelijk aan de helft van de rek in een plaat met een 
lengte gelijk aan de afstand waarover het slipfront bij de piekbelasting is doorgedrongen. Een 
hysteresis-arme inklemconstructie wordt bevorderd door de indringdiepte (l) van het slipfront 
klein te houden. De in langsrichting verdeelde normaalkracht n = ~~ moet dus groot zijn, 
hetgeen wordt gerealiseerd door een hoge vlaktedruk in de wrijvingsvlakken toe te Iaten. 
Als vuistregel kan worden afgeleid: lwl = vlnl = v * IJv * b, met IJv de vlaktedruk in het 
wrijvingsvlak en b de breedte loodrecht op de belastingsrichting. lwl * l = F = IJt *A en 
v * IJv * l = IJt * b * t, met IJt de trekspanning in de ingeklemde plaat en t de plaatdikte. 

l = ~;;~, Sv = ~!~~~ = v:;t , [TUE 4007]. Als wordt gerealiseerd dat elk deeltje van het 
contactvlak op elk moment in gelijke mate bijdraagt aan de belastingoverdracht, dan treedt 
nergens micro-slip op. Eventuele macro-slip treedt dan overal tegelijkertijd op, [TUE 4007]. 



Bijlage D 

Aandachtspunten bij keuze en 
gebruik verschillende onderdelen 

D .1 Kopieren van een rotatiepunt 

In het te ontwerpen mechanisme moet een virtueel draaipunt bepaald worden. Dit wordt 
gedaan door het kopieren van een rotatiepunt van een referentie naar een ander lichaam, via 
een parallellogram (figuur 4.2(d)). 

Zoals te zien in figuur D.l(a) en D.l(b), blijft het rotatiepunt keurig op zijn plaats 
bij rotatie van de referentie wanneer het lichaam op de juiste plaats wordt vastgelegd in 
z-richting. Wanneer dit niet wordt gedaan, zijn figuren D.l(c) en D.l(d) het gevolg. Het 
lichaam ondergaat dan wel dezelfde rotatie als de referentie, maar er is geen punt dat geen 
translatie ondergaat. 

(a) Kopie rotatie
punt la 

(b) Kopie rota tie
punt lb 

(c) Kopie rota tie
punt 2a 

Figuur D.l: Het kopieren van een rotatiepunt S 

(d) Kopie rota tie
punt 2b 

D.2 Aandachtspunten keuze/ontwerp meet- en aandrijfsysteem 

Bij de keuze van de actuator en sensor dient rekening gehouden te worden met de volgende 
aspect en: 
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• Het bereik, zowel sensor als actuator dient een slag te kunnen maken die overeenkomt 
met tenminste de maximale beitelverplaatsing vermenigvuldigd met een eventuele over
brengverhouding tussen deze beitel en de uitgang van sensor en of actuator. 

• Over het algemeen wordt gesteld dat de resolutie van zowel sensor als actuator ongeveer 
10 keer kleiner is dan de gewenste nauwkeurigheid van het betreffende onderdeel. Deze 
gewenste nauwkeurigheid wordt verkregen door de nauwkeurigheid van de beitelpositie 
te vermenigvuldigen met een eventuele overbrengverhouding tussen beitel en actuator 
en/ of sensor. Daarbij wordt de nauwkeurigheid van de betreffende onderdelen ongeveer 
2 keer beter gekozen dan de nauwkeurigheid waarmee de beitel ingesteld moet worden, 
gezien er nog een aantal foutenbronnen tussen actuator en beitel kan zitten. 

• De warmteontwikkeling moet zoveel mogelijk beperkt worden, gezien temperatuurgra
dienten ongewenste spanningen in het materiaal veroorzaken en zo onnauwkeurigheden 
in de hand werken doordat bijvoorbeeld elastische elementen wind vertonen. 

• De lineariteit van zowel sensor als actuator zou idealiter 0% moeten bedragen (voor een 
definitie van lineariteit zie appendix B.5.3). Gezien de uitgang dan lineair afhankelijk 
is van de ingang wat het instellen aanzienlijk vereenvoudigt. lndien dit niet het geval 
is, is het aan te bevelen in het meest gevoelige deel van het bereik te blijven. 

• Hysteresis, voor definitie zie bijlage C. 7 zou ook identiek moeten zijn aan nul, gezien de 
heengaande beweging dan exact gelijk is aan de teruggaande beweging. 

• Bandbreedte, voor definitie zie bijlage B.5.1. Deze waarde zou een factor 3 boven de 
laagste eigenfrequentie moeten liggen (en zou dus 450Hz moeten bedragen). 

• De bewegende massa van zowel actuator als sensor zou zo laag mogelijk moeten zijn, 
gezien deze massa ook bijdraagt aan de kracht die geleverd moet worden in de vorm 
van toegevoegde massatraagheid. Deze kan bij een lage systeem-massa een aanzienlijke 
bijdrage leveren. 

• Temperatuurdrift, voor een definitie zie bijlage B.5.6. 

• Reproduceerbaarheid 

• Kruip zou niet aanwezig moeten zijn, gezien aanwezigheid zou betekenen dat bij een 
constante belasting de uitwijking alsmaar toeneemt. 

• Zowel sensor als actuator moeten passen in de daarvoor bestemde inbouwruimte. 

• Omgevingsinvloeden zijn vaak van belang voor het functioneren van een sensor en/of 
actuator. Bij een draaiproces kunnen deze omgevings-invloeden vrij extreem zijn, gezien 
deze ook vuil omvatten. 

• Indien er sprake is van verdraaiing of zakking zouden actuator en sensor hier zo ongevoe
lig mogelijk voor moeten zijn. Deze zaken worden in een volgende paragraaf uitgerekend. 
Ook zullen bij bepaalde toepassingen parasitaire koppels vermeden moeten worden. 
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D.3 Actuatoren voor kleine translaties 

D.3.1 Specifieke eigenschappen piezo-actuator 

Een veel gebruikte actuator voor kleine translaties is de piezo-verplaatser. 
De voordelen van een piezo-verplaatser zijn (uit [Dekkers 2000]): 

• De elektrische spanning over de piezo is bij benadering evenredig met de verlenging. 

• Door de lage massa zijn hoge versnellingen en een hoge bandbreedte haalbaar. 

• Weinig warmte ontwikkeling als bij stilstand kracht wordt geleverd. 

• Hoge mechanische belastbaarheid. 

• De piezo is ook zonder terugkoppeling te bedrijven voor toepassingen met lagere eisen 
voor de statische positioneernauwkeurigheid. 

• De positioneernauwkeurigheid in teruggekoppeld bedrijf is onder andere afhankelijk van 
de kwaliteit van het positiemeetsignaal en de regeling. 

• Met piezo-actuatoren kunnen resoluties in de orde van enkele nm's bereikt worden. 

Nadelen: 

• Kruip bij constante belasting of elektrisch spanningsverschil en hysterese bij het doorlo
pen van een krachtlus. Hierdoor is de piezo niet lineair waardoor modelleren en regelen 
moeilijker wordt. 

• Hoge spanningsverschillen om de maximale slag te halen. 

• Beperkte verplaatsing, afhankelijk van de lengte en uitvoering. 

Indien hoge statische krachten geleverd moeten worden, de lineariteit minder belang
rijk is en de benodigde verplaatsing zeer klein is, is de piezoverplaatser geschikt. De haalbare 
positioneernauwkeurigheid en bandbreedte van piezo en duikspoel zijn ongeveer gelijk, afhan
kelijk van de wijze van regeling en positiemeting. Bedreven zonder terugkoppeling kan de 
piezo met een beperkte positioneernauwkeurigheid een zeer hoge bandbreedte bereiken. 

Specifieke kenmerken van piezo-actuatoren volgens (PI catalogus 2002] 

De resolutie van piezo actuatoren is in feite oneindig klein, omdat het niet beperkt wordt 
door wrijving. Deze optimale resolutie kan echter niet bereikt worden bij instabiele span
ningsbronnen met ruis. De ruis van versterkers heeft direct invloed op de stabiliteit van de 
positie. Als deze ruis echter optreedt in een frequentie die ver buiten de resonantie frequentie 
van het mechanische systeem ligt kan de invloed op de mechanische resolutie en de stabiliteit 
verwaarloosd worden. 

