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Inleiding 

Di t is het meetrapport van de metingen, die verricht zijn aan 

de AGIE-CUT DEM15 draadvonkerosie-installatie. 
De metingen werden in het voorjaar van 1980 verricht door 

Henk Reijntjes, student aa.n de T.H. Eindhoven. 
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De metingen en dit rapport z~n een onderdeel van de 11-stage, 
die uitgevoerd werd b~ de sectie Fysische en Chemische bewer

kingstechnieken van de vakgroep Productietechnologie. 
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Hoofdstuk 0 Overzicht van de verrichte metingen 

1. rechUijnigheid van de tafelaanzet 

2. omkeerfout gemeten~ op de tafelaanzet 

3. loodrechtheid van de tafelbewegingen 
4. nauwkeurigheid van de tafelverplaatsing, gestuurd door de 

AGIE-MERIC 
5. omkeerfout gemeten in de richting van de aanzet 

6. evenwijdigheid van het opspanvlak t.o.v. de tafelbeweging 

7. draadsnelheid 



i:3)8Cificaties van de install':'ltie eLl de laectinc:.;trumenten. 

dra'cd vonkorosie-installRtie: 1iG IE-':::U~[\ 

6ere~~d.schapsmachine ~ D&1Vf 15, Hr 1 5, b\'lj. 1973. 
generator: 15-IJD, serienr. 001 ,.r 121, bwj. 1973. 

A -2 -

nurneriekd bes,.turino: N:3Y-15, sericHr. 1037, Nr.121, bwj. 1973. 
filter + deioniseerapparaat: serie~r. 03800, N~ 8, bwj. 1974. 

meetinstrumenten: 

lIoofdstuk 1 

autocollimator: HILGER.~VJNr;'_15 Nr. 126346. 

spieGel: HIV:~H .. ;~vJAT'rS Hr' .12B6L~4. 

Hoofdstuk 2 
meetklok: mikrokator 500-4, Nr. 10447. 

ma~;neetstatief: Karl 1·1ahr, 1:JT-Nr. 834. 

[Ioofdstuk 3 
W1.• nkelha-"'k·. ,. 1 P" h !'Jrn h[ 778 ~ ar ,',8. . r, ... L -.le.r. • 

meetklok: mikrokator , tir. 1 OL~L~? 

magneetstatief: Karl Mahr, WT-N~ 834. 

Hoofdstuk 4-

afleesapparaat: Hewlett ~1 l:'ackard 5505A. 

Laser: Hewlett 1 Packard 55000. 

referentie~pi\~ , 1 ""13""" n11 .' _. ';;,th.., • 

spiegel: 1216A00855. 

kolom, \vaarop de Laser ge~)laat;st werd: intern vervaardigd 

buizenstatief. 

Hoofdsc;uk 5 
Zie Hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 6 

meetklok: pupitest Parvus P j , tJr.51390. 
magneetstatief: Tesa. 

Hoofdstuk 7 
stopwatch: Jaquet :i!T-Ur. 295 l l-. 



Hoofdstuk 1 rechtlUnigheid van de tafelaanzet 

Algemeen 
Bij deze metingen wordt, populair gezegd, gemeten hoeveel de 
tafel tlscheeftrekt" als gevolg van een verplaatsing van die
zel.fde tafel. 

