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Samenvatting

Voor het modelleren van het thermische gedrag van produktiemachines zijn er verschil
lende methodes en meetstrategieen ontwikkeld. In dit verslag zijn we in het bijzonder
geintreseerd in de thermische nulpuntsdrift van de freeskop t.o.v. de freestafel en hoe dit
gemeten kan worden. Hierbij zijn aIle proeven en metingen uitgevoerd op een Maho 700 S.

Het meten van de nulpuntsdrift houdt in dat men nagaat in welke mate en hoe de
freeskop zich verplaatst t.o.v. de freestafel, terwijl de machine opgewarmd wordt. Deze
meting verrichten we met draaiende hoofdspil, want dit blijkt een van de voornaamste
warmtebronnen in de freesmachine te zijn. Men kan deze nulpuntsdrift met verschillende
meetinstrumenten meten, bijvoorbeeld met een Heidenhain DBB (Double Ball Bar). Dit
is een inschuifbare staaf met aan elk uiteinde een kogel en waarbij de verplaatsing van de
twee metalen bollen Lo.v. elkaar gemeten kan worden met een resolutie van 0.05 micro
meter. Door de freeskop periodiek een cirkel te laten draaien Lo.v. de freestafel tijdens
het opwarmen, is het mogelijk om de verplaatsing van het middelpunt van die cirkel te
berekenen. Dit is dan gelijk aan de nulpuntsdrift.

Met deze DBB kunnen we overigens ook parametrische afwijkingen afschatten als func
tie van de temperatuUf (dit zijn parameters van het software-correetie model dat in de
machine is geimplementeerd). Men meet a.h.w. een combinatie van geometrische en ther
mische afwijkingen van de freesmachine. De toepassingen van de Heidenhain DBB zijn dus
niet beperkt tot aIleen maar nulpuntsdrift metingen.

Om deze Heidenhain DBB aan de freeskop te kunnen bevestigen, terwijl de hoofdspil
draait, dient hiervoor een speciale adapter c.q. klem ontworpen te worden. Deze adapter
moet dan dus de positie van de freeskop representeren. Maar omdat ook deze adapter uitzet
t.g.v. het warm worden van de freeskop, dient de berekening van de nulpuntsdrift hiervoor
gecorrigeerd te worden. In dit verslag wordt een analytisch en een empirisch model van deze
adapter opgesteld waarmee het mogelijk is om de uitzetting van de adapter af te schatten
met een tolerantie van twee micrometer. De uitzetting wordt in beide modellen berekend
als funetie van de temperatuUfsverhoging van sensoren, die verspreid op de adapter zijn
aangebracht. In dit verslag wordt het ontwerp van de adapter, de analyse van beide
modellen en hun validatie besproken. Tenslotte worden nog enkele aanbevelingen en de
conclusies besproken.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Bij het vervaardigen van produkten, die aan nauwe geometrische toleranties moeten vol
doen, loopt men steeds tegen de nauwkeurigheidsgrens van de machine op. Van oudsher
probeert men dan ook deze grens naar steeds kleinere toleranties te krijgen. De traditionele
manier om dit te bereiken is door het ontwerp van de produktie- en verspaningsmachines
verder te optimaliseren en de machinecomponenten zoals bijvoorbeeld de geleidingen nauw
keuriger te vervaardigen. Men probeert zo dus de afwijkingen c.q. fouten die optreden bij
het vervaardigen van produkten steeds kleiner te maken of, indien dit mogelijk is, te voor
komen.

Een andere aanpak voor het verhogen van de nauwkeurigheid van produktiemachines
is software compensatie. Men probeert dan een bepaalde reproduceerbare systematiek in
de afwijkingenstructuur van de machine te herkennen en deze met modellen te beschrijven.
Als men deze modellen in de besturing van de machine weet te implementeren, is het
mogelijk gebleken om de machine de produkten met een hogere nauwkeurigheid te laten
vervaardigen [1]. Het is hierbij van essentieel belang dat de afwijkingenstructuur, zoals
beschreven door het model reproduceerbaar is. Men probeert dus a.h.w. de te verwachten
fouten te voorspellen en deze d.m.v. de besturing te compenseren.

In het kader van het BCR-project (afgerond in 1992), wat gesteund werd door "the
Commission of the European Communities under the Program for Applied Metrology and
Chemical Analysis", deed men onderzoek naar het verhogen van de nauwkeurigheid van
meet- en produktiemachines. Het was de bedoeling dat de aanpassingen en uitbreidingen
van de correctie methoden (software compensatie) on-line in de besturing van de machine
werden gelmplementeerd. In dit project namen de volgende partners deel:

• Technische Universiteit Eindhoven, Metrologisch Laboratorium (TUE);

• Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB);

• Philips Industrial Electronics, Machine Tool Controls (Philips);

• Maho Aktiengesellschaft (Maho).

3



Deze laatst genoemde partner heeft een vijf-assige freesmachine, de Maho 700 5, tot
onze beschikking gesteld, waarop de software compensatie on-line wordt gei"mplementeerd.

Binnen het kader van dit BeR-project concentreerden we ons op de invloedrijkste
fouten bronnen. Deze blijken voor meer dan zeventig procent verantwoordelijk te zijn voor
de uiteindelijke afwijking van het eindprodukt, dat door de freesmachine wordt gemaakt.
De voornaamste afwijkingen bronnen zijn in de volgende groepen opgedeeld:

• geometrische afwijkingen t.g.v. onvolmaaktheden in de sledesystemen;

• geometrische afwijkingen t.g.v. eindige stijfheid van machine elementen;

• geometrische afwijkingen t.g.v. het thermische gedrag van de machine.

Naar de eerste twee fouten bronnen is al vrij veel onderzoek gedaan en deze heeft men
aardig onder controle gekregen [1]. Het thermische gedrag van de freesmachine daarentegen
is vrij complex en dus ook lastig te modelleren. Om enig inzicht in dit gedrag te krijgen, is
het van belang dat de ruimte waarin de machine staat geconditioneerd is. Dit houdt in dat
de omgevingstemperatuur zo goed mogelijk constant gehouden wordt m.b.v. een airco.
Ook zijn er verspreid over de gehele machine vijftig temperatuur sensoren aangebracht.
Zodoende kunnen we de temperatuursdistributie van de machine meten. Ondanks de
geconditioneerde ruimte, blijkt de freesmachine toch telkens anders op te warmen. Als men
de temperatuursdistributie van verschillende metingen bij dezelfde belasting (een arbritair
gekozen toerental) vergelijkt, blijken deze meestal verschillend te zijn.