De statische stijfheid (bij groot signaal (large signal)) wordt berekend aan de hand van 
de elasticiteitsmodulus van het PZT ceramische materiaal. De dynamische stijfheid (bij klein 
signaal (small-signal)) is niet constant ten gevolge van de actieve natuur van het piezo ma
teriaal. In de meeste toepassingen worden deze actuatoren gebruikt voor het opleggen van 
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verplaatsingen. Wanneer het piezo materiaal heperkt wordt in uitzetting is het in staat krach
ten te genereren. Het genereren van krachten is daarentegen altijd gekoppeld aan slagverlies. 
De maximale kracht die een piezo actuator kan leveren is gelijk aan de stijfheid vermenig
vuldigd met de maximale verplaatsing. Het is dus van helang een actuator te kiezen die 
wat kracht hetreft overhemeten is. Daarin moeten twee gevallen hekeken worden, constante 
kracht en variahele kracht. Het eerste geval heeft een offset ten opzichte van het nulpunt tot 
gevolg. Een massa wordt aangehracht op de actuator wat leidt tot een kracht F = mg. De 
offset ten opzichte van het nulpunt zal5Ln = E. hedragen, met Ct de stijfheid van de actuator 

Ct 

en 5Ln =zero-point offset. Als deze kracht hinnen de gespecificeerde helastingslimiet valt 
kan de volledige slag hehaald worden hij maximaal voltage. Bij een variahele kracht client 
aandacht hesteed te worden aan de aandrijffrequentie. De voorspanning moet ongeveer 20% 
hedragen van de drukkracht grens, met voorspanveren voorzien van een stijfheid kleiner dan 
de actuator stijfheid. Bij sinus-vormige helasting met een frequentie f en amplitude 8f, kan 
de maximale kracht uitgedrukt worden als Fdyn = ±4pi2mef 1 8f j 2 . De maximaal toegestane 
kracht moet meegenomen worden hij het hepalen van de operating frequentie. 

The maximum voltage range tijdens gehruik is -20-120 V. Dit kan slechts korte tijd 
aangehracht worden. Deze maximum grens overschrijden kan een afbraak van het dielectrische 
materiaal veroorzaken en zo onomkeerhare schade aan het piezo materiaal. De levensduur 
van piezo materiaal is dus een functie van aangehrachte voltage. De gemiddelde spanning 
moet zo laag als mogelijk gehouden worden. 

Daarnaast is het keramische materiaal van een piezo actuator niet hestand tegen trek
krachten. Actuatoren kunnen door toepassing van een voorspanning wel zodanig aangepast 
worden dat trekkrachten geen heschadiging van de actuator tot gevolg hehhen. De heperkin
gen wat de kracht hetreft moeten dus ook heschouwd worden in dynamische toepassingen. 
Trekkrachten voor niet-voorgespannen piezo actuatoren worden heperkt tot 5-10% van de 
maximaal toegestane drukkracht. Voorgespannen actuatoren worden sterk aanhevolen voor 
dynamische toepassingen. 

Naast trekhelastingen is het materiaal ook niet hestand tegen torsie. Er is een hepaalde 
maximale torsie die toegestaan is aan het uiteinde van de actuator voor er heschadigingen 
optreden. Bij het monteren client hier extra aandacht aan hesteed te worden. 

Uitval kan ook optreden als vochtigheid of conductief materiaal, zoals metaal stof, de 
isolatie van het piezo materiaal aantast. Dit leidt tot afbraak van het dielectrische mate
riaal. De hehuizing van de actuator is dus helangrijk. Een piezo actuator is voorzien van 
isolatiemateriaal. Dit materiaal gehruikt in standaard actuatoren is gevoelig voor vochtig
heid. Deze actuatoren worden dan ook niet aanhevolen voor toepassing in een omgeving met 
relatief hoge vochtigheid (meer dan 60%). Daarnaast is er een water-resistente hehuizing 
van de piezo heschikhaar voor toepassingen waar sprake is van koelmiddelen als olie en wa
ter. Dit kan het piezo materiaal aantasten. De stalen hehuizing is voorzien van afdichtingen 
met ge'integreerde elastische elementen. De actuatoren met water-hestendige hehuizing zijn: 
P844.xx, P845.xx,P242.30/ 40, P243.30/ 40,P246.xx,P24 7.xx 

Open-loop actuatoren zijn onderhevig aan hysteresis. Dit kan echter vrijwel geelimineerd 
worden door gehruik te maken van closed-loop piezo actuatoren. (Het gewicht van teruggekop
pelde actuatoren (met rekstrookje) is echter wel1-3 keer hoger dan de open-loop modellen.) 
Hysteresis is gehaseerd op de effecten van kristal polarisatie en moleculaire effecten. De hyste
resis is een typische ordegrootte van 10-15% van de opgedragen heweging. Ook kruip treedt 
alleen op hij gehruik van open-loop actuatoren. Dit kan geelimineerd worden door servo-
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regeling. Een PI closed-loop regeling is voorzien actuatoren van sub-nanometer resolutie, 
herhaalbaarheid en lineariteit tot 0,003%. 

De maximaal optredende kruip kan oplopen tot een aantal procenten van de opgedragen 
beweging. Verouderen (aging) is niet van belang voor toepassing van het piezo materiaal als 
actuator omdat er telkens omgepoold wordt wanneer een hoger elektrisch veld aangebracht 
wordt op het actuator materiaal. 

D.3.2 Specifieke eigenschappen duikspoel-actuator 

Duikspoel actuatoren zijn contactloze lineaire motoren, die geen wrijving ondervinden. Al
gemene voordelen van het toepassen van deze actuatoren zijn dat zij hoge versnellingen en 
hoge snelheden aankunnen zonder daarbij last te hebben van trillingen. Zij vertonen een lage 
dissipatie in rust en snelle responsie. 

Voordelen van een duikspoel-actuator zijn: 

• De kracht is lineair evenredig met de stroom. 

• Door de lage bewegende massa is er een grote haalbare bandbreedte. Alleen de spoel 
beweegt. 

• De duikspoel heeft geen commutatie en is daardoor wrijvingsloos en eenvoudig aan te 
sturen met gelijkstroom. 

• Door de grote veldsterkte van de magneet heeft de duikspoel een hoge motorconstante. 
Dit betekent dat bij een relatief kleine stroom al veel kracht geleverd wordt. 

• Door lineair gedrag is de actuator eenvoudig te regelen. 

N adelen van een duikspoelactuator: 

• Bij lage bewegingssnelheid is er sprake van een laag rendement. Als bij stilstand kracht 
geleverd moet worden is het rendement rJ nul, waardoor het toegevoegde vermogen 
uitsluitend in warmte omgezet wordt. rJ = ~uit, met Puit = Fv en Pin = RI2 en I de 
stroom nodig om de kracht te leveren. m 

• Beperkte slag, omdat er anders meer windingen buiten het veld komen en er daardoor 
een lager rendement ontstaat. 

D.3.3 Specifieke eigenschappen van een motor met een overbrenging van 
rotatie naar translatie 

Voordelen: 

• Bij grote overbrengingsverhoudingen kan de overbrenging zelfremmend zijn waardoor 
bij stilstand kracht geleverd kan worden zonder vermogen te dissiperen. 

• Grote haalbare verplaatsing. 

Nadelen 

• Wrijving, hysterese en speling, waardoor het dynamisch gedrag moeilijk te voorspellen 
is en de nauwkeurigheid beperkt wordt. 

Afhankelijk van de uitvoering van de motor en de overbrenging kunnen nauwkeurigheid en 
bandbreedte van een piezo of duikspoel alleen in het gunstigste geval benaderd worden. 



124 Aandachtspunten bij keuze en gebruik verschillende onderdelen 

D.4 Sensoren voor kleine translaties 

Voor verplaatsingsmetingen dient men onderscheid te maken in sensoren voor een korte slag en 
die voor een lange slag. Sensoren die gebruikt worden voor een korte slag zijn: Rekstrookjes, 
Eddy-Current (wervelstroom) sensoren, inductieve sensoren, capacitieve sensoren en pii:~zo 
elektrische sensoren. Slechts de voor- en nadelen van de sensoren zuilen hier genoemd worden. 