---------
~~~-w.-===~~-

Ui tvoe'ring van de metingen 
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De metingen worden uitgevoerd m.b.v. een spiegel en een auto
collimator met een schaalverdeling van 0,2 bgsec •. Voor het op
stellen van de meetapparatuur dienen de be ide tafels in de po
sitie x=y= 75 rom. gezet te worden. 
De spiegel wordt nu op de aluminiumplaat van de tekeninrichting 
gezet en de autocollimator wordt op een kolom voor de gereedschap~_ 
machine geplaatst, gericht op de spiegel. De verbindingslijn tus
sen de spiegel en autocollimator dient samen te vallen met de 
te meten bewegingsrichting. De tafel, corresponderend met deze 
richting wordt nu in een uiterste stand gezet. 
Hierna verplaatst men m.b.v. de AGIE-MERIC de tafel ca. 1 mm. 
in die richting waarin men dadelijk gaat meten. en daarna wordt de 
vertikale kruisdraad tussen de twee dunne scherpe lijntjes gedraaid 
m.b.v. de schaalring. De twee dunne lijntjes kunnen horizontaal 
of vertikaal gezet worden door verdraaing van het "schaalring
gedeelte" van de autocollimator. DE:! stand van de schaalring 
wordt nu pas afgelezen. Eventuele fouten, die kunnen ontstaan 
door kanteleffecten van de tafel bij omkering van bewegingsrich
ting worden zo geelimineerd. 
De tafel wordt nu over het meetbereik verplaatst, waarbij men 
moet vermijden dat de tafel tegen de eindschakelaars loopt. 
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Als de tafel weer tot stilstand is gekomen, wordt de kruisdraad 
weer tussen de twee dunne l~ntjes gedraaid en de stand van de 
schaalring wordt hierna weer afgelezen. 
Deze procedure wordt nu voor de X·en Y tafel enke malen her-
haald in beide bewegingsricntingen. 
Eventueel kan in het midden van hetmeetbereik X resp. Y =75 de 
tafel ook even gestopt worden en de verdraaing van de tafel ge
meten worden. Dit om iets over de afw~king in het midden van het 
bereik te weten te komen. edit heb ik b~ m~n metingen niet gedaan) 

Verwerking van de gegevens 
Voor de meetgegevens zie bUlage 1. 
Door de beide .standen van de schaalring van een meting van el-
kaar te trekken vindt men de hoekverdraaing van de tafel be-
horend b~ die verplaatsing van de tafel. Volgens de statistische 
regels wordt van aIle uitkomsten het gemiddelde en de standaard
af~king bepaaLd. 
Indien we de verdraaing van de tafel line air met de verplaat
sing van de tafel veronderstellen, zullen deze waarden vermenig
vuldigd moeten worden met de volgende faktoren: 
in X-richting 150:AX 
in Y -richting 1 50: AI Y 

met AX en AY de meetbereiken in X- resp. Y-richting. 
We verk~gen zo de verdraaing van de tafel(s), die correspon
deerd met een verplaatsing van 150 mm •• 
Door deze verdraaing van de tafel zal de maximale plaatsafwUking 
van het werkstuk gel~k z~n aan: 

Afw.=150 x sin(f:3600) 
waarb~1een hoek is in bgsec •• 

Ret uiteindel~ke .resultaat wordt gegeven als gemiddelde waarde + 

2 maal de standaardafWUking. 



Resultaat 

De af~king als gevolg van het niet rechtlijnig bewegen van 
de tafel bedraagt maximaal: 
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in de X-richting 0,0016 ~ 0,0002 mm. oer 150 mm. verplaatsing, 

in de Y-richting 0,0033 .! 0,0005 mm., per 150 mm. verplaatsing. 
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Hoofdstuk 2 omkeerfout gemeten.L op de tafelaanzet 

Algemeen 
Indien de bewegingsrichting van de tafel omkeert, kan het ge
beuren dat de tafel om een Qepaald, onbekend punt kantelt, zodat 
de werkstuktafel een kleine verplaatsing maakt. 
in deze meting wordt deze verplaatsing bepaald. 

! -X 
~, 

: , 
~ 

«; 

" ~ --, 
(0 

o.~ rMr#' 

I 
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Uitvoering van de metingen 
Omdat het .kantelpunt niet bekend is, voeren we de meting uit 
waarbij de tafels in de positie X = Y = 75 staan. 
M.b.v. een stevig opgesteld magneetstatief plaatsen we de taster 
van een meetklok (Mikrokator) ongeveer in het midden van de verti
kale vlakjes van de opspantafel (zie figuur). We laten nu m.b.v. 
AGIE-MERIC de tafel (die c~mspondeerd met de door de opstelling 
bepaalde richting) een verplaatsing maken van ca. 1 mm. in een 
richting. Nu wordt de meetklok op nul gezet. 
M.b.h. van de AGIE-MERIC wordt de tafel 0,1 mm. in dezeIfde rich
ting,dan de verplaatsing van 1 mm. verplaatst en direct daarna 
