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voor in-process 
metingen: 
SPECTO ST 3087 RC
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We doen veel onderzoek naar zowel applicaties als

praktijktoepassingen van bijvoorbeeld onze

encoders. Samen met bijvoorbeeld OEM’ers 

zoeken we daarin continu naar de grenzen van de

mogelijkheden. Het ultieme doel is om te bereiken

dat gebruikers, met behulp van onze meet- en

regeltechniek, het uiterste uit hún toepassingen

halen. 

Voorbeeld van inventiviteit: Formula Student
Team Delft                                                                          
De inventiviteit van gebruikers van vooral onze meet- en regelproduc-
ten lijkt geen grenzen te kennen. Een mooi voorbeeld leest u ook in
deze uitgave van de HEIDENHAINinfo. Het Formula Student Team
Delft past onze encoders toe in de elektromotoren die in de wielen
van hun raceauto zijn geplaatst. Het doel van de competitie is om
ieder jaar een zo compleet mogelijke auto te ontwerpen en hierdoor
studenten meer praktijkervaring te geven in engineering en project-
management. Zij nemen deel aan de Formula Student competitie,
waarin zij de strijd aangaan met meer dan 500 studententeams.
Daarvoor raceten zij onder andere op het Silverstone circuit in
Engeland (3e plaats) en op het Circuit de Catalunya in Spanje waar zij
als 2e finishten. 

“Onze klanten staan niet alleen centraal
bij productontwikkeling, maar ook bij
diensten zoals trainingen    ”
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Uw bijzondere product -
toepassing ook in onze 
uitgave? Tip ons gerust
In de HEIDENHAINinfo schrijven we graag over gebrui-
kers van onze meet- en regeltechniek. Niet om onszelf op
de voorgrond te plaatsen, maar vooral om een bijzondere
werkwijze, toepassing of producten aan onze ruim 8000
lezers te presenteren. Heeft u een interessant verhaal?
Laat dit de redactie dan weten en stuur een emailtje naar
het secretariaat: documentatie@heidenhain.nl 

PRECISIEBEURS 2017
STAND NUMMER: BENELUXHAL, STAND 34
15 EN 16 NOVEMBER 
NH CONFERENCE CENTER KONINGSHOF, VELDHOVEN
VAN 9.30-17.00 UUR

METAVAK 2017
STAND NUMMER: 228
31 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER
EVENEMENTENHAL, GORINCHEM 
VAN 13.00-21.00 UUR

TNC cursussen op maat
In deze uitgave kunt u lezen over ons nieuwe cursusconcept.
Voortaan zijn trainingen volledig op de wensen van het bedrijf in te
plannen. Met docenten die flexibel met opdrachtgevers meedenken
en ‘leren op maat’ echt in de praktijk brengen. Dit betekent dat
medewerkers precies leren wat zij nodig hebben en ook starten en
eindigen op exact het gewenste leerniveau. Door eveneens een
nieuwe flexibiliteit in de feitelijke trainingsplanning van de medewer-
kers, kan het bedrijf hen zowel laten trainen alsook volop gebruik blij-
ven maken van hun inzet in de productie. Een voordeel, dat zal aan-
spreken in de fors aantrekkende economie en dus toenemende
orderportefeuilles. Ik raad u het artikel over ons vernieuwde trainings-
concept daarom van harte aan.

Ontmoet HEIDENHAIN op de beurs 
Uiteraard komt u ons ook de komende tijd tegen op de
Precisiebeurs 2017 en Metavak 2017. In het kader ziet u de details.
Graag ontvangen wij u persoonlijk op onze stand om de mogelijkhe-
den van vooral de nieuwe producten voor uw activiteit te bespreken.

Jaap Bazuin +Copyrighted © Worcflow V.O.F. 2016
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In de ICT is een vreemde paradox waarneembaar. 

Particulieren profiteren al jaren van de meest slimme

innovaties. Denk aan intuïtief en makkelijk te bedienen

tablets en smart phones. Terwijl het bedrijfsleven, en

merkwaardig genoeg vooral het industriële bedrijfs-

leven, het vaak nog moet doen met een bijna archaïsch

aandoende handmatige knoppenbediening. Maar 

gelukkig dringt de innovatie van Apple ook door in de

industriële omgeving, zoals nu bij HEIDENHAIN.

Goed nieuws is namelijk dat de bekende, populaire en veel toegepaste 
TNC 620 en TNC 640 besturingen voortaan ook verkrijgbaar zijn met een
touchscreen. Operators zullen dit gemak verwelkomen. De TNC 620 en 
TNC 640 combineren hiermee de typische voordelen van de HEIDENHAIN
contourbesturing met de gebruikersvriendelijke touchscreen-technologie, ver-
gelijkbaar met bijvoorbeeld smartphones of tablets. 

