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2

Samenvatting
Voor het meten van dynamische afwijkingen aan de 3D coördinaten meetmachine worden
inductieve contactloze positie-sensoren toegepast. De sensoren moeten over een klein
bereik (±50 µm) met een hoge nauwkeurigheid (±0.1 µm), zeer snel (3200 Hz) kunnen
meten.
In deze scriptie wordt een vrij uitgebreid onderzoek beschreven over de mogelijkheden en
beperkingen van de inductieve positie-sensor. Daarbij worden de gebruikte onderzoeksmethodes en de gevonden resultaten in woord en getal vermeld. Uit dit onderzoek zijn
een aantal punten naar voren gekomen waarmee rekening gehouden moet worden bij het
ontwerp van een sensorhouder, de montage van de sensor, de methode van kalibreren en
het gebruik van de sensor.
De beschrijving van de Mitutoyo FN905 3D coördinaten meetmachine handelt vooral
over een onderzoek naar de rotatie van de Y-slede ten opzichte van de grond rond de Zas, deze zorgt namelijk voor de belangrijkste dynamische afwijking. Constructieelementen van de meetmachine die een bijdrage leveren tot de rotatie van de Y-slede,
worden onderzocht op statische en dynamische torsie rond de Z-as.
Na een uitgebreide controle bleken de sensoren in principe bruikbaar voor deze taak,. Zij
het dat de gewenste nauwkeurigheid in de praktijk niet volledig haalbaar bleek.
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1 Inleiding
De onnauwkeurigheden van meerassige machines worden beïnvloed door diverse
afwijkingen zoals: statische, thermische en dynamische afwijkingen. Deze afwijkingen
tracht men in de sectie Precision Engineering te modelleren en vervolgens op een
softwarematige manier te compenseren. De hier beschreven opdracht is een onderdeel van
een onderzoek naar de mogelijkheden van softwarematige correctie voor dynamische
afwijkingen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op een drie-assige meetmachine namelijk de Mitutoyo
FN905. Uiteindelijk wil men de machine met nagenoeg dezelfde nauwkeurigheid sneller
laten meten. Bij het snel bewegen zullen de massatraagheidskrachten echter groter
worden, waardoor de (elastische) constructie-elementen zullen deformeren. Tijdens het
uitlezen van de scales zal de machine zich dus ook in een gedeformeerde toestand
bevinden. Ten gevolge van die deformaties ontstaat een positie-afwijking ter plaatste van
de tasterpositie. Hierdoor zal de machine een van de werkelijkheid afwijkende
meetwaarde uitgeven. Als men aangeneemt dat de luchtlagers relatief slap zijn ten op
zicht van andere constructie elementen (dit dient onderzocht te worden), dan zullen de
sledes tijdens het meten onder een hoek staan. Die hoek maal de arm tussen scale en
meetpunt zorgen voor een afwijking. Met dynamische softwarematige correctie wil men in
de toekomst onder andere deze afwijking na het meten corrigeren. Daartoe moet men dus
weten onder welke hoeken de sledes op het moment van meten staan. Besloten is om deze
hoeken zoveel mogelijk rechtstreeks te meten om zo een nauwkeurige voorspelling van de
uiteindelijke tasterafwijking te kunnen doen. Hiertoe worden er twee positie-sensoren op
een vaste, onderlinge afstand gemonteerd aan (in eerste instantie) de Y-slede. Deze
metend in X-richting tegen de Y-geleiding, zie afbeelding 1. De sensoren moeten dus
dynamisch de hoek van de Y-slede rond de Z-as ten opzichte van het meetbed kunnen
meten. Opgemerkt dient te worden
dat haaksheidafwijking tussen sledes
niet het enigste mechanisme is dat tot
dynamische afwijkingen voert.
Sensor en

Afbeelding 1: 30 meetmachine
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Er moeten dus twee positie-sensoren aan de Y-slede bevestigd worden om dynamisch de
rotatie van de slede te kunnen meten.
Om uiteindelijk aan de taster van de meetmachine een uitspraak over de dynamische
afwijking met een nauwkeurigheid van 1 µm te kunnen doen, is het nodig dat elke sensor,
op een bereik van ± 25 µm, een nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van kleiner dan
0.25 µm heeft.
Uit voorgaande metingen bleek de belangrijkste mechanische eigenfrequentie van de
meetmachine rond de 5 Hz te liggen. Onderzocht dient te worden of de sensoren zodanig
snel kunnen meten dat de benodigde resolutie (0.25 µm) bereikt kan worden.
Mede omdat de vakgroep Precision Engeneering reeds in het bezit was van
randapparatuur voor de contactloze inductieve positie sensor Trl02 van Hottinger, is voor
deze sensor gekozen.
Gevraagd wordt een uitspraak te doen over de bruikbaarheid van deze sensoren voor de
beschreven toepassing, de sensoren te monteren en te kalibreren.
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2 De sensoren
De sensoren zijn bedoeld om translaties te meten, ze zijn van het inductieve contactloze
type en worden gemaakt door Hottinger Baldwin Messtechnik type nummer Tr 102.

Lw
Lr

aarde

Afbeelding 2: Model v.d. sensor

In de sensor-handleiding (Berührungslose
Wegaufnehemer (1)) staan kalibratiecurves
voor de sensor over een bereik van 0 tot 3
mm. Om echter een hogere
nauwkeurigheid (0.25 µm) over een
kleiner bereik (-25 tot +25 µm) te kunnen
realiseren, moet de sensor opnieuw
gekalibreerd worden.
Omdat de in de handleiding geleverde
informatie vrij summier is, zal er
eerst een uitgebreidere afwijkingenanalyse voor de sensor worden uitgevoerd
(§ 2.2).

In afbeelding 2 is een model van de sensor geschetst. De sensor bestaat in princiepe uit
twee inductieve positie opnemers, één instelbare referentieopnemer Lw met instelbare
spleet Xr en opnemer Lw die tegen de te meten spleet Xw staat.

2.1 Fysisch karakter sensor
Om te achterhalen hoe de kalibratiecurve er in theorie zou moeten uitzien wordt hier het
fysisch karakter van de sensor beschreven.
Zie Elektrisch schema afbeelding 3:

Ul U*

Lr
Lr+Lw

Lw

Rl
Ul
Umeet

U2=U*

Lr

R2
Rl+R2

R2

~
~~J

Afbeelding 3: Elektrisch schema

Umeet=U2-Ul=U*(~R-2~

Rl+R2

Lr )
Lr+Lw

Lr=ingestelde referentie zelfinductie.
Lw =variërende zelfinductie.
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Volgens Gristof Rohrbach (2)
µo = inductieconstante voor vacuüm.

µfe = permeabiliteit van ijzer.
µl = permeabiliteit van lucht.
n =aantal spoelwindingen.
A=doorsnede oppervlak van de sensor.
Lfe =lengte die het magnetische veld in ijzer aflegt.
Llu= 2 * lucht-spleet tussen sensor en geleiding.

C2
Lw=Cl+-Llu
Umeet=U* (

Dus:

Met C 1 en C2 constanten.

R2 _
Lr*Llu
)
Rl+R2 Lr*Llu-Cl*Llu+C2

Hoe zit de Umeet dan in de formule om Llu te bepalen. (Deze formule tracht men te
achterhalen met de kalibratiecurve.)

Llu=

Llu=

C2*LI*U*(Rl+R2)
Umeet*(Rl+R2)*(Cl+Lr)-U*(Cl*Rl-Lr*C2)

C2
Cl+Lr

cJ
-c6
Umeet*C4-U*C5

Umeet bevindt zich in de formule dus onder de breukstreep.
Vanwege dit theoretisch resultaat is er een kleinste-kwadraten benadering met negatieve
exponenten voor de sensor opgesteld. Uit experimenten bleek echter dat deze benadering
net zo nauwkeurig was als een tweede-orde benadering (deze heeft evenveel parameters).
Later (in §2.2 blz 15) zal uitgelegd worden waarom er voor een lineaire benadering
(eerste orde) gekozen wordt.
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2.2 Afwijkingen-analyse van de sensor
Omdat de sensor op een aanzienlijk kleiner bereik gebruikt zal worden (met een hogere
nauwkeurigheid en tegen een ander materiaal dan toepassingen zoals die in de
sensorhandleiding beschreven zijn), is het nuttig om het gedrag van de sensor op
onderstaande punten beter te leren kennen:
- Houdermateriaal
- Scheefstand van de sensor t.o.v. de geleiding
- Nominale afstand tussen geleiding en sensor versus:
. reproduceerbaarheid tussen diverse hoeken van de sensor.
. reproduceerbaarheid tussen diverse Y-posities op de geleiding.
- Nominale afstand geleiding - sensor versus lineair gedrag
- Is voor elke Y-positie een andere kalibratiecurve nodig ?
- Sample- en meetfrequentie
- CAL-functie
- Geleiding materiaal
- Offset
- Drift

Test-opstelling
In de test-opstelling wordt gebruik gemaakt van een positioneertafel die elektrisch
aangestuurd wordt en als kleinste stapje ongeveer 1 µm kan maken. Aan die tafel werden
de sensor en een tripelspiegel bevestigd. Vanwege de geëiste nauwkeurigheid is het
namelijk noodzakelijk dat de positie van de sensor met een laser-interferometer kan
worden uitgelezen. De inductieve sensor moet tegen het geleidingmateriaal worden getest
omdat die ook tegen dat materiaal gebruikt zal worden.
Verder dient erop gelet te worden dat de metende laserbundels in het verlengde van de
sensor liggen zodat er geen Abbe-fout gemaakt wordt, dat de lengte van de metende
laserbundel kort is zodat veranderingen in de luchtcondities klein blijven en dat de
materiaalketens tussen sensor en geleiding en tussen sensor en spiegel klein zijn.
Er is voor gekozen de opstelling op de YEi
geleiding te plaatsen en de tafel dus in
Ei
verticale richting te laten bewegen, zoals
LO l
···············r···
in afbeelding 4 te zien is. Na het bouwen
·············--r--Laser
van de opstelling bleek de drift van de
beschreven testopstelling gedurende 120
seconden stilstand, gemeten met de laser,
slechts 0.07 µm te zijn.
Sensor'---+-+~
Figure 4: Test-opstelling
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Vergelijken van twee metingen ('Nerkelijke)
Over de reproduceerbaarheid van deze opstelling
2 x 10
kan gezegd worden dat de maximale afwijking
tussen twee metingen 2.4 µm is en optreedt op
-2
een afstand 0.07 mm van de geleiding. Het blijkt
.4
inderdaad uit de plot dat de sensor-waarde onder
de 0.07 mm van de geleiding een hoekig verloop
-8
heeft. Wellicht omdat de sensor de geleiding raakt.
Worden dus in de volgende experimenten met deze
-10
testopstelling afwijkingen in 3 µm grootte orde
· ~~2-~-0~2-0~.4-0~.6-0~8__o,~_J1.2
Lasermeting (mm]
gemeten dan kunnen daar verder geen conclusies
Afbeelding 5: reproduceerbaarheid v.d.
uit getrokken worden.
opstelling
Deze nauwkeurigheid is voldoende om te
onderzoeken voor welke factoren de sensor
gevoelig is. Voor de uiteindelijke kalibratie is echter een nauwkeurigere opstelling nodig.
Die wordt beschreven in § 3.1.
4

\

1

~

Houdermateriaal
Methode
Door verschillende materialen tegen het
klem vlak (afbeelding 6) van de sensor te leggen
en de sensorreadings uit te lezen, is te
ontdekken of het houdermateriaal waarmee de
sensor gemonteerd wordt, invloed heeft op de
Klemvlak
sensorreadings.
Resultaat
Afbeelding 6: Sensor
De sensor is ongevoelig voor niet metalen, licht
gevoelig voor aluminium en roestvaststaal (legt
men een stuk aluminium of roestvaststaal tegen het klemvlak van de sensor dan verspringt
de meetwaarde met een orde van 1 µm) en sterk gevoelig voor ferritisch staal (orde 10
µm).
Gezien de geëiste nauwkeurigheid is het dus belangrijk de sensor te kalibreren met een
houder die van het zelfde materiaal is als de houder waarin de sensor gebruikt zal worden.