Bij het thermische gedrag van de machine zijn we met name gei"ntreseerd in de nul
puntsdrift. Dit is de verandering van positie en orientatie van de freeskop (eigenlijk van
het gereedschap) t.o.v. de freestafel tijdens het opwarmen van de machine. Hierbij draait
de hoofdspil met een bepaald toerental. Deze nulpuntsdrift is het gevolg van het (ongelijk)
uitzetten van de machine elementen zoals de freeskop, ram, sledes, kolom etcetera. Omdat
de temperatuursdistributie niet reproduceerbaar blijkt te zijn, is de nulpuntsdrift dus ook
telkens anders.

Om de nulpuntsdrift van de freesmachine te kunnen meten, kan men kiezen uit ver
schillende meetinstrumenten. Een mogelijkheid is een Heidenhain DBB (Double Ball Bar).
Door nu de freeskop tijdens het opwarmen periodiek een cirkel t.o.v. de freestafel te laten
maken, kan men berekenen hoe het middelpunt van deze cirkel zich in de tijd verplaatst.
De verplaatsing van dit middelpunt is gelijk aan de nulpuntsdrift. Een kogel van de DBB
wordt door middel van een magnetisch statiefje op de freestafel bevestigd. De andere ko
gel moet aan de freeskop vast gemaakt worden. Maar omdat de hoofdspil moet draaien
(anders wordt de machine niet warm) tijdens de meting, moet hiervoor een adapter c.q.
een klem ontworpen worden. Deze adapter wordt om de lageropsluitring (onderkant van
de freeskop) geschoven en vastgeklemd. De tweede kogel wordt dus m.b.v. een magne
tische koppeling aan de adapter bevestigd terwijl de hoofdspil gewoon kan draaien. Om
nu de nulpuntsdrift te kunnen meten met een DBB, moet de tweede kogel dus de positie
van de freeskop (eigenlijk het gereedschap) representeren. Maar omdat ook de adapter
warm wordt, en dus ook uitzet, moet de berekening van het middelpunt van de periodiek
gemaakte cirkel hiervoor gecorrigeerd worden.
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De heidenhain DBB kunnen we ook gebruiken voor andere toepassingen. Zo is het ook
mogelijk om hiermee parametrische afwijkingen af te schatten als functie van de tempera
tuur. Men meet dan a.h.w. een combinatie van geometrische en thermische afwijkingen
van de machine terwijl deze periodiek cirkels maakt. Op de toepassingen van deze DBB
wordt echter niet verder ingegaan.

In dit verslag wordt het ontwerp van deze adapter besproken en tevens wordt de uit
zetting hiervan geanaliseerd en gemodelleerd. Er zijn twee modellen die de uitzetting
van de adapter beschrijven als funetie van zijn temperatuursdistributie. Het ene model
is analytisch en het andere geeft een empirisch verband tussen temperatuursdistributie en
uitzetting. De berekening van de nulpuntsdrift moet dus verminderd worden met de uitzet
ting van de adapter. Verder wordt ook besproken wat de gevolgde meetstrategie is geweest
en wat hierbij de probleempunten waren. Tenslotte worden nog de conclusies getrokken en
wordt aangegeven hoe nauwkeurig de opgestelde modellen zijn.
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Hoofdstuk 2

Het ontwerp van de adapter

Zoals in de inleiding is beschreven, moet de adapter de positie van de freeskop representeren.
Maar omdat de adapter uit zal zetten tijdens het opwarmen van de freesmachine, moet
deze uitzetting zo goed mogelijk benaderd worden m.b.v. een model. Ook is het wenselijk,
dat deze uitzetting zo klein mogelijk gehouden wordt. Zodoende willen we bereiken dat
we met de DBB nauwkeurige metingen kunnen uitvoeren ondanks de uitzetting van de
adapter.

2.1 Bevestiging van de adapter

De adapter moet onder de freeskop bevestigd worden (zie figuur 3.2). Hierbij kunnen we
kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

• gaten boren in de freeskop en de adapter met draaduiteinden borgen;

• bouten uit de spillagers-opsluitdeksel (dit is een 18 mm dikke ring die onder de
freeskop zit) halen en de adapter m.b.v. draaduiteinden bevestigen;

• de adapter om de spillagers-opsluitdeksel klemmen.

Omdat we de uitzetting van de adapter moeten gaan modelleren, is het erg belangrijk
dat deze maar in een richting (dit is de verticale Y-as) uitzet en dat geen vervormingen
in andere richtingen optreden. M.a.w. de adapter moet rotatie-symmetrisch t.o.v. zijn
hartlijn uitzetten en dus ook opwarmen. Dan is er aIleen een temperatuursgradient (en
dus ook een positie-afwijking) te verwachten in de verticale Y-richting. De uitzetting in de
andere richtingen (loodrecht op de verticaal: X- en Z-as) zullen elkaar dan opheffen.

Omdat de zes bouten in de spillagers-opsluitdeksel niet rotatie-symmetrisch zijn ver
deeld, is het niet mogelijk om een drietal boutgaten te kiezen die even ver van elkaar af
staan. Om deze reden valt de als tweede genoemde bevestigingsmogelijkheid af, omdat de
adapter dan niet rotatie-symmetrisch kan opwarmen.

Van de als eerst genoemde bevestigingsmogelijkheid hebben we om praktische redenen
afgezien. Het is immers lastig om de gaten mooi verticaal in de freeskop te boren en je
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verandert (al is het maar een beetje) de geometrie van de freeskop. Dit laatste moeten we
als het enigszins mogelijk is, ten aIle tijde zien te verkomen. Er is dus uiteindelijk voor de
laatste optie, dus bevestiging d.m.v. een klem, gekozen.

2.2 Uitgangspunten bij het ontwerp

Het is de bedoeling, dat de adapter een hoge stabiliteit heeft ondanks zijn thermisch gedrag.
Om dit te kunnen bereiken moet dit gedrag dus goed bekend en kwantificeerbaar zijn. Ook
is het wenselijk om de uitzetting zo klein mogelijk te houden. Om dit allemaal te kunnen
realiseren zijn we van de volgende punten uit gegaan:

• Het opwarmen van de adapter zal voor het overgrote deel veroorzaakt worden door
warmte-geleiding en ook, maar in geringe mate, door gedwongen-convectie. Dit laatst
genoemde effect is het gevolg van de ventilator die (koude) omgevingslucht van boven
af langs de (warme) freeskop naar beneden blaast. Deze ventilator werkt overigens
aIleen als de hoofdspil draait. Warmte-overdracht t.g.v. straling is verwaarloosbaar.

