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HEIDENHAINFO

LIDA 200 Lengtemeetsysteem 
met lage prijs en hoge kwaliteit 

N I E U W E  P R O D U C T

De serie bekende lengtemeetsystemen met de naam LIDA is weer uitgebreid. Het programma is aangevuld met de

LIDA 200, een open incrementeel lengtemeetsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik bij die lineaire aandrij-

vingen waar niet om een hoge µm-nauwkeurigheid gevraagd wordt. 

Meetstappen van 5 µm tot 0,5 µm
De LIDA 200 is voorzien van een stalen band met
een 200 µm verdeling, de geïntegreerde interpolator
maakt meetstappen mogelijk van 5 µm tot 0,5 µm.
Het systeem wordt direct op het machineframe
gemonteerd door middel van het dubbelzijdige tape
Precimet. Bij toepassingen waar thermische veran-
deringen zijn te verwachten, is het ook mogelijk
aluminium dragers als interface te gebruiken.

Optische referentiemerken en minder 
vuilgevoelig 
Vanzelfsprekend beschikt het meetsysteem, net 
als vrijwel elk HEIDENHAIN meetsysteem, over
optische referentiemerken. De LIDA 200 is, net als
de andere modellen van de LIDA-serie, dankzij het
toegepaste 1-veld aftastprincipe relatief ongevoelig
voor vervuiling.

Interfaces 
Naast de TTL-interface is de LIDA 200 ook leverbaar
met sinusvormige 1Vpp uitgangssignalen.

Scherp  geprijsd
Het streven van HEIDENHAIN naar lage productie-
kosten van de LIDA 200, heeft geresulteerd in
een zeer concurrerende prijs. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Verkoop, 
telefoon 0318-581800   L

TECHNISCHE GEGEVENS LIDA 287 LIDA 289 LIDA 277 LIDA 279 
Maatverdeling stalen maatband
Therm. lengte-uitzettingscoëfficiënt αtherm.  10 · 10–6K–1

Nauwkeurigheidsklasse ± 30 µm 
Meetlengte 3 m, 5 m, 10 m 
Referentiemerken naar keuze per 100 mm 
Incrementele signalen 1 VSS TTL x10 TTL x 50 TTL x 100
Delingsperiode 200 µm 200 µm 200 µm 200 µm
Integr. interpolatie - 10-voudig 50-voudig 100-voudig
Signaalperiode 200 µm 20 µm 4 µm 2 µm
Meetstap 1) - 5 µm 1 µm 0,5 µm
Grensfrequentie >_ 50 kHz - - -
Aftastfrequentie - <_ 50 kHz <_ 25 kHz <_ 12,5 kHz
Flankafstand a - >_ 0,465 µs >_ 0,175 µs >_ 0,175 µs
Verplaatsingssnelheid <_ 10 m/s ≤ 5 m/s 
Trillingen 55 tot 2000 Hz <_ 200 m/s2 (IEC 60 068-2-6)
Schok 11 ms <_ 500m/s2 (IEC 60 068-2-27)
Bedrijfstemperatuur 0 tot 50 °C 
Voedingsspanning 5 V ± 5 %/< 200 mA (zonder belasting) 
1) na 4-voudige flankverwering in de volgelektronica
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Compacte besturing in één unit

Zo is de nieuwe besturing 
TNC 320 speciaal ontwikkeld
voor bedrijven die een bestu-
ring kiezen uit het middenseg-
ment, maar wel de nauwkeu-
righeid, het bedieningsgemak
en de betrouwbaarheid van
HEIDENHAIN wensen.

Oók op de machine simpel
te programmeren
De bediener kan veelvoorko-
mende werkplaatsgeoriënteer-
de frees- en boorbewerkingen

eenvoudig aan de machine zelf programmeren. Dit
met behulp van ‘Klaartekst’, de simpele dialoogtek-
sten met grafisch ondersteunende schermbeelden.
Voor standaardbewerkingen, maar ook voor de
complexe programma’s, kan gebruik gemaakt
worden van een grote verscheidenheid aan voorge-
programmeerde bewerkingscycli en coördinaten-
transformaties. 

Eenvoudige handbediening mogelijk
Voor de eenvoudige bewerkingen, zoals bijvoorbeeld
het vlakfrezen van oppervlakken, hoeft voor de 
TNC 320 geen programma geschreven te worden.
De assen zijn namelijk net zo makkelijk handmatig te
verplaatsen met behulp van een druk op de as-
toetsen of, als het zeer nauwkeurig moet gebeuren,
met behulp van het elektronische handwiel HR 410.

Programma-onafhankelijke weergave van
lopend of testprogramma
Op de TNC 320 is het mogelijk tijdens de productie
van een werkstuk een ander programma of testpro-
gramma op het scherm grafisch weer te geven.
Bovendien kan het scherm real-time laten zien
welke bewerking uitgevoerd wordt. Koelvloeistof en
de beschermkap maken direct zicht op de bewer-
king vaak onmogelijk. Met één druk op de knop ziet
de bediener op het scherm het resultaat van de
actuele bewerking grafisch weergegeven.

Off line op de PC programmeren, ook in
DIN/ISO
De programma’s van de TNC 320 kunnen ook prima
op een PC geschreven worden. De interface voor
Fast-ethernet garandeert zeer korte overdrachtstij-
den, zelfs bij langere programma’s. Ook program-
ma’s die in DIN/ISO geprogrammeerd zijn kan de
TNC 320 prima verwerken.