~
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Scheefstand van de sensor t.o.v. de geleiding
Methode
Met de proefopstelling zijn een aantal
kalibratiecruves bepaald. Door de
kalibratiecurve (A), die bepaald is terwijl de
sensor nagenoeg loodrecht op de geleiding
stond, te vergelijken met kalibratiecurve (F),
waarbij de sensor ongeveer 5° uit het lood
stond, kan achterhaald worden of de sensor
gevoelig is voor de hoek waaronder hij
gemonteerd wordt.
Resultaat
In afbeelding 7 is te zien dat de twee
kalibratiecruves (A en F) in de plot elkaar
kruisen. Dat wil dus zeggen dat de krommen
niet op elkaar geschoven kunnen worden. De
maximale onderlinge afwijking op het bereik
van 0 tot 1 mm is 103.8 µm.

• 10' Vergelijken van twee metingen (Je orde beanderingen)
2,-----,----------.-----~

0

-2

F

A

-4

'"
"~

"E

-6

0

ê

'"

A

-8

(IJ

F

-10

-12
-14L.__ _ ___,___ _ _--'--_ _ __ J
0
05
15
Lasermeting [mmJ

Afbeelding 7: sensor scheefstand

Dit soort "grote" scheefstanden mogen dus niet getolereerd worden.

Maar hoe zit het met de kleinere hoeken?
Methode
Om te testen hoe de sensor zich gedraagt als hij een beetje uit het lood staat, is de sensor
op het oog in de "loodrechte" positie gezet. In die situatie zijn de curves ( 1 en J) gemeten.
Resultaat
x 10'
Vergelijken van twee metingen (Werkelijke)
In afbeelding 8 is te zien dat de kromme
van de meting waarbij de sensor loodrecht
0
stond (A) en die waarbij de sensor
-2
nagenoeg loodrecht stond (1, J) duidelijk
-4
verschillen. Aangenomen mag dus worden
dat ook een kleine scheefstand invloed
-6
heeft op de sensor waarde - positie curve.
-8
De onderlinge afwijkingen zijn in de orde
-10
van 20 µm en dus ontoelaatbaar.
2~~~~-~-~-~-~~

-12

·1.i'--2--'o---'-o.2--o--'-.4--0-'-.6--o'--.s_

_,__12

Lasermeting [mm]

Bij het ontwerp van een sensorhouder moet
Afbeelding 8: kleine scheefstand
er dus rekening mee worden gehouden dat
de sensor loodrecht op de geleiding
uitgelijnd kan worden of de sensor moet onder dezelfde hoek gekalibreerd worden als hij
gebruikt zal worden.
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Nominale afstand tussen geleiding en sensor versus
reproduceerbaarheid
De nominale afstand tussen de geleiding en de sensor is de afstand waarop de sensor ten
opzichte van de geleiding is gemonteerd. Rond die afstand zullen bij gebruik de kleinere
dynamische verplaatsingen optreden.

Reproduceerbaarheid tussen diverse hoeken van de sensor.
Tijdens het gebruik zal de sensor niet
alleen transleren (dit behoord hij te meten)
maar ook roteren (de uiteindelijk te meten
rotatie). In het vorige hoofdstuk is
LRk > LRI
geconcludeerd dat de rotatie invloed heeft
";=.~···· ...... ".
Llk
LLI
op de sensorreadings. Ideaal zou echter
zijn als de sensorreadings alleen
':·TCi<..:::·.
afhankelijk zijn van de translatie. De
invloed van de rotatie op de
sensorreadings dient dus geminimaliseerd
te worden. Door de nominale afstand
tussen sensor en geleiding te vergroten kan
men verwachten dat de invloed van de
rotatie op de sensorreadings kleiner wordt.
Dit omdat de verhouding tussen de
Afbeelding 9: nom.afstand - repro. hoeken
afstanden LR/LL dan kleiner wordt, zie
afbeelding 9.

LRk.c
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Methode
De sensor staat de ene keer op een nominale afstand van 0.2 mm tot de geleiding en de andere
keer op 1 mm tot de geleiding. De Y-slede staat
op een plaats vast. Aan de andere kant van de
X-geleiding is met gewichten een belasting
aangebracht zoals in afbeelding 10 te zien is.
Op die manier wordt de sensor enkele
boogseconden geroteerd en dwars op de
geleiding getransleerd (ook enkele µm's). Voor
verschillende scheefstanden en verschillende
nominale afstanden van de sensor wordt er
telkens een kalibratiecurve bepaald. Deze
metingen zijn niet met de proefopstelling maar
met de uiteindelijke houders ( § 3 .1) uitgevoerd.
alwlldng door CAL

··::·······::-.

r

-------=f: ...................................... y;,
··"._ i Start~sitie andere meting
--······- .... ____ ..)

Afbeelding 10: scheef trekken Y-slede

Omdat de CAL-functie van de DMC-kast (wordt later in § 2.2 blz 15
beschreven) voor elke meetsessie werd gebruikt zal de sensorreading
telkens (vóór elke meetsessie) op nul gezet worden waardoor het
verschil in nominale afstand tot de geleiding niet meer in de metingen
terug te vinden is. Omdat echter de kalibratiecurve niet lineair loopt en
vanuit een andere (onbekende, ± enkele µm) nominale afstand uit deze
curve vertrokken wordt, zal een deel van de onderlinge afwijkingen
tussen verschillende meetsessies (met verschillende gewichten) daar
aan te wijten zijn. Zie afbeelding 11

Afbeelding 11: CAL -> 1e orde

Resultaat
kalibratiecurve met:

kalibratiecurve met:

nom. afstand
[mm]

hoek
[bgs]

nom. afstand
[mm]

hoek
[bgs]

Maximale
afwijking tussen
metingen en
kalibratiecurve
[µm]

0.2

0

0.2

6.5

0.64

0.2

0

0.2

3.5

0.47

0.2

3.5

0.2

6.5

0.13

1.0

0

1.0

6.5

0.43

1.0

0

1.0

3.5

0.19

1.0

3.5

1.0

6.5

0.21

Naarmate het hoekverschil tussen twee meetsess1es groter 1s, 1s de onderlm ge maximale
afwijking ook groter. Dat was te verwachten.
De reproduceerbaarheid tussen verschillende scheefstanden van de sensor wordt, zoals in
theorie bedacht is, beter als de sensor verder van de geleiding af staat.
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Reproduceerbaarheid tussen diverse Y-posities op de geleiding.
Bij een grotere nominale afstand bereikt het inductief veld van de sensor waarschijnlijk een
groter geleiding-oppervlak. Men kan dus aannemen dat eventuele verontreinigingen in het
geleidingmateriaal beter worden uitgemiddeld waardoor de reproduceerbaarheid hoger
wordt. Daar tegenover staat dat er meer verontreinigde lucht tussen de sensor en het
geleidingmateriaal zit.
Methode
Om te onderzoeken of de nominale afstand tussen de sensor en de geleiding in de praktijk
inderdaad van invloed is op de reproduceerbaarheid van de kalibratiecurve, zijn er voor een
nominale afstand van 0.2 en 1 mm telkens voor drie verschillende plaatsen op de geleiding
(Y =50, Y =250 en Y =515 mm) kalibratiecurves bepaald, allen met een bereik van 100
µm. Ook deze metingen werden in de uiteindelijke sensorhouders uitgevoerd.
Resultaat
De maximale onderlinge afwijking tussen de drie kalibratiecurves (voor drie verschillende
Y-posities) waarbij de sensor op een nominale afstand van 0.2 mm stond, was 0.2 µm.
De maximale onderlinge afwijking tussen de drie kalibratiecurves waarbij de sensor op een
nominale afstand van 1 mm stond, was 0.24 µm.
De reproduceerbaarheid tussen de diverse Y-posities wordt slechter naarmate de sensor
verder van de geleiding staat.

Nominale afstand geleiding - sensor versus lineair gedrag
Later zal blijken dat vanwege de CAL-functie een lineaire kalibratiecurve toegepast zal
worden, zie § 2.2 blz 15. Daarom is het nodig de sensor zo te plaatsen dat hij zich min of
meer lineair gedraagt.
Uit de kalibratiecurve uit de handleiding van de sensor (Berührungslose Wegaufnhemer
(3)), maar ook uit eigen kalibratiecurves, blijkt dat naarmate het contra-materiaal verder
van de sensor verwijderd is de kalibratiecurve zich meer lineair gaat gedragen. Uit het
oogpunt van lineair gedrag zou men dus voor een grote nominale afstand kiezen. Helaas
gaat, zoals dat in het vorige alinea is beschreven, bij een grotere nominale afstand de
reproduceerbaarheid voor verschillende Y-posities achteruit. Er dient dus een compromis
gevonden te worden.

Methode
Voor de nominale afstand van 0.2 en 1 mm zijn lineaire kalibratiecurves opgesteld.
Daarvan zijn over een bereik van -50 tot + 50 µm de maximale afwijkingen tussen de
kalibratielijn en de werkelijke meetwaarden bepaald.
Resultaat
Voor een nominale afstand van 0.2 mm was de maximale afwijking tussen kalibratielijn in
werkelijkheid 2 µm en voor de nominale afstand van 1 mm was die afwijking 1.4 µm.
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Is voor elke Y -positie een andere kalibratiecurve nodig ?
Tijdens gebruik van de sensoren zullen ze in Y-richting langs de geleiding bewegen (ze
meten in de X-richting). Het is dus nodig dat de sensoren voor alle Y-posities een zelfde
kalibratiecurve in X-richting vertonen.

Methode
Op de posities Y =515, Y =250 en Y =50
mm zijn kalibratiecurves over een bereik
van -50 tot + 50 µm bepaald.
Resultaat
In afbeelding 12 is te zien dat deze
metingen over elkaar heen vallen. De
maximale onderlinge afwijking tussen de
drie kalibratiecurves is 1.4 µm.