• De voorgespannen lagers van de hoofdspil blijken veruit de voornaamste warmtebron
te zijn. Het is dus te verwachten dat de adapter van bovenaf opgewarmd wordt. Er
onstaat dan een verticale Y-temperatuursgradient in de adapter. Loodrecht op deze
richting (X- en Z-as) zijn er geen temperatuursgradienten in de adapter te verwachten
bij een rotatie-symmetrisch ontwerp.

• Door de adapter rotatie-symmetrisch uit te voeren t.o.v. de hoofdspil bereiken we,
dat deze aIleen maar in de Y-richting een positie afwijking vertoont. De vervormingen
in de richtingen hier loodrecht op heffen elkaar immers op. Ook blijft de orientatie
van de hartlijn van de adapter t.o.v. de freeskop hetzelfde tijdens het opwarmen.

• De adapter is niet helemaal rotatie-symmetrisch, omdat de lageropsluitdeksel waaro
ver de klem geschoven wordt dit ook niet is. Desalniettemin is de adapter symmetrisch
in het YZ- en het YX-vlak zodat toch van het hierboven genoemde uitgegaan kan
worden.

• De adapter dient zo compact mogelijk om de draaiende hoofdspil en lageropsluitdeksel
uitgevoerd te worden, opdat de absolute uitzetting zo klein mogelijk blijft. Tevens om
deze reden passen we, indien mogelijk, invar toe omdat dit een erg kleine thermische
uitzettingscoefficient (1.10-6 K-1 ) heeft. Dit is ongeveer tien maal zo klein als dat
van staal.

• De klemkracht wordt m.b.v twee M6 bouten aangebracht zodat de adapter niet kan
vallen of verschuiven. De twee klem-cirkelsegmenten zijn van staal gemaakt (net als
de lageropsluitdeksel) om enorme krimp- en uitzettings-spanningen te verkomen, die
zouden ontstaan bij gebruik van invar. Deze spanningen kunnen bij aanzienlijke ver
schillen in de thermische uitzettingscoefficient erg hoog oplopen. Bovendien zou bij
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afkoelen de adapter van de freeskop af kunnen vallen omdat de stalen lageropsluit
deksel sneller zou krimpen dan invar klem-helften.

• Een andere manier om de krimp-spanningen tussen lageropsluitdeksel en klem-helften
te beperken is een groot contact oppervlak. Door de zeer goede warmte-geleidingsei
genschappen van staal zal het temperatuUfsverschil tussen deze elementen niet erg
groot worden.

• am de temperatuUfsdistributie van de adapter symmetrisch t.o.v. het YZ- en YX
vlak te houden, moet de warmeflux (J1m2 ) dit dus ook zijn. Daarom is het belangrijk,
dat de oppervlakken waardoor de warmteflux vloeit goed gedefinieerd zijn. Dit is dan
ook de voornaamste reden dat er onderleg- en kunststof centreer-ringen gebruikt zijn.

• De warmtecapaciteit moet niet al te groot zijn, omdat de adapter dan ook een grote
opwarmings-tijdsconstante heeft. Zodoende zal de temperatuUfsdistributie van de
adapter niet al te veel na-ijlen op gemeten temperatuUfsveranderingen in zijn directe
omgeving (freeskop). Daarom zijn de adapter onderdelen zo klein en dun mogelijk
gehouden.

• De adapter hoeft geen hoge stijfheid te hebben. Ten eerste omdat de meetkrachten
zeer klein zijn « 0,1 N). Ten tweede omdat de afmetingen van de adapter klein zijn.
De langste arm waarover een dwarskracht (lees meetkracht) kan werken is slechts
zo'n 40 mm.

Deze uitgangspunten zijn zo volledig mogelijk in het ontwerp van de adapter meegeno
men. Wat sommige items betreft is men ietwat beperkt in de keuzevrijheid. Deze zijn o.a.
de beperkte bevestigingsmogelijkheden voor de adapter, het niet in aIle maten beschikbaar
zijn van invar standaard onderdelen en de onbekende (enigszins varierende) klemkrachten
die ook leiden tot deformaties. Omdat de klemkrachten tussen de adapter-onderdelen niet
gemeten wordt, (dit zou weI kunnen, maar dit zou (te) omslachtig worden) zijn we be
perkt tot de theorie van de spannings-vrije thermische uitzetting. Ret zal blijken dat deze
toereikend genoeg is.

2.3 Ret ontwerp

Op de volgende bladzijde zijn de tekeningen van de adapter weergegeven, zoals die er uitein
delijk is komen uit te zien. De tekening links boven is een dwarsdoorsnede van de adapter,
zoals die onder de freeskop wordt bevestigd. De andere tekeningen geven de adapter wat
meer in detail weer. AIleen de belangrijkste maten zijn opgegeven; oppervlakte-ruwheden
en vorm-toleranties zijn achterwege gelaten, omdat deze niet echt van essentieel belang
ZIJn.
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Hoofdstuk 3

Analyse van de adapter

In dit hoofdstuk wordt de analyse van de adapter besproken. Eerst wordt nagegaan wat
voor uitzetting theoretisch te verwachten is. Vervolgens gaan we de uitzetting van de adap
ter meten en kijken in hoevere dit overeenkomt met de theoretische uitzetting. Tenslotte
worden er twee modellen gepresenteerd die de uitzetting van de adapter beschrijven; een
analytisch en een empirisch model.

In hoofdstuk twee is al aangegeven dat de temperatuursdistributie van de adapter
rotatie-symmetrisch moet zijn. In de tweede paragraaf wordt nagegaan of dit ook werkelijk
het geval is. De problematiek omtrend het meten van de werkelijke uitzetting wordt in de
derde paragraaf behandeld. De uitzettingsmeting blijkt namelijk systematische fouten te
bevatten, waarvoor gecorrigeerd dient te worden. De betrouwbaarheid c.q nauwkeurigheid
van de opgestelde modellen wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

3.1 Theoretische uitzetting

Zoals reeds in hoofdstuk twee is aangegeven, gebruiken we de theorie van de spanningsvrije
thermische uitzetting. Dit komt, omdat de spanning in de bouten, die de DBB-bolkophouder
schijf met de adapter klem-helften verbinden, onbekend zijn (deze bouten drukken de adap
ter enkele micrometers in elkaar). Daarom nemen we aan, dat de adapter spanningsvrij
zal gaan uitzetten. Om te kunnen berekenen hoe groot de thermische expansie is, moeten
we eerst weten hoe warm de adapter-onderdelen worden. Deze blijken niet allemaal even
warm te worden. Er onstaat namelijk een verticale Y-temperatuursgradient in de adapter.
Dit komt, omdat de invar bussen een hoge thermische weerstand hebben. Deze weerstand
is relatief groot, omdat invar warmte zo'n 4 maal slechter (of minder goed) geleidt dan staal
en omdat de contact oppervlakken van de invar bussen klein zijn. Deze hoge thermische
weerstand is gewenst, zodat de Heidenhain DBB zelf niet al te veel opgewarmd wordt.