D.4.1 Rekstrookjes 

Nadelen 

• Een probleem is dat de weerstand van een rekstrookje niet aileen veranderd door een 
aangebrachte rek maar ook door de temperatuur van het rekstrookje. De rekken zijn 
klein dus de invloed van temperatuurafwijkingen is groot. Dit kan opgeheven worden 
door gebruik te maken van een zelfde rekstrookje dat niet belast wordt op rek en dus 
aileen de invloed van de temperatuur ondervindt. 

• Verschil in uitzetttingscoefficient tussen het rekstrookje en het onderliggende materiaal. 

• Het gedrag van de lijmlaag tussen rekstrookje en het te meten materiaal. De lijmlaag is 
flexibel dus niet de hele rek van het onderliggende materiaal hoeft te worden doorgegeven 
aan het rekstrookje. 

Voordelen 

• De resolutie is beter dan lnm voor een actuator met bereik 15p,m 

• Er is slechts een heel beperkte inbouwruimte nodig. 

D.4.2 Eddy-Current (wervelstroom) sensoren 

Voordelen van dit type sensoren: 

• Contactloos 

• Hoge resoluties mogelijk. 

Nadelen van dit type sensoren: 

• Elektrisch geleidend materiaal nodig 

• Sterkte van het meetsignaal is materiaal afhankelijk 

• Gelijke temperatuur gewenste van te meten materiaal en de meetspoelen 

• Storingen door ander elektrisch geleidend materiaal 

• Afwijkingen door materiaal inhomogeniteiten 

• Montage sensor ten opzichte van het oppervlak is kritisch (het gaat om relatieve bewe
ging) 

• Sensor is niet lineair dat betekent dat de werkafstand en de orientatie t.o.v. het te 
meten object kritisch zijn. 



D.5. ELASTISCHE ELEMENTEN 125 

D.4.3 Inductieve sensoren 

Voordelen van deze sensoren zijn: 

• Goede resolutie 

• Goede temperatuurstabiliteit 

• Erg goede stabiliteit op de lange duur 

• Kost-effectief 

D.4.4 Capacitieve sensoren 

De capaciteit van een condensator is onder andere afhankelijk van de afstand tussen de platen 
van de condensator. 

Nadelen: 

• Door hoge impedantie, gevoelig voor ruis voltages, de lengte en de positie ten opzichte 
van elkaar van de verbindende kabels. 

• Er zijn drie parameters die gevarieerd kunnen worden om de capaciteit van de conden
sator te bei'nvloeden, de afstand tussen de platen, de oppervlakte van de platen en het 
medium tussen de platen. 

• De sensor is niet lineair over het hele bereik. Bij de kleine slag is er wel hoge gevoeligheid 
en lineair gedrag. Het bereik moet dus beperkt worden om gebruik te kunnen maken 
van deze eigenschappen. 

Gezien zowel het medium tussen de platen kan varieren tijdens het snijproces en door de 
plaatsing verwijderd van het draaipunt, de afstand tussen de platen en het oppervlak wijzigen, 
is niet duidelijk wat nude oorzaak van de verandering is. Lijkt dus niet geschikt te zijn voor 
deze toepassing. 

D.5 Elastische elementen 

Dit deel komt volledig uit [VanEijk 1985]. 

Elastische elementen zijn constructie elementen met eigenschappen die gebruikt kunnen 
worden voor het construeren van nauwkeurige geleidingssystemen. Goede reproduceerbare 
relatieve bewegingen van de onderdelen van het mechanisme kunnen bereikt worden door 
afwezigheid van speling en de hoge stijfheid in de richting van de 'gefixeerde' graden van 
vrijheid. Deze hoge stijfheid is wel afhankelijk van de mate van vervorming van de elastische 
elementen. 

Eerst zal begonnen worden met een overzicht van de eigenschappen van elastische ele
menten. Vervolgens zal ingegaan worden op de stijfheidreductie van deze elementen. 
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D.5.1 Eigenschappen van elastische elementen 

De specifieke voordelen van het gebruik van elastische elementen komen nu aan bod. 

• De relatieve beweging wordt uitgevoerd zonder glijdende of rollende contacten. Dit 
resulteert in ontbreken van wrijving en slijtage. 

• De 2 delen die verbonden zouden moeten zijn, zijn stevig verbonden in de graden van 
vrijheid die gefixeerd moeten worden. Dit resulteert in een spelingsvrije verbinding en 
hoge stijfheid in de gewenste richtingen. Deze beide feiten leiden tot een hoge reprodu
ceerbare beweging van de twee delen ten opzichte van elkaar. 

• Deze mechanismen zijn erg ongevoelig voor de invloed van stof, vocht, hitte en andere 
omgevingscondities. 

• Om een bepaalde verplaatsing te bereiken moet een kracht aangebracht worden en dit 
opent de mogelijkheid om een dergelijk mechanisme te gebruiken als geleiding en als 
meet element. 

• Nauwkeurige geleidingsmechanismen kunnen geproduceerd worden zonder dure onder
delen of productie processen. 

Meest belangrijke nadelen van bladveer mechanismen zijn hieronder aangegeven. 

• De toegestane verplaatsing, lineair of rotatie, is beperkt. De grenzen worden gegeven 
door elastische grens van bladveermateriaal en belangrijker maar minder bekend, de 
reductie van de stijfheid van het mechanisme in de gefixeerde richting. 

• Om een bepaalde verplaatsing te handhaven moet een drijvende kracht aanwezig blijven. 
In sommige mechanismen kan een dergelijke kracht ongewenst zijn, in andere gevallen 
kan een dergelijke kracht als een voordeel gezien worden. Mogelijkheden om de grootte 
van deze kracht te verlagen zijn te vinden in (D1, en E1). 

• De relatieve beweging voorgeschreven door de bladveren zal in het algemeen niet een 
pure rotatie of translatie van de twee delen zijn. 

• In sommige bladveer geleidingsmechanismen is er een graad van vrijheid overbepaald. 
Bij assemblage of gedurende de levensduur kunnen de twee bladveren interne krachten op 
elkaar uitoefenen. Door deze onbekende en onvoorspelbare spanningen kan het gedrag 
van het mechanisme onvoorspelbaar worden of tijd en temperatuurafhankelijk. Zodra 
het bestaan van deze overbepaaldheid herkend wordt, zijn er verschillende methodes 
beschikbaar om interne spanningen te voorkomen (zie ook H5 en H6 in [VanEijk 1985]). 

• Het gedrag van bladveermechanismen is niet algemeen bekend. Verschillende auteurs 
hebben het gedrag op verschillende aspecten bekeken. De resultaten zijn echter niet 
altijd eenvoudig bruikbaar voor ontwerpers. 

D1=Dijksman,J.F. 'A study of some Aspects of the Mechanical Behaviour of Cross
Spring Pivots and Plate-Springs with Negative Stiffness'. Dissertation. W.T.H.D. - report 
no. 116, Delft University of Technology (1979) E1=Eastman, F.S. 'The Design of Flexure 
Pivots'. J.Aero Sci 5, nov 1937, p.p.16-21 
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D.5.2 Stijfheid elastische elementen 

De stijfheidreductie in axiale richting van elastische elementen zal hier aangekaart worden. Het 
betreft hier de stijfheid van elastische elementen die toegepast worden in een rechtgeleiding. 

Axiale stijfheid van een niet verstijfde bladveer 

Voor aan de samenvatting begonnen wordt zullen eerst de afspraken met betrekking tot de 
naamgeving van richtingen en de bladveer gegeven worden. Het assenstelsel is te vinden in 
figuur D.2(a): x uit het vlak van de bladveer, y(axiaal) en z(evenwijdig aan het frame) in 
het vlak van de bladveer. De afmetingen van de bladveer zijn als volgt: l = lengte van de 
bladveer, h = dikte van de bladveer en b = breedte van de bladveer. 

