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1 INLEIDING 

Binnen de faculteit der werktuigbouwkunde is recent een Maho700-S 

frccsmachine in werking gesteld. Deze 5-assige numeriek bestuurde machine kan 

zowcl produkten bewerken als metingen verrichten. Deze metingen worden verricht 

met behulp van een meettaster met als doel het verhogen van de nauwkeurigheid 

vall de produkten. 

1n dit rapport wordt de nauwkeurigheid van de meettaster en de invloed van de 

randvoorwaarden beschreven. 

2 



2. MEETT ASTER 

2.1 Algemeen 

Bij gebruik van de meet taster is het mogelijk om de coordinaten van bepaalde 

plll1Len van een produkt te meten. 

Dc IIlcettaster bevindt zich in de hoofdspil van de machine (vertikale of horizon tale 

hoofdspil) . 

Door het gebruik van meetcycli worden de gewenste punten met de meet taster 

[l(lllgetast en kunnen gemeten waarden vergeleken worden met geprogrammeerde 

waar<lcn. 

Dit gceft de volgende mogelijkheden: 

-IIet uitrichten van het werkstuk; 

-Jlet bepalen van middclpunt en radius van cilindcrs en gal,en; 

-lIet korrigeren van werkstukl1ulpunten; 

-Bet vcrandercn van de gercedschapkorrekties: 

-Om bewerkingcn te hel'halcn wanneel' de gemeten waarde 

nog niet overeenkomt met de geprogrammecrde waarde; 

-Om toleranties te kontroleren. 
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De werking van de meettastcr 

Op het moment dat de taster het werkstuk touchccrt, zendt deze een il1frarood 

signaaJ uit. 

III de bewerkingscel zijn 2 IR-sensoren bevestigd, die dit signaal opvangen en 

onmiddellijk cen boodschap naar de computer van de machine sturen. De computer 

zct aile verplaatsingsassen stH en leest de rneetlinialell uit. 

Dc waarden van de uitlezingen rnoeten echter nog gecorrigcerd worden; en weI op 

dc volgellde punten: 

-nulpuntverschuiving; 

-tasterpunt diameter; 

-toucheer snelheid. 

Dc gecorrigeerde wa.arden worden vervolgens opgeslagen in tevoren 

gcprogrammccrde adressen. 

N.B. Zoals we later zullen zien kan dc correctie een belangrijke foutenbron 

zijn. 
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3 PROBLEEMSTELLING 

Het testen van de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van de meettaster op de 

I'd ah0700-S. 

De nauwkeurigheid en toepasbaarheid van deze taster is afuankelijk van de 

volgcnde factoren: 

-De ta.ster zelf: 

-Schakelfoutenj 

-Draaifou ten; 

-Kalibratie; 

-\Visselfouten; 

-Omkecrfouten; 

-De software: 

-Aantastsnelheden; 

-Kalibratie op de machine; 

-Rekenprocessen zoals cirkels, uitIijnen, etc; 

-De hardware: 

-Fouten in bet meetsysteem van de machine; 

-Fouten in de gelcidingen; 

-Niet gecompenseerde temperatuurs effecten. 

Dil rapport beperkt zich tot de eerste twee categorieen, want om een uitspraak te 

klll1nell do en over de derde categorie moet een complete afnametest gedaa.n 

worden. Gezien de omvang van deze test valt dit buiten het bestek van de 

opdracht. 
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1. CONCLUSIES 

In navolgende paragrafen zijn de bevindingen van de verschillende testen 

opgetekend} waarvan hier de conclusie. 

Gczien het feit dat de machine een bewerkingsnauwkeurigheid heeft in de 

ordegrootte van 15 11m dan mag gezegd worden dat, bij een spreiding van de 

meetwaarden van de meet taster die kleiller blijkt te zijn dan 1,5 Ilm, de prestaties 

Y<lll de taster goed zijn. 

Ellkele kanttekeningen: 

-De computer rekent met cen machinekonstante om de snelheid en 

"reactietijd ll tc compenseren. 