Net als op een tablet…                                                                           
Hoe het werkt? Net als op een tablet: overzichtelijk en herkenbaar. Slechts
een lichte druk van uw vinger is voldoende om een gewenste functionaliteit in
werking te zetten. Moeiteloos te bedienen met een lichte aanraking van het
scherm, vingerbewegingen en het op te roepen toetsenbord. Ook zeer prak-
tisch is dat de touchscreen-bediening van de besturingen TNC 620 en 640
contentgedreven werkt. Wat dit voor de operator betekent? Deze blijft met de
functietoetsen op het touchscreen binnen de omgeving waarbinnen de opera-
tor op dat moment navigeert. De operator wordt dus niet voortdurend onvrij-
willig en hinderlijk teruggeworpen op het startmenu van de besturing. Dit
scheelt tijd, geld en minimaliseert foutkansen.

De combinatie van snelheid en accuratesse    
De operator navigeert snel en intuïtief door lange lijsten, programma's, tabel-
len en andere inhoud door dynamisch te scrollen. De operator kan dit dynami-
sche scrollen op elk gewenst moment stoppen. Dat maakt het gemakkelijk
om bijvoorbeeld een bepaalde NC-regel te vinden of een gereedschap in lange
NC-programma's of gereedschapstabellen. 

Extra verkrijgbaar                                                                                                                               
De touchscreen-bediening is optioneel
leverbaar bij zowel de TNC 620 als de
TNC 640. +

Besturing TNC 620 en TNC 640 eigentijds

Touchscreen maakt besturing van
metaalbewerkingsmachine nóg gemakkelijker
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LAK liniaal: absolute lineaire encoder met zeer kleine afmetingen

Numerik Jena uit Duitsland, onderdeel van HEIDENHAIN, heeft met de ontwikkeling van het ‘LAK’ abso-
lute meetsysteem een nieuwe mijlpaal bereikt in het aanbod van absolute encoders van de HEIDENHAIN
groep. Een combinatie van incrementele en absolute meettechniek met als resultaat hoge verplaatsings-
snelheden en hoge haalbare resoluties. 

Combinatie incrementele en absolute technologie 
levert hoge verplaatsingssnelheden en resoluties 
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COLOFON

LAK Kit LA

Voordelen:
• Absolute interface.
• Nauwkeurig.
• Hoge resolutie.
• Zeer klein en licht van gewicht.
• Klantspecifieke mechanische oplossingen.

Zeer compacte dimensies en klantspecifieke aan-
passingen
Zoals gewoonlijk gaf men veel aandacht bij de ontwikkeling aan
zowel de zeer compacte dimensies alsook mogelijke klantspecifieke
aanpassingen. Voor toepassing in zeer kleine ruimten is een speciale
kitversie (Kit LA) beschikbaar. Deze LAK liniaal is in de Kit-variant niet
alleen heel klein, maar ook modulair. 

Absoluut: dus efficiënt en veilig
Ook onderscheidend is dat het geen incrementele, maar een absolu-
te versie is. Het voordeel? Na inschakeling is de werkelijke positie
direct beschikbaar en is een verplaatsing naar referenties niet nodig. 

Uitstekende eigenschappen
Het samenvoegen van incrementele en absolute meettechnologie in
combinatie met EPIFLEX sensormodule geeft dit meetsysteem zijn
uitstekende eigenschappen. Zoals een hoge resolutie tot 78 nm 
(zonder extra elektronica), hoge snelheden tot 10 m/s, zeer laag
gewicht en automatische signaaloptimalisatie na installatie met een
verscheidenheid aan analysemogelijkheden door middel van software
ABSOFLEX. En tot slot: een goede bestendigheid tegen vervuiling
door het dubbele aftastveld (incrementeel) en tweeledige scanning
(absoluut).

Kit variant: klein maar fijn
De kit variant heet "Kit LA" en in technische zin verschilt deze alleen
maar door het mechanische ontwerp. De Kit LA is ontwikkeld voor
toepassingen met speciale mechanische eisen. Bijvoorbeeld wan-
neer de installatieruimte zeer beperkt is. De sensor-modules van
deze variant zijn bijzonder plat en dun aangebracht binnen een klant-
specifiek frame of behuizing. +
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Uiteraard stellen wij dit maatwerk voorafgaand aan een cursus op
grond van intensief overleg met opdrachtgevers samen. 

Meer weten?                                                                                                                                         
Op de website van HEIDENHAIN staat de meest actuele trainingsin-
formatie: http://training.heidenhain.nl/ +

Voordat wij ons geactualiseerde cursusconcept uitleggen, benadruk-
ken we graag nog eens het belang van onze trainingen. Immers, wie
investeert in een kapitaalsintensieve machine inclusief besturing, en
aanvullend slechts een fractie van dit bedrag investeert in een bijho-
rende training, haalt al vanaf dag één het uiterste uit die machine
inclusief besturing. HEIDENHAIN NEDERLAND in Ede biedt een
scala van cursussen aan in het Nederlands, variërend van TNC pro-
grammeercursussen voor eindgebruikers tot en met technische cur-
sussen voor servicetechnici.