Sensorreadings
2000
0

-2000
-4000
-6000 ~-~-~-~--'-----'-----'

-0rn -0m -0m

o om om om

Afstand tot geleiding [urn]
afbeelding 12: Kalibratie op verschillende Y-posities

Sample- en meetfrequentie
De samplefrequentie is de frequentie waarmee de meetversterker, die tussen de sensoren
en de computer zit (in het vervolg DMC-kast), een meting uit de sensoren neemt. De
meetfrequentie is de frequentie waarmee de DMC-kast een meetwaarde uitgeeft naar de
computer. De meetfrequentie is dus lager of gelijk aan de samplefrequentie (Digitales
MeBverstärkersystem (4)). Als de meetfrequentie lager dan de samplefrequentie is, dan is
de uitgegeven meetwaarde dus een middeling van diverse samplemetingen. Hier is
onderzocht of een verandering in een frequentie invloed heeft op de vorm van de
kalibratiecurve.
Uit voorgaande metingen bleek de belangrijkste mechanische eigenfrequentie van de
meetmachine rond de 5 Hz te liggen. Om met punten uit een sinus (amplitude 25 µmen
trillingstijd 0.2 sec) een resolute van 0.25 µm te krijgen, moet er met minimaal 3125 Hz
gemeten worden. Want de maximale helling die de beschreven sinus 25*SIN(2n*t/0.2)
maakt is 25*2n/0.2*COS(O) = 785.4 µm/sec. Om een resolutie van 0.25 µm te krijgen
moet er dus elke 0.251785.4= 0.00032 seconde gemeten worden. Dat komt dus overeen
met een minimale meetfrequentie van 1/0.00032=3125 Hz.

Methode
Daartoe zijn er kalibratiemetingen bij 50 Hz meetfrequentie en 250 Hz samplefrequentie
gedaan en metingen bij 1200 Hz meetfrequentie en 2400 Hz samplefrequentie.
Resultaat
Tussen beide metingen is geen noemenswaardig verschil te ontdekken. De maximale
onderlinge afwijking was 0. 09 µm. De belangrijkste gemeten mechanische eigenfrequenties
van de meetmachine liggen rond de 5 Hz. Met gemak kan de meetfrequentie voldoende
hoog gekozen worden en kan men ervoor zorgen dat de uitgegeven meetwaarde een
middeling is van een groot aantal samplemetingen.
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CAL-functie
Bij het aanroepen van de CAL-functie van de DMC-kast worden de sensorreadings op nul
gezet. De metingen die daarna volgen zijn relatief ten opzichte van de positie waarin de
sensor zich bevond tijdens het aanroepen van de CAL-functie.
Enkele neveneffecten van de CAL-functie:
De CAL-functie moet voor het meten weer uitgezet worden anders zet de DMCkast om de seconde de sensorreadings weer op nul. Volgens handleiding (Digitales
MeBverstärkersystem (5)) "Ein Ausschalten der Kalibrierrechnung ist sinnvoll,
wenn die Messwerte sehr schnell ausgegeben werden sollen."
Uit diverse metingen bleek dat wanneer de CAL-functie niet gebruikt wordt het
teken van de sensorreadings bij het aanzetten van de apparatuur kan omslaan. Waar
dit aan ligt is helaas niet verder onderzocht.
Als de CAL-functie inderdaad voor elke
.---------------------.
meting gebruikt zal worden dan moeten de
ElgenhJ: uit
sensoren tijdens het aanroepen van die
te geven
functie telkens in "exact" dezelfde positie
sensorreadlngs
staan of er moet een eerste orde
kalibratiecurve gebruikt worden. Gebruikt
Uitgegeven
men namelijk een hogere orde en weet
r:...... .
sensorreadings
o·-~·
men niet exact op welke afstand tot de
..c.L
• ..c.L
geleiding het nulpunt van de sensor gelegd
WerKe11;: punt waar
wordt, dan hoeft een bepaalde "gemeten"
CAL Is aangeroepen
afstandverandering niet overeen te komen
Afbeelding 13: CAL -> 1e orde
met de werkelijkheid omdat men vanuit
een ander punt in de kalibratiecurve is
vertrokken. Zie afbeelding 13.
In § 2.2 blz 13 is de lineariteit van de kalibratiecurves onderzocht.

Geleidingmateriaal
Methode
De sensor wordt tegen verschillende materialen gedrukt zodat de sensor telkens op een
afstand van ongeveer 0 mm tot het materiaal staat.
Resultaat
Voor verschillende contra-materialen geeft de sensor volstrekt andere sensorreadings. Dat
is gezien het inductief karakter van de sensor te verwachten ook.
Als echter de sensor op verschillende plaatsen op de X-geleiding gedrukt wordt, blijken de
sensorreadings ook behoorlijk te variëren terwijl dat toch het zelfde soort materiaal is. De
X-geleiding is aan de binnenkant van verstevigings-schotten voorzien. Wellicht zullen de
schotten en hun lasverbinding in de X-geleiding voor een verstoring zorgen.
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Maar zelfs aan één kant van de massieve
Y-geleiding bleken er zich
onregelmatigheden voor te doen. In
afbeelding 14 zijn de metingen van de
tastende sensor 6 (die dus de echte
geometrie van de geleiding meet) en de
meting van de inductieve contactloze
sensor 3 te zien. Het ligt dus voor de hand
dat het materiaal op die plaats van een niet
homogene samenstelling is.
Omdat de sensoren op willekeurige Yposities gebruikt dienen te worden, moet
voor elke Y-positie al dit soort
afwijkingen bekend zijn. Zodat er een
referentie is, OFFSET in het vervolg.
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Sensor 3
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2
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Afbeelding 14: Onregelmatigheden in de offset

Bepalen van de OFFSET
Om de hierboven beschreven afwijkingen, ten gevolge van het niet homogene geleidingmateriaal, uit de weg te gaan zijn de sensoren aan de andere kant van de Y-geleiding
geplaatst. Aan die kant is het verloop van de offset veel regelmatiger.
Na even spelen met de meetmachine bleek dat de offset van de Y-as niet alleen afhangt
van de Y-positie maar ook van de positie van de X-slede. Als de X-slede namelijk geheel
rechts gezet wordt en daarna helemaal links, dan meet de Y-offset een verschil van 2 µm,
alhoewel er in Y-richting niets verschoven is. Vanzelf sprekend zal dit het bepalen van een
praktisch bruikbare offset vermoeilijken.

Methode
Bij het bepalen van de offset voor de Y-geleiding is het nuttig de positie van de meetkop
in X- en Z-richting te kennen en constant te houden. Gekozen werd voor: X=O mm en
Z=450 mm. De verplaatsingssnelheid van de Y-slede tussen twee meetpunten was 10
mm/s.
Over de hele Y-geleiding werden om de 2 mm de sensor waarden uitgelezen.
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Resultaat
Het blijkt dat de
offset slecht
reproduceerbaar is.

0
-2

In afbeeldingen 16
en 17 zijn deze
twee grafieken
anders
gepresenteerd. Dan
wordt meteen
duidelijk dat de
offset slecht
reproduceerbaar is.
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Afbeelding 15: Offset
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Afbeelding 16: Offset sensor 4

Afbeelding 17: Offset sensor 3

Uit de afbeelding 17 blijkt de reproduceerbaarheid van de offset rond de 0.5 µm te liggen.
Het maakt niet uit hoe men de offset in kaart brengt, deze slechte reproduceerbaarheid zal
altijd blijven.
Als men echter bereid is om meetsnelheid in te leveren zou men na een meting de
meetmachine even stil kunnen laten staan. Op het moment dat de meetmachine namelijk in
rust is, zou men de offset van de sensoren kunnen meten. Die offset aftrekken van de
sensorwaarden die gelijktijdig met het uitlezen van de meetmachine scales werden
gemeten.
Dus: de machine beweegt, er wordt meetdata gewonnen en de scales van de meetmachine
worden uitgelezen., op een gegeven moment stopt de machine en trilt nog wat na, daarna
bevindt de machine zich in een rusttoestand, op dat moment wordt met de sensor de
offset-waarde genomen en afgetrokken van alle van te voren gewonnen meetdata.
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De gemeten offset is in de vorm van een zevende-orde benadering in kaart gebracht. De
maximale afwijking van de zevende-orde benadering is voor sensor 3: 0.46 µmen voor
sensor 4: 0.39 µm. De fout door de reproduceerbaarheid van de offset is dus ongeveer
even groot als de afwijking in de benadering van de offset.
In het programma DMCY.PAS is het mogelijk door het opgeven van de Y-positie (tussen 40 en 516 mm) de
zevende-orde benadering van de offset te gebruiken. Zoals verwacht werkt dit echter niet naar wens. De andere
methode is ter demonstratie ook opgenomen in dit programma, drukt men op "o" dan wordt de huidige
sensorwaarde als offset genomen voor de komende meetwaarden.

Drift
Methode
Terwijl de sensor in de uiteindelijk ontworpen houder (zie § 3.1) op zijn plaats gehouden
werd (er stond geen druk op de luchtlagers waardoor de sledes vast op elkaar lagen) is
gedurende 20 minuten elke 30 seconden een sensormeting genomen.
Resultaat
0.3 ~--~---~---~--~
Die 20 minuten bleek de sensor in de
Drift
uiteindelijke houder 0.36 µm te driften. Bij
0.2
langdurig meten (bijvoorbeeld een uur),
[µm]
zonder dat er een nieuwe referentie
0.1
genomen wordt, zal de nauwkeurigheid
van de metingen ten gevolge van drift
ontoelaatbaar laag worden.

-0~ l ~

-0.2 .....__ ___.__ _ __.___ _ _.___ ___.
10
15
20
0
5

tijd [min]
Afbeelding 18: Drift
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2.3 Bespreking van de afwijkingen-analyse
Uit de resultaten van het hiervoor beschreven onderzoek kunnen een aantal conclusies
getrokken worden met betrekking tot het ontwerp van een houder, de montage van de
sensoren, de methode van kalibreren en het gebruik van de sensoren.

Houderontwerp
De sensor is gevoelig voor: het houdermateriaal, voor scheefstand zelfs onder kleine
hoeken en voor het contra-materiaal. Vandaar dat het verstandig lijkt om elke sensor in
dezelfde houder en tegen hetzelfde contra materiaal te kalibreren en te gebruiken, zonder
de houder na het kalibreren nog te verplaatsen.

Montage van de sensoren
Hoe groter de nominale afstand tussen sensor en geleiding hoe
* slechter de reproduceerbaarheid over verschillende Y-posities,
* minder gevoelig de sensor is voor het scheef staan tijdens gebruik,
* meer de kalibratiecurve lineair wordt (nodig bij CAL-functie).
Bij de montage van de sensor zal er dus een compromis gevonden moeten worden in de
nominale afstand tussen sensor en geleiding.