\Vordt er met cen te hoge of te lage snelheid getoucheerd dan resulteert dit 

in foutieve mcctwaarden; 

-\Vanneer cen vlak niet loodrecht getoucheerd wordt, levert dit vreemde en 

onvoorspelbare afwijkingen op. Eehter de spreiding neemt geen grotere 

waarden aan dan 3/ll11. 
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5. ONDERZOEK 

5.1 Kalibratierin& 1 

Programma nr: 9901 (ring horizontaal) 

Programma nr: 9902 (ring vertikaal) 

Bij deze tests werd een ring met bekende diameter opgespannen. Daarbij viel 

het centrum van de ring en het geprogrammeerde werkstuknulpunt samen. 

V crvolgens werd G 46 aangeroepen (cirkeimeting). 

Deze procedure toucheert de ring op 4 verschillende plaatsen, berekent de stra.aI en 

centrum en vergelijkt deze waarden met de gegeven waarden (zie figuur 1). 

Aangezien niet bekend was hoe straal en centrum berekend werden, was het 

illt.crcssa.nt om na te gaan of er na enkele herhalingen van G 46 afwijkingen of 

sprciding in de meetresultaten zouden optreden. 

Figuur 1 
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P - centrum & werkstuk Mpt o 

P 1 . .4 - toucheren 

R = werkelijke straal 



Meetwaarden van 9901: 

1 : 

met.ing Mpt X Mpt Z Straal [mm] 

1 0,002 0,001 25,029 

2 0,001 0,001 25,030 

:3 0,001 0,002 25,030 

4 0,001 0,002 25,030 

5 0,000 0,000 25,030 

gcmiddelde 0,0010 0,0012 25,030 

2-S interval 0,0014 0,0017 0,0009 

2: 

llIcti ng Mpt X Mpt Z Straal [ 111m] 

0,000 -{),001 2.5,030 

2 0,001 -{),00l 25,030 

:3 0,000 -{),001 25,030 

1 0,000 -{),00l 25,030 

5 -{),001 -{),00l 25,030 

gCllliddelde 0,0000 -{),001O 25,030 

2-S interval 0,0014 0,0000 0,0000 

De tweede metingen werd met volle snelheid uitgevoerd, deze geeft een betel' 

rc::>II Itaat. De eerste meting wordt verder buiten beschouwing gelaten. 
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Mcetwaarden van 9902: 

meting MptX Mpt Z Straal [mm] 

1 0,000 -0,001 25,026 

2 -0,001 -0,001 25,027 

3 -0,001 0,000 25,027 

4 0,000 0,001 25,027 

5 0,001 -0,001 25,027 

gemiddclde 0,000 0,000 25,027 

2-S interva.l 0,0017 0,0018 0,001 

De mcetwaardcn die gevonden worden bij de kalibratiering vertikaal 

rcsultcren in een andere straaL Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door eell 

antler gcprogrammeerd middelpunt dan heL werkelijk middelpunt. 

Voor we uit bovenstaande metingen cOllc1usics trekken, eerst cen tv,'cede test. 
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5.2 Kalibratiering 2 

programma nr: 9901 (ring horizontaal) 

In tcgcnstelling tot de vorige test vallen centrum en geprogrammeerd 

wcrkstukmiddelpunt nu niet samen. 

/ 
/ 

-p 1 . .4 toucheren 

/ / / 
/ / -p 0 geprog. middelpunt 

-p c werkelijk middelpunt 

/ 
-R = werkelijke straal 

Figuur 2 

Dcze proe[ werd enkele malen herhaald, waarbij het verschil tussen Po en Pc 

zowe1 in grootte als richting werd gevarieerd. Verwacht werd dat eell toenemend 

vcrschil tussen Po en Pc toch steeds een "goede" straal en nliddelpunt zou 

oplcveren. 
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Echter zoals de volgcllde grafiek zallaten zien, wordt het verschil tussen de 

wcrkelijke en gemeten straa.l groter na.armate het verschil tussen Po en Pc groter 

wordt. 