De belangrijkste aanpassingen
Minder tijdbeslag voor werknemers  
Voorheen volgden medewerkers in twee weken in totaal vijf cursus-
dagen TNC-programmeren. Bedrijven vonden dat deze opzet in een
korte tijd teveel tijdbeslag voor hun medewerkers opleverde. Binnen
het nieuwe cursusconcept volgen deelnemers 4 lesdagen verdeeld
over meestal 8 werkweken. Dit biedt een veel flexibelere spreiding
waardoor bedrijven hun medewerkers beter beschikbaar houden
voor hun eigenlijke werk. Kortom, de ideale combinatie van training
en werk

Veel flexibeler instappen
Ook kunnen medewerkers op veel meer momenten dan voorheen in
het jaar instappen op onze TNC programmeercursussen. Dit bete-
kent dat werkgevers hun training optimaal passend in hun werksche-
ma kunnen inplannen.

Modulair én individueel opgebouwd   
Eveneens zijn de trainingen voortaan modulair én individueel opge-
bouwd voor een maximaal rendement. Dit garandeert maatwerk in
leren, perfect passend bij de eisen van deze tijd. Elke deelnemer
leert en traint in zijn of haar eigen tempo precies de TNC program-
meervaardigheden die vereist zijn in de specifieke bedrijfssituatie.

Wensen van de TNC-gebruiker centraal

Sinds jaar en dag ondersteunt HEIDENHAIN organisaties bij het realiseren van een maximaal rende-
ment op de TNC besturingen in hun bewerkingsmachines. Een cruciaal onderdeel van deze support is
het uitgebreide cursuspakket dat wij aanbieden. Ons bestaande cursusconcept is recent geactualiseerd 
en speelt daardoor voor de volle 100% in op eigentijdse opleidingsbehoeften. Graag zetten wij de 
belangrijkste vernieuwingen overzichtelijk op een rij.

Nieuw cursusconcept HEIDENHAIN
beantwoordt aan behoefte van de klant

NIEUW

Om het de gebruikers van onze bestu-
ringen nog gemakkelijker te maken is
opleidingscentrum STODT door
HEIDENHAIN Nederland geautoriseerd
om haar TNC cursussen te geven. Door
de samenwerking met STODT is de
training nu in het zuiden, oosten en
midden van het land te volgen.

Daarnaast verzorgt ook STODT de cusussen desgewenst op locatie. 

Stodt is een zelfstandig kenniscentrum en praktijkop-
leider met meer dan 250 verschillende cursussen en

BBL-opleidingen. STODT helpt bedrijven in de maakindustrie om
hun engineering en productieprocessen te verbeteren en zo een
blijvend hoger rendement te behalen. Hierbij ligt het zwaartepunt
op de praktijk, deskundige begeleiding, advisering, een up-to-date
lesprogramma en een modern CNC machinepark. STODT legt de
focus op de optimale inzet van medewerkers, organisatie en
moderne productie technologie. Naast het opleidingscentrum in
Hengelo heeft STODT sinds kort ook een volwaardig centrum in
Best, volledig gericht op de technieken van de toekomst. Het ver-
spaningscentrum is uitgerust met de modernste CNC-machines.
+

J.Rouwhof (L) en J.Bazuin
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Samenwerking met opleidingsinstituut STODT



Studenten Delft bouwen elektrische auto in Formula-stijl

Student Niels Uitterdijk is chef aandrijving van

de elektrische auto die in 2017 enkele malen 

aan de start zal verschijnen onder de vlag van

Formula Student Team Delft. Dit is een jaarlijks

roulerend team van studenten van de TU Delft

dat een elektrische auto in Formula-stijl ontwerpt,

bouwt en inzet bij races. Niels: “De encoders

van HEIDENHAIN zijn cruciaal om de werking

van de elektromotoren te optimaliseren.”
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Formula Student Team Delft bestaat uit een elk jaar ververst team
van ongeveer 75 studenten. Hun ultieme doel is binnen één jaar de
meest snelle, efficiënte en betrouwbare elektrische raceauto te ont-
werpen én te bouwen. Ofwel: cutting-edge car-engineering! Niels:
“We maken dus elk jaar een compleet nieuwe raceauto, iedere keer
vanaf nul ontworpen. Alle leden van het team zijn studenten van de
TU Delft en zijn bachelor en master studenten. Dit maakt Formula
Student Team Delft tot één van de grootste en meest gevarieerde
studententeams van de TU Delft.” 

Goed voorbereid aan de start
Het seizoen 2017 startte met een lap-simulatie die de rondetijden
(lap times) voor elke auto-setup berekent. Met antwoord op vragen
als: hoeveel vermogen hebben we nodig? En hoeveel energie mag
de auto verbruiken? Maar ook: hoe stijf mag de wielophanging zijn en
welk belang heeft de massa van de auto? Niels: “Hiermee gaan we
van design naar concept en uiteindelijk dalen we af naar absoluut
detailniveau en tekenen we in de computer een compleet automo-
del. De feitelijke productie duurt gemiddeld twee maanden en uitein-
delijk assembleren we alles samen op de auto. Gevolgd door een
intensieve testfase van tien tot twaalf weken. Hiermee zijn we com-
pleet klaargestoomd voor de competities van dit seizoen.”