Methode van kalibreren
De bewegingsrichting van de sensor tijdens het kalibreren heeft geen invloed op het
resultaat. De gekozen sample- en meetfrequenties hebben geen invloed op de
kalibratiecurve. Bij gebruik van de CAL-functie is het zinloos een hogere orde
kalibratiecurve te bepalen dan een lineaire.

Gebruik van de sensoren
Mits er regelmatig (evt. met de CAL-functie) een nieuwe referentie genomen wordt, is de
drift in de sensoren nauwelijks van invloed. De meetfrequentie moet zodanig hoog zijn
dat er per mechanische eigentrilling van de meetmachine genoeg meetpunten zijn
bijvoorbeeld 150 Hz. Dan heeft men bij en mechanische eigenfrequentie van 5 Hz,
3125/5=625 meetpunten per trilling van de constructie. De samplefrequentie kiest men
het best zo hoog mogelijk (9600 Hz) zodat elke meetwaarde.een gemiddelde is van zoveel
mogelijk samples. Problemen zijn te verwachten bij de slechte reproduceerbaarheid van
de offset. Het maakt niet uit hoe nauwkeurig men de offset in kaart brengt de
reproduceerbaarheid blijft 0.5 µm. Als men dus met een van te voren bepaalde offset de
sensorwaarden "corrigeert" dan kan er niet nauwkeuriger dan 0.5 µm gemeten worden.
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3 Implementatie van de sensoren
3.1 De houder
Zoals in de bespreking van het onderzoek is vermeld is er voor gekozen om de sensoren
in de uiteindelijke houder te kalibreren. Daartoe is er een houder ontworpen waarin de
contactloze inductieve sensor (de te kalibreren sensor) zodanig bevestigd is dat hij met
schroefjes getransleerd kan worden. Deze translatie wordt ook met een tweede tastende
sensor (de kalibreer- of referentie-sensor) gemeten.
Bij het kalibreren bleek helaas dat de houder te veel boog, door de kracht die de
schroefjes uitoefenen om de sensor te transleren. Zoals op afbeelding 19 te zien is, zit de
referentiesensor op het zelfde "eilandje" als de schroefjes. Door de kracht die de schroefjes
uitoefenen om de sensoren te transleren, wordt dit "eilandje" weggedrukt. De
referentiesensor meet dus niet alleen de translatie van de contactloze te kalibreren sensor
maar ook het weg drijven van het "eilandje" waarop hij zelf staat.
Om het weg drijven van het "eilandje" te verminderen is er een verstevigings-plaatje
ontworpen dat op de houder geschroefd dient te worden. Een deel van de houder moet
echter kunnen beweging. Vandaar dat het verstevigingsplaatje niet tegen de houder ligt
maar er tussen houder en verstevigingsplaatje ,op de plaatsen waar het plaatje aan de
houder vast zit, onderlegschijfjes zitten. Na het kalibreren wordt het bewegende deel van
de houder via onderlegschijfjes en twee schroefjes tegen het verstevigingsplaatje geborgd.
Uit dit ontwerp kunnen we leren dat we de kracht waarmee de kalibratiebeweging wordt
opgedrongen (de schroefjes) op een verkeerde plaats ligt. Het is beter deze kracht tussen
twee punten waar niets gemeten wordt te leggen. In bijlage blz 35 zijn tekeningen van alle
afzonderlijke onderdelen met maten opgenomen.
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Afbeelding 19: Samengestelde sensorhouder
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3.2 Kalibratie
Hieronder volgt een korte beschrijving van het kalibratieproces. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de bijlage blz 38.
Als eerste kalibreert men de tastende referentiesensor in de houder tegen de laser.
Dan wordt de houder (met referentiesensor) op de plaats waar hij gebruikt zal worden op
de meetmachine gemonteerd, de contactloze te kalibreren sensor wordt op de gewenste
nominale afstand tot de geleiding in de houder bevestigd en pas daarna kalibreert men met
de referentiesensor de contactloze sensor.
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4 Controle
4.1 Statische controle
In eerste instantie werd aangenomen dat behalve de luchtlagerstijfheid alle andere
constructie-elementen veel stijver waren en deze te verwaarlozen waren. Na metingen
bleek echter dat de bijdrage van de eindige stijfheid der constructie-elementen een
ongeveer even grote invloed hadden op de hoekverdraaiing als de luchtlagerslapheid.

In de hieronder beschreven statische
controles werd door middel van gewichten
(zie afbeelding 20) een statische
hoekverdraaiing aan de X-geleiding en Yslede opgedrongen. De hoekverdraaiing
werd met de sensoren gemeten en
vergeleken met de door de laserapparatuur
op diverse plekken gemeten
hoekverdraaiingen.

Afbeelding 20: Statische excitatie

Voor gedetailleerde beschrijvingen van de meetopstellingen wordt er verwezen naar de
bijlage blz 48.

Grond - bovenkant slede (overall)
Als de aanname dat de constructie-elementen nauwelijks vervormen waar zou zijn, dan is
de met de sensoren gemeten hoek tussen geleiding en slede even groot als de gemeten
hoek tussen grond en slede.
Resultaat
Bij bijvoorbeeld een belasting van 8 kg (dat komt overeen met een moment van 113.8
Nm) was de hoek tussen de grond en de bovenkant van de slede 8.1 bgs en tussen de
sensoren (onderkant slede) en de Y-geleiding 3.6 bgs. De aanname dat de luchtlagers
voor zowat alle deformatie verantwoordelijk zouden zijn, klopt dus niet. Of de sensoren
werkten niet goed, rede voor meer onderzoek.

22

Sensor - geleiding
In eerste instantie moet gecontroleerd worden of de sensoren inderdaad goed werken.

Methode
Met mechanische meetklokjes worden de verplaatsingen van de sensoren in hun
gebruikers positie gecontrolleerd.

Resultaat
Het bleek dat de sensoren goed werken. De luchtlagers zijn dus blijkbaar niet de enige
constructie-elementen die deformeren. Vanaf hier word er gezocht welke deformatie, bij
welke constructie-elementen optreedt.

Andere constructie-elementen
In de onderstaande tabel zijn de hoekverdraaiingen ten gevolge van een torsie moment van
113.8 Nm tussen diverse constructie delen opgenomen.
Constructie-elementen

Hoek [bgs]

Geleiding - bovenkant slede

6.0

Onderkant Y-slede (houders van de sensoren) - bovenkant slede
(bevestiging van de X-geleiding)

2.5

Meetbed - sensoren (onderkant geleiding)

6.1

Grond - meetbed

:::.:::0

Uit deze metingen kunnen torsiestijfheden voor de verschillende constructie-elementen
berekend worden. Zie bijlage blz 50.
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4.2 Bespreking van de statische controle
De hiervoor beschreven metingen zijn in afbeelding 21 schematisch samengevoegd. De
getallen stellen de gemeten hoeken (in bgs) tussen de diverse constructiedelen voor, bij
een belasting van 113.8 Nm aangebracht aan de bovenkant van de Y-slede. Opgemerkt
dient te worden dat de hoekmeting met de laser niet nauwkeuriger dan ±0.5 bgs was en
dus bij elke afzonderlijke meting een hoek van 0.5 bgs zou kunnen worden opgeteld of
afgetrokken.
Lus tussen grond en houder:
Lus tussen geleiding en bovenkant slede:
Lus tussen grond en bovenkant slede:

5.1=3.6+1.5 ::::: 6.1-0.1 =6.0
bgs
6.1=3.6+2.5 ::::: 6.0
bgs
7.6=2.5+3.6+1.5 :::::8.1::::: 1.5+6.1 .6 bgs

Bovenkant
slede
Houder

Geleiding
Grond
Bed
Afbeelding 21: Bespreking van de statische controle

Voor ons is het gedrag tussen het meetbed en
de bovenkant van de slede van belang, omdat
daar de X-geleiding bevestigd is, waarop de Zas met de meetstift zit. Als de door de sensoren
gemeten hoek (tussen geleiding en onderkant
slede) met een factor 2.1 vermenigvuldigd
wordt dan stelt dat getal de hoek tussen
meetbed en bovenkant van de slede voor. Deze
factor is bepaald uit 15 metingen op
verschillende Y-posities. Zie afbeelding 22.

rnclor: laserhoek/sensorhoek
2.5

1.5

0.5
0'--~--'-~~-'-~~~~~~

100

200

300y

(mmfOO

500

Afbeelding 22: correctie-factor
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4.3 Dynamische controle
Zoals in de inleiding beschreven zullen de sensoren uiteindelijk gebruikt worden voor het
bepalen van dynamische meetafwijkingen van de 3D-meetmachine. Vanzelfsprekend is het
dus nuttig te controleren of de sensoren ook dynamisch goed meten. Bij de dynamische
controlemetingen wordt de Y-slede geëxcitateerd door met de joystick de Y-slede te
bewegen en deze plots (rond Y = 400 mm) stop te zetten. Op dat moment wordt
gedurende 8 seconden met de sensoren en de laser een aantal metingen uitgevoerd.
Gemeten wordt dus de vrije trilling van de meetmachine. Helaas biedt deze methode geen
al te goed reproduceerbare excitatie, ze geeft echter op een eenvoudige wijze toch een
relatief goed beeld van de bruikbaarheid van de sensoren als het gaat om het meten van
dynamische effecten. Voor het uitlezen van de sensoren werd het programma
DMC_SAMP.PAS gebruikt.
Hieronder zijn kort enkele resultaten van het onderzoek beschreven. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de meetopstellingen wordt er verwezen naar de bijlage blz
51.

Grond - bovenkant slede
Zoals reeds vermeld, is men uiteindelijk geïnteresseerd in de hoek die de X-geleiding (die
vast zit aan de bovenkant van de Y-slede) tijdens een beweging maakt ten opzichte van de
grond of meetbed. Uit de statische controle(§ 4.1) blijkt er tussen de door de sensoren
gemeten hoek (tussen Y-slede en Y-geleiding) en de hoek tussen de bovenkant van de Yslede en de grond een factor 2 .1 te zitten. De bruikbaarheid van deze factor wordt hier
onderzocht.

Resultaat
De meetresultaten zijn in
afbeelding 23 weergegeven.
Daarbij zijn de door de sensoren
gemeten hoeken reeds met de
statische correctiefactor 2 .1
vermenigvuldigd.
Het maximale verschil tussen
hoogste top en diepste dal van de
hoek tussen bovenkant slede en
grond is 24.2 bgs.
Het maximum in top-dal voor de
hoek tussen sensorhouders
(onderkant slede) en geleiding is
11.6 bgs. 11.6*2.1 =24.4 bgs.
Uit onder andere deze meting
blijkt dat de statische correctiefactor ook bij het dynamisch meten
als dynamische correctiefactor
gebruikt mag worden.