Compact, overzichtelijk en tot 5 assen
De TNC 320 is een compacte, maar veelzijdige
besturing voor vier (optioneel vijf) assen.
Dankzij het flexibele bedieningsconcept en uitgebrei-
de mogelijkheden is zij in het bijzonder geschikt voor
het gebruik op universele frees- en boormachines
voor:
• seriematige- of enkelstuksproductie
• matrijzenbouw
• machinebouw
• research en ontwikkeling
• bouw van prototypes in laboratoria
• reparatieafdelingen
• training- en scholingsafdelingen

Deze besturing biedt naast de noodzakelijke pro-
gramma’s bovendien vele handige extra functies
zoals:
• vrije contourprogrammering
• voorgeprogrammeerde freescycli voor complexe

contouren
• snel bepalen van het referentiepunt met behulp

van de 3-D-taster

Uitgebreide informatie en  technische specificatie
over deze nieuwe besturing vindt u in de brochure.
Deze kunt u eenvoudig downloaden via internet
(www.heidenhain.nl) of bestellen 0318- 581800.  L

Al meer dan 30 jaar worden de TNC-besturingen van HEIDENHAIN aan frees-,
boormachines en bewerkingscentra naar volle tevredenheid gebruikt. De werk-
plaatsgeoriënteerde programmeermogelijkheden met de grafische ondersteuning,
de vele praktijkgerichte cycli en het bedieningsgemak zijn de meest gewaardeer-
de kenmerken van de besturingen van HEIDENHAIN. Innovatie heeft er voor ge-
zorgd dat de besturingen voordurend nieuwe en  gebruiksvriendelijke toepas-
singsmogelijkheden meekregen. Niet alleen nieuwe technologieën maar ook de
wensen in de markt zorgen voor de vernieuwingen. 

real time weergave
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Niet alléén producten bepalen ons succes. Met
name de toegevoegde waarde, door beschikbare
know how en toonaangevende high-tech ontwikke-
lingen, wordt voor onze klanten steeds belangrijker.
Juist onze afnemers van de meet- en regeltechniek
maken gelukkig steeds meer gebruik van onze
kennis voor de ontwikkeling en realisatie van hun
veelal specialistische producten. Door open te
communiceren over de gewenste toepassing in hun
product is een gericht advies mogelijk en kunnen wij
de veelal technische hoogstandjes samen optimali-
seren. Ook een eventuele aangepaste specificatie
van onze producten is bij grote aantallen bespreek-
baar. Door gebruik te maken van onze know how
ontdekt men onze meerwaarde, een steeds belang-
rijker onderdeel van ons ‘aanbod’. 

Eenvoudige montage bespaart veel kosten
Niet alleen de techniek, de gerichte ondersteuning
en de service bepalen ons succes.
Bij de ontwikkeling van alle apparaten is de focus 
op de constructie, de montagemogelijkheden en
servicevriendelijkheid ook heel belangrijk. Onze
nieuwe ring-encoder, de ERA 4000, is een goed
voorbeeld van een recente ontwikkeling waarin deze
belangrijke ontwerpcriteria met succes een hoofdrol
hebben gespeeld. Eenvoudige montage resulteert in
gemak en lagere kosten bij de aanbouw- en service-
werkzaamheden. Bij de prijsbeoordeling is dat, ge-
zien de huidige uurtarieven, wel degelijk van belang.
Ook deze aspecten bepalen onze toegevoegde
waarde en veelal de keuze voor de 
kwaliteitsproducten van HEIDENHAIN.

T O O N A A N G E V E N D E  T E C H N I E K  E N  O P T I M A L E  S E R V I C E  B E L A N G R I J K  

Klanten benutten onze
know how steeds beter

3 t/m 6 oktober 2006-08-09
Hal 11, standnummer C.022
Jaarbeurs, Utrecht

21, 22 & 23 November
Evenementenhal, Gorinchem 

29 en 30 november 2006,
Beneluxhal standnummer: 42
NH Koningshof Hotel, Veldhoven

Nominatie als mooiste bedrijfspand van Ede

In het najaar van 2006 zal het Wooninfo-centrum voor de tweede maal de 
Architectuurprijs Ede uitreiken. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan een
woningbouwproject en dit jaar wordt een utiliteitsgebouw gekozen. Hiervoor 
zijn vier panden, waaronder dat van HEIDENHAIN Nederland, genomineerd. 
Uiteraard zijn wij vereerd dat de kwaliteiten van de architectuur en bouwwijze
herkend worden. Volledig volgens onze bedrijfsfilosofie is het pand gebouwd
met de grootste zorg voor de werknemers en het milieu. 
Bij de ontwikkeling heeft het aspect ‘wel voelen’ van de medewerker centraal
gestaan. Zo hebben de binnendienstmedewerkers de lichtste werkplekken, met
uitzicht op het groen. Met name het strakke design van pand en tuin spreekt de
jury aan. Op 27 september zal de vakjury-winnaar en de publieksprijs bekend-
gemaakt worden. Ook op onze website zal de uitslag worden vermeld.

Jaap Bazuin; "Ook voor ons pand geldt onze slogan, HEIDENHAIN, oog voor detail"

ERA 4000

Lagere prijs door vereenvoudigde 
specificatie 
Door een aanpassing van de specificaties kunnen
wij onze afnemers ook lager geprijsde 
lengtemeetsystemen aanbieden. Het gamma is
aangevuld met de LIDA 200, speciaal ontwikkeld
voor gebruik bij die lineaire aandrijvingen waar
minder hoge eisen op het gebied van nauwkeurig-
heid worden gevraagd. De afnemer heeft zo een
kwaliteitsproduct mét onze toegevoegde waarde,
tegen een lagere prijs.

Demo's met werkende modellen op 
najaarsbeurzen 
Om in te kunnen spelen op de wensen en vragen
van onze afnemers is het directe contact van essen-
tieel belang. In het najaar zijn wij dan ook weer
present op een aantal beurzen.
Hier wordt, o.a. met behulp vanwerkende modellen,
aandacht besteed aan de grote gevolgen die inter-
polatiefouten kunnen hebben voor de regelkringen.
Uiteraard zullen wij ook een aantal noviteiten tonen
zoals de EQN 437, een encoder met de hoge 
resolutie van 37 bit. 

Ook het eerder genoemde en prijsvriendelijke
lengtemeetsysteem LIDA 200 en het zeer compacte
en eenvoudig aan te bouwen hoekmeetsysteem
ERA 4000 kunt u op onze stands werkend beoorde-
len. Over onze universele interface Endat 2.2, die
o.a. absolute metingen met hogere snelheden
mogelijk maakt, kan ons verkoopteam u uiteraard
ook diepgaand informeren. 