weer 0,1 mm. terug verplaatst. Nu wordt de meetklok weer afge
lezen. Dit is dan de fout die veroorzaakt wordt door het omkeren 
van de bewegingsrichting van de tafel. 
Deze meting wordt voor de X- en Y':"richting enkele malen voor zo
weI positieve als negatieve startrichting herhaald. 

Verwerking van de ~gegevens 
Voor de meetwaarden zie bijlage 2. 
Van de meetwaarden wordt volgens de statistische regels het ge
middelde en de standaardafwijking bepaald. Het resultaat wordt op-



gegeven als gemiddelde waarde + 2 maal de standaardafwUking. 

Resultaat 
De omkeerfout gemeten.l. op tafelaanzet bedraagt: 
in X-richting 0,0013 + 0,0008 mm., 

+ in Y-richting 0,002 0,001 mm •. 

-7-
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Hoofdstuk 3 loodrechtheid van de tafelbewegingen 

Algemeen 
In deze meting wordt nagegaan in hoeverre de bewe@~srichtingen, 
de X- en Y-richting, van de beide tafels loodrecht op elkaar staan. 
De afw~king wordt opgegeven als een af~king in mm. per 150 mm. 
verplaatsing van een tafel. 

Uitvoering van de metingen 
Allereerst worden de beide tafels in de positie X= Y= 150 mm gezet 
(net niet op de aanslagen). Een winkelhaak waarvan de af~king be
kend dient te z~n wordt ingespannen op de werkstuktafel. Let op voor 
beschadigingen! 
M.b.v. een magneetstatief wordt nu de taster van een meet-
klok (mikrokator) op een van de gemarkeerde'plaatsen gezet (zie 
onderstaand figuur). 

M.b.v. de AGIE-MERIC wordt nu de tafel ca. 1 mm. in de te meten , 

richting (b~ de eerste meting dus in de negatieve) verplaatst. 
Hierna wordt de meetklok op nul gezet. Zo worden meetfouten, 
die onstaan door kanteleffecten vermeden. 
Nu wordt de tafel m.b.v. de AGIE-MERIC over het meetbereik 
tlverder tl verplaatst. Als de tafel weer stilstaat leest men de 
stand van de mikrokator af, waarb~ ook het teken van belang is. 
Er wordt op deze ~ze enkele malen,gemeten, waarb~ zowel b~ de 
positieve als negetieve verplaatsingen van de tafel metingen 
verricht kunnen worden. 
Deze cyclus herhaalt men ook voor het andere gemarkeerde punt. 

Verwerking van de meetresultaten 
Het teken van de eerste meting van beide richtingen is van be-



lang voor de verwerking van de resultaten: 

teken eerste meting 

negatief 
voor X-richting 

hoek >90 0 

hoek < 90 0 positief 

+ --:::::----
I -------. 
I \1()\-,"N~lLe )1..- ric\-I'·'t-..\(Y 

I 
I 
1--------
I NO~Il'I~L~ 
I 

voor Y-richting 

hoek > 90~ 
hoek .(: 90 
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Van de, absolute waarden van de meetserie~s wordt eerst het ge

middelde en de standaardafmjking berekend. Deze gemiddelden krU
gen het voorteken van de eerste meting en moeten met de volgen
de faktoren worden vermenigvuldigd: 

in X-richting 150:AX; 
in Y-richting 150:AY, 

waarbij A X en 6Y de meetberelken in X- .en Y-richting (mm) zijn. 
Ret resultaat wordt nu berekend door het gemiddelde in X-rich

ting op te tellen bij het gemiddelde in Y-richting. 
Een positieve waarde van dit resultaat betekent dat de tafels 
in een hoek <90 0 t.o.v. elkaar bewegen, terwijl een negatieP 
teken betekent dat zij in een hoek >90 0 t.o.v. elkaar bewegen. 
Dit resultaat moet nu nog gecorrigeerd worden met de afwi.jking 
van de winkelhaak. 
Ret eindresultaat wordt opgegeven als gecorigeerde waarde 
± 2 maal de standaardafwijking. 

Resultaat 

De afwijking in loodrechtheid als gevolg van een verplaatsing 
van 150 mm. van een van de tafels bedraagt: 

0,003 ± 0,002 (mm/150 mm). 



Hoofdstuk 4 nauwkeurigheid van de tafelverplaatsing gestuurd 
door de AGIE-MERIC ,. 

Algemeen 
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In deze meting wordt nagegaan wat de afw~king is van de werke
ljjke verplaatsing van de beide tafels t.o.v. waarden, die op 
een ponsband geprogrammeerd zjjn. 
Defenitie: Af~king:= geprogrammeerde - werkeljjke verplaatsing 

Uitvoering van de metingen 
Bjj deze meting maken we gebruik van een L.A.S.E.R-straal. Ret 
voordeel van deze meting is tweevoudig: grote nauwkeurigheid 

groot meetbereik. 
Ret principe van de Laser-straalmeting is als voIgt: 

[ 

A 

A: 
B: 
C: 
D: 
1 : 
2: 
3: 
4: 

afleesapparaat met instelling correctiefactor 
Laser 
referentie spiegel (half doorlatend) 
spiegel 
door Laser uitgezonden Laser-straal 