Hoek

10~-~--~-~--~--~-~

[bgs]

-5

-10

".. laser
sensoren

-15

-20
0.5

Sensorhoek * 2. 1
1.5

2

2.5

3

3.5

tijd (sec]

Afbeelding 23: Grond - bovenkant slede
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Andere constructie-elementen
Om iets meer inzicht te krijgen van het dynamische gedrag van enkele constructieelementen afzonderlijk zijn er nog een aantal dynamische metingen met de laser
uitgevoerd. Resultaten van deze metingen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor
meer details wordt er naar de bijlage blz 51 verwezen.

Constructie-elementen

Maximaal
verschil
tussen top en
dal [bgs]

Grond - geleiding

7.5

Geleiding - bovenkant slede

12.2

Houder (onderkant slede) - bovenkant van de slede

3.4

Geleiding - houder (onderkant slede)

11.6

26

4.4 Bespreking van de dynamische controle
De hiervoor beschreven resultaten van de dynamische metingen zijn in afbeelding 24
schematisch samengevoegd. De getallen uit deze afbeelding staan voor het verschil tussen
hoogste top en laagste dal van de in de tijd gemeten torsie (in bgs) voor de verschillende
constructie-elementen. Opgemerkt dient te worden dat door de slecht reproduceerbare
excitatie (beweging werd opgelegd met een joystick), ook de gemeten hoeken slecht
reproduceerbaar zijn. De ene keer kunnen de gemeten hoeken bijvoorbeeld bijna twee
keer zo groot zijn als de vorige. Om toch metingen met elkaar te kunnen vergelijken, zijn
bij elke meetopstelling meerdere dynamische metingen gedaan en is de meeting met de
grootste resultaten in dit verslag opgenomen. Daarnaast dient men in de gaten te houden
dat de hoekmeting met de laser niet nauwkeuriger dan ±0.5 bgs uitgevoerd is.
Lus tussen geleiding en bovenkant slede:
13.7 bgs
12.2 = 11.6 + 3.4
Lus tussen grond en bovenkant slede:
24.2
3.4
19.7 = 7.5 + 12.2

=

=

+ 1.6 + 7.5

22.5

bgs

Bovenkant
slede
Houder

Geleiding

Grond
Afbeelding 24: Dynamische controle

Zoals in § 4.3 geconcludeerd is, blijkt dat de gevonden statische correctiefactor 2.1 ook
bij dynamische hoekmetingen goed te gebruiken is. Als dus bij het gebruik van de
sensoren de gemeten hoek (tussen de Y-geleiding en de Y-slede) vermenigvuldigd wordt
met 2.1 dan vindt men de hoek waaronder de Y-slede staat ten opzichte van de grond.
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4.5 Gedrag van de taster op de 3D-meetmachine.
Liefst zou men de bijdrage van de door de sensoren gemeten torsie in verhouding tot de
uiteindelijke dynamische meetafwijking van de meetmachine willen bepalen. De
translatietrilling op de tasterpositie van de meetmachine bevat echter niet alleen de met de
sensoren te bepalen torsie vermenigvuldigd met de arm, maar o.a. ook de translatietrilling
van de Y-slede op zich. Deze laatste is echter op dit moment nog niet te achterhalen.
Wel kan onderzocht worden of pinole dezelfde trillingsvorm vertoont als bij de Y-slede en
in hoeverre het uitbuigen van de X-geleiding nog van invloed is op de dynamische
meetafwijking van de meetmachine.

Methode
Om de rotatie rond de Z-as te meten op de plaats waar de meetstift van de meetmachine
zit, werd de hoekspiegel onder aan de pinole bevestigd. Dat is de plaats waar normaal de
taster van de meetmachine zit. De rest van de laserapparatuur stond met een standaard op
de grond. De meetmachine werd in de positie X=O, Z=O mm gereden. Met de joystick
werd in Y-richting bewogen en rond Y =400 mm werd de machine plots stopt gezet.

Resultaat
De met de laser op de pinole en met de
sensoren op de Y-slede gemeten
torsietrillingen staan in afbeelding 25. In
deze grafiek staat de puntlijn voor de hoek
tussen Y-geleiding en Y-slede, de
sensorwaarden zijn dus niet met de factor
2.1 vermenigvuldigd. Duidelijk is te zien
dat de belangrijkste eigenfrequentie van de
torsietrilling bij de pinole dezelfde is als
die bij de Y-slede.

Hoek

Aan pinole

20

"".Bij sensoren

-10

3

35

4
45
tijd [sec]

5
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Afbeelding 25: Torsie van pinole
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Hoek
[bgs]

10

-10

3

3.5

4

4.5

tijd [sec]

5

5.5

In afbeelding 26 staat dezelfde meting als in
afbeelding 25 hierboven, de door de sensor
gemeten hoeken zijn nu echter met een factor 3
vermenigvuldigd. De grafiek van de lasermeting aan de pinole valt nu vrijwel over die
van de met een factor 3 vermenigvuldigde hoek
tussen de Y-geleiding en de Y-slede. Met
andere woorden: er zit een constante factor
tussen beide dynamische hoekmetingen.

Afbeelding 26: Torsie van pinole
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Wat volgt uit de constante factor 3?
Voor de torsie aan de pinole levert de rotatie van de Y-slede een bijdrage van
2 .1028/3 = 70 %. Naast de rotatie van de Y-slede rond de Z-as (70 %) is er nog een
bijdrage ten gevolge van andere componenten (30%). Deze bijdrage is mogelijk
afhankelijk van:
* trillen van de standaard of grond waar de laserapparatuur op stond;
* buigen van X-balk in XY-valk;
* rotatie van X-slede rond de Z-as;
* rotatie van de Z-slede rond de Z-as;
Uit deze drie zal enkel het buigen van de X-balk een translatie-afwijking en dus een
meetafwijking aan de pinole teweeg brengen.
Als de X-slede in een andere positie staat, zal wellicht een andere factor dan 3 tussen de
pinolehoek en Y-sledehoek gevonden worden. Dit omdat de massa (Z-geleiding + X-en
Z-sledes) dan op een andere plaats staat. Waardoor de traagheidskracht, welke zorgt voor
het uitbuigen van met name de X-geleiding, op een andere plaats op die X-geleiding
aangrijpt en dus de X-geleiding anders buigt.
In het kort komt het hier op neer dat:
* de trillingsvorm aan de pinole dezelfde is als die van de Y-slede;
* de verhouding tussen rotatie van de Y-slede en de pinole niet constant is.

29

5 Meten met één sensor
Mocht uit het onderzoek naar softwarematige correctie van dynamische afwijkingen
blijken dat deze methode inderdaad goed werkt, dan zal men wellicht overwegen ook dit
type van softwarematige correctie in machines op te nemen. Bij implementatie van deze
methode in een commercieel produkt, dient men echter ook op de kosten te letten. De
hoek van de Y-slede wordt nu met twee sensoren gemeten. Als er echter met één sensor
het zelfde bereikt kan worden, dan kunnen er kosten gespaard worden.

5.1 Theorie
Als er door de slede alleen een moment moet worden
opgevangen dan werkt op beide luchtlagers een even
grote kracht. Als aangenomen wordt dat beide lagers
een zelfde stijfheid hebben, zullen ze beide even ver
ingedrukt worden (weliswaar in tegengestelde
richtingen). In dat geval is het voldoende om met één
sensor te meten, de andere zou dan toch het zelfde
meten. Zie afbeelding 27.

Alleen een moment

__1
__J

Afbeelding 27: Alleen moment

Anders wordt het als er naast dat moment ook nog
een kracht in de meetrichting van de sensor werkt. In
dat geval zal het ene lager wat verder ingedrukt
worden dan het andere. Als dan met één sensor
gemeten zou worden, kan er geen correcte hoek
gevonden worden. Er zijn dan namelijk twee
vrijheidsgraden (verplaatsing en rotatie) en maar één
meetwaarde waarin beide vrijheidsgraden een aandeel
Afbeelding 28: moment en kracht
hebben. Meet de sensor bijvoorbeeld de grote
indrukking dan zou de berekende hoek te groot zijn,
meet de sensor de kleine indrukking dan zou de berekende hoek te klein zijn t.o.v. de
werkelijkheid. Zie afbeelding 28.
Moment an Kracht
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5.2 Praktijk
Alleen een moment
Methode
De hoekspiegel werd op de Y-slede geplaatst, de rest van de laserapparatuur stond met
een statief op de grond. Met de joystick werd de bewegende Y-slede plots stop gezet.
Omdat er enkel in Y-richting werd bewogen zullen de taagheidseffecten door een zuiver
moment door de Y-slede opgevangen worden. Alleen de meetwaarde van sensor nummer
3 werd gebruikt om de hoek uit te rekenen.
Hoek= Xsen3 * 180 *60*60*2 .1
580/2
1t

Resultaat
In afbeelding 29 zijn twee grafieken opgenomen:
* De door de laser gemeten hoek.
* De hoek berekend uit de meetwaarde van
één sensor.
Beide grafieken vallen zowat over elkaar. Als er
dus geen (traagheids-)kracht in de meetrichting
van de sensor optreedt, is de rotatie van de Yslede rond de Z-as met één sensor goed te
bepalen.

•2b~.5-~--1.~5-~--2~.5--3~_....

lijd [sec)

Afbeelding 29: Alleen moment

Invloed van traagheidskracht in sensormeetrichting
Methode
Alleen de X-slede werd willekeurig heen en weer bewogen terwijl de sensoren op de Yslede in X-richting meten. Op die manier werd onderzocht in hoeverre de
traagheidskrachten in X-richting de sensorwaarde beïnvloeden.
Resultaat
SchiJnbare hoek [bgsJ
0.4 .-----.---...---.---.------,---...----,
De maximale amplitude in de verplaatsing in
X-richting van de sensoren ten gevolge van
0.2
de optredende traagheidskrachten in Xrichting is 0.6 µm. Als de hoek van de Yslede slechts met één sensor bepaald zou
worden, dan zou de maximale afwijking van
die hoek tengevolge van de traagheidskracht
-0.2
in X-richting 0.4 bgs zijn (afbeelding 30).
12
14
0
2
4
6
.8
10
Men kan dus, gezien de geringe
tiJd [sec]
verslechtering in de nauwkeurigheid van de te Afbeelding 30: Al leen kracht
bepalen hoek en de kostprijs bij een
eventueel commercieel produkt, overwegen de hoek met slechts één sensor te bepalen.
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6 Conclusie
Met de inductieve contactloze positie-sensoren kan een gedeelte van de dynamische
afwijkingen gemeten worden. Het enige dat de bruikbaarheid van de sensoren voor
dynamische softwarematige correctie van de meetmachine in de weg zou kunnen staan, is
het probleem van de slecht reproduceerbare offset zoals dat in § 2.2 beschreven is.
De aanname dat de luchtlagers relatief slap zouden zijn ten opzichte van andere
constructie-elementen en we dus de andere constructie-elementen als oneindig stijf zouden
kunnen beschouwen is niet waar. Gezien de eindige stijfheden van constructie-elementen,
kan de hoek tussen (bovenkant) Y-slede en het meetbed gevonden worden door de hoek
die de sensoren tussen de Y-geleiding en de Y-slede meten (over het lucht lager) met een
factor 2. 1 te vermenigvuldigen.
De geëiste minimale meetfrequentie van 3125 Hz is geen probleem. Zoals in § 2.2
beschreven is, kan er met maximaal 6900 Hz gemeten worden.
De nauwkeurigheid waarin de sensoren kunnen meten is afhankelijk van drie factoren:
* Is het probleem van de slecht reproduceerbare offset wel of niet opgelost,
* wordt de hoek met één of twee sensoren gemeten,
* gebruikt men de eerste- of derde-orde kalibratiecurve.
In de tabel hier onder staan, voor verschillende combinaties van die factoren, de met de
inductieve contactloze sensor(en) haalbare nauwkeurigheden. De totale nauwkeurigheid
Orotaat zoals die in de tabel staat is met de volgende formule bepaald uit de deelnauwkeurigheden oi :