De stijfheid Cy kan bepaald worden door gebruik te maken van de differentiaal verge
lijkingen die gelden voor de vervorming. De uitwijking aan het eind van een bladveer in de 
y-richting wordt gegeven door een benadering van deze vergelijking. Wanneer slechts een 
eerste orde benadering, in de kracht Fy, van deze vergelijking wordt meegenomen, leidt dit 
tot: 

(D.1) 

Het eerste deel van deze vergelijking is de kinematische uitwijking zoals gegeven in vergelijking 
5.2 [VanEijk 1985]: 

v(l) = -~ u(l)2 
5 l 

(D.2) 

Dit eerste deel is geen functie van Fy. Dit betekent dat een eerste orde benadering voor de 

axiale stijfheid Cy = .J'm uitgedrukt wordt als: 

700 
(D.3) 

Naast de uitwijkingen hier berekend, die bepaald worden door kleine variaties in de buigvorm 
van de bladveer, zal ook een uitwijking ten gevolge van pure trekspanning op kunnen treden. 
Dit effect zal niet altijd te verwaarlozen zijn. Als de buiging van de slede gelijk is aan nul, 
zal de stijfheid van het geleidingsmechanisme volledig bepaald worden door de invloed van 
deze trekspanningen, omdat de buiging v(l), voorspeld door vergelijking D.1, ook gelijk zal 
zijn aan nul. Dus kan uitdrukking D.1 vervangen worden door: 

v(l) = -~(u(l)) 2 F ( 1 Kzu(l)
2

) 
5 l + y E * b * h + 700 

In dit geval kan de compliantie Kz benaderd worden met 

12 
Kz = E * b * h3 

en de volgende vergelijking voor Cy kan gevonden worden: 

Ebh 1 
Cy = -l-1 + R(!!:ill)2 

700 h 

(D.4) 

(D.5) 

(D.6) 

Het is duidelijk dat voor kleine uitwijkingen de stijfheid bepaald wordt door de trekstijfheid 
zoals bepaald door Hooke's wet. Voor uitwijkingen die ongeveer gelijk zijn aan zeven keer de 
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bladveerdikte zal het stijfheiddeel dat toe te kennen is aan de buiging een gelijk deel van de 
stijfheid voor zijn rekening nemen. Uit [VanEijk 1985] pl19. Met 

volgt voor de verhouding: 

Ebh 
Cyo=-

1 

1 
1 + R(u(l))2 

700 h 

Axiale stijtheid van een niet verstijfde spriet 

(D.7) 

(D.8) 

Er wordt aangenomen dat de uitdrukking voor de compliantie van een bladveer ook gebruikt 
kan worden voor de compliantie van een spriet. In het algemeen geldt voor de compliantie: 

(D.9) 

Voor de spriet geldt dan (lengte 1, diameter D): 

(D.10) 

Daarnaast geldt voor de oppervlakte van een spriet: 

(D.ll) 

Er wordt aangenomen dat formule D.4 ook geldig is voor sprieten metals algemene uitvoering: 

v(1) = -~(u(1)) 2 F (-1- Kzu(1)
2

) 

1 5 1 + y EA + 700 
(D.12) 

Gezien het eerste deel van deze vergelijking (ook) geen functie is van Fy, zou een eerste orde 
benadering voor de axiale stijfheid zijn: 

Fy EA 1 
Cy = v(1) = -1- 1 + KzEAu(l)2 

700 

Voor de axiale stijfheid voor een spriet volgt dan: 

E1rD2 1 
Cy = 41 _

1
_+ __ 6_4-----:E::-7r--::D""'2:-u-:-::(l:-;;-)2 

E1rD4 2800 
41 

Met 

volgt voor de verhouding 

!?JL = 1 
Cyo 1+-Jo6o(u~))2 

1 
1 + .1§_ u(l)2 

700152 

(D.13) 

(D.14) 

(D.15) 

(D.16) 
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Axiale stijfheid verstijfde bladveer 

Voor een verstijfde bladveer geldt de volgende uitdrukking van de axiale stijfheid (p214 uit 
[VanEijk 1985]): 

CyOCyb ey= 
cyo + Cyb 

(D.17) 

met Cyo =trekstijfheid volgens de wet van Hooke welke onafhankelijk is van de vervorming 
v(L ). Daarnaast geldt Cyb = stijfheidsbijdrage ten gevolge van een varierende buigvorm. De 
afmetingen van de verstijfde bladveer zijn als volgt: totale lengte van de verstijfde bladveer 
L, dikte h van het elastische deel en breedte b. Volgens [TUE 4007], geldt 

3Ebh 
cyo = --

l 

met L = iZ, dus l = ~L geeft dat: 
21Ebh 

Cyo=~ 

Voor de stijfheid ten gevolge van de varierende buigvorm geldt: 

Voor Iz geldt: 
bh3 

fz=-
12 

Daarnaast geldt voor q (figuur D.2(b) en figuur 7.1.1 uit [VanEijk 1985]) 

7 1 1 
L = 6z = 2(1 + q)lL = 2(1 + q)6z = 3(1 + q)l 

met l L de lengte van een elastisch deel. Dus 

Zz 1 
q = t -1 = 2-

3[ 2 

Er geldt dan B(2, 5) = 11, 7072 = 12, hieruit volgt 

EI L 2 Ebh3 L 2 
Cyb = 8400 L3 (u(L)) = 700L3(u(L)) 

Voor de totale stijfheid Cy geldt dan: 

21Ebh700Ebh3 (ufu) 2 6£3 700Ebh3 (ufu) 2 

Cy = 6£4 21Ebh£2 + 4200Ebh3(__1:_)2 - L3 + 200Lh2(__1:_)2 
u(L) u(L) 

(D.18) 

(D.19) 

(D.20) 

(D.21) 

(D.22) 

(D.23) 

(D.24) 

(D.25) 

Voor de verhouding tussen de axiale stijfheid bij uitwijking u(L ), ey, en de axiale stijfheid in 
de neutrale stand, cyo, geldt: 

Cy 700Ebh3 (ufu )2 6£ 200 

Cyo = £3 + 200£h2(__l:_)2 21Ebh - 200 + u(L)2 
u(L) ~ 

(D.26) 
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FiguJ:'e 7. 1.1. 

In tbe calculations of ·the behaviour of the t:einfon:ed plate-11pring 

elements the d.iiH=nsiolLS U indic.ated here are used. Ita "the ellltlHnt is 

considered to be a p.9rt of a parallel guiding the calculat1oZUI -y, in 

first order approoti~~~&Uon, be per~oraed on one half of the element as 

ahown in (b). 

(a) Definitie assenstelsel bij bepalen van de 
stijfheid cy van een bladveer 

(b) Bepalen van de waarde q voor het bereke
nen van de axiale stijfheid van een verstijfde 
bladveer 

Figuur D.2: Stijfheid reductie elastische elementen 

Axiale stijfheid verstijfde spriet 

Voor een verstijfde spriet geldt dezelfde uitdrukking voor 

CyoCyb 
ey= 

cyo + Cyb 

Voor de totale lengte L van de spriet geldt: L = iZ, hieruit volgt nu oak 

3EA 21E1rD2 

Voor Cyb geldt: 

met 

geldt dan 

Hieruit volgt 

Cyo = -l- = 24L 

EI L 2 
Cyb = 700 L 3 (u(L)) 12 

(D.27) 

(D.28) 

(D.29) 

(D.30) 

(D.31) 

21E1rD28400E7r D 4 (u{ty )2 24L364 525E7rD4(u{ry )2 

Cy = 24L64L3 21E1rD264L2 + 8400 * 24E7rD4(_L_)2 = 4L3 + 600LD2(_L_)2 u(L) u(L) 
(D.32) 

Voor de verhouding tussen de axiale stijfheid bij een uitwijking u(L), ey, en de axiale stijfheid 
in de neutrale stand Cyo geldt: 

Cy - 150 

Cyo 150 + u¥;t (D.33) 
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D.5.3 Kinematisch gedrag 

Een parallel geleiding kan gerealiseerd worden door middel van een (niet verstijfde) bladveer 
rechtgeleiding. Hetzelfde kinematische gedrag wordt echter ook bereikt met een 4-stangen 
mechanisme, hoewel het aileen geldt voor kleine verplaatsingen: u)l) < 0, 1 en als eerste orde 
benadering. De lengte van de stangen moet gelijk zijn aan 5/6 * l. Met l de lengte van de 
bladveren. Zie [VanEijk 1985] p90 en figuur D.3. 

(a) (b) 

Figure 5.4 . When the slide of the parallel guiding is di.splaced every point of 

the slide w:lll move along a parabola. A motion with the same 

curvature is obtained w:lth the four-bar link mechanism (b) where 

the two bars have a length ,1
1

, equal to S /
6 

•l. 