Jaap Bazuin, directeur L

EQN 400
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bewerkingsmachines. Tijdens het scannen worden
elke seconde vele duizenden 2-d contourpunten met
hoge resolutie in het geheugen van de computer
opgeslagen. Na het scannen van de eerste contour
wordt de meetkracht omgekeerd en wordt de taster
verplaatst voor het scannen van de tweede contour.
Elk contourpunt heeft een resolutie van 0,01µm voor
elk van de twee assen. 
Direct na afloop van het scannen berekent en
presenteert de Master Scanner de parameters:
flankdiameter, buitendiameter, kerndiameter, spoed,
deelflankhoeken, profielafwijkingen, coniciteit, etc.”

Diverse soorten afnemers
“Veel kaliberfabrikanten uit de hele wereld passen
de scanner toe voor hun productiebeheersing. Ook
hebben we afnemers van de Master Scanners die
zelf schroefdraad in veel kalibers in eigen huis
produceren. Zoals bij BMW in München of bij Bosch
waar de dieselpompen worden gemaakt. Alleen bij
Bosch in Duitsland zijn al 14.000 schroefdraadkali-
bers die permanent gecontroleerd moeten worden.
Daar gebruiken ze onze Master Scanner voor,
evenals bij Volkswagen. Deze grootverbruikers
hebben zóveel kalibers in eigen huis te meten dat
het interessant wordt voor hen om dat zelf te doen
met onze Master Scanner. Tot slot leveren we aan

IAC directeur ir. Reginald Galestien: “De Master
Scanner vervult alle wensen van de moderne indus-
trie voor het efficiënt meten en kalibreren van
kalibers. Zijn excellente meetzekerheid en geavan-
ceerde functies maken de Master Scanner het
ideale instrument voor kalibratie-laboratoria. Snelle
en betrouwbare kalibraties zijn mogelijk geworden
voor een wijde range parallelle of conische moer-
penkalibers, boutringkalibers, gladde instelringen en
pennen.”

In één automatische cyclus
“De Master Scanner heeft het unieke vermogen om
in één automatische cyclus alle informatie te presen-
teren die nodig is voor het optimaal afregelen van de

IAC directeur ir. Reginald Galestien:

“Met de Master Scanner XL300 
is er eindelijk een scanner voor gróte 
schroefdraadkalibers”

IAC Geometrical
Engineers in
Emmen, opge-
richt in 1984, is

begonnen als hoogwaardig dienst-
verlener op het gebied van het kali-
breren van meetinstrumenten voor
de industrie. Al vrij snel na de start
begon het bedrijf met het ontwerpen,
bouwen en kalibreren van speciale
meetinstrumenten die niet te koop
waren op de markt. Paradepaard is
de range Master Scanners, met sinds
kort de XL300, speciaal voor grote
schroefdraadkalibers met een diame-
ter tot circa 300 mm.

Groot conisch schroefdraadringkaliber op MSXL300 
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bedrijven met speciale toepassingen, denk daarbij
aan research en dergelijke.” 

XL300: speciaal voor grote schroefdraad-
kalibers
“Onder de naam Master Scanner hebben we in
‘94/’95 vier typen op de markt gebracht, met als
enige onderlinge verschil hun meetbereik. In 2005
hebben we een nieuwe Master Scanner geïntrodu-
ceerd die werkt volgens hetzelfde meetprincipe,
maar verschilt door de bouwwijze en het toepas-
singsgebied. Deze heet de XL300 en is speciaal
gemaakt voor hele grote schroefdraadkalibers.
Binnen de range van de Master Scanner werd hierin
nog niet voorzien. Op basis van marktonderzoek
ontdekte ik dat de markt voor schroefdraden zich
vooral richt op de kleintjes. Het meetbereik van de
eerste Master Scanner dekte dat heel goed af. Maar
vorig jaar werden we geconfronteerd met een klant
die hele grote schroefdradenkalibers maakt, met
diameters die zelfs boven de 300 mm uit komen.
Deze klant wilde weten of wij ook een Master
Scanner konden maken voor dat grote formaat. Men
had namelijk problemen met de productie omdat de
conventionele meetmachines niet voldeden.”

Een groot kaliber kost meer tijd, geld en
materiaal
“Een groot schroefdraadkaliber kost nu eenmaal
veel geld en materiaal, maar ook veel machinetijd
om alles heel goed en nauwkeurig te krijgen. Speci-
aal voor deze klant hebben we de Master Scanner
XL300 ontwikkeld. De bouwwijze is specifiek afge-
stemd op deze klant, maar we kunnen dit systeem,
met dezelfde type constructie, tot een meter uitbrei-
den. De toepassingsgebieden hiervoor zijn lucht-
vaart, de medische techniek en procesregelappara-
tuur voor olieraffinaderijen waar explosiegevaar een
rol speelt. Uiteraard zien we ook een markt voor de
algemene productie van schroefdraadkalibers.”

Samenwerking met HEIDENHAIN
Diverse componenten van HEIDENHAIN zijn ver-
werkt in de XL300, zoals de zeer nauwkeurige 
LIP 581 linialen, bedoeld voor het positioneren van
de kalibers in x- en y-richting en het positioneren van
de meetarm in de z-richting. Tevens past men een
MT 2581 meettaster, in combinatie met de teller-
kaart IK 121V, toe in deze machine. “Een groter
meetbereik verlangt ook een meetsysteem dat
zoiets aan kan. In dit geval moest het meetsysteem
dus langer zijn. HEIDENHAIN heeft ons een open
meetsysteem geleverd voor de XL300, in tegenstel-
ling tot de gesloten systemen die we gebruiken voor
de andere producten binnen de range. Daar was ik
wat bevreesd voor. Het afregelproces zag ik daarbij
als een probleem. Je moet de liniaal en de meetkop

ten opzichte van elkaar uitlijnen. Achteraf is dit
enorm meegevallen. We hebben een elektronische
uitrichthulp gebruikt en door de medewerkers van 
HEIDENHAIN is in no-time alles keurig netje afgere-
geld. Die samenwerking was helemaal naar tevre-
denheid. We hebben goede instructies gekregen en
nu doen wij het zelf.”

Ingesprongen op een lacune
Een scanner voor een groot schroefdraadkaliber
bestond nog niet. “Deze lacune is ontstaan toen de
eisen voor geaccrediteerde laboratoria toenamen.
Vroeger deed men een beperkt onderzoek en dat
was voldoende.” 