ö totaal=JL öi 2
Combinatie

Positienauwkeurigheid in µm

Hoeknauwkeurigheid in bgs

Offset wel een probleem, twee sensoren, eerste-orde

0.70

0.49

Offset wel een probleem, twee sensoren, derde-orde

0.59

0.42

Offset geen probleem, twee sensoren, eerste-orde

0.49

0.35

Offset geen probleem, twee sensoren, derde-orde

0.31

0.22

Offset wel een probleem, één sensor, eerste-orde

0.92

0.65

Offset wel een probleem, één sensor, derde-orde

0.67

0.48

Offset geen probleem, één sensor, eerste-orde

0.78

0.55

Offset geen probleem, één sensor, derde-orde

0.68

0.48
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Zoals in de tabel te zien is, kan de geëiste nauwkeurigheid 0.25 µm, met de inductieve
contactloze sensoren Trl02, in de praktijk helaas niet waar gemaakt worden. Als men
deze strenge eis wil handhaven, is het aan te raden een ander type sensor te gebruiken.
Toch zijn de inductieve contactloze sensoren te gebruiken voor de dynamische
softwarematige correctie van de meetmachine. Als de sensoren bijvoorbeeld een
nauwkeurigheid van 0 .4 bgs in de gemeten hoek hebben en de taster van de meetmachine
op een afstand van 1000 mm tot de sensoren staat, dan kunnen er op die tasterpositie
dynamische softwarematige correcties toegepast worden met een nauwkeurigheid van 2
µm. Meestal zal de afstand tussen sensoren en taster kleiner zijn dan 1000 mm, waardoor
de dynamische softwarematige correctie nauwkeuriger wordt.
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Bülagen
Bijlage 1: Tekeningen van de sensorhouder
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Bijlage 2: Kalibraie
Omdat de houder, zelfs met
verstevigingsplaatje, tijdens kalibreren te
veel buigt, is het nodig om de
referentiesensor in elke houder apart tegen
de laser te kalibreren. Zie afbeelding 31.

Laserbundel

Houder

In het programma DMC2.PAS is de CALTe kalibreren
functie vóór elke meetsessie even
Tripelspiegel
Reterentiasensor
ingeschakeld om de sensorreading van de
referentiesensor op nul te zetten. Zoals
eerder beschreven moet vóór de
Afbeelding 31: kalibratie sensor T1 W3
daadwerkelijke meting de CAL-functie
weer uitgezet worden.
Tegen de houder is een balkje geschroefd, die de starre machinewand waar de houder
straks tegen aan geschroefd wordt simuleert.
Er werden 8 meetsessies op een bereik van -25 tot +25 µm in stappen van 5 µm
uitgevoerd.
Voor houder 4 resulteert dat bijvoorbeeld in: Een onderlinge maximale afwijking tussen de
8 meetsessies (reproduceerbaarheid) van: 0.08 µm.
De maximale afwijking van een derde-orde benadering door al deze meetwaarden is 0.12
µm ter plaatsen -25 µm.
De derde-orde benadering voor de kalibratiecurve van de referentiesensor voor houder 4
ziet er als volgt uit:
x,,,,0.0381_51.1242*
s +0.3905*( s
1000
1000
10000
1000
10000

S=sensorreading

) 2 +0.0753*(
1000

s

)3

10000

X=positie van de referentiesensor in mm.

Deze benadering voor de kalibratiecurve van de referentiesensor werd in het automatisch
kalibratie programma KALIB4.PAS gestopt.
Ook in het programma KALIB4.PAS is de CAL-functie vóór elke meetsessie even
ingeschakeld om de sensorreadings op nul te zetten.
De houder wordt met de referentiesensor op zijn uiteindelijke plaats op de meetmachine
gemonteerd, de contactloze sensor wordt op de gewenste nominale afstand (0.5 mm) tot de
geleiding in de houder bevestigd, de Y-slede in de positie Y=515 mm gereden en de
luchtdruk wordt van de luchtlagers afgehaald zodat de machine zich stabieler gedraagt.
Nu kan de uiteindelijke kalibratie van de contactloze sensor tegen de zo juist gekalibreerde
referentiesensor uitgevoerd met het programma KALIB4.PAS uitgevoerd worden. Daartoe
zijn er weer 8 meetsessies op een bereik van -25 µm tot +25 µmin stappen van 5 µm
uitgevoerd.
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De onderlinge maximale afwijking tussen de 8 meetsessies (reproduceerbaarheid) is: 0.07
µm.
De maximale afwijking van een derde-orde benadering door al deze meetwaarden is 0.29
µm ter plaatsen 11.3 µm.
De maximale afwijking van een lineaire benadering door alle meetwaarden is 0.48 µm ter
plaatse 25.4 µm dus aan het uiterste punt van zijn bereik.
De lineaire benadering voor de kalibratiecurve van sensor 4:
S4=sensorreading van sensor 4
X4=positie van sensor 4 mmm.
X-d=6.3052_98.5474*

1000

S4

1000

10000

Voor sensor 3 was de maximale afwijking van een derde orde benadering door al zijn
kalibratiewaarden is 0.28 µm.
De maximale afwijking van een lineaire benadering door alle meetwaarden is 0.47 µm ter
plaatsen 25.3 µm.
De lineaire benadering voor de kalibratiecurve van sensor 3:
S3=sensorreading van sensor 3
X3=positie van sensor 3 m mm.
XJ=- 0. 3848 _ 97. 2250

1000

*

1000

S3

10000

Deze benaderingen werden in de gebruikers-programma's DMCY.PAS en
DMC_SAMP.PAS opgenomen, ook in deze programma's zal vóór de metingen
respectievelijk meetsessie de CAL-functie voor de sensoren 3 en 4 aangeroepen worden.
Deze programma's berekenen meteen de hoek tussen slede en geleiding volgens:
Hoek= X3-X4 * 180 *60*60

580

1t

X3 en X4 zijn verplaatsing van
sensoren 3 en 4 in [mm]
Hoek is de hoek tussen Y-slede en
Y-geleiding in [bgs]
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Bijlage 3: Programma KALIB4.PAS
Dit programma wordt gebruikt voor het kalibreren van de contactloze sensor 4 met de
tastende sensor 6.
Program KALIB4;
{measure continuously the channels of the DMC9012}
uses
FrankGlobals,
MahoServ,
Crt,
IEEE;
Const CalibSens : Array[l .. 6] of Array[l .. 6] of Real =
((0
0
'0
' 1.6658 '-35.6522, -136.1232 ),
(0
0
'0
' 1.4513 '-67.6756, 462.6320 ),
(0
0
'0
' -1.5317 ' 68.6968, -442.0168 ),
(0
0
'0
' -1.5965 ' 70.3537' -450.1575 ),
(0
0
'0
' 1.3916' -66.0676, 467.6983 ),
(0
0
,0
, -1.5965 , 70.3537, -450.1575 )); Temp sen 6
{
(0
' 0
'0
' 0
' 0
0
)) ; }

Var CountDMC : Integer;
Var First_Channel,
Last_Channel,Start_C_Ch,End_C_Ch : Integer;
Var Fl,F2,F3,F6 : String;
Testfile
: Text;

{---------------------------------------------------------------------------}
{

Basic procedures for communicating with the DMC

}

{---------------------------------------------------------------------------}
Function Recalculate(Sensor_String : String) : Real; {Calculate displacement}
Var DummyReal : Real;
Var NumS
: Integer;
Var cl,c2,c3,c4,c5,c6: Real;
Begin
{from the reading of the DMC, 34200= startvalue}
NumS: =CountDMC;
DummyReal: = Value(Sensor String);
DummyReal: =DummyReal/10000;
{scale the voltage to usable numbers}
Term5: =Power(DummyReal,5);
Term4: =Power(DummyReal,4);
Term3: = Power(DummyReal,3);
Term2: = Power(DummyReal,2);
cl: =CalibSens[NumS,1];
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c2: =CalibSens[NumS,2];
c3: =CalibSens[NumS,3];
c4: =CalibSens[NumS,4];
c5: =CalibSens[NumS,5];
c6: =CalibSens[NumS,6];
Recalculate: = (c 1*Term5) + (c2 *Term4) + (c3 *Term3) + (c4 *Term2) + (c5 *DummyReal)+ c

6-,
End;
Punction Get_Values_from_DMC_String(String_from_DMC :String; Convert: Boolean):
String;
Var Answer : String;
Var Reading_Real : Array[l. .6] of Real;
Begin
Por CountDMC:=l to 6 do ReadingDMC[CountDMC]:=' ';
{empty the
numberstrings}
CountDMC: = 1;
Answer: =String_from_ DMC;
{check if returnstring from DMC contains
While Pos('.' ,Answer) = 8 do
numbers}
Begin
ReadingDMC[CountDMC]: = Copy(Answer, 1, 7);
Reading_Real[CountDMC]: = Recalculate(ReadingDMC[CountDMC]);
Delete(Answer, 1, 12);
{put the number in separate variables}
CountDMC: =CountDMC+ 1;
End;
If CountDMC < 7 then
Begin
Por i: =CountDMC to 6 do
Begin
Reading_Real[i] : = O;
ReadingDMC[i] : = ' ';
End;
End;
If ReadingDMC[l] < >' 'then
Begin
{if there are any numbers assemble them to one string}
Answer: = '';
Por CountDMC: = 1 to 6 do
Begin
If Convert then
ReadingDMC[CountDMC]: = Real2Str(Reading_Real[CountDMC], 1);
Answer: =Concat(Answer,ReadingDMC[CountDMC],' ');
End;
Get_Values_from_DMC _String: =Answer;
End
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Else
Get_Values_from DMC_String:=String_from_DMC; {the reading was a string so put
it out}
End;