Figuur D.3: Kinematisch gedrag van rechtgeleiding volgens Van Eijk 

Gedeeltelijk verstijven van een bladveer zal de invloed op de grootte van de kinematische 
zakking bei:nvloeden. Voor een 4-stangen geleidingsmechanisme geldt: Voor een mechanisme 
met verschillende waarden voor q geldt: 

v(L) = 3u(L)2 (1 + q)(15q3 + 20q2 + 10q + 2) 
10L (1 + 3q + 3q2)2 

(D.34) 

Bij een geleidingsmechanisme met niet verstijfde bladveren geldt de limiet q --+ 0 resulterend 
Ill 

0 6 (u(L))2 
' L 

(D.35) 

Bij een geleidingsmechanisme opgebouwd uit stangen met scharnieren op een afstand L geldt 
de limiet q --+ oo 

D.5.4 Toe te passen slag 

0 5 (u(L))2 
' L 

(D.36) 

Als een goede parallelle beweging gevraagd wordt is het aan te bevelen de slag klein te houden, 
gezien er een 'verkorting' van de elastische elementen optreedt. Ook kan er sprake zijn van 
een extra rotatie. 

Een reden om de ratio u(l)/1 te reduceren, in veel gevallen, is de grootte van de buig
spanning in het materiaal van de veren te verlagen (met u(l) de uitwijking als functie van de 
lengte van de bladveer 1). 
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De grootte van de spanningen in de bladveren wordt ook be'invloed door het belasten van 
de bladveren. De grootte van de belasting wordt beperkt zodat instabiliteit van de bladveren 
wordt voorkomen. De maximale buigspanning door de maximale uitwijking wordt dus vaak 
de meest belangrijke spanningscomponent. Zie [VanEijk 1985] p92. 



Bijlage E 

Afl.eidingen voor het manipulator 
on twerp 

E.l Vereenvoudigde berekening z-stijfheid 

Bij de afleiding van de benadering van de z-stijfheid van het mechanisme wordt uitgegaan 
van figuur 4.10. 

Er wordt hier uitgegaan van onder andere het principe momentenevenwicht. De ingaan
de kracht is F, de reactiekrachten treden op in punt 2 en 3. Er wordt momentenevenwicht 
opgesteld voor deze twee punten. 

dus 

wat resulteert in 

en 

Fa= c3u3(na) 

Fa 
U3=--

c3(na) 

a F a 2 
Ula = U3- = -(-) 

na c3 na 
Momentenevenwicht om punt 3 geeft 

LM3 = F *(a+ (na))- F2(na) = 0 

en 

wat resulteert in 
F(a + (na)) 

U2 = 
c2(na) 

en 
Uib = u

2 
a+ (na) = F (a+ (na) )2 

na c2 na 
Voor de totale zakking van punt 1 geldt: 

F a 2 F a+ (na) 2 
U1 = U1a +u1b = -(-) + -( ) 

C3 na c2 na 
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(E.l) 

(E.2) 

(E.3) 

(E.4) 

(E.5) 

(E.6) 

(E.7) 

(E.8) 

(E.9) 
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ook volgt dan 

AB.eidingen voor bet manipulator ontwerp 

c2c3(a + (na)) 2 

c3(a + (na)) 2 + c2a2 (E.lO) 

Reductie van stijfheid wanneer kracht F niet midden tussen bladveren aangrijpt 

De stijfueid die aan een uitgang ondervonden wordt bij belasting van een lichaam ondersteund 
door twee stijfheden wordt als volgt bepaald: 

C1c2(a + b) 2 
C=------::~-~ 

C2b2 + C1a2 (E.ll) 

met de afmetingen volgens figuur E.l. Wanneer geldt: c1 = c2 en a= b, volgt met vergelijking 
E.ll c = 2c1. Wanneer geldt: a= 0 geldt volgens dezelfde vergelijking: c = cl. 

I 
C1$ I c~~ 

I I l 
/j I I r I I I /1 7 

b 
~~ ex. ->r I 

Figuur E.l: Stijfueidreductie bij niet symmetrische belasting 

E.2 Afleiding stijfheid bij belasting van een balkuiteinde lood
recht op de axiale richting 

Een ingeklemde balk met uitsteeklengte L, hoogte hen dikte t, is belast met een dwarskracht 
F. De x-as ligt evenwijdig met de lengte, de z-as evenwijdig met de dikte en dey-as evenwijdig 
met de hoogte. De kracht F is gericht in y-richting. De balk wordt dan op buiging en 
afschuiving belast. Er wordt daarbij verondersteld dat de afschuifstijfueid caen buigstijfueid 
cb in serie staan, superpositie van verplaatsingen. Voor de stijfueid in y-richting cy geldt dan: 

CaCb 
(E.l2) ey= 

Ca + Cb 

met 
5Gth 

(E.l3) Ca=6L 

en 
Eth3 

(E.14) Cb = 4£3 
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enG~ 0, 4E. De stijfheid in y-richting wordt dan: 

(E.15) 

Door nu de afschuifstijfheid en buigstijfheid uit te zetten tegen de verhouding h/l wordt de 
volgende grafiek verkregen (figuur E.2): 

7 
x 10~ Afsctufstijfheid versus Bugstijfheid AfsctUfstijfheid versus Buigstijlheid 

--- Afschuifstijfheid 
-- Buig51ijfheid 

Totalestijfheid 

l.5 

1.5~ 

0 ... -~.,d·..r. - ... ~.'i-·,;.;j;:.,:_.~:~ ......... ~ . ..--·---v----~-----
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 

"' 

(a) Groot bereik h/1 (b) Klein bereik h/1 

Figuur E.2: Buig- en afschuifstijfheid uitgezet tegen verhouding h/L 

Hierin is te zien dat bij een lange slanke balk (t klein) de buigstijfheid overheerst en dat 
bij een korte dikke balk (t klein) de afschuifstijfheid overheerst. Bij een verhouding t = 1, 15 
geldt Ca = q, dit leidt tot Cy = 0, 5cb. 

E.3 Berekening belastingen op fijne-slag-module van optie 1 

De belastingen die werken op het parallellogram van de fijne-slag module volgens de uitvoering 
van optie 1 zijn te zien in figuur E.3. Er is een aantal aannamen gedaan met betrekking tot 
afmetingen van het parallellogram: 

• L = 40mm 

• L1 = 10mm 

• L2 = 5mm 

• L3 = 20mm 

• L4 = 25mm 

• H1 = 9,35 

• H2 = 6,2mm 

• H3=5mm 
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• t = 0,4mm 

• l = lOmm 

• hA = lOmm 

• hB = 40mm 

Voor het momentenevenwicht rond punt A geldt: 

NB = -FNLI + FRH1 + FgL3 + FaH2 + FH3 
L3 +L4 

Voor het momentenevenwicht rond punt B geldt: 

NA = FN(LI + L3 + £4)- FRH1 + FgL4- FaH2- FH3 
L3 +L4 

(E.l6) 

(E.l7) 

Er is aangenomen dat het parallellogram is gemaakt uit staal, en dat de momentbelas
ting van de bladveren te verwaarlozen is. Hieruit volgt: m ~ 0, 350kg, met een frequentie 
50Hz resulteert dat in een traagheidskracht in bewerkingsrichting van 

(E.l8) 

(Met f =500Hz volgt Fa= lOON.) De zwaartekracht is 

Fg = 3,5N (E.l9) 

Uit paragraaf 2.2.3 volgt FN ~ lN en FR ~ 0, 6N. De benodigde actuatorkracht is: 

(E.20) 

met FdA en FdB respectievelijk de dwarskrachten ten gevolge van het uitbuigen van de blad
veren van de parallellogramrechtgeleiding. Deze worden als volgt berekend: 

(E.21) 

Voor een niet verstijfde bladveer geldt dan: 

Eht3 

Cd = -[3- (E.22) 

Met de gekozen afmetingen volgt hieruit voor bladveer A FdA = 1, 3N, met cdA = 0, 13N I !J..m 
en voor bladveer B FdB = 5N met cdB = 0, 5N I !J..m. De actuatorkracht komt daarmee uit 
horizontaal krachtenevenwicht op: F = 8N. 