IAC GEOMETRICAL ENGINEERS B.V. heeft een
zusteronderneming die geaccrediteerde kalibratie-
service verzorgt. IAC Meettechnische Service is
door de RvA erkend voor het uitvoeren van geome-
trische kalibraties en gespecialiseerd in schroef-
draadkalibraties en lasermetingen.

ir. Galestien: “Tegenwoordig worden bij geaccredi-
teerde instellingen andere eisen gesteld. Bijvoor-
beeld in Duitsland wil men dat
alles wordt gemeten. Doe je dat
met conventionele middelen dat
ben je lang bezig en heb je nog
maar een fractie van de benodigde
informatie. Alles wordt gemeten.
de profielhoeken, de flankdiameter,
de kerndiameter, de stand-off,
noem maar op en het liefst in korte
tijd. Een monnikenwerk als je dat
met de hand moet doen. De
Master Scanners nemen dit werk
over en de XL300 kan een diame-
ter van zo’n 300 mm aan.” 
L

“Excellente

meetzekerheid

en geavanceer-

de functies 

maken de 

Master Scanner

het ideale 

instrument voor

kalibratie-

laboratoria. 

Conisch schroefrdraadpen-
kaliber op MSXL300 

Controle van de MSXL300 met een
Agilent 5529A Laserinterferometer 
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Resolvers zijn bijzonder robuust, maar de positio-
neernauwkeurigheid en gelijkloop van optische
impulsgevers zijn veel beter en bovendien zorgen ze
ook nog voor een veel rustiger loop van de aandrij-
ving. Inductieve impulsgevers gebruiken hetzelfde
aftastprincipe als resolvers, waarbij de inductieve
impulsgevers echter een resolutie van 17 bit kunnen
bereiken.  
Servo-aandrijvingen worden voor het meten van de
positie en de snelheid veelal uitgerust met optische
impulsgevers of resolvers. Steeds vaker wordt
echter om multi-turn absolute meetsystemen
gevraagd, die net zo goedkoop en robuust zijn als
resolvers. Bovendien is er steeds meer vraag naar
een eenvoudige aansluiting van de impulsgever aan
de regeling, via een seriële interface. 

Alternatief tussen resolver en de optische
encoder.
Encoders met een inductieve aftasting, multi-turn
resolutie en uitgerust met de bi-directionele EnDat-
interface vullen het gat tussen de resolvers en de
optische encoders. Behalve de uitvoering van de
encoder heeft de kwaliteit van de signalen een grote
invloed op het gedrag van de regeling. Een beperkt
oplossend vermogen en periodieke afwijkingen
kunnen voor veel beperkingen zorgen op het gebied
van de nauwkeurigheid en de loopcultuur. In dit
artikel wordt verder ingegaan op de verschillen in
werking van de diverse type encoders voor de
regelkring voor servo-aandrijvingen. 

Meetsystemen voor servo-aandrijvingen 
Encoders met optische aftasting; deze zijn
gebaseerd op fijne verdelingen die, door de nader-
hand uitgevoerde interpolatie, een zeer hoge resolu-
tie mogelijk maken. [afbeelding 1]. Optische impuls-
gevers hebben vaak 512 of 2.048 signaalperioden
per omwenteling, waarbij elke signaalperiode elek-
tronisch nog een keer met 12 respectievelijk 14 bit
geïnterpoleerd wordt. Zij zijn de standaard voor
toepassingen met hoge eisen op het gebied van
nauwkeurigheid. Bij optische impulsgevers in multi-
turn uitvoering kan de absolute positie binnen een
range van 4.096 omwentelingen eenduidig bepaald
worden.

Resolvers; zij verwerken de elektrische koppeling
van twee spoelen en ze leveren meestal slechts één
signaalperiode per omwenteling van de motor. De
verkregen positiewaarde is daarmee absoluut
binnen een omwenteling, de met elektronische
interpolatie verkrijgbare resolutie is echter gering.
Ook inductieve encoders verwerken de interactie
tussen 2 spoelen en de positiewaarde wordt als
absolute waarde doorgegeven. Via een verdeling
met 32 respectievelijk 16 signaalperioden per moto-
romwenteling wordt een al duidelijk hogere resolutie
bereikt dan bij resolvers. En net als bij optische
impulsgevers kunnen 4.096 omwentelingen eendui-
dig gedetecteerd worden. Kritisch voor de nauwkeu-
righeid van inductieve aftastprincipes is de spleet
tussen de spoelen. Veranderingen in de spleet

Voor het gebruik van impuls-

gevers op servomotoren zijn

drie technieken beschikbaar.

De keuze is sterk afhankelijk

van de nauwkeurigheidsei-

sen die gesteld worden aan

de betreffende toepassing,

want resolvers, inductieve-

en optische impulsgevers

onderscheiden zich duidelijk

op het gebied van nauwkeu-

righeid en resolutie.

O P T I S C H  O F  I N D U C T I E F ?

Keuze bij impulsgevers voor de
regelkring van servo-aandrijvingen
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kunnen bijvoorbeeld door temperatuursinvloeden in
de motor ontstaan. 

Inductieve impulsgevers; deze impulsgevers van
HEIDENHAIN beschikken over geavanceerde elek-
tronica die de invloed van de luchtspleet op de
gekoppelde inductiviteit en daarmee de meetwaar-
den verregaand compenseert. 

Grenzen aan de positiemeting
Het meten van de positie via resolvers of encoders
wordt verstoord door bepaalde en toevallig optre-
dende fouten. Tot de bepaalde fouten horen: Trillin-
gen door een gebrek aan stijfheid van delen van de
encoder, off-set-, fase- en amplitudefouten en ook
hogere harmonischen in de analoge signalen van de
impulsgever. 

Ook behoren fasefouten in het positiesignaal, bij het
berekenen van de positiewaarden uit de analoge
signalen van het meetsysteem, tot de bepaalde
fouten. Deze ontstaan door de beperkte
overdrachtsbandbreedte tussen het meetsysteem
en de besturing en afwijkingen door de interpolatie.
Toevallige positiefouten ontstaan onder andere door
ruis op de analoge signalen van het meetsysteem. 