Function ReadDMC : String;
Var StatusRequest, CountDMC : Integer;
Var OutputString : String;
Begin
Commando:='UNL UNTMTALISTEN '+int2str(DMC)+' GET ';
StatusRequest: = Transmcommando(Commando);
If StatusRequest = 0 then
Begin
OutputString: =ReadIEEEString(DMC,Status);
{read the string from the DMC}
ReadDMC: =Get_Values_from_DMC String(OutputString,True); {convertor not
convert}
End;
End;
Function ReadDMC _Bare : String;
Var StatusRequest, CountDMC : Integer;
Var OutputString : String;
Begin
Commando:='UNL UNT MTA LISTEN '+int2str(DMC)+' GET ';
StatusRequest: = Transmcommando(Commando);
If StatusRequest = 0 then
Begin
OutputString: =ReadIEEEString(DMC,Status);
{read the string from the DMC}
ReadDMC_Bare: =Get_Values from_DMC_String(OutputString,False); {convertor
not convert}
End;
End;

Function Read Channel_DMC(Beginchannel,Endchannel : Integer; Convert : Boolean) :
String;
Begin
Commando:= 'MSV
' + Int2Str(Beginchannel) + ',' + Int2Str(Endchannel) + ', 1' +CHR(13);
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
First_Channel: =BeginChannel;
Last_Channel: =EndChannel;
If Convert then
Read Channel DMC:=ReadDMC
El se
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Read_ Channel_DMC: =ReadDMC _Bare;
End;

{---------------------------------------------------------------------------}
{ These are the more dedicated procedures to talk with the DMC9012

}

{---------------------------------------------------------------------------}
Procedure Cal_and_Tar(Beginchannel,Endchannel : Integer);
Begin
{Alleen sensor 4 wordt gekalibreerd: Gebruik deze optie slechts een keer bij het kalibreren
van sensor 4}
Commando:= 'CAL 4,4,1' +CHR(13);
Status: = Zendcommando(Commando,DMC);
Commando:= 'ITS 4,4,2' +CHR(13);
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
Commando:= 'TAR 4,4,1' +CHR(13);
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
Commando:= 'CAL 4,4,0' +CHR(13);
{Weer uitzetten omdat we snel willen meten}
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
End;
Procedure ResetDMC9012;
{Reset DMC to hardware settings}
Begin
Commando:= 'RST' +CHR(13);
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
End;
Procedure Set_Meas_ Rate(Measuring_rate : Integer);
Begin
Commando: = 'ICR ' + Int2Str(Meas_Rate) + CHR(l 3);
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
End;
Procedure Set_Sampling_Rate(Sampling_rate : Integer);
Begin
Commando:= 'ISR '+ Int2Str(Sampl Rate)+CHR(13);
Status: = Zendcommando(Commando ,DMC);
End;
Procedure Asklnfo;
Begin
Commando: =Commando+CHR(13); {add a CR to the command string}
Status: =Zendcommando(Commando,DMC);
Dumstr: =ReadDMC;
End;
Procedure DMC _Info;
Begin
ClearSubScreen(5 ,24);
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Gotoxy(12,6);
Writeln('Complete information on settings of DMC 9012');
Commando:= 'IDY';
Asklnfo;
Writeln('Identification
: ',DumStr);
Commando: ='OCH';
Asklnfo;
Writeln('Available channels : ',DumStr);
Commando:='ODU';
Asklnfo;
Writeln('Instrument built-up : ',Dumstr);
Commando:= 'OOF';
Asklnfo;
Writeln('Format for numbers : ',DumStr);
Commando:= 'OCR';
Asklnfo;
Writeln('Measure rate
: ',DumStr);
Commando:= 'OSR';
Asklnfo;
Writeln('Sampling rate
: ',Dumstr);
Commando:= 'EST';
Asklnfo;
Writeln('Error status of DMC : ',DumStr);
Writeln('Calibration and Zero-ing in effect: ',Calibrate);
Writeln('Press <CR> to return to main menu');
Readln;
End;
Procedure Read All_Settings;
Begin
Assign(DMC_ Datafile, 'DMC.SET');
Reset(DMC_ Datafile);
Readln(DMC_ Datafile,Start_C_Ch);
Readln(DMC Datafile,End_C_Ch);
Readln(DMC Datafile,Sampl rate);
Readln(DMC_ Datafile,Meas rate);
Readln(DMC _Datafile, Time_interval);
Readln(D MC_ Datafile, Calibrate);
Close(DMC_Datafile);
End;
Procedure Write_All_Settings;
Begin
Assign(DMC_Datafile, 'DMC.SET');
Rewrite(DMC Datafile);
Writeln(DMC _Datafile,Start_C Ch);
Writeln(DMC _ Datafile,End_C_Ch);
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Writeln(DMC _ Datafile,Sampl_rate);
Writeln(DMC _ Datafile,Meas_rate);
Writeln(DMC _ Datafile, Time_interval);
Writeln(DMC _ Datafile,Calibrate);
Close(DMC_ Datafile);
End;
Procedure Init_DMC_to_hardware;
Begin
Clrscr;
Writeln('Resetting the DMC to hardware installation');
ResetDMC9012;
Delay(500);
DMC_Info;
End;
Procedure Init_DMC _to_Software;
Begin
Set_Meas _ rate(Meas _rate);
Set_Sampling_rate(Sampl_rate);
If Upcase(Calibrate)= 'Y' then
Cal_and_Tar(Start_C_Ch,End_ C_ Ch);
End;
Var key : char;
i,dummy
: integer;
x,d,stap,xoud
: real;
filename,kolomname : string[l2];
Begin
Clrscr;
Gotoxy(4,3);
Write('POSITION MEASUREMENTS BY INDUCTIVE SENSOR TR 102');
Gotoxy(4,5);
Write('Give file name for data file (no exstension!): ');
Readln(kolomname);
filename: =kolomname+ '.m';
Gotoxy(4,8);
Write('Give step size for auto-measuring (O=manual):
µm');
Gotoxy(52,8);
Readln( stap);
stap: =-stap; {Als stap < = 0 dan nog niet meten, is stap > 0 dan wel meten}
Gotoxy(4,20);
writeln(' Press return to start measurements ');
readln;
CheckIEEE488Interfacecard;
InitIEEE488Interfacecard;
Read all settings;
Init_DMC _to_software;
Assign(testfile, filename);
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Rewrite(testfile);
Write(testfile,kolomname,' = [ ');
Clrscr;
key: = 'v';
i: =-1;
Repeat
{ F3: =Read_Channel_DMC(Start_C_Ch,End_C_ Ch,true);
Fl: ='Readings compensated: '+ F3;}
F2 : = Read_ Channel_DMC(Start_C_Ch,End_C_Ch,false);
F6 : = Read_ Channel_DMC(6,6,false);
inc(i);
Gotoxy(4,3);
Write('POSITION MEASUREMENTS BY INDUCTIVE SENSOR TR 102');
Gotoxy(4,5);
Write('Data file for measurements : ',filename);
Gotoxy(l, 12);
µm');
Write('measurement:
sensor 4:
position (sensor 6):
if i>O then
begin
Gotoxy(30, 12);
Delete(F2, 1,30);
Delete(F2,8, 100);
write(F2);
Gotoxy(62, 12);
write(x*lOOO: 11 :3);
end;
Gotoxy(43, 13);
µm');
Writeln('position (sensor 6):
Gotoxy(l4,12);
Write(i);
Gotoxy(2,18);
writeln('Measurement running, please press m(easure) to take measurement and save it
or');
Gotoxy(36,19);
if not(stap=O) then
begin
if stap> 0 then writeln('s(top) auto-measuring')
else writeln('s(tart) auto-measuring');
Gotoxy(36,20);
end;
writeln('q(uit) to end the program');
repeat
{De te kalibreren sensor 4}
F2 : = Read_Channel_DMC(l ,6,false);
F6 := F2;
Delete(F2, 1,30);
Delete(F2,8, 100);
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Delete(F6,1,50);
{De kalibreer sensor W1T3}
Delete(F6, 8, 100);
{Benadering uit metingen SEN4? .M (? van F tot I) zie rapport week 6}
{Te kalibreren sensor 4 (Tr102) Deze 7 regels zijn pas na kalibratie ter controlle
toegevoegd.}
Val(F2,d,dummy);
d : = d/10000; {schalen}
x: = -3.9160426e-002 + 3.0220882e-002*d + -8.7782321e-004*d*d +
l .9606183e-005*d*d*d;
Gotoxy(25, 13);
Writeln(x*lOOO: 11 :3);
{Benadering uit metingen S6H4?L.M en S6H4?S.M (?van F tot I) zie rapport week6}
{Kalibreersensor 6 (Tl W3)}
Val(F6,d,dummy);
d : = d/10000; {schalen}
x := 3.8136449e-005 + -5.1124246e-002*d + 3.9054665e-004*d*d +
7 .5326456e-005*d*d*d;
Gotoxy(62, 13);
Writeln(x*lOOO:l 1:3);
Gotoxy(l ,25);
if abs(x) <0.05 then write('P.S. Verwachte nauwkeurigheid < =0.0001 mm
');
if (abs(x)>0.05) and (abs(x) < 0.1) then write('P.S. Verwachte nauwkeurigheid
< =0.0002 mm ');
if abs(x) > 0.1 then write('P.S. BUITEN GEKALIBREERD BEREIK VAN SENSOR 6
');

if ((abs(xoud-x) > stap/1000) and (stap> 0)) then key: = 'm'
else key: = 'v';
if keypressed then key: =readkey;
until (key = 'm') or (key = 'q') or (key = 's');
if key = 'm' then
begin
Writeln(testfile,' ',x,' ',F2);
xoud:=x;
key: = 'v';
end;
if key = 's' then stap: =-stap;
'q';
Until key
Writeln(testfile,' ] ');
Close(testfile);
End.
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Bijlage 4: Statische controle
Grond - bovenkant slede (overall)
Als de aanname dat de constructie-elementen nauwelijks vervormen waar zou zijn, dan is
de met de sensoren gemeten hoek tussen geleiding en slede even groot als de gemeten
hoek tussen grond en slede.
Methode
De hoekspiegel werd op de bovenkant van
~------------ES;J
~-----------~-de Y-slede bevestigd, de rest van de laserapparatuur werd via een statief op de
grond los van de meetmachine opgesteld.
Zie afbeelding 32. Met gewichten werd
een statische hoekverdraaiing aan de Yslede opgedrongen. Gelijktijdig werd de
e
·-·····
--···············:
door de laser gemeten hoek en de door de
Y-galeiding~
sensoren gemeten hoek uitgelezen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
/
Resultaat
Afbeelding 32:
Bij bijvoorbeeld een belasting van 8 kg
(dat komt overeen met een moment van
113.8 Nm) was de hoek tussen de grond en de bovenkant van de slede 8.1 bgs en tussen
de sensoren (onderkant slede) en de Y-geleiding 3.6 bgs. De aanname dat de luchtlagers
voor zowat alle deformatie verantwoordelijk zouden zijn, klopt dus niet. Of de sensoren
werkten niet goed, reden voor meer onderzoek.