Hieruit volgt voor de axiale belasting op de beide bladveren: N A = 2, 3N en N B = 

2, lN. Deze bladveren hebben een axiale stijfheid 

EA 
Cax = -l- (E.23) 

CaxA = 80 p,~ en CaxB = 320 J:n . Ten gevolge van deze belasting en stijfheid is er een zakking 
dy van de bladveren, zijnde: dyA = 0, 27nm en dyE = 7, lnm. Dit heeft een parasitaire rotatie 

d() tot gevolg: dBmmp-offset = dl~~14A = -0, 65!J..rad. 
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In dit geval grijpt de kracht aan op een dam die bevestigd is aan de het bovenvlak van 
het parallellogram. Deze dam zal ten gevolge van de actuatorkracht ook uitbuigen. Er wordt 
aangenomen dat geldt: 

Wanneer de kracht nu ter hoogte van het massamiddelpunt aangrijpt geldt dat H3 = 
- H2. Dan geldt voor de normaalbelasting op de bladveren: N A = 4, 9N en N B = -0, 45N, 
dit resulteert in een zakking in bladveer A: dyA = 61nm en een zakking van bladveer B: 
dyE= -1, 4nm. Een rotatie Bmmp = -211rad 

{ 
I 
I 

L1 +l~~ ~ L'-1 
~ 

~ b ~ I 
l J 

Figuur E.3: Belastingen op het parallellogram van optie 1 

E.4 Keuze lengtes x- en z-stang voor compensatie parasitaire 
x- en z-translaties 

E.4.1 Lengte x-stang, compensatie parasitaire x-translatie bij z-slag 

De lengte van de x-stang wordt bepaald door uit te gaan van de 'zakking' die de rotatiepunten 
aan lichaam I, II en III ondergaan. De zakking van deze rotatie-punten zal overeen komen 
met de zakking van de rotatie-punten die lichaam IV aan de betreffende lichamen koppelen. 
Wanneer zakking gedefinieerd is als een beweging in negatieve x-richting, dan is een parasitaire 
stijging in positieve x-richting. Deze parasitaire x-verplaatsing wordt bepaald ten opzichte 
van het punt waar de x-stang is bevestigd aan het frame. Met een ideale lengte Lx zou de 
zakking van lichaam I (en dus punt 2 in figuur 5.1(b)) gelijk moeten zijn aan nul. Er is al 
bepaald dat geldt Lxl-II = Lxn-JIJ, dat wil zeggen dat z2 = Z7 (en Z7 = zg). De stijging 
van punt 3 ten opzichte van punt 2 bedraagt dan: 

zi 
dx2tovl I = - 2L 

xl-II 

Lichaam II ondergaat echter ook een 'stijging' ten opzichte van lichaam I: 

z2 

dx4tovlll = - 2L 
7 

xii-III 

(E.24) 

(E.25) 
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Het rotatiepunt aan lichaam III (punt 9 in figuur 5.1(b)) ondergaat bij een z-translatie zg een 
stijging: 

(E.26) 

ten opzichte van het frame. Door de totale 'zakking' van punt 2 gelijk aan nul te stellen geldt: 

dx2tovii + dx4tovii I + dx7tovFrame = 0 

dit geeft: 
Z~ + Zf Zf 

2Lxi-II 2Lxii-III 2Lx 

Hieruit volgt voor de lengte van de x-stang: 

L 
_ Lxi-IILxJI-III 

x-
Lxi-II + LxJI-III 

Lxi-II 

2 

E.4.2 Lengte z-stang, compensatie parasitaire z-translatie bij x-slag 

(E.27) 

(E.28) 

(E.29) 

De parasitaire beweging van de beitelpunt (en dus lichaam I) in z-richting wordt als volgt 
opgevat. Een zakking is in negatieve z-richting, een stijging in positieve z-richting. De zakking 
wordt bepaald ten opzichte van het punt waar de z-stang aan het frame is bevestigd. Wanneer 
Lz een gelijke lengte heeft als L'l/J (en dus Lvast), dan ondergaat lichaam IV op alle punten 
dezelfde 'stijging' als lichaam II en III, gezien de zakking van deze lichamen wordt bepaald 
door respectievelijk Lz en L'l/J. Door nu Lz een andere lengte te geven zal de zakking van 
lichaam III dziii niet gelijk zijn aan de zakking van lichaam II L'l/J. Hierdoor ondergaat de 
lichaam IV een rotatie. 

De zakking van het rotatiepunt van lichaam III (punt 9 in figuur 5.1(b)) bij een ver
plaatsing x = x 9 , bedraagt: 

x2 
dzg = _9 

2Lz 

De zakking van lichaam II bij een slag X4 ( aanname X4 = x) bedraagt: 

(E.30) 

(E.31) 

Bij een bepaalde lengte Lz zou nu moeten gelden dat de parasitaire verplaatsing in z-richting 
van lichaam I (punt 2 in figuur 5.1 (b)) gelijk is aan nul. Wanneer de z-stang korter wordt 
gekozen dan de '1/J-stang zal lichaam IV door lichaam II en III, zowel een zakking als een 
rota tie ondergaan. De zakking dzii I en parasitaire rota tie d#v worden beide ten opzichte 
van lichaam III bepaald. De zakking is dziii = dzg, de rotatie bedraagt 

d 
dzn - dziii 

'!f;IV = 
Lxn-III 

(E.32) 

Voor de verplaatsing in z-richting van lichaam I geldt dan: 

dzi = dzni- d'!j;Iv(Lxi-II + Lxii-III) (E.33) 
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Uitwerking levert: dzi = 0, 

x§ dzll - dziii 

2L + L (Lxl-II + Lxii-III) = 0 
z xll-III 

(E.34) 

x§ x2 
Lxi-II + Lxii-III 

----
2Lz 2Lz Lxii-III 

x2 
Lxl-II + Lxii-III 

2L¢ Lxll- I II 
(E.35) 

Rieruit volgt: 
Lz = L¢Lxi-II _ L¢ 

Lxi-II + Lxll-III 2 
(E.36) 

E.5 Nadere uitleg uitvoeringsvormen mechanisme 

• Categorie 1: Alle lichamen zijn afhankelijk van elkaar opgehangen in het vlak. De drie 
vrijheidsgraden uit het vlak zijn slechts een keer vastgelegd voor het hele mechanis
me. De korte bladveren koppelen lichaam IV aan de drie andere lichamen, dit is een 
vereenvoudigde weergave van de eigenlijke kruisveerscharnieren die er zouden moeten 
zitten. 

- Optie 1: Door lichaam IV geheel star uit te voeren en te koppelen aan de andere 
drie lichamen met scharnieren die slechts de rotatie evenwijdig aan de y-as vrij 
laten, worden door dit lichaam de vrijheidsgraden uit het vlak overgedragen naar 
de andere lichamen. De sprieten worden voornamelijk gebruikt zoals dat in het 
2D-mechanisme is uitgelegd. 

- Optie 2: In deze uitvoering is de belastbaarheid van het mechanisme beter ver
deeld rond de symmetrie-as. Lichaam IV is nu voorzien van kruisveren waardoor 
er twee vrijheidsgraden worden vrijgegeven ten opzichte van optie 1. Deze vrijge
geven vrijheidsgraad tussen lichaam I en II is de rotatie evenwijdig aan de x-as, ¢. 
Deze wordt nu vastgelegd doordat de spriet tussen I en II is vervangen door een 
ingesnoerde bladveer, die nu samen met lichaam IV deze rotatie vastlegt. Ditzelfde 
geldt voor de rotatie ¢ tussen lichaam II en III. 

- Optie 3: Lichaam IV uit optie I wordt nu tussen lichaam I en II voorzien van een 
gatscharnier, met zijn dam in z-richting. Dit geeft de rotatie evenwijdig aan de 
z-as (0) vrij. De spriet tussen lichaam I en II uit optie I wordt nu vervangen door 
twee sprieten in dezelfde richting, op een bepaalde afstand in y-richting, zodat de 
vrijgelaten hoek e hierdoor wordt vastgelegd. Ditzelfde is gedaan tussen lichaam 
II en III. 

• Categorie 2: Ret hoofdlichaam is zelf opgehangen in drie sprieten uitgevoerd als ge
vouwen bladveren, waardoor rotaties en translatie uit het vlak worden voorkomen. Ret 
lichaam krijgt geen stoorkrachten in deze richtingen vanuit de andere lichamen door, 
omdat deze door bladveren en sprieten in het vlak zijn ontkoppeld: bladveren en sprie
ten zijn stijf in respectievelijk het vlak waarin en de lijn waarop zij liggen. Ze zijn slap, 
bieden weinig weerstand tegen vervormingen, in de andere richtingen. De uitvoering 
van hulplichaam IV en de koppeling tussen hulplichamen II en III verschilt. 