Om de temperatuursdistributie van de adapter te kunnen meten, zijn er verspreid over
de adapter een achttal Pt-l00 sensoren aangebracht. Van deze sensoren is de relatie tussen
temperatuur en elektrische weerstand gekalibreerd. De elektrische weerstand van de sen
soren wordt met een periode van een minuut gemeten met een scanner (Keithley type 706)
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en een digitale multimeter (Keithley type 196) en omgerekend naar temperaturen. M.b.v.
een IEEE-interface worden de gemeten temperaturen in een PC opgeslagen. De sensoren
zijn aIle gekalibreerd met een onzekerheid kleiner dan 0,1DC [2]. De sensoren worden elk
met warmte geleidende pasta ingesmeerd om zeker te zijn van een goed thermisch contact.
Om verschillende metingen te kunnen vergelijken, laten we de Maho 700 S freesmachine
steeds cyclus 1 draaien:

• 6 uur draaien met 6000 toeren per minuut (bijna maximaal toerental);

• 8 uur afkoelen; de machine staat stil.

Bij deze cyclus krijgen we dus 8x(6+8)x60=6720 meetwaarden. Uit deze meting blijkt
dat de klem-helften zo'n 25, de bolkophouderschijf zo'n 14 en de invar bussen gemiddeld
zo'n 20 graden in temperatuur stijgen.

Ook moeten we nog wat materiaal gegevens hebben om de uitzetting van de adapter
te kunnen berekenen [3]. Sommige grootheden, zoals bijv. de lineaire uitzettingscoeffici
ent, kunnen nogal wat varieren, omdat deze afhankelijk zijn van de samenstelling van de
legering[4]. Deze samenstelling is niet precies bekend. Zo blijkt de lineaire uitzettingsco
efficient van invar sterk afhankelijk te zijn van het nikkel gehalte (36%).

Eigenschap Staal Invar
elasticiteitsmodulus 210GPa 150GPa

dichtheid 7,8 x 103 kgjm3 8,0 x 103 kgjm3

specifieke warmte 480JjkgI< 515JjkgI<
thermische geleidbaarheid 50W/mI< 11W/mI<

lineaire uitzettingcoef. 10 x 106
/ I< 1 X 106

/ I<

Voor de berekening van de uitzetting, maken we gebruik van de volgende formules:

- Verlenging als gevolg van homogene temperatuursverandering:

(3.1)

- Verlenging als gevolg van axiale temperatuursgradient:

(3.2)

De totale uitzetting van de adapter is gelijk aan de som van de uitzetting van de
afzonderlijke adapter elementen. We nemen aan dat de magnetische bolkophouder even
warm wordt als de bolkophouderschijf. De expansie van de adapter zal dus, na zes uur
opwarmen, hetvolgende bedragen:
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klem - helfien

invarbussen

schijf

bolkophouder

: ql = 10 . 10-6 X 15,0 . 103 X 25 = 3, 8pm

: q2 = 1 . 10-6 X 25,0 . 103 X 20 = 0, 5pm

: q3 = 10.10-6 X 7,1 . 103 X 14 = 1, Opm

: q4 = 10.10-6 X 24,3 .103 X 14 = 3,4pm

q = ql + q2 + q3 + q4 = 8, 7pm

(3.3)

(3.4)
(3.5)

(3.6)

De werkeIijke uitzetting moet kleiner zijn dan deze waarde, omdat dit een bovengrens
is. Dit komt omdat de bolkophouder wat minder warm wordt dan de bolkophouderschijf en
omdat de spannig in de invar bussen zal toenemen tijdens het opwarmen. De opwarming
van de bouten (in de bussen) ijIt namelijk wat na op de temperatuursstijging van de kIem
helften, vanwege de kleine contact oppervlakken. Hierdoor zullen deze bouten de adapter
wat in elkaar drukken.

3.2 Rotatie-symmetrische temperatuursdistributie

Een van de ontwerp eisen is, dat de temperatuursdistributie van de adapter rotatie
symmetrisch is. Daar dit van essentieel belang is, hebben we dit als eerste aan de hand
van metingen gecontroleerd. De freesmachine draait cyclus 1 (deze cyclus is voor ELKE
meting gebruikt) en de temperatuursdistributie van de adapter wordt met acht sensoren
gemeten. Door de meting enkele keren te herhalen en met de sensoren steeds op een andere
plaats, krijgen we inzicht in de temperatuursdistributie. Hieruit bIijkt, dat de afzonderlijke
adapter elementen, met uitzondering van de invar bussen, nagenoeg homogeen opwarmen;
er zijn geen temperatuursgradienten gemeten binnen een adapter element. Verder bIijkt
de adapter inderdaad mooi rotatie-symmetrisch op te warmen zodat aan deze ontwerp eis
is voldaan. Ook bIijkt dat de adapter, en voor de machine geldt dit nog sterker, nog niet
heIemaal is afgekoeld na acht uur stilstand. Daarom kunnen we maar twee dagen achter
elkaar meten; meten we meteen nog een derde keer, dan krijgt men problemen met het
niet geheel afgekoeld zijn van de machine. Dit maakt het verrichten van (duur) metingen
tot een tijdrovende aangelegenheid. Er kunnen slechts vier metingen gedaan worden in een
werkweek.

Om aan te geven hoe groot de Y-temperatuursgradient in de adapter wordt, voIgt hier
een grafiek die het temperatuursverloop van de adapter elementen in de tijd weergeven (zie
figuur 3.1). Hierbij zijn de sensoren als volgt geplaatst:

• sensor 1 : temperatuursverhoging van de freeskop;

• sensor 2 : temperatuursverhoging van de kIem-helften;

• sensor 3 : temperatuursverhoging van de bolkophouderschijf;

• sensor 4 : temperatuursverhoging van de bolkophouder.
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De temperatuursgradient van de invar bussen is dus gelijk aan het verschil tussen sensor
2 en sensor 3 gedeeld door de lengte van de bussen. We hebben aangenomen dat deze
constant is; dit is lastig te meten i.v.m. de cilinder-vorm van de bussen. Hierdoor kunnen
we geen sensoren op de bussen plaatsen. Volgens de warmte geleidingstheorie van Fourier
is de temperatuursgradient constant bij een constante warmteflux [5]. De warmteflux
zal in werkelijkheid bijna constant zijn, zodat we met deze aanname geen grote fouten
introduceren:

dT
qx = -k· A dx [W] (3.7)