Effect op de positioneerresolutie in de regel-
kring
Het effect van de encoderresolutie laat zich aan de
hand van een rekenvoorbeeld eenvoudig verklaren
[afbeelding 1]. 
Bij een resolververwerking met 14 Bit is de kleinst
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haalbare positioneerstap (Least significant Bit)
sLSB = 384.10-6 rad.
De daaruit ontstane snelheidsfout kan bepaald
worden via differentiaalberekeningen. Voor de
eenvoud kan het effect op de motorstroom als
gevolg van het I-aandeel in de motorregelaar en in
de positieregelaar verwaarloosd worden.

Met de parameters uit de tabel wordt, in de regel-
kring van het voorbeeld in afbeelding 1, een sprong-
vormige verandering in de motorstroom van 3,4 A
opgewekt. 
Deze waarde komt overeen met 50% van de 
maximale stroom van de motor in dit voorbeeld. In
combinatie met resolvers worden bij het snelheids-
signaal dan ook vaak afvlakkingsfilters toegepast.
Deze veroorzaken echter op hun beurt weer fasever-
schuivingen in de regelkring en die beperken daar-
mee weer de maximaal haalbare regelkringverster-
kingsfactoren. Lange aftasttijden en gereduceerde
regelkringversterkingen (Kv-factoren) verminderen
de sprongvormige veranderingen in de
motorstroom. 

Juist korte aftasttijden en hoge Kv-factoren zijn de
basisvoorwaarden voor goede prestaties van de
aandrijving. Bij een positieresolutie van een inductie-
ve opnemer van 17 Bit, wordt in dit voorbeeld een
sprong in de motorstroom van 400 mA veroorzaakt.
Met optische encoders kan men tot 25 bit interpole-
ren, waarmee een sprong in de motorstroom van
minder dan 2 mA optreedt. Filters zijn dus in dit
geval zelfs bij hoge aftastfrequenties niet nodig.

Effect van periodieke meetfouten
Tot de bepaalde fouten horen ook periodieke meet-
fouten die ontstaan bij het aflezen van de hoekinfor-
matie tussen twee incrementen van de maatverde-
ling. Met heeft het dan over interpolatiefouten. Deze
fouten hebben een periodiek verloop over de af-
stand van een increment van de verdeling. Ze beïn-
vloeden de positioneernauwkeurigheid en kunnen
de gelijkloop en ruisgedrag behoorlijk negatief
beïnvloeden.

Het effect van de interpolatiefouten in de regelkring
wordt duidelijk gemaakt aan de hand van twee
verschillende toerentallen, visueel gemaakt in
afbeelding 2. Als gevolg van de interpolatiefouten
berekent de snelheidsregelaar soll-stromen die de

Tabel : Getallenvoorbeeld voor een servo-aandrijving

PARAMETERS Formuleteken Waarde
AFTASTTIJD T 100 µs 
P-VERSTERKING K PG 600 s -1

MOTORTRAAGHEID JM 0,001 kg m 2

KOPPELCONSTANTE K KM 0,68 NM A -1

A B C D

POSITIEREGELAAR TOERENREGELAAR

Afbeelding 1 interpolatiefouten in de regelkring van een servo-aandrijving

A = uitgang positieregelaar    
VRef= ∆s * KPL

B = meetwaarde snelheid s  
C = motorstroom I         
D = werkelijke snelheid
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aandrijving overeenkomstig het verloop van de
positieafwijking afremt, dan wel versnelt. 

De samenhang tussen toerental, periodelengte van
de interpolatiefout en de regelfrequentie worden in
afbeelding 2 schematisch voorgesteld. Bij lage
voedingen wordt de interpolatiefout door de aandrij-
ving gevolgd (afbeelding 2, bereik I).

Wordt het toerental verhoogd, dan wordt ook de
frequentie van de interpolatiefout verhoogd. 
De aandrijving kan de interpolatiefout echter slechts
binnen zijn eigen bandbreedte volgen. Daarboven
neemt het effect van de interpolatiefout op de
bewegingen van de motoras af, (afbeelding 2 ,
bereik II).

Daarentegen nemen de verstoringen in de motor-
stroom steeds verder toe, wat bij grote Kv-factoren
en een onvoldoende signaalkwaliteit tot storende
aandrijfgeluiden leidt. (afbeelding 2, bereik II en III).
Wordt het toerental verder verhoogd, dan kunnen
frequenties in het spectrum van de interpolatiefout
groter worden dan de helft van de aftastfrequentie.
De regeling interpreteert dan deze frequenties van
het spectrum als van een lagere frequentie.

In bepaalde toerentalbereiken worden deze delen
van het spectrum van de interpolatiefout daarom
weer in bereik I van de bandbreedte van de positie-
regelaar gespiegeld, zodat aanzienlijke positiefouten
kunnen ontstaan. Voor de te bereiken nauwkeurig-
heid van een servo-aandrijving zijn zowel de amplitu-
de als de lengte van de maatafwijkingen bepalend.
Een aandrijving volgt een deel van het spectrum van
de periodieke meetafwijking slecht binnen bereik I,
waarvan de grenzen door de bandbreedte van de
regeling bepaald worden. 

Bij een regelbereik van 100 Hz en een optische
impulsgever met 2.048 impulsen volgt de aandrij-
ving de basisfrequentie van de interpolatiefout
tussen 0 en 2,8 min-1. Door de “onderaftasting” ligt
de frequentie van de interpolatiefouten tussen de
290 en 296 min-1, tussen 583 end 589 min-1 etc.
weer binnen de regelbandbreedte. 
In dit toerentalbereik blijven de positieafwijkingen bij
een impulsgever met 2.048 strepen gewoonlijk
binnen de interval ±30 . 10-6 rad. Inductieve impuls-
gevers hebben duidelijk minder signaalperioden. De
interpolatiefouten hebben dan overeenkomstig
langere perioden, waardoor ook het snelheidsbereik,
waarin de aandrijving het aandeel van het spectrum
van de interpolatiefout volgt, aanmerkelijk toeneemt. 