- Optie 4: de hulplichamen (II, III en IV) hangen gezamenlijk in drie gevouwen 
bladveren, zodat de vrijheidsgraden uit het vlak vastgelegd zijn en vrije beweging 
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in het vlak mogelijk blijft. Lichaam IV is weer zodanig uitgevoerd dat deze aan 
de uiteinden slechts de rotaties evenwijdig aan de y-as ( 'lj;) vrijgeeft en de andere 
vrijheidsgraden netjes overdraagt. De twee gevouwen bladveren met de stijfheid in 
y-richting bevestigd aan lichaam II leggen de vrijheidsgraad in y-richting vast en 
samen de rota tie evenwijdig aan de x-as ( </>). Daarnaast leggen zij in combinatie 
met de gevouwen bladveer aan lichaam III, de rotatie ()vast. Ook in deze uitvoering 
hebben de sprieten dezelfde functie als in het 2D-mechanisme. De sprieten in z
richting aan lichaam II bieden de mogelijkheid de hoekverdraaiing 'lj; in te stellen. 
De instelling van de z-slag wordt met behulp van de spriet in z-richting aan lichaam 
III uitgevoerd en de instelling van de z-slag met behulp van de spriet in x-richting 
aan ditzelfde lichaam. 

- Optie 5: de sprieten in y-richting uitgevoerd als gevouwen bladveren aan lichaam 
II (optie 4) en de spriet in z-richting, zijn nu vervangen door een bladveer in het 
yz-vlak. De andere vrijheidsgraden zijn op dezelfde wijze als in optie 4 vastgelegd. 

- Optie 6: voor het vastleggen van de vrijheidsgraden uit het xz-vlak wordt nu 
uitgegaan van optie 5. De overdracht tussen de lichamen is echter veranderd. 
Lichaam IV is nu voorzien van een kruisveer wat de rotatie evenwijdig aan de x-as 
( </>) vrijgeeft. Door nu echter de spriet tussen lichaam II en III te vervangen voor 
een ingesnoerde bladveer wordt deze vrijgegeven vrijheidsgraden weer vastgelegd. 
Bovendien is de belastbaarheid van de constructie zo beter verdeeld. Ook de massa 
is nu beter verdeeld rond de symmetrie-as van lichaam I. 

- Optie 7: Uitgaande van optie 5 wordt nu de overdracht van de vrijheidsgraden uit 
het xz-vlak uitgevoerd volgens categorie I, optie 3. 



Bijlage F 

Krachten op de lichamen van het 
mechanisme 

In dit hoofdstuk worden de krachten gegeven die werkzaam zijn op de lichamen van het 
mechanisme, uitgaande van de vrijheidsgraden die door de stangen worden voorgeschreven. 
Dit wordt gedaan aan de hand van het ontkoppelen van de lichamen. Hierbij is uitgegaan van 
het superpositie principe.Bij het berekenen van de krachten is uitgegaan van de naamgeving 
in figuur 6.1. Er is bij de afieidingen gebruik gemaakt van krachten- en momentenevenwicht. 

F .1 X-be lasting 

De belasting in x-richting wordt aangebracht ter hoogte van de beitelpunt. De gegenerali
seerde coordinaten die bij deze belasting van toepassing zijn, staan in figuur F.l. 

q5 

Figu ur F .1: Gegeneraliseerde coordinaten bij belasting Fx. 

Lichaam I 

De belasting in x-richting is Fx genoemd, de belasting en reactie-krachten op lichaam I zijn 
weergegeven in figuur F.2(a). Uit krachtenevenwicht in x-richting blijkt dat Fx = Na + Nb· 

141 
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Hier geldt dat Na = c2 * (q5- q8) en Nb = c1 * (q5- q6). Er is geen belasting in z-richting 
en dus ook geen reactiekracht in deze richting. Dit geldt voor alle volgende lichamen. 

Lichaam II 

De belastingen in x-richting op lichaam II zijn te vinden in figuur F.2(b). Uit krachte
nevenwicht in x-richting blijkt dat Na + Nb1 = Nb2· Hier geldt dat Na = c3 * (q8 - q6), 
Nbl = cl * (q5- q6) en Nb2 = c6 * (q6- q7). 

Lichaam III 

De belastingen in x-richting op lichaam III zijn te vinden in figuur F.2(c). Uit krachte
nevenwicht in x-richting blijkt dat Na + Nb1 = Nriii· Hier geldt dat Na = c4 * (q8- q7), 

Nb1 = c6 * (q6- q7) en Nrni = c5 * (0- q7). 

Lichaam IV 

De belastingen in x-richting op lichaam IV zijn te vinden in figuur F.2(d). Uit krachte
nevenwicht in x-richting blijkt dat Na = Nb + Nc. Hier geldt dat Na = c2 * (q5 - q8) , 

Nb = c3 * (q8- q6) en Nc = c4 * (q8- q7). 

A 
c Nb2 

(a) Lichaam I (b) Lichaam II (c) Lichaam III (d) Lichaam IV 

Figuur F.2: Ontkoppelde lichamen bij belasting Fx 

F .2 Z-belasting 

De belasting in z-richting wordt aangebracht ter hoogte van de beitelpunt. De gegeneraliseerde 
coordinaten die bij deze belasting van toepassing zijn, staan in figuur F.3. 

Lichaam I 

De belasting in z-richting is Fz genoemd, de belasting en reactie-krachten op lichaam I zijn 
weergegeven in figuur F.4(a). Uit krachtenevenwicht in z-richting blijkt dat Fz = Ra. Uit 
figuur F.3 volgt dat Ra = -c2d * (ql- (q12 * H3- q4)). Ret momentenevenwicht om 
punt A resulteert in MA : Fz * Hl = Nb * L, dit leidt tot Nb = Fz * Hl/ L = c2d * (ql
q12 * H3 + q4) * Hl/L. Momentenevenwicht om punt B leidt tot Na = -Fz * Hl/L = 
-c2d * (ql- q12 * H3 + q4) * Hl/ L. Uit krachtevenwicht in x-richting blijkt dat Na = Nb, de 
gevonden uitdrukkingen kloppen. 
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Figuur F.3: Gegeneraliseerde coordinaten bij belasting Fz. 

Lichaam II 

De belastingen op lichaam II zijn te vinden in figuur F .4(b). Uit momentenevenwicht om punt 
rii volgt dat Rc = Ra * Hft"k2, uit momentenevenwicht om punt C volgt Rrn = Ra * Hft-~2 , 
metRa= c3d * (q4- q2). Het krachtenevenwicht in z-richting geeft dat Rrn + Rc = Ra. 

Lichaam III 

De belastingen op lichaam III zijn te vinden in figuur F.4(c) . Uit momentenevenwicht om 
punt A blijkt Rrni = Nb * /;1 . Uit krachtenevenwicht in x-richting blijkt dat Na + Nbl = 0, 
krachtenevenwicht in z-richting geeft Rrni = Ra, metRa= c4d * (q12 * H4- q4- q3). 

Lichaam IV 

De belastingen in x-richting op lichaam IV zijn te vinden in figuur F.4(d). Uit moment 
evenwicht rond punt A volgt dat Rc = Rb * z~, met Rc = c4d * ((q12 * H4- q4)- q3) en 
Rb = c2d*(ql-(q12*H3-q4)). Uit moment evenwicht rond punt C volgt dat Ra = Rb*H3J.f4

, 

met Ra = c3 * (q4- q2) . Uit krachtenevenwicht in z-richting volgt dat Ra = Rb + Rc. In 
x-richting geldt door krachtevenwicht dat Nb = Nc. 

(a) Lichaam I (b) Lichaam II (c) Lichaam III (d) Lichaam IV 

Figuur F.4: Ontkoppelde lichamen bij belasting Fz 
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F .3 ?f)-belasting 

Figuur F.5: Gegeneraliseerde coordinaten bij belasting M. 