Hierin is k de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal. Het verloop van de tempe
ratuursgradient, dat we maar constant veronderstellen, is van belang voor de uitzettingsbe
rekening. Deze integreert de gradient namelijk over de lengte van de bus, maar hier wordt
later op terug gekomen. We zien dat sensor 2 na de spilstop (na 360 min.) nog even

gemeten opwarming van verschillende adapter elementen
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Figuur 3.1: temperatuursdistributie van de adapter

verder stijgt in temperatuur. Dit wordt veroorzaakt door de ventilator, die de freeskop
koelt. Deze stopt bij spilstop, dus zal het convectie aandeel van de warmte overdracht
aanmerkelijk dalen; er is nu sprake van natuurlijke-convectie i.p.v. gedwongen-convectie.
Maar omdat de freeskop nog enkele graden warmer is dan de klem-helften, vloeit er nog
steeds warmte in deze adapter elementen. Omdat de klem-helften, na het uitvallen van
de ventilator, hun warmte niet meer zo goed kwijt kan aan de omgeving maar weI heel
gemakkelijk warmte kan opnemen van de lageropsluitdeksel, stijgen ze nog in tempera
tuur. Dit fenomeen ("convectie-hobbel") treedt ook op aan de gehele onderkant van de
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freeskop. Bij de andere adapter elementen komt deze "convectie-hobbel" niet voor; deze
kunnen hun warmte veel gemakkelijker afstaan aan de omgeving (relatief groot oppervlak
met omgeving) en hebben een veel kleiner warmte geleidingsaandeel in hun warmte over
dracht (klein contact oppervlak waardoor de warmteflux vloeit). Bij de klem-helften is
dit laatste erg groot door het grote contact oppervlak met de lageropsluitdeksel. M.a.w.
het Biot-getal (warmte overdracht door convectie/warmte overdracht door geleiding) [5] is'
voor de klem-helften veel kleiner dan voor de overige adapter elementen.
N.b. Het Biot-getallijkt veel op het wat bekendere Nusselt-getal.

3.3 Meting van de uitzetting van de adapter

Om de uitzetting van de adapter te meten, gebruiken we een laser-interferometer. De
voordelen hiervan boven andere meetinstrumenten zoals bijv. LVDT's zijn o.a. zijn hoge
nauwkeurigheid, de laser wordt gecorrigeerd voor temperatuursveranderingen van de om
geving d.m.v. een air-sensor, het meten gebeurt contactloos dus heb je geen last van
vervorming t.g.v. meetkrachten en je meetinstrument onttrekt geen energie aan de adap
ter. Een ander voordeel is dat de meetwaarden eenvoudig kunnen worden uitgelezen en
opgeslagen in een computer, omdat de benodigde software al reeds geschreven was.

De meetopstelling ziet er als voIgt uit (zie figuur 3.2) .

S17

air-sensor

88

87

.-----{-- freeskop

~---{--- lageropsluitdeksel

____-1--- Idem-helft

810
1<---- retro-reflector B

1<------ invarbus

1--------- retro-retlector A
I ,

I turning mirror

II' -7- /-- beam-sp,..-litt_er_---,

C"'j=-~~_===-- Laser

Figuur 3.2: meetopstelling van de uitzettingsmeting
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Een retro-refleetor wordt zo dicht mogelijk naast de adapter en aan de onderkant van
de freeskop bevestigd. De tweede retro-reflector wordt onder de sterk magnetische bolkop
houder geplaatst. Hier wordt bij (nulpuntsdrift) metingen een kogel van de DBB bevestigd.
Op de retro-reflectoren wordt een temperatuurssensor aangebracht, omdat deze spiegeltjes
warm zullen worden. Omdat de eerste retro-reflector anders opwarmt dan de tweede, moe
ten we de gemeten uitzetting hiervoor corrigeren. De spiegeltjes zetten immers ongelijk
uit. Uit metingen bleek dat we een veel grotere uitzetting (20,5 J.lm) maten (zie figuur
3.3), dan theoretisch te verwachten was (zo'n 8 J.lm). Ook valt op dat er in de eerste 360
minuten meer meetruis aanwezig is dan erna. Deze ruis is het gevolg van het trillen van
de machine (en de vloer) tijdens bedrijf. Er is dus blijkbaar nog een andere systema-

gemeten uitzetting
25,-------,--,------,--,-----,--,----,---,------,
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Figuur 3.3: gemeten uitzetting, alleen gecorrigeerd voor uitzetting retro's

tische fout opgetreden. Dit blijkt de rotatie van de freeskop te zijn (zie figuur 3.4). Bij
de uitzettingsmeting staan de spiegeltjes zo'n tien centimeter uit elkaar. Ais de freeskop
tijdens het opwarmen begint te roteren, wat inderdaad blijkt te gebeuren, meten we dus
naast de uitzetting van de adapter ook de rotatie vermenigvuldigd met de afstand tussen
de spiegeltjes (zo'n tien em.). Deze rotatie moeten we dus ook meten. Het is van groot
belang dat de rotatiemeting in hetzelfde vlak als de uitzettingsmeting geschiedt om verge
lijking van de resultaten mogelijk te maken. Ook is het belangrijk dat beide metingen op
dezelfde plek in de werkruimte van de machine worden verricht. De rotatie van de freeskop
is namelijk sterk afhankelijk van de Z-positie [1] van de ram. Ook is het zeer belangrijk
dat de machine bij de uitzettingsmeting dezelfde temperatuursdistributie heeft als bij de
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rotatiemeting gedurende de gehele cyclus. Alleen dan mogen we de meetresultaten met
elkaar koppelen. In de volgende paragraaf worden alle correeties voor systematische fouten
uitvoering besproken.