JIet middelpunt daarentegen wordt berekend met dezelfde llauwkeurigheid a.1s 

Wtllllleer centrum en geprogrammeerd werkstukmiddelpunt samellvallel1. 

ps.~ten etl"nl [Ql 

25T-----------------------------~ 

24,96 

24.95+-----~------~----~------~----~ 
024 

afstand t.o.v. aldjslpunt 

CONCLUSIE 

Uit de testcn blijkt dat de cirkelmeting (G 46) een herhalillgsnauwkeurighcid 

~ 1,5 Itm haalt, zolang het geprogrammeerdc midde]punt van de cirkel nagenocg 

salllcnvalt met het werkelijke middelpullt. 
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Omkccrfouten 

Programma nr: 9906 (omkeerrout in X) 

Programma nr: 990i (omkeerfout ill Z) 

In hct ideale geval zou het toucheren van 1 punt vanuit 2 tegenover elkaar 

grkgcn richtingen dczelfde meetwaarden op moeten leveren 

Echter, de taster beweegt tijdens het toucberen met een redelijke snelheid. Vragen 

die dan opkomen zijn: "Hoe vcr passeert de taster het meetpunt voor hij schakeIt,?" 

('II lI\\'or<lt dit misscltien door de computer gecompenseerd?". (zie bijlage 1) 

Om hier achtcr te komcH werd dc volgcllde opstelling ingcspannen (zie figuur 3) 

yoor 2 richtingcn X Cll Z. 

Figuur 3 
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In het ideale geva.l (geen omkeerfout) zou bij hct touchercn va.n de aangegevcll 

pllntell het volgcnde mocten gelden: 

Is er weI een omkccrfout, (P 4-P 3)f(P 2-P 1)' dan geldt voor de omkeerfout de 

volgcnde formule: 

I\leetwaardcn van 9906: 

1I1cting P2-P 1 P4-P3 [ 111111} 

1 34,918 34,917 

2 34,918 34,916 

3 34,918 34,916 

11 34,919 34,916 

5 34,919 34,916 

gcmiddcJdc 34,9184 34,9162 

2-S interval 0,0011 0,0009 

Omkecrfout Ax = 0,00055 
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Meetwaarden van 9907: 

lllcling P2-P l P4- P3 [111m] 

1 34,917 34,916 

2 34,917 34,916 

3 34,918 34,915 

-1 34,918 34,917 

5 34,918 34,916 

gcmiddelde 34,9174 34,9160 

2-S interval 0,0011 0,0014 

Omkcerfollt llx = 0,0004 

CONCLUSIE 

Als we de omkeerfout volgells de genoemde formllie berekenen komt daar een 

get,al uit da.t kleiner is dan de spreiding (2-S ~ 1,.5 Itln). Daarom mogen we de 

0111 l.;eerfout vcrwaarlozen. 
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5.4 vVisseIfouten 

programma 9903 (wisselfout in vertikale spil) 

programma 9904 (wisselfout in horizontale spi!) 

Voordat de taster door de wisselarm van de machine in de spiJ wordt 

geplaatst, wordt de spi! d.m.v. perslucht schoongespoten. Eventuele 

verontrcinigingen zouden hiermee verwijderd moeten worden. 

Blijrt er toch vuil achter in de spil, en wordt de taster gemonteerd dan kan dit 

rcsulteren in een zekere scheefstelling van de taster, wat weer meetfouten tot 

gevolg heeft. 

Andere fouten, zoals vormfouten van spil en taster en temperatuur vormen ook een 

lllogelijke fouten bron. 

Olll deze fouten onder 1 noemer, de wisselfout, in kaart te brengen werd de 

volgcnde test uitgevoerd. 

Nfl achtcrecnvo]gens cen blokje (zie figuur 4) ill de 3 verschillende hoofdrichtingen 

tc hebbcn getouchcerd werd de taster uitgespannen en direct weer ingespannen, 

,,'aama deze cyclus enige malen herhaa.ld werd. Zouden we, na statistische 

\'crwcrking van de meetgegevens een lage spreidillg van de afzonderlijke 

llIeet,punten vinden, dan duidt dat op eeB kleine wisselfout. 