Formula Student Team Delft
zet met nieuwe encoders
innovatieve stap voorwaarts 
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Wereldwijd wedstrijden met universitaire teams
Na dit ontwerp- en montageproces neemt Formula Student Team
Delft deel aan prestigieuze internationale wedstrijden met andere
universitaire teams van over de hele wereld. Het Formula Student
Team Delft staat bekend om het ontwikkelen van lichtgewicht
Formula Student raceauto's, doet al ruim 10 jaar mee aan de mondiale
Formula Student competitie en sleepte de nodige prijzen in de wacht. 

Het team uit Delft heeft zich inmiddels, met vier overwinningen op
de Formula Student Germany in Hockenheim en éénmaal een over-
winning op de Formula Student UK, tot de eerste plaats op de wereld -
ranglijst opgewerkt. 

>

M
O
T
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NGevuld met elektronica

Student Niels Uitterdijk is als Chief Powertrain van Formula Student
Team Delft verantwoordelijk voor de aandrijving, variërend van de
accu´s en de motorcontrole tot en met de motoren zelf. Hij heeft
voorafgaand aan dit project zijn Bachelor Werktuigbouwkunde afge-
rond en start ná zijn deelname aan het Formula Student Team Delft
met een Master Systems and Controls: “Feitelijk ben ik verantwoor-
delijk voor alle High Voltage die de aandrijving van de elektrische
motoren moet gaan leveren. Onze auto zit vol met elektronica, zoals
een 600 Volt accupakket. De ontwikkeling doen wij helemaal zelf,
vanaf de software tot de printplaatjes, om een lichtgewicht pakket te
hebben met alle features die wij nodig hebben.”

Elektromotor als aandrijving Elektromotor met regelunit



Rijdende rol van encoders
Formula Student Team Delft rijdt in hun elektrische auto’s met vier
roterende HEIDENHAIN encoders. Vanaf 2013 waren dit de EBI 1135
encoders. Niels: “Sinds we elektrisch zijn gaan rijden, gebruiken we
encoders van HEIDENHAIN. Iedere encoder zit compact verwerkt in
één van de vier motoren in de wielen van de auto en wordt kant-en-
klaar met de motoren meegeleverd. Deze zijn van belang omdat ze
de positie van de rotor in de vier motoren zeer nauwgezet bepalen.
Die data is essentieel om de stromen die door de motor heen gaan te
controleren en op basis daarvan een goede dynamische respons te
krijgen op je motor-controls. Omdat onze motoren ín het wiel zitten,
hebben we bij de wielophanging extreem weinig ruimte. Gelukkig
zijn deze encoders zeer klein en licht van gewicht. Ze passen precies

en helpen onze motor compact te houden. Daarnaast bieden ze een
heel hoge resolutie. Dit is uiterst voordelig voor de high performance
regelingen die erachter zitten.”

2017: nieuwe encoders
In maart van dit jaar heeft HEIDENHAIN op speciaal verzoek van
Formula Student Team Delft op sponsorbasis gloednieuwe encoders
geleverd van het type ECI 1118. Niels: “Dit in de verwachting dat
onze aandrijving hiermee nog verder verbetert. We hebben de overige
aanbieders ook bekeken, maar de ECI 1118 stak er met kop en schou-
ders bovenuit. Voor wat betreft prestaties, maar ook het gemak waar-
mee deze kleine encoders zijn te packagen.” 
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Niels: “De encoders van HEIDENHAIN zijn
cruciaal om de werking van de elektro motoren
te optimaliseren.”



Software voor meest optimale prestaties
De PWM 20 wordt door Formula Student Team Delft gebruikt om de
encoders in iedere motor perfect af te stellen: “Hierbij is de EnDat
encoder interface voor ons een ideaal communicatietool tussen de
encoders en de motor-controller. Het EnDat protocol werkt prettig, is
zeer goed en makkelijk uit te lezen en robuust tegen elektromagneti-
sche storingen interferentie. Het helpt ons de meest optimale presta-
tie uit de nieuwe encoders te halen!”

Goed contact met HEIDENHAIN
Niels geeft tot slot aan dat inhoudelijke ondersteuning vanuit
HEIDENHAIN niet echt nodig is: “We krijgen de data prima binnen.