De meting van deze rotatie lijkt erg veel op de uitzettingsmeting. Het enige verschil
is dat de retro-refleetor die onder de freeskop is bevestigd, nu ook op de adapter wordt
geplaatst. De beide spiegeltjes zitten dan onder de adapter op de bolkophouderschijf met
een bepaalde afstand ertussen. De rotatie is dan gelijk aan de gemeten verplaatsing van het
ene spiegeltje t.o.v. de andere gedeeld door de afstand tussen de spiegeltjes. Er hoeft nu

gemeten rotatie van de freeskop tijdens belastingcyclus
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Figuur 3.4: gemeten rotatie van de freeskop

geen correetie voor de uitzetting van de spiegeltjes te worden uitgevoerd, omdat ze beide
hetzelfde opwarmen. Ze zijn namelijk op hetzelfde adapter element, de bolkophouderschijf,
bevestigd dus zetten ze allebei evenveel uit. Door nu de uitzettingsmeting te corrigeren
voor de rotatie van de freeskop, weten we wat de werkelijke uitzetting van de adapter
is geweest. De werkelijke uitzetting van de adapter, gecorrigeerd voor alle systematische
fouten (ongelijke uitzetting van de retro's en rotatie van de freeskop onder de stringente
voorwaarde dat de temperatuursdistributie van de freesmachine bij de "uitzettingsmeting"
hetzelfde is als bij de rotatiemeting) is weergegeven in figuur 3.5

Nu weten we dus hoe groot de werkelijke uitzetting van de adapter is. Er is weI aangeno
men dat de air-sensor van de laser-interferometer de verandering van de brekingsindex van
de lucht goed meet. Dit is belangrijk omdat de temperatuur van de lucht in de werkruimte
redelijk stijgt (zie figuur3.6) en de brekingsindex dus daalt.
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gemeten uitzetting, gecorrigeerd voor aile systematische fouten
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Figuur 3.5: gemeten uitzetting van de adapter tijdens cyclus

3.4 Correctie voor systematische fouten

Bij de uitzettingsmeting van de adapter hebben we te maken met twee systematische
fouten. Een hiervan is de (ongelijke) uitzetting van de beide retro-refiectoren. Omdat
we een sensor op deze spiegeltjes hebben aangebracht, kunnen we de uitzetting hiervan
eenvoudig berekenen:

qa(t) = a . fa . ~T7(t)

qb(t) = a· f b. ~TlO(t)

(3.8)
(3.9)

De uitzettingslengte van de spiegeltjes zijn niet hetzelfde omdat ze niet op dezelfde
manier zijn bevestigd. Zo is fa 17 en f b 25mm. Om de uitzettingsmeting nu te corrigeren,
laten we de computer hetvolgende uitrekenen (dit moet (6 +8) x 60 = 840 keer gebeuren):

(3.10)

Q is het directe signaal dat uit de laser-interferometer komt. qr is dan de gecorrigeerde
uitzetting van de adapter bevuild met de rotatie van de freeskop. Deze vier grootheden
zijn geplot in figuur 3.7.

. ,
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Figuur 3.6: temperatuursverandering werkruimte tijdens cyclus

• 1 : qr = "gecorrigeerde" uitzetting

• 2 : Q = signaal van de laser-interferometer

• 3 : qb = berekende uitzetting van retro B

• 4 : qa = berekende uitzetting van retro A

De andere systematische fout is de rotatie van de freeskop tijdens de meet-cyclus. Dit
blijkt veruit de grootste systematische fout te zijn. Een probleem hierbij is, dat de tem
peratuursdistributie van de freesmachine bij een rotatiemeting hetzelfde moet zijn als bij
een uitzettingsmeting. De rotatie van de freeskop is namelijk niet reproduceerbaar in de
tijd, omdat de machine steeds iets anders opwarmt. Deze rotatie is echter weI reprodu
ceerbaar t.o.v. de temperatuursdistributie van de machine. Alleen bij overeenkomst in
temperatuursdistributie mogen we een uitzettingsmeting corrigeren met zijn "gepaarde"
rotatiemeting. De machine is dan immers op dezelfde wijze opgewarmd en zal dus ook op
dezelfde wijze vervormen en roteren. Dus voordat we de uitzettings- en de rotatiemeting
met elkaar koppelen, moeten we controleren of de temperatuursdistributie van de machine
bij de beide metingen (ongeveer) hetzelfde is geweest. Met name de temperatuursdis
tributie van de ram is dan belangrijk, omdat dit machine element voor het overgrootte
deel verantwoordelijk is voor de rotatie van de freeskop [1]. Het spreekt voor zich dat
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gemeten uitzetting zonder correctie voor rotatie
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Figuur 3.7: correetie voor uitzetting van de retro '8

de uitzettings- en rotatiemeting op dezelfde plaats in de werkruimte en in hetzelfde vlak
moeten worden uitgevoerd.

De meetstrategie is als voIgt. We doen eerst vier uitzettingsmetingen en corrigeren
deze voor de uitzetting van de twee spiegeltjes. Ook wordt de temperatuursdistributie
van de gehele machine tijdens elke meting opgeslagen in een PC. Vervolgens gaan we
vier maal de rotatie van de freeskop meten tijdens de cyclus. De volgende stap is het
vergelijken van de temperatuursdistributie van de ram bij een uitzettingsmeting met die
van een rotatiemeting. Er bleek slechts een "paar" metingen te zijn die redelijk met elkaar
overeenkomen (zie figuur 3.8). We zijn dus in staat om maar een keer de uitzetting van de
adapter te berekenen na acht metingen. De correetie formule voor de rotatie luidt:

L
q(t) = qr(t) - R . </>(t)

• 1 : q = volledig gecorrigeerde uitzetting van de adapter

• 2 : qr = deels gecorrigeerde uitzetting (retro's)

• 3 : L = afstand tussen retro's bij uitzettingsmeting [95mm]

• 4 : R = afstand tussen retro's bij rotatiemeting [100mm]

• 5 : </> = signaal van laser bij rotatiemeting

19
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Omdat bij de rotatiemeting eigenlijk de verplaatsing van de ene retro t.o.v. de andere
wordt gemeten (dit is <p), is de rotatie gelijk aan <PIR. De rotatiemeting hoeft niet gecor
rigeerd te worden voor de uitzetting van de spiegeltjes want deze zetten allebei evenveel
uit.

In figuur 3.8 is het temperatuursverloop van vier sensoren die verspreid op de ram zitten,
weergegeven van zowel de uitzettings- als de rotatiemeting. De getrokken lijn hoort bij de
uitzettingsmeting en de gestippelde bij de rotatiemeting. Deze metingen vormen een paar,
omdat er nauwelijks verschillen zijn in de temperatuursdistributie van de ram. Het blijkt

temperatuursdistributie bij rotatie- en uitzettingsmeting
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Figuur 3.8: vergelijking van de temperatuursdistributie van de ram

dat de maximale afwijking in de opwarming van de ram zo'n 0, 6°G is (sensor 12). Bij het
vergelijken van andere mogelijke paren was de "mapping error" al gauw zo'n enkele graden
groot (> 30 G); deze metingen zijn helaas onbruikbaar of we moeten nog meer metingen
verrichten totdat we ze wel kunnen "mappen". In het volgende hoofdstuk worden nog
wat opmerkingen en aanbevelingen besproken om met minder metingen toch de uitzetting
van de adapter (en nauwkeuriger!) te meten. De "mapping" fout van 0.6°G is mede
verantwoordelijk voor meetfouten, die we juist zo veel mogelijk proberen te elimineren.
Juist als de "mapping error" het grootst is (rond 300 min.) meten we een geringe inkrimping
van de adapter. Dit zal in werkelijkheid nooit optreden; de adapter wordt warmer dus
moet hij ook verder uitzetten. Er kleven dus wat bezwaren aan deze indirecte manier van
correctie.
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3.5 Modelvorming van de uitzetting