door C teruggekaatste deel van de Laserstraal 
door C doorgelaten deel van de Laser-straal 
door D teruggekaatste Laser-straal 

De afstandsverandering tussen C en D wordt nu bepaald door to 
k~en naar de verandering van het verschil in aantal golven 
van "straal!l 2 en "straal",4. We kunnen deze afstandsverande
ring aflezen op afleesapparaat A tot op 0:,0001 mm. Op het af
leesapparaat zit linksonder ook een insteleenheid voor de cor
rectiefactor. Deze correctiefactor is afhankel~ van de omge
vingstemperatuur, de temperatuur vande spindel (of tafel), de 
luchtdruk, en de luchtvochtigheid. ~ kan worden opgezocht in 
een tabel en wordt aangepast d.m.v. een kleine berekening. Door 
de temperaturen in.deze factor mee te nemen, wordt bereikt, dat 
de verplaatsing afgelezen wordt als een verplaatsing onder sta:&:
daardcondities. Daar echter de temperatuur van de spindel moei
ljjk te met en is, wordt hiervoor de temperatuur van de tafel ge
nomen. 
Alvorens men met de opstelling begint wordenbeide tafels in po
sitie X = Y =75 gezet. De opstelling geschledt met hulp van de 
meetkamer. 
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De Laser zowel als een van beide spiegels moeten zeer stabiel 
opgesteld worden. De Laser wordt op een stevige kolom voor de 
gereedschapsmachine gezet. De referentie I C voor me-
tingen in Y-richting vastgeschroefd worden aan de arm, 
waaraan ook de aand~frol van de draadaanvoer beve is, na-
dat de schroefjes voor de instelling van de aandrukrol vermj
derd z5jn. 
Voor de metingen in X-richting werd spiegel D bevestigd op de 
arm van de tekeninstallatie. De meetwaarden, die b~ deze meting 
gevonden werden varieren nogal sterk hetgeen waarsch~nl~k te 
w~ten is aan het feit dat deze bevestiging niet stabiel geno 
was. 
De andere spiegelwordt in beide gevallen op de aluminiumplaat 
van de tekeninrichting bevestigd. 
De tafel, die correspondeert met te met en richting-wordt nu in 
een uiterste stand gezet. De tafel wordt hierna ca. 1 mm ver
plaatst in de meten richting en vervolgens wordt het aflees
apparaat op nul gezet. dit om meetfouten a.g.v. hysterese te 
vermijden. 
De ponsband met ad random, maar weI bekende, stopwaarden wordt 
nu in de leeseenheid van de AGIE-MERlO gelegd. Op deze ponsband 

waarden ingeprogrammeerd als positieve verplaatsingen in 
X-richting. Andere richtingen kunnen doorlopen worden door om
schakelen van de schakelaartjes aan de achterzijde van de AGlE
MERlO. 
De metingen worden zowel voor de X- als de Y-richting 4 maal 
uitgevoerd en weI 2 maal in po~itieve en 2 maal in negatieve 
bewegingsrichting. 

Verwerking van de meetgegevens 
Voor de meetgegevens zie b~lage 4 blad A tot en met D. 

Voor zowel de X-richting als de Y-richting worden de twee meet
waarden voor de positieve en negatieve beweging in een grafiek 
uitgezet. Door deze punten wordt de best passend kromme getrok-
ken. Uit de wordt d9n de maximale afWijking afgelezen. 
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D~ wAA~C~~ VA~ L~ VEhFLAA1SI~GE~ ~CC~ L~ XEII~GE~ 

AA~ DE VE~FL~A1S1~GS~AUw~EC~IG~EIL VA~ DE lAFEL, 
G~STUU~D [((~ DE PGI~-~EhIC. 

CALLE &AAfDE~ ZIJ~ GEGEVE~ I~ XIC~0~EIE~) 

X-VEMFL. 

100101000000+001380+0000000202 
%00101000000+004840+0000000202 
100101000000+019820+0000000202 
%00101000000+008060+0000000202 
%001010000~0+005440+0000e0e202 

100101000000+013150+0000000202 
100101000000+003820+e000000202 
100101000000+003970+0000000202 
i0e101000eC0+007000+0000000202 
100101000000+006710+0000000202 
100101000000+005850+0000000202 
i00101000000+004700+0000000202 
%00101000000+013440+0000000202 
100101000000+000320+0000000202 
100101000000+006150+0000000202 
100101000000+003600+0000000202 
%00101000000+013160+0000000202 
%00101000000+007046+0000000202 
100101000000+015196·~000e00202 

100101000000+011803+0000000202 
%00101000000+000002+0000000202 

Resultaa~ 

reTAAL AFGELEGD 

De maximale af~king van de tafelverplaatsing aangestuurd door 

de AGIE-MERIC bedraagt: 

in X-richting 0,008 mm 
in Y-richting 0,010 mm. 
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Hoofdstuk 5 omkeerfout gemeten in de richting van de tafelaanzet 

Algemeen 

In deze meting wordt de afwijking bepaald, die a.g.v. hysterese 
in spindels en tandwiele~ ontstaat wanneer de bewegingsrichting 
van de tafel omkeert. 