Ook hebben we een PWM 20 test- en kalibratie unit om de encoders
te kalibreren, die kennis hebben we zelf in huis. Jan Sturre van
HEIDENHAIN is wel bij ons team langs geweest voor overleg. Hij
geeft ook gastcollege aan de TU Delft voor de Master Vehicle
Engineering. Dat gaat over de techniek achter de HEIDENHAIN enco-
ders. Ik heb dat gastcollege bijgewoond en heb een verrassend
nieuw inzicht gekregen in wat er precies gebeurt in een encoder en
waarom dit zo’n geavanceerde technologie is.” +
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De Duitse versie was al langer in gebruik, maar
zoals eerder aangekondigd, is inmiddels ook de
Nederlandse versie van het Klartext Portal online!
Ideaal voor gebruikers van de besturingen van
HEIDENHAIN om alle belangrijke service- en 
gebruiksinformatie voortaan in het Nederlands
gemakkelijk te vinden.

U kunt bijvoorbeeld alle ooit beschikbare bedieningshandboeken van
onze besturingen, ook van de oudere types, in alle beschikbare talen,
kosteloos downloaden. Ook de bedienings-handboeken van de actu-
ele besturingen vindt u moeiteloos in de taal die u graag wilt.

Alle benodigde informatie helder en overzichtelijk
verzameld
Klartext is de taal waarmee HEIDENHAIN besturingen geprogrammeerd
worden, eenvoudig met dialoog op het beeldscherm. Om het hierbij zo
gemakkelijk mogelijk te maken, vindt de gebruiker alle benodigde infor-

LIP 6000: lineaire encoder met interferentieel aftastprincipe

Zeer nauwkeurig en compact 

De eigenschappen van de LIP 6000 plaatsen de serie tussen de 
LIP 400 en LIP 200, in het assortiment van de open lengtemeetsystemen. 

De nauwkeurigheidsklasse van de LIP 6000 is 1 µm of 3 µm. Over
een slag van 5 mm is de nauwkeurigheid echter nog veel beter:
0,175 µm. De interpolatiefout is als gevolg van het toepassen van de
nieuwste aftast acic zeer laag. Een typische waarde is hier ± 3 nm, of
te wel slechts 0,075% van de signaalperiode. De meetlengtes rijken
tot 3 m.

Scanning head
De aftastkop van de LIP 6000 meet 26 mm x 12.7 mm x 6.8 mm (in
x, y, en z) en weegt slechts 5 gram (zonder kabel). Dit zijn belangrijke
voordelen voor toepassingen bij hoge versnellingswaarden of een

NIEUW

beperkte inbouwruimte. Ook deze encoder werkt met de 1 Vpp of
TTL interface. Voor de verschillende montagesituaties kan de aftast-
kop met de kabelafvoer links of rechts besteld worden.

Limiet- en homingfunctie
De geïntegreerde limiet- en homingfuncties zijn uniek in deze klasse.
De positie-detectie via het homing track kan voor vereenvoudigd en
dus sneller system referencing worden gebruikt. Dit omdat de posi-
tie van de aftastkop ten opzichte van het referentiepunt bekend is,
inclusief de bewegingsrichting. Vooral met lange assen en grote ver-
plaatsingen, biedt dit aanzienlijke voordelen.

Bovenstaande aspecten maken de LIP 6000 niet alleen compact en
eenvoudig te monteren, maar vooral snel en zeer nauwkeurig.   +

Uitbreiding Programmatest
In vergelijking met de al sinds 1992 bestaande LIP 400 biedt de LIP 6000 veel voordelen:
• Een veel hogere haalbare snelheid.
• Aanzienlijk grotere meetlengtes.
• Grotere montagetoleranties.
• Eenvoudige, automatische, signaalaanpassing. 
• Een verbeterde weerstand tegen vervuiling.
• Verschillende montageopties van de maatverdeling afhankelijk van de toepassing. 

De nieuwe LIP 6000 serie staat voor open incrementele lineaire encoders, voorzien van een interferen-
tieel aftastprincipe. Het betreft encoders die een hoge nauwkeurigheid combineren met een compact
ontwerp. Het hoge niveau van integratie wordt gerealiseerd door state-of-the-art technologieën zoals
toegepast in de aftast-asic en bij de signaalverwerking. Eveneens leidt dit tot grote montagetoleranties
en een hoge weerstand tegen verontreiniging.



matie helder en overzichtelijk verzameld op het zogeheten Klartext
Portal. Voor de Nederlandse versie: www.klartext-portal.com/nl/

Overzichtelijk en compleet
Klartext Portal is vooral gericht op de informatie, trainingen en pro-
grammeervoorbeelden van de HEIDENHAIN-besturingen. Hier vindt
u alle informatie helder gerubriceerd en digitaal eenvoudig toeganke-
lijk en gratis te downloaden. Zoals technische informatie, handboe-
ken, diverse verhelderende instructievideo’s en ook directe toegang
tot alle HEIDENHAIN video’s op YouTube. De nieuwe Nederlandse
site www.klartext-portal.com/nl/, met de uitgebreide database, is een
groeiende bron van informatie en hét portal voor alles wat met onze
besturingen te maken heeft. Ook artikelen in de vakpers, folders, bro-
chures, documentatie, informatie over trainingen en ook alle versche-
nen uitgaven van het actuele Klartext-Magazine zijn direct beschik-
baar. Voor de Engelstalige versie; www.klartext-portal.com.