Het is de bedoeling, dat we met behulp van de adapter (nulpuntsdrift) metingen kunnen
verrichten met een Heidenhain DBB. Maar omdat de adapter uit zal gaan zetten, moeten
we de meetwaarden corrigeren voor de uitzetting van de adapter. Om de uitzetting van de
adapter af te kunnen schatten, moeten we deze dus modelleren. Er worden twee modellen
gepresenteerd; een analytisch en een empirisch model. Bij het uitvoeren van metingen
worden dan sensoren op de adapter aangebracht. M.b.v. de opgestelde modellen is het
dan mogelijk om de uitzetting van de adapter af te schatten.

3.5.1 Analytisch model

Om dit model op te kunnen stellen, maken we gebruik van de theorie van de spanningsvrije
uitzetting. We meten de temperatuUfsverhoging van elk adapter element en berekenen
vervolgens de uitzetting ervan. De totale uitzetting van de adapter is dan gelijk aan de
som van de uitzetting van elk adapter element. Zoals al reeds genoemd is, nemen we
aan dat er over de invar bussen een constante temperatuUfsgradient ontstaat. Voor de
uitzettingsberekening nemen we dan de gemiddelde temperatuUf (dit representeert dan de
temperatuUf halverwege de invar bus) en de uitzetting berekenen we dan alsof de bussen
homogeen opwarmen. Hier volgen de berekeningen van de uitzetting van de afzonderlijke
adapter elementen:

klem - helften : ql(t)

invarbussen : q2(t)

bolkophouderschijf : q3(t)

bolkophouder : q4 (t)

10· 10-6
X 15,0.103

X ~Tl(t) (3.12)
1

1 . 10-6
X 25,0.103

X 2"' (~Tl(t) + ~T2(t)) (3.13)

10.10-6 X 7,1 . 103
X ~T2(t) (3.14)

10.10-6 X 24,3.103 X () . ~T2(t) (3.15)

Hierin is () een correctie factor, omdat de bolkophouder iets minder warm wordt dan
de bolkophouderschijf. De temperatuUf van de bolkophouder is vanwege zijn cilinder vorm
niet te meten tijdens een (nulpuntsdrift) meting. Maar omdat we bij de uitzettingsmeting
ook een sensor op de retro-refiector A hadden geplaatst, kunnen we de temperatuur van de
bolkophouder redelijk goed afschatten. Dit is het gemiddelde van de temperatuUf van de
bolkophouderschijf en van retro-refiector A. Als we voor () de waarde 0,93 invullen, blijkt
dat we een te verwaarlozen fout maken.

De totale uitzetting van de adapter is dan (zie figUUf 3.9):

(3.16)

De error (e) is gedefinieerd als de gemeten uitzetting van de adapter minus de gemodel
leerde uitzetting. We zien dat de maximale fout kleiner is dan twee micrometer. De fout
die de adapter introduceert bij het verrichten van nulpuntsdrift metingen met dit analyti
sche model is dus maximaal twee micrometer. We moeten ons echter wel realiseren, dat

21



gemodelleerde uitzetting
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Figuur 3.9: uitzetting van adapter, analytisch berekend

dit model maar op een uitzettingsmeting van de adapter is geverifieerd. Ret is daarom
wenselijk om nog meer metingen te doen om de betrouwbaarheid van het model aan te
kunnen geven; daar zijn nu nog geen enkele uitspraken over te doen. Dit geldt natuurlijk
ook voor het nu komende empirische model.
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gemeten en gemodelleerde uitzetting van de adapter
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Figuur 3.10: resultaat analytisch model

3.5.2 Empirisch model

Een andere mogelijkheid om de uitzetting van de adapter te modelleren is lineaire regressie.
De uitzetting wordt dan beschreven als de gewogen lineaire som van bepaalde sensoren. Om
te weten hoe groot het aandeel van elke sensor is, moeten we de coefficienten berekenen
van de uitzettings-beschrijvende formule. Voor de gemeten uitzetting gebruiken we het
symbool q. De sensor op een klem-helft, de bolkophouderschijf en in de werkruimte noemen
we respeetievelijk sensor 1, 2 en 3. De temperatuursstijging van de werkruimte wordt
meegenomen in het model (dit is niet voor de hand liggend) omdat de grootte van de
warmte overdracht van de adapter naar zijn omgeving hiervan afhankelijk is (omgekeerd
evenredig: q = he . A(T - Too)). Een andere pragmatische reden is dat de vorm van de
gemeten temperatuursstijging van de werkruimte simpelweg ietwat lijkt op de gemeten
uitzetting van de adapter. We krijgen dus:

(3.17)
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of in matrix-notatie (het verloop in de tijd is in een kolom van 840 bij 1 opgeschreven):

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Hierin is f. de fout die het model maakt. Om nu de regressie coefficienten f3 te berekenen,
maken we gebruik van regressie technieken. Deze minimaliseren het kwadraat van f.. De
berekeningen luiden als voIgt:

(9. - X f!JT (9. - X (jJ
9.T9. - 2liTX T9. + liTX TX f3

(3.21 )

(3.22)

(3.23)

f3 . l' d aKSr
_ optzma zseren us: ali = 0 - 2XT9. +X TX Ii + liTX TX = 0

-2XT9. +2XTXf3 = 0

Ii = (XTXt l
. X T9.