Lichaam I 

De belastingen op lichaam I zijn te vinden in figuur F.6(a). Uit momentenevenwicht om punt 
A volgt Nb = - AJ_ , momentenevenwicht om punt B resulteert in Na = AJ_. Krachtevenwicht in 
x-richting geeft dat Na = Nb, dit klopt dus. Daarnaast geldt dat Nb = ch (q9 * ~L- qlO * ~L 
en Na = c2 * (q9 * ~L- q4 . In z-richting zou er als het goed is geen reactiekracht aanwezig 
moeten zijn. 

Lichaam II 

De belastingen op lichaam II zijn te vinden in figuur F.6(b). Uit momentenevenwicht om punt 

rii volgt Rc = (Na +Nb)* Hf:~2 , met hierin uitdrukking F.3 en F.3. Uit momentenevenwicht 

om punt C volgt: Rrn = -(Na +Nb) * H~:~2 , uit krachtenevenwicht in z-richting blijkt dat 
Rru = Rc. Ook geldt dat Rc = c9 * qlO *(HI+ H2). 

Lichaam III 

De belastingen op lichaam III zijn te vinden in figuur F.6(c). Als het goed is zou er geen 
kracht via dit lichaam naar de vaste wereld worden doorgeleid met deze belasting. 

Lichaam IV 

De belastingen op lichaam IV zijn te vinden in figuur F.6(d). Krachtenevenwicht in x-richting 
geeft dat Nb = Na. 



F.4. STIJFHEIDSMATRIX 

Nb l 

A 

A B 

(a) Lichaam I (b) Lichaam II (c) Lichaam III 

Figuur F.6: Ontkoppelde lichamen bij belasting M 

F .4 Stijfheidsmatrix 

JNb 
li~ r· 

(d) Lichaam IV 
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De stijfheidsmatrix C wordt opgesteld door uit te gaan van de veer-energie van de verschillende 
elastische elementen in de constructie. Voor de stijfheidsmatrix geldt : 

C11 0 0 C14 0 0 0 0 0 0 0 C1_12 

0 C22 0 C24 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 C33 C34 0 0 0 0 0 0 0 C3_12 

C14 C24 C34 C44 0 0 0 0 0 0 0 C4_12 

0 0 0 0 C55 C56 0 C58 0 0 0 0 

0 0 0 0 C56 C66 C67 C68 0 0 0 0 
C= 

0 0 0 0 0 C67 C77 C78 0 0 0 0 

0 0 0 0 C58 C86 C78 C88 C89 C810 C811 0 

0 0 0 0 0 0 0 C89 C99 C910 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 C810 C910 C1010 C1011 0 

0 0 0 0 0 0 0 C811 0 C1011 C1111 0 

C1 _12 0 C3_12 C4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 C1212 

met: 

Cll = c2d + c2d2 H1 2 c2d2 H1 2 

(F.l) 
c1 L2 + c2 L2 

C14 = c2d + c2d2 H1 2 c2d2 H1 2 

(F.2) 
c1 L2 + c2 L 2 

C1 1 2 = ( -c2d-
c2d2 H1 2 

c2d
2
H1

2
) (F.3) 

c1L2 - c2 L2 H3 

C22 = c3d + c7 + c8 (F.4) 

C24 = - c3d (F.5) 

C33 = c4d + c82 H1 2 c82 H1 2 

(F.6) 
c4 L2 + c6 L2 + c8 

C34 = c4d (F.7) 

C31 2 = - c4d * H4 (F.8) 
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c2d2 H1 2 c2d2 H1 2 
C44 = c2d + c1 £2 + c2 £2 + c3d + c4d (F.9) 

C412 = (- c2d- c2d2 H12 - c2d2 H1 2) H3- c4 d H4 (F.lO) 
c1 £2 c2 £2 

C55 = c1 + c2 (F.ll) 

C56 = -cl (F.12) 

C58 = -c2 (F .13) 

C66 = c1 + c3 + c6 (F.14) 

C67 = -c6 (F.15) 

C68 = -c3 (F.16) 

C77 = c4 + c5 + c6 (F.17) 

C78 = -c4 (F.18) 

C86 = -c3 (F.19) 

C88 = 2 c2 + 2 c3 + 2 c4 (F.20) 

C89 = - 1/2 c2 L (F.21) 

C810 = -1/2 c3 L (F.22) 

C811 = -1/2 c4 L (F.23) 

C99 = (1/4 c1 + 1/4 c2) L2 + c7 (Hl + H2)2 (1/4 c1 + 1/ 4 c2) L2 + c7 (Hl + H2)2 (F.24) 

C910 = -1/4 c1 L 2 (F.25) 

C1010 = (1 / 4 c1 + 1/4 c3) L2+ c'l
2 

(Hl + H2 )
2 

+1/4 c6 L2 (1 / 4 c1 + 1/4 c3) L2+ c'l
2 

(Hl + H2 )
2 

+1/4 c6 L2 
~ ~ 

ClOll = -1/4 c6 L2 

C1111 = 1/4 c4 L 2 + 1/4 c6 L2 

( 
c2d2 H1 2 c2d2 H1 2) 

C1212 = c2d + c1 £2 + c2 L 2 H3
2 

+ c4d H4 
2 

F .5 Stijfheden elastische onderdelen 

Een overzicht van de stijfueden is te vinden in tabel F.l. 

Stijfheid c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Axiale stijtheid [N/J.Lm] 3,4 5 11 7 2 6,6 2,7 
Dwars stijtheid [N / J.Lm] 0,08 0,1 0,6 0,2 0, 2 * 10 ·S 0, 01 * 10 -s 0, 2 * 10 ·S 

Tabel F.l : Overzicht stijfueden elastische elementen 

(F.26) 
(F.27) 

(F.28) 

(F.29) 

c8 c9 
36 1,3 

0,004 0, 09 * 10 ·.j 



Bijlage G 

Te maken onderdelen 

Figuur G.l: Beitelhouder 

1: Het mechanisme, paragraaf G.l 

2: X-overbrenging, paragraaf G.2 

3: 'll-overbrenging, paragraaf G.2 

4: Z-overbrenging, paragraaf G.2 
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Figuur G.2: Tekeningen beitelhouder 

5: Overnameklem, paragraaf G.3 

6: Fijne-slag-module, paragraaf G.4 



G.l. MECHANISME 149 

G.l Mechanisme 

Figuur G.3: Tekening van het mechanisme zonder overbrengverhoudingen van actuatoren 
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G.l.l Tekeningen lichaam I tot en met III 
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Figuur G.4: Lichaam I 
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Figuur G.5: Lichaam I met gevouwen bladveren 
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Figuur G.6: Lichaam II 
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Figuur G.7: Lichaam III 
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G.1.2 Tekeningen lichaam IV en stangen van het mechanisme 

In 

8 
3 

(c) Onderdeel 
kruisveerschar
nier 

0,4 

-

I 

(a) Lichaam IV 

17 

16 

I 
I ,___._ 

r-r-

r-'-

I 

I 

8 

rrl 

CD 

·-

0 
(Tl 

0,15 

N 

fij r: 
Ill 

--·-

ID 

I 
5 

(Tl ,... 

(b) Stang tussen lichaam II en III 

Figuur G.8: Tekeningen lichaam IV en stangen tussen II-III 



G.l. MECHANISME 153 

::71 
l·- ;-· 

I I 

1-...-,-

r "' I 10 

-'-
J 0,3 

Ill!--

0,34 

o'Z. 

-~ 
\ _/ 

~ I 

_A_ 

I I 

(a) Stang x (b) Stang z (c) Stang 'lj; (d) Stang tussen lichaam II en frame 

Figuur G.9: Stangen die het mechanisme aan het frame koppelen 
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G.2 Overbrengverhoudingen 
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Figuur G.lO: Overbrengverhouding van de x-actuator 
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Figuur G.ll: Overbrengverhouding van de 1/7-actuator 

1£! 
s.s m: 

~1--'--1---- LO u:.J 18 
NN' iii 

LO; 
r:: 

' i 
! 

Figuur G.l2: Overbrengverhouding van de z-actuator 
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G.3 Overnameklem 
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Figuur G.l3: Overnameklem 
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G.4 FijneSlagModule 
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Figuur G.l4: Tekeningen fijne slag module 
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-
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~ 0,3 

Figuur G.l5: Tekeningen fijne slag module inclusief blaveer overnameklem 
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lnkoop onderdelen 

H.l Actuator mechanisme 
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H.2 Actuator fijne-slag-module 
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