Tijdschrift Klartext nu ook via app
We bieden de gebruikers van de besturingen nu even-
eens een app voor het tijdschrift Klartext. Vooralsnog
alleen Duitstalig. Hiermee kan men het magazine Klartext

eenvoudig en snel downloaden. De Engelstalige versie kunnen wij u
als geprinte versie of de on-line variant in het Engels aanbieden. Geef
uw voorkeur door via documentatie@heidenhain.nl.
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SPECTO ST 3087 RC 

Robuuste pentaster voor 
in-process metingen

NIEUW

De SPECTO ST 3087 RC is een pentaster. Zijn
nauwkeurigheid is 1 micron over het totale
meetbereik van 30 mm. Ondanks die fijnge-
voeligheid is de ST 3087 RC opvallend robuust
van bouw. Dit maakt hem uitermate geschikt
voor toepassing in ruwe productieomgevin-
gen. Zijn hoge IP-klasse maakt deze meettas-
ter niet vatbaar voor stof, lucht, vuil en meer.

Het in-process meten wordt steeds belangrijker binnen metrologie. Echter, het
meten in de werkruimte van een machine stelt bijzondere eisen aan de
robuustheid van de pentaster in kwestie. De nieuwe SPECTO ST 3087 RC is
een meettaster die speciaal ontworpen is voor tactiele metingen in ruwe
omgevingen.

Bescherming tegen ongunstige omstandigheden                                                                          
De ST 3087 RC is gebaseerd op de standaard ST 3087, maar voorzien van een
balg, een behuizing voor de taster en een kap voor bescherming tegen spatwa-
ter. De aanvullende componenten beschermen de optische systemen tegen
ongunstige omstandigheden. Omdat deze meettaster is gebaseerd op een
standaardproduct, blijven de karakteristieke waarden, zoals nauwkeurigheid en
repeatability, hetzelfde. Echter, de bevestigingsmaten zijn aangepast om ruim-
te te bieden voor de aanvullende componenten.

Uiteenlopende toepassingen
De meetstift wordt uitgestuurd door middel van druklucht. De speciale kap
zorgt er echter ervoor dat als de meetstift is ingetrokken, deze goed wordt
beschermd. De toepassing van deze beschermkap vergroot de productiviteit in
industriële omgevingen, zoals bij slijpen en draaien, aanmerkelijk. Zijn goede
nauwkeurigheid en duurzame kogelgeleiding borgen de goede herhalings -
nauwkeurigheid op schuine en gebogen oppervlakken. De ingebouwde veer
houdt de teruggetrokken meetstift in zijn ruststand. De ST 3087 RC heeft een
1 Vpp-interface en biedt daarmee een veelheid aan mogelijkheden voor verde-
re verwerking van de meetresultaten.  +

Interesse? 
https://www.klartext-portal.de/klartext-magazin/das-aktuelle-magazin/
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Supersterke DKIST zonnetelescoop op Hawaï

Solar observatie met een ongekende 
nauwkeurigheid

’s Werelds grootste zonnetelescoop, de Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST),
wordt nu op de top van de Haleakala-berg op het eiland Maui (Hawaï) gebouwd. Het
heeft een reuzendiameter van 4,2 m en zit tjokvol technologie om, met een resolutie
die twee keer beter is dan welke zonnekijker ook, heel nauwkeurig de oppervlakte van
de zon in beeld te brengen. Het is een excentrische telescoop met een actieve en ther-
misch gestuurde primaire spiegel en adaptive optica. Dit is een ontwerp van het Luikse
AMOS. De primaire spiegelcel bestaat uit een uiterst precies, 9 ton zwaar elektrome-
chanisch subsysteem dat ervoor zorgt dat de primaire spiegel onder alle omstandighe-
den zijn exacte positie en vorm bewaart, en dat ondanks voortdurend veranderende
oriëntaties en temperaturen.

We weten nog verrassend weinig over de processen in de zon.
Dit zal veranderen met de nieuwe en supersterke DKIST zonne-
telescoop op Hawaï. Het Kiepenheuer Institute for Solar Physics
in Freiburg ontwikkelde hiervoor een zogeheten Visible Tunable
Filter (VTF). De instelling van deze filterbesturing gebeurt via
lineaire encoders van HEIDENHAIN. Met een extreme nauwkeu-
righeid van minder dan één nanometer als verwacht resultaat.Telescoopkoepel in aanbouw 

Installatie hoogtemotoren

De voltooide TMA op de Ingersoll fabrieks-
vloer. Foto Scott Bulau
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Extreme nauwkeurigheid
De 3 ton zware spiegel heeft een nauwkeurigheid van enkele micro-
meters oftewel zo’n 40 keer beter dan de dikte van een mensenhaar.
De vorm van de dunne primaire spiegel wordt continue door 142
pneumatische en hydraulische actuatoren bijgestuurd. Hij haalt daar-
mee een precisie van meer dan 45 nm RMS. Een vergelijking: beeld
je in dat de spiegel de Atlantische Oceaan is, dan is het spiegelopper-
vlak zo glad dat er geen golven hoger zijn dan een paar centimeter.
De temperatuur wordt van ’s ochtends tot ’s avonds tot op een halve
graad Celsius nauwkeurig gestuurd.