Met de in de tabel 1 aangegeven getallen en met
een impulsgever met 32 signaalperioden, volgt de
aandrijving de basisfrequentie in het toerentalbereik
tot 188 min-1. De positieafwijkingen vallen ook nog
eens duidelijk groter uit en liggen typisch in het
interval ± 400 . 10-6 rad. 
Bij resolvers werken de spectrum-aandelen met
lange en korte periodes in op het gelijkloopgedrag.
De basisfrequentie van meetafwijkingen heeft een
golflengte van een omwenteling. Met de in de tabel
opgegeven getallen en een regelbandbreedte van
100 Hz volgt de aandrijving de basisfrequentie tot 
6.000 min-1. Daarmee komen praktisch in het hele
toerentalbereik afwijkingen van het toerental voor,
veroorzaakt door de resolver.

Modulaire encoder integratie
Servo-aandrijvingen moeten per toepassing aan
verschillende nauwkeurigheidseisen voldoen. De
verlangde nauwkeurigheid heeft een doorslaggeven-
de invloed op keus voor het type meetsysteem.
Universele interfaces voor de elektrische en de
mechanische integratie van de encoder zijn daarom
een voorwaarde voor veelzijdige modulaire aandrijf-
systemen. 

Betrouwbare bi-directionele EnDat-interface
Zowel bij de inductieve als ook bij de optische
encoders van HEIDENHAIN wordt de absolute
positiewaarde in de encoder zelf opgebouwd en via
de betrouwbare bi-directionele EnDat-interface naar
de besturing gestuurd. 
Daarmee zijn impulsgevers met verschillende
aftastprincipes modulair te koppelen aan de aandrijf-

I - fout beïnvloedt positioneernauwkeurigheid – fout gelijkloop neemt toe
II - positiefout neemt af – fout gelijkloop maximaal
III – positiefout verwaarloosbaar -  fout gelijkloop neemt af

v = aanzetsnelheid
p s = signaalperiode meetsysteem
p s/i = fout in de signaalperiode 
T = regelaarfrequentie

v = motortoerental
p s = lengte periode spectrum
T = aftasttijd
i = 1, 2, 3 overbrenging

positiefout
gelijkloop
motorstroom

Frequentie van de interpolatiefout

Verloop bij toenemende snelheid

Afbeelding 3; universele impulsgeverflens voor de montage 
van resolvers, inductieve- en optische impulsgevers

Afbeelding 2: invloed van de interpolatiefout op de servo-aandrijving
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regeling. Via de EnDat-interface kunnen, voor de
aandrijving relevante aanvullende gegevens, als een
elektronisch typeplaatje in de impulsgever opgesla-
gen worden. 
Er is een hoge mate aan flexibiliteit bij de keuze van
encoders, indien men gebruik maakt van de enco-
ders met de universele impulsgever-flens, zoals in
afbeelding 3 geïllustreerd is. Daarbij is de motoras
van een conus voorzien die de aanbouw van zowel
resolvers als impulsgevers mogelijk maakt.

De montage van de stator wordt bij resolvers vaak
via 3-punts-montage verzorgd. Optische en inductie-
ve impulsgevers worden via een centreergat in het
motorhuis uitgericht en met een spreidkoppeling of
een excenterschroef vastgezet.

Samenvatting:
Terwijl resolvers vooral robuust zijn, hebben opti-
sche impulsgevers op het gebied van positioneer-
nauwkeurigheid, gelijkloopgedrag en loopcultuur van
de aandrijving duidelijke voordelen (zie afbeelding 4).
Impulsgevers met optische aftasting, absolute
positiewaarde uitgifte over meer omwentelingen en
een bi-directionele interface EnDat worden in een
breed toepassingsgebied tot aan de zeer dynami-
sche positioneeraandrijvingen in gereedschaps-
machines gebruikt.

Inductieve impulsgevers passen vergelijkbare af-
tastprincipes toe als resolvers, waarbij nu echter een
resolutie van 17 bit per omwenteling mogelijk is.
Hiermee kan de loopcultuur van de aandrijving, in
vergelijking met een regeling met resolvers, ver-
hoogd worden. Gelijktijdig worden de randvoorwaar-
den geschapen voor een hoge dynamiek in de
regelkring, wat in het bijzonder bepalend is voor
elektronisch gesynchroniseerde aandrijvingen. Voor

Afbeelding 4: de toepassing
bepaald of bij servo-
aandrijvingen resolvers,
inductieve- of optische
impulsgevers worden
toegepast

wat betreft de elektrische en de mechanische
interface zijn inductieve en optische impulsgevers
compatibel, waarbij een modulaire opbouw van de
aandrijving mogelijk is met een instelbare nauw-
keurigheid.   L

Trainingen voor gebruik en onderhoud 
HEIDENHAIN levert besturingssystemen voor boor-, frees- en draaimachines die een bedrijf in staat stellen concurrerend
te werken. Een geavanceerd systeem is echter niet voldoende. Niet alleen voor de gebruiker maar ook voor de service-
monteur biedt HEIDENHAIN op maat gesneden trainingen. Onze praktijkgerichte Nederlandstalige cursussen maken het
mogelijk om nog efficiënter en met meer diepgang gebruik te maken van de vele mogelijkheden, waarmee de kosten van
de cursus al snel terugverdiend worden.

CURSUSOVERZICHT
TNC-PROGRAMMEREN [BASIS] 
Tijdens de basiscursus TNC-programmeren leert men de werk-
stukken volgens tekening zelfstandig te programmeren. Na het
volgen van deze cursus zal de cursist gestructureerde program-
ma's kunnen schrijven. Deze cursus is voor werknemers die het
programmeren verzorgen van een van de volgende types 
TNC; 151/155/246/355/360/407/410/415/425/426/430/iTNC530

Voor de inschrijving is TNC-kennis niet noodzakelijk, kennis van het
frezen is wel aan te bevelen.
cursusdata; 18/19/20 en 26/27 oktober
cursusdata; 8/9/10 en 16/17 november
cursusdata; 6/7/8 en 14/15 december

TNC-PROGRAMMEREN [GEVORDERDEN ] 
Deze cursus maakt het mogelijk de kennis uit te breiden die nodig
is voor het vervaardigen van gestructureerde programma's en voor
het bewerken van werkstukken met een verhoogde moeilijkheids-
graad. Ook Q-Parameter-programmeren en FK komen ruim aan
bod.
Deze cursus is voor werknemers die het programmeren 
verzorgen van een 
TNC 151/155/246/355/360/407/410/415/425/426/430/iTNC530

Om aan de cursus te kunnen deelnemen is de kennis van
Basiscursus TNC-programmeren of ruime ervaring met TNC-
besturingen noodzakelijk.
cursusdata; 27/28/29 september en 5/6 oktober
Alle cursusdata onder voorbehoud.