Figuur 4 
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11cctwaarden van 9903: 

meting X Y Z [mm] 

1 0,000 0,000 0,001 

2 0,000 0,000 0,001 

3 0,001 0,000 0,000 

4 0,002 0,001 0,001 

5 0,001 0,001 0,000 

gcmiddelde 0,0008 0,0004 0,0006 

2-S interval 0,0017 0,0011 0,0011 

Meetwaarden van 9904: 

mcl.ing X Y Z [mm] 

1 -{l,002 -{l,OOl -{l,OOl 

2 -{l,001 -{l,001 0,000 

3 -{l,OOI -{l,OOl -{l,OOl 

4 -D,OOI -D,002 -{l,002 

5 -D,002 -{l,002 -{l,002 

gcmiddelde -D,00l4 -{l,0014 -{l,0012 

2-S interval 0,0011 0,0011 0,0017 

CONCLUSIE 

Na de statistische analyse blijkt dat we het wisselen van de meettaster niet als 

een foutenbron mogen aanmerken. 
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5.5 Draaifout 

Programma nr: 9905 

Wat is het effect op de meetwaarde wanneer een vlak niet loodrecht wordt 

getoucheerd? 

Latcn we veronderstellen dat bij het loodrecht toucheren de tasterpunt een 

slaglengte ter grootte Ax (zie figuur 5) maakt eer de taster schakelt, en dat deze 

v,,·a.a.rde bij de computer bekelld is, zodat de schakelfout gecompenseerd kan 

worden. 

AX Figuur 5 

Bij de test werd niet het vlak maar de taster verdraaid, zodat bij verschillende 

hockcll toch hetzelfde punt kon worden gemeten, en we een referentie hadden 

(namelijk 0° verdraaiing). 

We verwachten dat de taster dan later schakclt dan bij 0=0°. 

v 

Figuur 6 
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SL = schakellcngte 

x = werkelijke verplaatsing 

tot schakelen 

OC = ondercompensatie 

=X-SL 



Uit de figuur voIgt: 

x = SL / cosO' 

dus OC = X-SL 
1 = SL (--1) cosa 

OC 1 
"SL = (cosO' - 1) 

afwijking 

[rom] 0,003 

0,0025 

0,002 

0,0015 

0.001 

0,0005 

0 

-0.0005 

-0,001 

-0,0015 
-15 -5 5 15 25 

a [graden] 
CONCLUSIE 

vVe ven'v'achttcn eell (C~S(j -1) verband. Dit verband zou in beide lijncn 

zithtbaar moetcn zijn. Dit is echter niet het geval. We kunnen slechts constateren 

dat er een spreiding van maximaal 3 pm optreedt bij verdraaiing. 

Met deze opstelling vonden we nog een andere beperking van de meet taster. 

\Vannccr, in extreme situaties, in een uithoek van het bewerkingsvolume gemeten 

wordt loopt men de kans dat het door de taster uitgezonden IR - signaal niet 

wordt gezien, omdat de zichthoek van de IR - sensoren te klein is. Het programma 

wordt dan onderbroken. 

18 



J3I.JLAGE 1 

Compensatie d.m. v. machine constante. 

In het ideale gevaI, ais de taster geen schakelfout maakt, zal bij de uitlezing 

van de linialen de nulpuntverschuiving en de straal van de tasterpunt moeten 

worden opgeteld, dan weI worden afgetrokken, afhankelijk van de 

toucheer-richting. 
-.,.,--c:t-

tlX 

figuur 7 

Een schakelfout (~x) echter doet het lijken alsof de straal van de tasterpunt kleiner 

is dan in werkelijkheid. De computer werkt dan ook met een virtuele straal 

namclijk: R - ~x. 

Dc \Vaarde van de virtuele tasterpuntradius is in de computer opgeslagen in de 

vonn van een gereedschapmaat. 
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