In 2019 operationeel                                                                                                                           
De Factory Acceptance Test gebeurde in januari 2017 bij AMOS in
het Sart Tillman wetenschapspark. Eind juni kwam de spiegel aan in
Hawaï. De zonnetelescoop wordt gebouwd door het AURA-consorti-
um van 42 Amerikaanse instellingen en 5 internationale affiliaties die
wereldklasse astronomische observatoria uitbaten. De telescoop
wordt in 2019 operationeel.

Zeer hoge eisen aan meetafwijkingen
De telescoop werkt via verschillende spiegels, feitelijk meetstappen.
Om de vereiste nauwkeurigheid bij elke stap steeds opnieuw te
bereiken, moet het positiemeetsysteem meetstappen van 20 pm
(picometer) kunnen maken. Bovendien mogen de meetafwijkingen in
één uur in totaal maximaal 100 pm zijn. Dit zijn afmetingen die over-
eenkomen met de diameters van atomen. Cruciaal in de hele struc-
tuur is de afstandsmeting tussen de verschillende spiegels in de
telescoop. Deze afstandsmeting is essentieel voor de beoogde hoge
nauwkeurigheid. De zes HEIDENHAIN lineaire encoders van het type
LIP 382 en een aangepaste schaal zijn gepositioneerd rond de in de
telescoop toegepaste spiegels. Deze encoders bepalen de positie
van de spiegels ten opzichte van elkaar en dragen zo in hoge mate bij
aan de beoogde nauwkeurigheid.

Productieve samenwerking                                                                                                            
Uit de huidige reeks tests bleek dat de lange termijn haalbare nauw-
keurigheid van de structuur inmiddels ongeveer 0,17 nm per uur is.
Target is 0,1 nm per uur. Mede dankzij HEIDENHAIN is men ervan
overtuigd in het jaar 2019 een volledig nieuwe en zeer nauwkeurige
weergave te hebben van wat er exact gebeurt op het zonneopper-
vlak. +
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Opname van een zonne-
vlek met de nieuwste
technologie: DKIST geeft
een veel hogere resolutie
en geeft de kijker veel meer
detail

Testopstelling bij KIS in Freiburg: links een laser als zon en rechts op statief de Visible Tunable Filter (VTF)
in miniatuur 

Omgevormd filter: Detail testopstelling: de zes lineaire encoders van
HEIDENHAIN zijn rond de twee glasplaten gemonteerd

Detail testopstelling: de gegevens van de zes lengtemeetsystemen
worden via zes seriële EnDat 2.2-interfaces naar de besturing van de
spiegels verzonden



14

tieve fases. Als u wilt, krijgt u per email een melding van voor u
belangrijke events op een machine. De bediener kan zelfs zijn com-
mentaar toevoegen bij machinestilstand. Ideaal om, naast machine
specifieke, ook organisatorische verbeteringen door te voeren.

Geschikt voor uiteenlopende devices
StateMonitor is een “webbased” applicatie en daarmee beschik-
baar als PC-toepassing en ook voor gebruik op tablets en smart -
phones. Zo kunt u op afstand de productie volgen. +

HEIDENHAIN introduceerde recent nieuwe soft-
ware die gekoppeld is aan onze besturingen: 
StateMonitor. Dit softwarepakket registreert en
visualiseert de operationele stand van zaken met
betrekking tot uw bewerkingsmachines. 
Het registreert en slaat veel gegevens op, zoals:
• De actuele status van de machine.
• Override instellingen van toerental, voeding 
en ijlgang.

• Gebruikshistorie.

Per machine helder inzicht 
Met deze gegevens krijgt u op zeer eenvoudige wijze, altijd en over-
al, per machine helder inzicht in zaken zoals:
• Spiluren.
• Stilstandsuren.
• Bezettingsgraad van de machines. 
• Foutmeldingen.

Eveneens kunt u het aantal gestarte bewerkingsprogramma’s en
onderbrekingen tijdens de productie direct aflezen.

Snel inzicht in mogelijke verbeteringen
Met al deze informatie krijgt u snel inzicht in waar u uw processen
nog verder kunt verbeteren en legt u de vinger op de minder produc-

StateMonitor

Bewaakt de productiviteit van uw bewerkingsmachines

Belangrijkste voordelen:
• Absolute interface.
• Grote montage toleranties.
• Zeer betrouwbaar.
• Geschikt voor hoge snelheden tot 600 m/minuut.
• Meetlengte tot wel 3.020 mm.