(3.24)

(3.25)

(3.26)

Ais we nu formule 3.26 uitrekenen, dan vinden we voor Ii:

[

1,0344 ]
f3 = 0,3162
- -0,3624

0,6480

(3.27)

Het lijkt nu alsof sensor 3 de belangrijkste is van de drie sensoren. De coefficient voor
deze sensor is immers de grootste. Dit komt, omdat deze sensor een veel kleinere amplitude
heeft dan de andere twee. Stel dat sensor 1 dezelfde vorm zou hebben als sensor 3 met
als enig verschil dat de amplitude twee maal zo groot is. Dan zal deze een twee maal zo
kleine regressie coefficient hebben en dus minder belangrijk lijken terwijl dit helemaal niet
het geval hoeft te zijn; ze hebben immers dezelfde karakteristiek. Om deze vertekening
te elimineren, kunnen we de sensoren gaan normeren. Dit houdt in dat we elke sensor
karakteristiek gaan delen door zijn maximale waarde. Zodoende varieert elke sensor tussen
nul en een. Door nu opnieuw formule 3.26 uit te rekenen, vinden we voor f3:

[

1,0344 ]
f3 = 7,4770
- -5,0190

4,7499
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We zien nu veel beter welke sensoren het belangrijkst zijn; sensor 1 en 2. Dit is intu
itief ook aannemelijk, omdat deze sensoren immers op de adapter zelf zijn aangebracht.
Ret voordeel van het normeren is, dat we beter kunnen zien aan de regressie coeffici
ent welke sensor karakteristiek het fenomeen het beste beschrijft. De vertekening die
optreedt vanwege verschillen in amplitude zijn nu geelimineerd. De nauwkeurigheid van het
empirische model blijft natuurlijk exact hetzelfde (genormeerd of niet). De nauwkeurigheid
van dit empirische model blijkt nog beter te zijn dan het analytische. De maximale error is
nu zelfs kleiner dan een micrometer. In de volgende figuur is de gemeten uitzetting van de
adapter en de empirisch beschreven uitzetting geplot, samen met het verschil hiertussen.

uitzetting van de adapter met regressie model
10.------,----,-------,-----.---,-----,---,---,------,

900800700300 400 500 600
tijd in minuten

200100
-2 '---_---'--__-'-----_-----.l__---'---__-'-----_-----L__--'---__'---_---l

o

Figuur 3.11: resultaat empirisch model
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen

Bij het verrichten van nulpuntsdrift metingen aan de Maho 700 S kunnen we kiezen uit
een van de twee modellen om deze meting te corrigeren. Ret analytische model voor
de uitzetting van de adapter introduceert maximaal een fout van twee micrometer. Ret
andere, empirische model kent slechts een maximale afwijking van een micrometer. Een
bezwaar is echter, dat de beide modellen slechts aan de hand van een uitzettingsmeting zijn
gevalideerd. Om uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid van deze modellen,
zullen meer uitzettingsmetingen nodig zijn. Daar is nu niets over te zeggen. Met name
de gevoeligheid van de regressie-coefficienten van het empirische model dient dan nader
bekeken te worden. Deze mag niet al te groot zijn.

Een andere methode om de uitzetting van de adapter te meten is door de rotatie van
de freeskop tegelijkertjd te meten met de "uitzetting" van de adapter. Er wordt dan
met twee laser-interferometers simultaan gemeten: een laser meet aIleen de rotatie van
de freeskop en de andere de uitzetting van de adapter bevuild met deze rotatie. Uit
deze twee signalen kunnen we dan de werkelijke uitzetting van de adapter bepalen. De
voordelen van deze directe methode boven de andere, hier besproken indirecte methode
zijn tweeledig. Ten eerste is de "mapping error" exact gelijk aan nul. Er hoeven nu geen
temperatuursdistributies van de ram meer met elkaar vergeleken te worden omdat men de
uitzettings- en rotatiemeting tegelijkertijd uitvoert. Rierdoor is er dus een systematische
fout geelimineerd en kan men de netto uitzetting van de adapter nauwkeuriger meten.
Een ander voordeel van deze directe methode is dat men veel sneller kan meten. Elke
meting Ievert meteen een uitzettingsmeting van de adapter op. Bij de andere methode
waren maar liefs acht metingen nodig om een keer de uitzetting van de adapter te kunnen
bepalen. Dit werd veroorzaakt doordat de machine bij metingen steeds ietwat anders
opwarmde en meetresultaten dus niet met elkaar vergeleken konden worden. Met moet
echter weI beschikken over twee (kostbare) laser-interferometers.

Uit metingen van de temperatuursdistributie van de adapter blijkt, dat er geen tem
peratuursgradienten zijn gemeten binnen een adapter element m.u.v. de invar bussen. De
adapter elementen waarop een sensor is geplaatst blijken dus nagenoeg homogeen op te
warmen. Een groot voordeel hiervan is, dat de sensorplaatsing op de adapter niet kritisch
is. Ret maakt dus niet veel uit waar men precies een sensor op een adapter element be-
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vestigd, omdat men toch dezelfde temperatuursverhoging meet. Dit komt de robuustheid
van de beide opgestelde modellen ten goede uit.

We hebben ook gezien dat de bolkophouder zo'n veertien graden warmer wordt tijdens
een meet cyclus. Door de zeer goede warmte geleidingseigenschappen van staal zal de
Heidenhain DBB zelf dus ook warmer worden en uit gaan zetten. Men moet dus nog
correctie model(1en) opstellen, die de uitzetting van de DBB beschrijven voordat men
hiermee (nulpuntsdrift) metingen kan uitvoeren.

Om de opwarming van de DBB kleiner te maken, kan men de thermische weerstand van
de adapter verder opvoeren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door slecht warmte geleidende
kunststof ringen aan weerszijden van de invar bussen aan te brengen. Ook wordt de
absolute uitzetting van de adapter dan ook kleiner omdat de adapter minder warm wordt.
We hebben kunnen zien dat de klem-helften en de bolkophouder het grootste aandeel
hebben in de uitzetting van de adapter. Door deze ringen zal de bolkophouder dus minder
warm worden en zet de adapter minder uit.

Voor de modellering van de uitzetting van de adapter hebben we de spanningsvrije
theorie gebruikt. Deze is toereikend genoeg gebleken om binnen een nauwkeurigheid van
twee micrometer te blijven. Blijkbaar valt de spanningsfluctuatie van de bouten tijdens
cyclus 1 erg mee. Als men de thermische weerstand van de adapter inderdaad verder wil
opvoeren, moet men bedacht zijn voor het feit dat deze spanningsfluctuatie toe zal nemen.

Tenslotte kan het interessant kan zijn om nog een verdere thermische analyse uit te
voeren. Dit houdt in dat men nagaat hoe groot de thermische weerstand van elk element
is (en of deze constant is), hoe groot de warmteflux is die door de adapter vloeit en waar
deze het gevolg van is: geleiding en/of convectie. Hierdoor krijgt men veel meer inzicht
in het thermische gedrag van de adapter en waardoor dit gedrag veroorzaakt wordt. Deze
analyse is niet uitgevoerd omdat we primair de uitzetting van de adapter wilde weten en
hoe dit gemodelleerd kon worden. Als we zo'n analyse op de freesmachine loslaten krijgen
we meer inzicht waarom de warmte zich volgens een bepaald patroon verspreidt en waarom
deze toch steeds iets anders is. Daar is op dit moment niet veel van bekend.
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