PROGRAMMEREN MANUALplus 

• SERVICE-SCHOLINGEN
• LINIALEN EN INCREMENTELE IMPULSGEVERS
• BESTURINGEN
• MAATCURSUSSEN SERVICE & ONDERHOUD
Data op aanvraag

iTNC-Training
Voor de deelname aan HEIDENHAIN TNC-programmeercursussen
wordt een bepaalde basiskennis verwacht. Deze kunt u via de
website testen en eventuele hiaten aanvullen met behulp van de
interactieve e-learning portaal site.
Ga daarvoor naar HEIDENHAIN scholingsportal.
Onder het kopje iTNC-Training kunt u toegang krijgen tot deze
informatie.
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Technische gegevens ERA 4282 C Delingsperiode 20 µm 
Incrementele signalen 1 VSS 

Referentiemerken Afstandsgecodeerd 
Trommelbinnendiameter 40 mm 70 mm 80 mm 120 mm 150 mm 180 mm 270 mm 
Aantal strepen 12 000 16384 20000 28000 32768 40 000 52000 
Systeemnauwkeurigheid ± 5,1" ± 3,8" ± 3,2" ± 2,5" ± 2,3" ± 2,2" ± 2,0" 
Bedrijfstemperatuur –10 °C tot 80 °C

N I E U W  

ERA 4000. Nieuw hoekmeetsysteem 
op basis van stalen of aluminium ring

Dynamische toepassing en hoge nauwkeurigheid
Deze hoekmeetsystemen van de ERA 4000-serie zijn zeer geschikt voor gebruik in
dynamische toepassingen. Speciaal daar, waar een hoge en betrouwbare resolutie in
combinatie met een hoge nauwkeurigheid gewenst is, zoals bijvoorbeeld bij ‘pick &
place’ machines, radarantennes, en ‘handling machines’.

Vuilongevoelig
Het inmiddels bekende 1-veld aftastprincipe van HEIDENHAIN maakt ook dit meet-
systeem relatief vuilongevoelig.

Uitermate geschikt voor dynamische positieregelkringen
Dit zeer compacte hoekmeetsysteem ERA 4000 is leverbaar in diameters

van 50mm tot 300mm en is specifiek bedoeld voor dynamische
positieregelkringen. De binnendiameters variëren tussen

26mm en 280mm.

Zeer eenvoudige montage, afstelling en 
controle

Een noviteit is ook de geïntroduceerde mechani-
sche fijnafstelling in de aftastkop, hetgeen de
montage en controle van dit hoekmeetsysteem
zeer eenvoudig maakt. Het centreren van de
ERA 4000 wordt vereenvoudigd door de drie
markeringen die op de trommel zijn aange-
bracht.

Krimpen op een as
Om het hoekmeetsysteem nog makkelijker te

kunnen toepassen is er nu ook een uitvoering
leverbaar, waarbij de trommel op een as kan worden

gekrompen. 
In de tabellen is de relevante technische info weergegeven. 

Er is een speciale brochure welke u ook via internet 
(www.heidenhain.nl) kunt downloaden.  L

Met de ERA 4000 lanceert HEIDENHAIN een nieuw en compact hoekmeetsysteem. Dit meetsysteem is gebaseerd op een stalen of

aluminium ring en deze is met verschillende delingsperioden leverbaar. Zo zijn er uitvoeringen met een delingsperiode van 20 µm,

40 µm en 80 µm. De meetstappen van bovengenoemde uitvoeringen gaan tot 0.000.01 graad.

Technische gegevens ERA 4280 C Delingsperiode 20 µm
ERA 4480 C Delingsperiode 40 µm 
ERA 4880 C Delingsperiode 80 µm 

Incrementele signalen 1 VSS 

Referentiemerken Afstandsgecodeerd 
Trommelbinnendiameter 40 mm 70 mm 80 mm 120 mm 150 mm 180 mm 270 mm
Aantal strepen 
ERA 4280 C 12 000 16 384 20 000 28 000 32 768 40 000 52 000
ERA 4480 C 6 000 8 192 10 000 14 000 16 384 20 000 26 000
ERA 4880 C 3 000 4 096 5 000 7 000 8 192 10 000 13 000
Systeemnauwkeurigheid
ERA 4280 C ± 6,1" ± 4,5" ± 3,7" ± 3,0" ± 2,9" ± 2,9" ± 2,8"
ERA 4480 C ± 7,2" ± 5,3" ± 4,3" ± 3,5" ± 3,3" ± 3,2" ± 3,0"
ERA 4880 C ± 9,4" ± 6,9" ± 5,6" ± 4,4" ± 4,1" ± 3,8" ± 3,5"
Bedrijfstemperatuur –10 °C tot 80 °C 
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EXE-serie; sinusvormige uitgangssignalen
van 11 µASS.
De bekende interpolatie-units van HEIDENHAIN, de
EXE 600 serie zijn vervangen door een geheel
nieuwe serie onder de naam EXE 100. Deze appara-
ten hebben een aansluiting voor lengte- of hoek-
meetsystemen met 11 µASS sinusvormige uit-
gangssignalen. 
Mechanisch gezien heeft de nieuwe serie meetsys-
teemsignaal-interpolatoren nog steeds de hoge
beschermingsklasse IP65. De robuuste behuizing is
echter wel veel kleiner geworden. Elektrisch zijn de
nieuwe modellen compatibel met de voorgangers,
met dien verstande dat voor het controleren van de
meetsysteemsignalen voorheen de Adapterkabel
nummer 19 nodig was. Nu kan dat eenvoudig met
de actuele PWT signaaltest-apparaten.

IBV-serie; sinusvormige uitgangssignalen
van 1 VSS.
De units uit de serie IBV 100 hebben een aansluiting
voor incrementele lengte- of hoekmeetsystemen 
met 1 VSS sinusvormige uitgangssignalen.