Essentie en de voordelen van encoder MC 15
De reeds bestaande MS 15 incrementele lineaire encoder van 
RSF voldoet goed aan de hoge eisen van de markt. Door de groeien-
de vraag naar absolute positiemeetsystemen introduceerde RSF
Elektronic aanvullend de MC 15 encoder. De MC 15 heeft dezelfde,
in de praktijk beproefde, afmetingen als de MS 15. Deze is vooral
inzetbaar in gebruikssituaties waarbij niet de hoogste nauwkeurig-
heidsvereisten noodzakelijk zijn, maar waar juist zeer hoge montage-
toleranties en maximale betrouwbaarheid nodig zijn.

RSF Elektronik uit Oostenrijk, onderdeel van HEIDENHAIN, produceert onder andere kwalitatief hoog-
staande elektronische lineaire meetapparatuur en kabelsystemen. Producten van RSF Elektronik, zoals
de nieuwe MC 15 encoder, worden geleverd én voorzien van service door HEIDENHAIN. 
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Standaard meetlengtes tot 3 meter
De MC 15 heeft standaard een maximale meetlengte van 3020 mm.
Grotere lengtes zijn op verzoek leverbaar. De maatverdeling van de
MC 15 heeft een absoluut beginpunt dat door de gebruiker wordt ge -
definieerd. Dit meetsysteem is leverbaar met de interface EnDat 2.2,
Mitsubishi high speed en de Panasonic Serial Interface. +
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RSF MC 15

Nieuw absoluut open lengtemeetsysteem
NIEUW
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HEIDENHAIN biedt een kwalitatief uitstekend en

‘compleet’ draadloos 3D-tastsysteem waarbij wij

óók zorgen voor een snelle montage, goede ge-

bruiksinstructie én begeleiding tijdens de eerste

fase van de daadwerkelijke productie. En wat deze

actie uniek maakt: De optionele botsbescherming

leveren wij er nu gratis bij!

Werkstukken en gereedschappen automatisch
uitrichten en meten
Deze draadloze 3D-tastsystemen van HEIDENHAIN zijn uitermate
geschikt voor gebruik op freesmachines en bewerkingscentra met
een TNC-besturing van HEIDENHAIN. Het uitrichten en meten van
werkstukken gebeurt automatisch, snel en zeer nauwkeurig. Instel -
tijden, het vastleggen van werkstuknulpunten en het uitvoeren van
controles worden heel snel uitgevoerd. Onze tastsystemen staan
garant voor een zeer hoge betrouwbaarheid. Verhoog uw rendement,
reduceer uw kostbare stilstandtijd.

Nu met gratis en effectieve botsbescherming   
Bij lichte aanraking met het werkstuk of de klauwplaat wijkt het tast-
systeem uit. Tegelijkertijd deactiveert een ingebouwde schakelaar
het gereedsignaal en stopt de machine. Een verkeerde beweging
blijft daardoor zonder ernstige gevolgen. De botsbescherming bij uw 
3D-taster van HEIDENHAIN absorbeert kleine botsingen en voor-
komt grotere schades aan de spil evenals aan machineonderdelen.
De winst zit in de verhoging van het machine-rendement en de pro-
ductiekwaliteit. Met behulp van de tasters van HEIDENHAIN kan
men 24/7 produceren en optimale kwaliteit garanderen. +

Gratis botsbescherming bij 3D-tastsysteem
TS 460 van HEIDENHAIN

15

ACTIE

Voordelen:
• Ontworpen voor frezen, draaien, slijpen.
• Geschikt voor kleine, grote, gesloten en open machines.
• Compact ontwerp, ideaal voor kleine inbouwruimtes, meer vrijheid bij het zwenken.
• Betrouwbare meetresultaten.
• Lucht/water-jets voor reinigen.
• Slijtagevrije optische sensor.
• Voeding met (oplaadbare) batterij.

Beeld uit animatie op youtube
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In de semi-conductor industrie, in hoogwaardige automatiseringssystemen en in de medische techniek moeten de 
systemen heel snel maar ook exact en met een hoge resolutie kunnen positioneren. De open lengtemeetsystemen 
van HEIDENHAIN komen helemaal tot hun recht, daar waar het draait om exacte positionering of precies gedefini-
eerde verplaatsingen. En zelfs bij een behoorlijke mate van vervuiling van de liniaal blijven de meetsysteemsignalen 
steeds stabiel. De nieuwe HEIDENHAIN signal processor ASIC compenseert de invloed van vervuiling en brengt 
de oorspronkelijke signaalkwaliteit terug. En dat zonder dat de ruis in de aftastsignalen hoger wordt of dat de interpo-
latiefout van de aftastsignalen stijgt. Hiermee is in de regelkring de absolute of de incrementele positie-informatie 
continue, betrouwbaar en zeer nauwkeurig beschikbaar.

Open linialen voor continue  
stabiele positiefeedback

Hoekmeetsystemen  Lengtemeetsystemen  Contourbesturingen  Digitale uitlezingen  Meettasters  Impulsgevers

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. 6716 BM Ede, Nederland Telefoon 0318-581800 www.heidenhain.nl
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