Uitvoering van de metingen 
Voor het uitvoeren van deze meting kan de opstelling van de me
ting uit hoofdstuk 4 gebruikt worden. Men voert de metingen bij 
voorkeur uit op die plaatsen (X-, Y-positie) waar de grootste 
afwijking in de verplaatsing optraden, zoals blijkt uti 
van Hoofdstuk 4. 

metingen 

Men stuurt m.b.v. de AGIE-MERIC de tafel over een afstand van 
ca. 1 mm. Het afleesapparaat A (zie figuur uit Hoofdstuk 4) 
wordt nu op nul gezet. 
M.b.v de AGIE-MERIC wordt nu de tafel over een afstand van 5 
mm "verder ll verplaatst en direct daarna weer over dezelfde af
stand terug verplaatst. 
Deze metingen worden voor beide tafels in zowel positieve als 
negatieve richting uitgevoerd. 

Verwerking van de meetge3evens 
V~~r meetgegevens zie b~lage 5. 
Van aIle meetgegevens wordt volgens de statische regels het 
gemiddelde en de standaardafwijking berekend. Het resultaat 
wordt opgegeven als gemiddelde waarde ± 2 maal de standa~d
afwijking. 

Resultaat 
De omkeerfout gemeten in de richting van de tafelaanzet 
bedraagt: 

in X-richting 0,0005 + 0,0002 

in Y-richting 0,0003 + 0,0002 

mm, 
mm. 
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Hoofdstuk 5 evenw~digheid van het opspanvlak aan de tafel
beweging 

Algemeen 
In deze metingen wordt nagegaan in hoeverre het opspanvlak 
even~dig is aan de tafelbewegingen in X- en Y-richting. 

II X-richting 

Uitvoering van de metingen 

-14--

De beide tafels worden eerst in positie X = Y =75 gezet. M.b.v. 
een stevig opgesteJdmagne~tstatief wordt nu de taster van een 
meetklok ongeveer in het midden op een van de smalle oplegvlak
ken van de opspantafel gezet. Het lange smalle oplegvlak cor
respondeerd met de X-richting van de tafelbeweging (zie figuur). 
Vanwege het plaatsgebrek kan men als meetklok het beste een 
flpupitestfl nemen met een schaalverdeling van 0,002 mID. 

Met de hand wordt nu snel even het meetbereik in de te met en 
richting nagegaan'(niet te dicht de aanslagen naderen) en daar
na wordt de tafel in een van deze uiterste standen gezet. 
Nu wordt de tafel m.b.v. de AGIE-MERIC ca. 1 mm in de te meten 
richting verplaatst en daarna wordt de meetklok afgelezen. 
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Eventue meetfouten a.g.v hysterese en kantele ecten worden 
2rdoor vermeden. 

M.b.v. de AGIE-MERIC wordt tafel nu over het meetbereik ver-
plaatst en aan het einde van de verplaatsing wordt de meetkIok 
weer lezen. 
Deze metingen worden voor de X- en Y-richting enkele malen voor 
zowel de positieve als negatieve bewegingsrichting herh~aId 

Verwerking van de meetgegevens 
Voorde meetgegevens z b~lage 6. 
De afw~king per meting wordt berekend door de begin- en eind-
stand van meetkIok van elkaar af te trekken. Van al deze 
verschiIIen wordt het gemiddelde en de standaardaf~king bere
kend volgens de statische rege 
Deze berekende waarden moeten dan nog gecorrigeerd worden naar 
een tafelverplaatsing van 100 mm. Dit gebeurt door vermenigvul
diging met de volgende factoren: 

in X-richting 100:AX; 
in Y-richting 100:~y, 

waarb~ AX en AY het meetbereik in X- resp. Y-richting (mm) 
voorstellen. 
Het resultaat wordt opgegeven als gemiddelde + 2 maal de stan
daardafw~king. 

Resultaat 
De afw~king in parallelliteit van het opspanvlak per 100 mm 
tafeIverpIaatsing bedraagt: 

in X-richting 0,005 + 0,003 
in Y-richting 0,026 + 0,004 

(mm/100 mm) 
(mm/100 mm). 



-16-

Hoofdstuk 7 draadsnelheid 

Algemeen 

De draRdsnclheid wordt inge eld m.b.v. de knop WIRE SPEED, die 

zich op de voorkant van de generatorkast bevindt. 

De knop kan ingesteld worden aan de hand van merkstrepen rond 

de knop met een schaalverdeling van 0 + 10. Deze meting wordt 

verricht om de werkel~ke draadsnelheid te vinden in mm/s. welke 

corresponderen met een bepaalde stand van de knop. 

Uitvoering van de metingen 

Zowel op aandrijfrol van de draadaanvoer ( e rOI). als op 

vaste arm achter de rol wordt een papiertje met een merkstre 

geplakt. 

met een stopwatch wordt nu de tUd gemeten waarin de rol een aan

tal omwentelin3en maakt. Deze metingen worden verricht voor en 

aantal standen van de knop WIRE SPEED, gekozen uit het hele 

reik. 

Od>:: w0rdt de diameter van de rol met een schuifmaat opgemeten. 

Verwerking van de meetgegevens 

Voor de meetgegevens zie bUlage 7. 