Potentiometers om eventuele offsetfouten als
gevolg van de relatieve hoge interpolatiefactor te
compenseren, zoals te vinden in de IBV 650, zijn ook
in de IBV 102 weer beschikbaar. L

Vernieuwde interpolatie- en digitaliserings-elektronika 

IBV 100-serie en EXE 100-serie vervangen 
de modellen uit de 600-series

signaal meetsysteem

signaalperiode
360o el.

90o

el.

uitgangssignaal na vijfvoudige
interpolatie

faseverschuiving

signaal referentiemerk

meetstap

referentie-impuls

Overzicht vervangende modellen
Nieuw vervangt
IBV 101 IBV 610 
IBV 102 IBV 650 

EXE 101 EXE 610C 
EXE 101 EXE 612 
EXE 102 EXE 650 

Overzicht interpolatiefactor
Type interpolatiefactor
IBV 101 5, 10
IBV 102 20,  25, 50, 100

EXE 101 5, 10
EXE 102 20, 25, 50, 100

De nieuwe EXE 100-serie en IBV 100-serie vervangen de veel gebruikte modellen uit de 600-series.

Deze opvolgers zijn voorzien van de laatste techniek en kleiner van formaat.  

Technische gegevens ERA 4281 C Delingsperiode 20 µm 
ERA 4481 C Delingsperiode 40 µm 

Incrementele signalen 1 VSS 

Referentiemerken Afstandsgecodeerd 
Trommelbinnendiameter 26 mm 50 mm 78 mm 127 mm 183 mm 229 mm 280 mm 
Aantal strepen 
ERA 4281 C 8 192 12 000 16 384 24 000 32 768 40 000 48 000
ERA 4481 C 4 096 6 000 8 192 12 000 16 384 20 000 24 000
Systeemnauwkeurigheid
ERA 4281 C ± 8,6" ± 6,1" ± 4,5" ± 3,1" ± 2,9" ± 2,9" ± 2,8" 
ERA 4481 C  ± 10,2" ± 7,2" ± 5,3" ± 3,6" ± 3,3" ± 3,2" ± 3,1"
Bedrijfstemperatuur –10 °C tot 80 °C 
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Voor alle machines met handmatig
te verplaatsen assleden
Onze digitale uitlezing ND 780 is niet
alleen geschikt voor frees-, boormachines
en draaibanken met maximaal drie assen.
Deze uitlezing is inzetbaar voor álle machi-
nes en installaties waarbij assleden hand-
matig worden verplaatst, dus ook voor
andere toepassingen op gereedschapsma-
chines, meetapparatuur en speciale machi-
nes.

Grafische ondersteunende 
schermen
De uitlezing ND 780 onderscheidt zich
door simpele dialoogteksten met grafisch
ondersteunende schermbeelden, die
helpen bij het positioneren en bij de
toepassing van de speciale uitleesfuncties.
Positiewaarden, dialoog- en invoerweerga-
ve, grafische functies en de grafische
positioneringhulp zijn uit te lezen op het
contrastrijke vlakbeeldscherm. De rest-
wegweergave helpt bij het positioneren.

De bediener bereikt eenvoudig de volgen-
de positie door naar uitleeswaarde nul te
gaan.

Speciale functies voorgeprogram-
meerd
Functies voor de verschillende toepassin-
gen zijn gemakkelijk te activeren via de
parameterinvoer. De programmatuur
beschikt over speciale functies voor het
maken van boorpatronen (gatenreeksen,
gatencirkels). Referentiepunten worden
snel en exact berekend met de kantentas-
ter KT 130. De uitlezing ND 780 onder-
steunt daarbij met speciale tastfuncties.

Ook voor aparte bovensledes 
Bij draaibanken met aparte bovensledes
kan, met de somweergave op de uitlezing,
de bed- en bovenslede gezamenlijk of
afzonderlijk weergegeven worden. Voor
het vastleggen van referentiepunten kan
de bediener het draaideel aftekenen en de
gereedschapspositie bevriezen. Vervolgens
kan het gereedschap worden teruggetrok-
ken, zodat het werkstuk zonder
belemmering gemeten kan worden. 
In de werkstand Draaien kan eenvoudig
van radius- naar diameteruitlezing omge-
schakeld worden.

Vraag onze medewerkers om advies, 
bel 0318-581800 of stuur een e-mail:
verkoop@heidenhain.nl  

Ook verkrijgbaar bij:

Tel. 010 415 27 88. 
e-mail: info@esmeijer.nl
website: www.esmeijer.nl  L

SET VOOR DRAAIEN:
DIGITALE UITLEZING ND 780

1 liniaal LS 303 C, ML 920 mm (Z-as)

1 liniaal LS 303 C, ML 320 mm (X-as)

BIJ INRUIL
Pakketprijs DRAAIEN € 2400,-

inruilpremie - € 800,-

actieprijs € 1600,-

PAKKETKORTING
Pakketprijs DRAAIEN € 2400,-

pakketkorting - € 560,-

actieprijs € 1840,-

SET VOOR FREZEN:
DIGITALE UITLEZING ND 780

1 liniaal LS 303 C, ML 770 mm  (Z-as)

1 liniaal LS 303 C, ML 570 mm  (Y-as)

1 liniaal LS 303 C, ML 470 mm  (X-as)

BIJ INRUIL
Pakketprijs FREZEN € 2960,-

inruilpremie - € 1000,-

actieprijs € 1960,-

PAKKETKORTING
Pakketprijs FREZEN € 2960,-

pakketkorting - € 760,-

actieprijs € 2200,-

L A AT S T E  A K T I E W E K E N ;  I N R U I L P R E M I E  O F  K O R T I N G  

ND 780, digitale uitlezing met goede 
prijs-kwaliteitverhouding

Flexibele uitlezing voor maximaal drie assen

UW OUDE DIGITALE UITLEZING  IS € 800,- TOT € 1000,- WAARD
Voorzie uw oude machine met een geringe investering van onze digitale uitlezing! Bij vervan-
ging van een oude VRZ-teller. voor de prijsvriendelijke teller ND 780 en bijbehorende linialen,
bieden wij voor uw oude teller, ongeacht het merk, een aanzienlijke inruilpremie.

PAKKETKORTINGEN TOT € 760,- 
Ook zonder inruil biedt HEIDENHAIN een complete set voor een interessante prijs.

Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
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