------------1--

Sensor - geleiding
In eerste instantie moet gecontroleerd worden of de sensoren inderdaad goed werken.
Methode
De sensoren meten de verplaatsing tussen
sensor
slede en geleiding (in dwars richting),
diezelfde verplaatsing is ook met
mechanische meetklokjes (comparatoren)
gemeten. Zie afbeelding 33. De dwarsklok
verplaatsingen werden opgedrongen door
de slede met behulp van gewichten scheef
te trekken.
Afbeelding 33:
Resultaat
Op een bereik van 0 tot 6.5 µm
constateerden we een maximale afwijking tussen klokje en sensor van 0.5 µm. De klokjes
zaten op een wat grotere onderlinge afstand dan de sensoren. Zie afbeelding 33. Daardoor
meten de klokjes vanzelfsprekend een iets grotere verplaatsing dan de sensoren, bij een
gelijke, opgedrongen hoek van de slede. Daarnaast mag opgemerkt worden dat de
meetklokjes een meetresolutie van ongeveer 1 µm hebben. De sensoren meten dus goed.
De luchtlagers zijn blijkbaar niet de enige constructie-elementen die deformeren. Vanaf
hier wordt onderzocht welke deformatie, bij welke elementen optreedt.
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Geleiding - bovenkant slede
Wat gebeurt er tussen een bepaalde positie van de Y-geleiding en de bovenkant van de Yslede?
Methode
De hoekspiegel werd op de bovenkant van
~-----------~
de Y-slede bevestigd, de rest van de laser~------------N--apparatuur werd op de Y-geleiding
geplaatst. Zie afbeelding 34
Met gewichten werd een hoekverdraaiing
aan de Y-slede opgedrongen.
Resultaat
Bij een belasting van 8 kg (een moment
van 113.8 Nm) was de hoek tussen
............................... x~o~.1~Jr;j,i:io ......... :
geleiding en bovenkant slede 6.0 bgs.

~--

--------y--

Afbeelding 34:

Deze meting is voor verschillende posities
van slede en laser apparatuur uitgevoerd. Er zijn echter geen noemenswaardige verschillen
te constateren. Dat duid erop dat de vervorming van de geleiding vlak bij de slede zit en
de rest van de geleiding star mee roteert.

Onderkant Y -slede (houders van de sensoren) - bovenkant slede (bevestiging van de
X-geleiding).
Tussen onderkant en bovenkant van de Y-slede zit ongeveer 100 mm hoogte verschil. De
slede heeft de vorm van een open doos met een gietstalen wand van ongeveer 10 mm
dikte. We verwachtten nauwelijks torsie tussen boven- en onderkant van de slede.
Methode
De hoekspiegel wordt bovenop de slede geplaatst en
het referentieblokje wordt op de sensorhouder
gemonteerd. Zie afbeelding 35. De slede wordt
geroteerd door aan de X-geleiding gewichten te
hangen.
Resultaat
Bij een belasting van 8 kg (113.8 Nm) tordeerde de
Y-slede (open doos) 2.5 bgs rond de Z-as. Dat is
behoorlijk veel gezien de kleine afstand (100 mm)
.............................. .Y.il~!~i-"ing_
waarover dit gebeurd.

D ~ J~m---------

Afbeelding 35:
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Meetbed - sensoren (!>nderkant geleiding)
Methode
De laser is op het bed van de meetmachine geplaatst. Aan een sensorhouder is een
tripelspiegel gemonteerd. Op die manier meten we de verplaatsing van de sensorhouder
t.o.v. het meetbed in X-richting. Deze meting voeren we voor beide sensoren afzonderlijk
uit.
Resultaat
Bij een belasting van 8 kg (113.8 Nm) aan de X-geleiding maten we een verplaatsing tussen
bed en sensor 3 van 9.7 µm, tussen bed en sensor 4 was dat -7.5 µm. Daaruit kunnen we
dus een hoekverdraaiing van (9.7 - -7.5)/580000*180/11:*60*60 = 6.1 bgs tussen het bed
en de onderkant van de slede halen.
Grond - meetbed
Methode
Op het meetbed van de machine werd de hoekspiegel bevestigd, de rest van de laserapparatuur werd via een standaard op de grond (vaste wereld) gezet. De machine werd net
zoals de voorgaande metingen met gewichten aan de X-geleiding belast.
Resultaat
De rotatie van het meetbed ten opzichte van de grond is zodanig klein dat deze met de laser
niet te meten is. Geschat wordt ongeveer 0, 1 bgs tegen de richting van het moment van
113.8 Nm.

Bijlage 5: Torsiestijfheden
De hieronder genoemde rotatiestijfheden zijn gedefinieerd rond de Z-as en bepaald uit de
statische controle-metingen zoals die in § 4.1 behandeld zijn.
Torsiestijfheid van de Y-slede (open doos) is 113.8/2.5 = 45.5 Nm/bgs
Torsiestijfheid van de luchtlagers (geleiding-houders) is 113.8/3.6 = 31.6 Nm/bgs
Torsiestijfheid van de kolom waarop de Y-geleiding ligt 113.8/1.5 = 75.8 Nm/bgs
De totale torsiestijfheid tussen de grond en de bovenkant van de Y-slede is 113.8/7.6
15.0 Nm/bgs
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Bijlage 6: Dynamische controle
Bij de dynamische metingen wordt de excitatie van de Y-slede opgewekt door met de
joystick de Y-slede te bewegen en deze plots (rond Y = 400 mm) stop te gezetten. Op dat
moment worden gedurende 8 seconden met de sensoren en de laser een aantal metingen
uitgevoerd. De vrije trilling van de meetmachine wordt dus gemeten. Op deze manier is de
excitatie helaas niet goed reproduceerbaar, ze geeft echter op een eenvoudige wijze toch
een relatief goed beeld van de bruikbaarheid van de sensoren als het gaat om het meten van
dynamische effecten. Voor het uitlezen van de sensoren werd het programma
DMC_SAMP.PAS gebruik. De sensoren meten met een frequentie van 150 Hz (1200 Hz
Samplefreq.) en de laser meet met 250 Hz.

Grond - bovenkant slede
Zoals reeds vermeld, zijn we uiteindelijk geïnteresseerd in de hoek die de X-geleiding (die
vast zit aan de bovenkant van de Y-slede) tijdens een beweging maakt ten opzichte van de
grond of meetbed. Uit de statische controle (§ 4.1 ) blijkt er tussen de door de sensoren
gemeten hoek (tussen Y-slede en Y-geleiding) en de hoek tussen de bovenkant van de Yslede en de grond een factor 2 .1 verschil te zitten. De bruikbaarheid van deze factor voor
dynamische metingen wordt hier onderzocht. ·
Methode
De hoekspiegel werd op de slede geplaatst, de rest van de laserapparatuur stond met een
standaard op de grond. Zoals eerder beschreven werd met de joystick de bewegende Yslede plots stop gezet en gedurende 8 seconden met de sensoren en laser gemeten.
Resultaat
De meetresultaten zijn in
Hoek 10.-----.----.-------.----..---~-~
afbeelding 36 weergegeven.
[bgs)
Daarbij zijn de door de sensoren
5
gemeten hoeken reeds met de
statische correctiefactor 2 .1
vermenigvuldigd.
Het maximale verschil tussen
-5
hoogste top en diepste dal van de
hoek tussen bovenkant slede en
-10
•••• h1scr
grond is 24.2 bgs.
sensoren
Het maximum in top-dal voor de
-15
( Sensorhoek ~ 2.1028 )
hoek tussen sensorhouders
(onderkant slede) en geleiding is
1.5
2
2.5
3
3.5
11.6 bgs. Als we deze met de
tijd [sec)
statische correctiefactor 2.1
vermenigvuldigen vinden we een
Afbeelding 36:
hoek van 24,39 bgs.
Uit onder andere deze meting blijkt dat we de statische correctiefactor ook bij het
dynamisch meten als dynamische correctiefactor mogen gebruiken.
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Grond - geleiding
Om iets meer inzicht te krijgen in het dynamische gedrag van enkele constructie-elementen
afzonderlijk zijn er nog een aantal dynamische metingen met de laser uitgevoerd,
waaronder deze tussen grond en de geleiding.

Methode
De hoekspiegel werd op de Y-geleiding
gemonteerd, de rest van de laserapparatuur
stond met een standaard op de grond. Met de
joystick werd de bewegende Y-slede plots stop
gezet en gedurende 8 seconden werd met de
laser de hoek die de geleiding maakt ten
opzichte van de grond als functie van de tijd
gemeten.

Hoek
[bgs]

4r--.--.....---.---.---.-----,

2

-2

-4~~-~-~-~-~~

1.5

2

2.5

Resultaat
Uit afbeelding 37 is te lezen dat het maximale
verschil tussen top en dal van de hoek tussen Ygeleiding en grond 7. 5 bgs is.

3
3.5
tijd [sec]

4

Afbeelding 37:

Geleiding - bovenkant slede
Methode
De hoekspiegel werd op de
bovenkant van de Y-slede
gemonteerd, het referentieblokje op
de Y-geleiding bevestigd en met de
joystick werd de bewegende Y-slede
plots stop gezet, 8 seconden meten
en moet je dan eens zien.

Resultaat
Zoals we in afbeelding 38 kunnen
zien is het maximum tussen top en
dal van de hoek tussen de Ygeleiding en Y-slede 12.2 bgs.

Hoek
[bgs]

12
10

8
6
4
2
0
-2

2

2.5

3
3.5
tijd [sec]

4

Afbeelding 38:
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Houder (onderkant slede) - bovenkant van de slede
Hier meten we dus het dynamisch torderen van de 100 mm hoge Y-slede zelf, de open
doos die bij de statische controle zo slap bleek. Is die open doos ook bij een dynamische
excitatie slap?
Methode
De hoekspiegel werd op de bovenkant van de Y-slede gemonteerd (daar waar ook de Xgeleiding bevestigd is), het referentieblokje werd op de sensor-houder (onder aan de slede)
bevestigd. Met de joystick werd rond
Y =400 mm de bewegende Y-slede
plots stop gezet en weer werd er
gedurende 8 seconden met de laser
het torderen van de slede gemeten.
Resultaat
Uit afbeelding 39 is te lezen dat het
maximum tussen top en dal van de
hoek tussen houder en bovenkant van
-2
- hoek onderkant slede
de Y-slede 3.4 bgs is. Voor zo een
- bovenkant slede
-3
op het oog zware constructie, 10 mm
gietijzeren wand, blijkt de torsie over
2.5
1.5
2
3
een hoogte van 100 mm aan de hoge
tijd (sec)
kant. Een open doos blijft dus slap.
Afbeelding 39:

Gelejdina: - houder (onderkant slede)
Methode
De hoekspiegel werd op de sensorhouder
gemonteerd en het referentieblokje op de
geleiding. Weer werd de dynamische
excitatie met de bekende joystick-truck
aangebracht en er gedurende 8 seconden
met de laser de hoek tussen geleiding en de
sensorhouder gemeten.
Resultaat
Uit afbeelding 40 is te lezen dat het
maximum tussen top en dal van de hoek
tussen geleiding en houder 11.6 bgs is.

8

Hoek
6

[bgs]

4
2

0
-2

-4
1.5

2

25

3

tijd [sec]

3.5

4

Afbeelding 40:
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