De draadsnelheid kan berekend worden met de volgende formule: 

v D =7t .d.n : t 

waarbU VD! draadsnelheid (mm/s) , 
d diameter van de aandrijfrol (mm) , 

n aantal omwentelingen van de rol (-) 

t tUd nodig voor n omwentelingen (s) 

De draadsnelheid wordt nu in een grafiek uitgezet als funct 

van de stand van de knop WIRE SPEED. 

Resultaat 

Zie grafiek 1 
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Hoofdstuk 9 bespreking van de resultaten 

Op de volgende lijst is een opsomming gegeven van aIle metingen. 
Acter de omschr1jving van de metingen zl,jn kolommen gereserveerd 
waarin de toelaatbare af~kingen, zoals die door AGIE opgegeven 
zUn, ~ermeld z~n en waarin de resultaten van de verrichte metingen 
genoteerd kunnen worden. 
Indien we de gemeten af~kingen vergelUken met de toelaatbare, 
dan zien we dat bUn a aIle af~kingen binnen de toleranties lig
gen. Enkel de evenwUdigheid van het opspanvlak t.o.v. de Y-rich
ting voldoet niet aan de voorgeschreven tolerantie. Deze af~king 
kan echter door een eenvoudige bewerking van het opspanvlak weer 
binnen de tolerantiegebracht worden. 



r.':S:i1J1Uj 
""::::"~~ro.=" __ "~.:.::~--:"-:.:::.. "-............... --... -..--~~:1-~;:;-

. ~:lo METING TOELAATBA,.."{E 
...... _~r.~otl;.:.tr~(\;.:,.H:..::;o _________________ -1 ..... ¥'WT~KIJ.'iG . 

1 . 
recht~nigheid van de tafe1aanzet 

Gcradlinighit des liscllvorschubes . .. 
Une~H6 du dcphccmcnl de la table 

Straightness of table feed 

linearltl di spostaoento del 11volo 

2omkeerfout gemeten.l loodrecht op tafelaan-
Uakehrfehler.J. lUI Tischvorschub zet 

£rreur d'lnv.rsioR JL au d6placeacnt 
i 

Return error Jl to tabl, feed 
. 

Errore d'inversiono ..l .110 spostalllento 

!oodrechtheid van de tafelbewegingen' 
Rechtwinkligkeit dar Tischbavegungen 

Perpendicuarite cntre les deplaceoents de la table 

Perpendicularity of table love~ents 

'rerpendicolarifa fra i =ovi~enti del tavolo 

,. 

mill 
X 0,003/150 

in center : 

0 .. 005 / 70 

x 
0,002 

y 

0,004 

• 0,010/150 

in c·epter : 
0.005 / 70 

nauwkeurigheid van de tafelverpl. met de 
6cnauigkeit der Tischverstellungcn "it dor AGI(:;:cric AG IE-MERI:; 0, 010 /150 

Precision des ceplace:ents de la table avec ItAGIEaeric 

Accuracy of tible sovemonts with AGIEmeric 

Preddor.e deg11 Spos..t,,;oenti del tavolo con 11 AGIE:eric 

5 omkeer£out in de richting van de aanzet 
Ugkebdehltr in VorschuLr.h:htung 

Erreur dtinversion dans la direction d, deplact~ent 

Return error in direction of tab). feed 

[rrore d1inversior.o nella direlione 41 sposta=ento 

0,003 

GEMETEN 
AEWIJKING .. 

....-..-..~_~ ... "....-'f.., 

mm 
_ X 0.,0016 

y 0,003 

. X 0,.001 3 

y . 
0,002 

x 0,008 

y 
0,010 

I 0,0005 

. 
y 0,0003 

6 even~digheid van het opspavlak t.o~v. X O,005/ 
Paralle1itit cler ~lIhpar.nfliche zu den Thchbevc'juo\len beweging ~n 

P&rallelis!:.8 olltre Ie surhce da {baUon et los I:ou\'eaeds de la tabh -0 .. 02 /100 

P2ral1elisl of ~orr.i~k surface to table &ove~er.ts 

Paral1clis;;o fra la superficia di fissa9~io e i I::ovir.er.t! del hvolo y 0,026 



Bjjlage 1 8epaling van de recht l;inighe id 

De metingen aan de X-tafel: 

positie verpl. stand autocollimator 
X (mm) (mm) begin eind 

° + 14-5 13,8 11,5 
14-5 - 145 11,5 13,6 

° + 14-5 13,6 11,6 
14-5 - 14-5 11,5 13,6 

° + 14-5 13,7 11,4-
14-5 - 14-5 11,6 13,8 

° + 14-5 13,8 11,8 
14-5 - 14-5 11,8 13,7 

° + 14-5 13,7 11,8 
14-5 - 14-5 11,8 13,7 

Gemiddelde waarde -2,1 bgsec. 
Standaardafwjjking 0,15 bgsec. 

.-
van de tafelaanzet 

hoekverdr. 
(bgsec) 

2,3 
2,1 
2,0 
2,1 
2,3 
2,2 
2,0 
1,9 
1',9 
1,9 

Correctiefactor voor een verpl. van 150 mm. 150114-5 
De afwjjking in X-richting bedraagt: 0,0016 t 0,0002 mm. 

De metingen aan de Y-tafel: 

pos:rtie verpl. stand autocollimator hoekverdr 2 

X (mm) (mm) begin eind (bgsec) 

150 14-5 7,0 11 ,5 4-,5 "-

5 + 14-5 18,6 13,6 5,0 
150 -145 6,8 11,3 4-,5 
5 + 14-5 15,0 11,1 3,9 
150 - 14-5 14-,4- 18,7 4-,3 
5 + 14-5 18,3 13,8 4-,5 
150 - 14-5 14-,4- 18,3 3,9 
5 + 14-5 18,8 14-,1 4-,7 
150 - 14-5 24-,2 19,6 4-,6 
5 + 14-5 20,1 24-,3 4-,2 

Gemiddelde waarde 4-,4- bgsec. 
Standaardafwjjking 0,34- bgse,c 

-

Correctiefactor voor een verplaatsing 150 mm. 150:14-5. 
De afwjjking in Y-richting bedraagt: 0,0033 ± 0,0005 mm. 

-20-
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Bjjlage 2 Bepaling van de omkeerfout gemetenJ.. cp de tafelaanzet 

De metingen in Y~richtigg: 

verpl. (mm) 

0,003 
0,003 
0,002 
0,003 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 
0,003 
0,002 

Gemmddalde waarde D,0024 mm. 
Standaardafwjjking 0,0005 mm. 
De afwjjking in Y-richting bedraagt: 0,002 ! 0,001 mm. 

De metingen in X-richting: 
verpl. (mm) 

0,002 
0,002 
0,0015 
0,0015 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
('\,0015 
0,001 
0,001 

Gemiddelde waarde 0,0013 mm. 
Standaardafwjjking 0,0004 mm. 
De af~~king in X-richting bedraagt: 0,0013 + 0,0008 mm. 



B~lage 3 Bepaling van de ~rechtheid van de tafelbewegingen 

De metingen in X-richting 
positie verpl. stand mikrokator 
X (mm) (mm) (mm) 
150 
50 
150 
50 
150 
50 
150 
50 
150 
50 

- 100 
+ 100 
- 100 
+ 100 
- 100 
+ 100 
- 100 
+ 100 
- 100 
+ 100 

- 0,006 
+ 0,0075 
- 0,006 
+ 0,007 
- 0,0065 
+ 0,007 
- 0,006 
+ 0,007 
- 0,007 
+ 0,007 

De gemiddelde waarde 0,0067 rom. 
Standaardafwijking 0,00054 rom. 
Correctiefactor voor een verplaatsing van 150 rom 150:100. 

De metingen in Y-richting 

positie ve~~l. sta.n.d. mikrokator (min) . - -~.' Y (rom) (mril 

150 - 100 + 0,0065 
50 + 100 - 0,0075 
150 - 100 + 0,007 
50 + 100 - 0,0075 
150 - 100 + 0,007 
50 + 100 - 0,007 
150 - 100 + 0,007 
50 + 100 - 0,007 
150 - 100 + 0,007 
50 + 100 - 0,0075 

De gemiddeld~ waarde 0,0071 mm. 
Standaardafwijking 0,00032 rom 
Correctiefactor voor een verplaatsing van 150 rom. 150:100. 

De afwijking van de winkelhaak 0,002 rom. per 150 mm. 

De afwijking bedraagt 0,003 ± 0,002 rom. 

-22-
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B~lage 4 Bepaling van de nauwkeurigheid van de tafelverplaatsing 

De metingen in X-richting 
Positieve bewegingsrichting (aIle waarden z~n opgegeven in mm) 
Correctiefactor: meetserie 1 en 2 678,2. 

geprogrammee.rd. 
1,380 
6,220 

·16,040 
24,100· 
29,540 
42,690 
46,510 
50,480 
57,480 
64,190 
70,040 
74,740 
88,180 
88,500 
94,650 
98,250 

111,410 
118,456 
134,252 
146,055 
146,057 

meetserie 1 
1,3800 
6,2204 

16,0444 
24,1048 
29,5453 
42,6956 
46,5157 
50,4868 
57,4873 
64,1969 

- 70,0500 
74,7485 
88,1871 
88,5077 
94,6574 
98,2582 

111,4168 
118,4638 
134,2569· 
146,0623 
146,0644 

afwiJ1cing 1 
+ 0,0000 

0,0004 
0,0044 
0,0048 
0,0053 
0,0056 
0,0057 
0,0068 
0,0073 
0,0069 
0,0100 
0,0085 
0,0071 
0,0078 
0,0074 
0,0082 
0,0068 
0,0078 
0,0076 
0,0073 
0,0074 

meetserie 2 

1,3794 
6,2197 

16,0421 
24,1029 
29,5451 
42,6947 
46,5139 
50,4847 
57,4866 
64,1965 
70,0477 
74,7479 
88,1863 
88,5058 
94,6567 
98,2575 

111,4164-
118,4613 
134,2589 
146,0598 
146,0598 

afwijking 2 
+ 0,0006 
+ 0,0003 
- 0,0021 
- 0,0023 
- 0,0051 
- 0,0047 
- 0,0039 
- 0,0047 
- 0,0066 
- 0,0065 
- 0,0077 
- 0,0079 
- 0,0063 
- 0,0058 
- 0,0067 
- 0,0075. 
- 0,0064 
- 0,0053 
- 0,0069 
- 0,0048 
- 0,0048 

Negatieve bewegingsrichting (aIle waarden z~n opgegeven in mm) 
Correctiefactor: meetserie1 699,7; meetserie 2 694,2. 

geprogrammeerd. 
1,380 
6,220 

16,040 
24,100 
29,540 
42,690 
46,510 
50,480 
57,480 
64,190 
70,040 
74,740 
88,180 
88,500 
94,650 
98,250 

111,410 
118,456 
134,252 
146,055 
146,057 

meetserie l' af~ing 1 
1,3801 
6,2202 

16,0385 
24,0994 
29,5378 
42,6879 
47,5085 
50,4785 
57,4781 
64,1894 
70,0373 
74,7371 
88,1610 
88,5000· 
94,6512 
98,2517 

111,4124 
118,4578 
134,2572 
146,0587 
146,0610 

- 0,0001 
0,0002 

+ 0,0015 
+ 0,0006 
+ 0,0022 
+ 0,0021 
+ 0,0015 
+ 0,0015 
+ 0,9019 
+ 0,0006 
+ 0,0027 
+ 0,0029 

0,0010 
0,0000 
0,0012 
0,0017 
0,0024 
0,0018 
0,0052 
0,0037 
0,0040 

'1leetserie 2 

1,3809 
6,2202 

.16,0386 
24,0995 
29,5401 
42,6891 
46,5080 
50,4781 
57,4805 
64,1890 
70,0375 
74,7393 
88,1811 
88,5003 
94,6525 
98,2529 

111,4137 
118,4587 
134,2589 
146,0623 
14&,0647 

afwijking 2 

- 0,0009 
- 0,0002 
+ 0,0014 < 

+ 0,0005 
- 0,0001 
+ 0,0009 
+ 0,0020 
+ 0,0019 
- 0,0005 
+ 0,0010 
+ 0,0025 
+ 0,0007 
- 0,0011 
- 0,0003 
- 0,0025 
- 0,0029 
- 0,0037 
- 0,0027 
- 0,0078 
- 0,0073 
- 0,0077 
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De metingen in Y-richting 
Positieve bewegingsrichting (alle waarden zijn opgegeven mm) 
Correctiefactor: serie 1 659,7; serie 2 654,2. 

geprogrammeerd meetserie 1 afWijking 1 meetserie 2 afWijking 2 
1,380 1,3803 - 0,0003 1 ,3805 - 0,0005 
6,220 6,2195 + 0,0005 6,2197 + 0,0003 

16,040 16,0384 + 0,0016 16,0390 + 0,0010 
24,100 24,0985 + 0,0015 24,0990 + 0,0010 
29,540 29,5371 + 0,0029 29,5379 + 0,0021 
42,690 42,6865 + 0,0035 42,6874 + 0,0026 
46,510 46,5066 + 0,0034 46,5975 + 0,6025 
50,480 50,4760 + 0,0040 50,4770 + 0,0030 
57,480 57,4752 + 0,0048 57,4762 + 0,0038-
64,190 64,1845 + 0,0055 64,1856 + 0,0044 
70,040 70,0333 + 0,0067 70,0344 + 0,0056 
74,740 74,7326 + 0,0074 74,7336 + 0,0064 
88,180 88,1720 + 0,0080 88,1733 + 0,0067 
94,650 94,6426 + 0,0074 -94,6438 + O,OC62 
98,250 98,2431 + 0,0069 98,2444 + 0,0056 

111 ,410 111,4045 + 0,0055 111,4056 + 0,0044 
118,456 118,4521 + 0,0039 118,4534 + 0,0026 
134,252 134,2519 + 0,0001 134,2534 - 0,0014 
146,055 146,0565 - 0,0015 146,0580 - 0,0030 
146,057 146,0585 - 0,0015 146,0600 - 0,0030 
88,500 88,4920 + 0,0080 88,4932 + 0,0068 

Negatieve bewegingsrichting Calle waarden z~n opgegeven in mm) 
Correctiefactor: meetserie 1 659,7; meetserie 2 653,8. 

geprogrammeerd meetserie 1 afwijking 1 meetserie 2 af\f.jking 2 
1,380 1,3809 - 0,0009 1,3802 - 0,0002 
6,220 6,2219 - 0,0019 6,2215 - 0,0015 

16,040 16,0436 - 0,0036 16,0434 - 0,0034 
24,100 24,1057 - 0,0057 24,1054 - 0,0054 
29,540 29,5465 - 0,0065 29,5462 - 0,0062 
42,690 42,6988 - 0,0088 42,6985 - 0,0085 
46,510 46,5196 0,0096 46,5193 0,0093 
50,480 50,4900 - 0,0100 50,4897 - 0,0097 
57,480 57,4904 - 0,0104 57,4900 - 0,0100 
64,190 64,2003 - 0,0103 64,2000 - 0,0100 
70,040 70,0497 - 0,0097 70,7497 - 0,0097 
74,740 74,7487 - 0,0087 74,7486 - 0,0086 
88,180 88,1872 - 0,0072 88,1869 - 0,0069 
88,500 88,5075 - 0,0075 88,5072 - 0,0072 
94,650 94,6562 - 0,0062 94,6563 - 0,0063 
98,250 98,2560 - 0,0060 98,2561 - 0,0061 

111 ,410 111,4155 - 0,0055 111 ,41 - 0,0056 
118,456 118,4613 - 0,0053 118,4612 - 0,0052 
134,252 134,2561 - 0,0041 134,2563 - 0,0043 
146,055 146,0580 - 0,0030 146,0581 - 0,0031 
146,057 146,0600 - 0,0030 146,0600 - 0,0030 
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B~lage 5 Bepaling van de omkeerfout gemeten in de richting van de 
tafeldanzet 

Metingen in X-richting 
Positie X is ongeveer 75 mm. 

afw~king (mm) 
0,0006 
0,0006 
0,0004 
0,0005 
C,0005 

Gemiddelde waarde 0,00052 mm 
StandaardafwDking 0,00008 mm 
De afwDking in X-richting bedraagt 0,0005 ± 0,0002 mm. 

Metingen in Y-richting 
Positie Y is ongeveer 80 mm 

af1rl~king (mm) 
0,0004 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
0,0002 

Gemiddelde waarde 0,00034 mID 
StandaardafwDking 0,00009 mID 

De afw~king in Y-richtiD!bedraagt 0,0003 + 0,0002 mID 
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Bijlage 6 Bepaling van de evenwl,idigheid van het opspanvlak t. o. v. 
de tafelbeweging 

De metingen in X-richting 
positie ver)l. stand pupitest afwjjking 
X (mm) (mm begin eind (mm) 
14-5 - 14-5 0,510 0,501 0,009 

° + 14-5 0,501 0,507 0,006 
14-5 - 14-5 0,528 0,522 0,006 

° + 14-5 0,522 0,528 0,006 
14-5 - 14-5 0,526 0,522 0,004-

° + 14-5 0,522 0,528 0,006 
14-5 - 14-5 0,526 0,521 0,005 

° + 14-5 0,521 0,531 0,010 
14-5 - 14-5 0,531 0,522 0,009 

° + 14-5 0,522 0,532 0,010 

Gemiddelde waarde 0,007 mm 
Standaardafwjjking 0,002 mm 
Correctiefactor voor een verplaatsing van 100 mm 100:14-5 
De afwjjking in X-richting bedraagt 0,005 ± 0,003 mm per 100 mm verpl. 

De metingen in Y-richting 
positie ver)l. stand pupitest afwjjking 
Y (mm) (mm begin eind (mm) 
60 + 50 0,112 0,126 0,014-
110 - 50 0,54-9 0,533 0,016 
60 + 50 0,512 0,527 0,015 
110 - 50 0,527 0,514- 0,013 
60 + 50 0,54-5 0,556 0,011 
110 - 50 0,556 0,544- 0,012 
60 + 50 0,54-4- 0,556 0,012 
110 50 0,536 0,524- 0,012 ; 
60 + 50 0,524- 0,536 0,012 
110 - 50 0,536 0,524- 0,012 

Gemiddelde waarde 0,013 mm 
Standaardafwjjking 0,002 mm 
Correctiefactor voor een verplaatsing van 100 mm 100:50 
De afwjjking in Y-richting bedraagt 0,026 ± 0,004 mm per 100 mm verpl. 
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B~lage 7 Be~aIing van de draadsnelheid 

Stand knop aantal omw. tjjd draadsne 
WIRE SPEED v.d. rol (s) (mm/s) 
0 0 0 
0,5 0 0 
1 5 190 4,0 
2 6 111 8,2 
2,5 12 171 10,6 
3 10 116 13,0 
4 15 127 17,8 
4,5 15 113 20,1 
5 15 101 22,4 
6 15 84 27,0 
6,5 20 103 29,3 
7 21 100 31,7 
8 20 83 36,4 
8,5 20 79 38,3 
9 21 79 40,2 
10 20 71 42,6 


