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HOOFDSTUK 1: Inleiding 

Binnen het laboratorium voor Precision Engineering wordt onderzoek verricht naar de 

nauwkeurigheid van meerassige machines. De onnauwkeurigheid van dergelijke machines 

wordt beïnvloed door diverse afwijkingen, veroorzaakt door bronnen binnen en buiten de 

machine. Belangrijke bronnen van afwijkingen zijn de geometrie, het thermo-mechanisch 

gedrag en het dynamisch gedrag van dergelijke machines. 

Naar de eerste twee bronnen van afwijkingen, de geometrie en het thermo-mechanisch 

gedrag, wordt reeds gedurende langere tijd onderzoek verricht. Wat betreft de invloed van 

het dynamisch gedrag op de meetnauwkeurigheid, is echter weinig bekend. In het kader 

van het promotie-onderzoek van W. Weekers wordt hieraan aandacht besteed. De nadruk 

zal daarbij in eerste instantie gelegd worden op coördinaten-meetmachines (CMM). 

De meetopdracht welke in dit verslag beschreven wordt, richt zich op het verkrijgen van 

een eerste indruk van de systematische afwijkingen die voortkomen uit het dynamisch 

gedrag van de meetmachine. Daarbij worden zowel de grootte en oorzaak van de afwijkin

gen tijdens het bewegen, als tijdens de aantastfase van de CMM beschouwd. De metingen 

zijn uitgevoerd op een coördinatenmeetmachine van het type Mitutoyo FN905. In 

hoofdstuk 2 is beschreven welke bronnen van afwijkingen er bij deze machine op kunnen 

treden en hoe deze doorwerken in een systematische afwijking van de tasterpositie. Door 

middel van dynamische rotatiemetingen, uitgevoerd met behulp van laser-interferometrie, 

kunnen de afwijkingen van de diverse machine-componenten gemeten worden (hoofdstuk 

3). In hoofdstuk 4 is beschreven hoe middels stijfheidsmeringen aan de CMM zichtbaar 

gemaakt kan worden welke elementen van de machine de grootste bijdrage leveren tot de 

gemeten rotatie-afwijkingen. 
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HOOFDSTUK 2: Afwijkingen bij meetmachines 

2.1: De meetmachine 

Zoals reeds in de inleiding is venneld, wordt dit onderzoek uitgevoerd op een 3-assige 

coördinatenmeetmachine van het merk Mitutoyo, type FN905 (zie figuur 2.1). Deze CMM 

is van het brugvonntype. In de figuur is tevens de oriëntatie van het machinecoördinaten

systeem weergegeven. 

Z-as 

Figuur 2.1: Meetmachine Mitutoyo FN905 

De CMM is uitgerust met luchtgelagerde geleidingen. De sleden worden aangedreven 

middels moer-spindel overbrengingen. Langs drie assen zijn linialen aangebracht waarmee 

de machinepositie uitgelezen wordt. 
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2.2: Bronnen van afwijkingen 

Bij het meten met een CMM kunnen tal van afwijkingen optreden welke terug te voeren 

zijn tot een aantal oorzaken, zoals de gevoerde meetstrategie, de geometrie van de 

machine en de verwerking van de meetgegevens. De geometrische afwijkingen van de 

machine zijn globaal onder te verdelen in statische, thermo-mechanische en dynamische 

afwijkingen. In dit onderzoek richt de aandacht zich op de dynamische afwijkingen. Dit 

zijn afwijkingen die veroorzaakt worden door trillingen van externe of interne oorsprong. 

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een eerste indruk van een belangrijke interne 

trillingsbron, namelijk de trillingen veroorzaakt door het versnellen en vertragen van 

machine sleden. 

Wil men tijdens een meetsessie aan een willekeurig produkt de taster naar een bepaalde 

positie laten bewegen, dan zullen er één of meer machinesleden in beweging gebracht 

moeten worden. De versnellingen en vertragingen die daarbij optreden, zijn er de oorzaak 

van dat er (eigen-)trillingen en verplaatsingen ontstaan die doorwerken in de positie van de 

taster. De werkelijke tasterpositie zal daardoor niet overeen komen met de positie zoals 

afgelezen wordt van de linialen. Binnen de CMM worden deze systematische, dynamische 

afwijkingen hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende elementen: 

Een deel wordt voor rekening genomen door de machinegeleidingsassen. Bij de 

Mitutoyo zijn dit met name de pinole en de x-as, die beide onderhevig zijn aan 

buiging en torsie. De stijfheid en (traagheids-)massa van deze elementen bepalen in 

welke mate deze vervormingen tijdens versnellen en vertragen op zullen treden. 

Ook de verbindingen tussen de assen dragen bij in de meeûout. In dit geval 

worden de verbindingen gevormd door luchtlagersystemen, die eveneens een 

beperkte stijfheid hebben. Daarnaast worden door dit lagersysteem zelf ook 

trillingen in de CMM geïntroduceerd. 

De aandrijving van de sleden speelt op twee manieren een rol in de afwijkingen. 

Niet alleen gebeurt dit door de eindige stijfheid, ook de wijze waarop de sleden 

worden aangedreven speelt een rol. Beschouw bijvoorbeeld de Mitutoyo, waar de 

beweging in y-richting gebeurt door de x-as (met pinole) aan de rechterzijde van de 

machine aan te drijven. Hierdoor treden onvermijdelijk rotaties van de x-as rond z 

op bij bewegen in y-richting. 
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------------------

In een geleiding van een machine kunnen diverse bronnen van geometrische afwijkingen 

(zowel statisch als dynamisch) voorkomen die algemeen kunnen worden onderverdeeld in 

translatie- en rotatie-afwijkingen. Eén geleiding heeft dus 6 mogelijke bronnen van 

afwijkingen, namelijke voor elke asrichting (x-, y-, en z-richting, orthogonaal opgesteld) 

één translatie-afwijking en één rotatie-afwijking, waardoor de slede op een andere positie 

komt te staan dan gewenst, hetgeen dus ook geldt voor de meettaster MT die ermee 

verbonden is (zie figuur 2.2). 

geleiding 

Tyy 

P(x,y,z) 

Figuur 2.2: Geometrische bronnen van afwijkingen 
van een geleiding met slede 

Een algemene aanduiding van deze diverse geometrische bronnen van afwijkingen kan 

gegeven worden in de vorm: Abc 

Hierin is: 

A: type afwijking 

b: translatie-afwijking 

rotatie-afwijking 

haaksheidsafwijking 

T = translatie, R = rotatie, S = haaksbeid 

richting van de afwijking 

rotatie-as van de afwijking 

referentie-as van de afwijking 

c: asrichting waarin verplaatst wordt 

De specifieke aanduidingen in het vervolg zullen zijn: 

Lineariteitsarwijkingen Tu 1 =X, y, Z 

Rechtheidsafwijkingen Tij 1, J =x, y, z (i* j) 

Rotatie-afwijkingen ~j i, j =x, y, z 

Haaksheidsafwijkingen sij 1, J =x, y, z 

Tastsysteemafwijkingen pk k = lD, 2D, 3D 
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Via een aaneenschakeling van machinecomponenten planten de afwijkingen zich voort tot 

uiteindelijk een afwijking van de tasterpositie. Translatie-afwijkingen zullen direct op de 

tasterpositie doorwerken. Rotatie- en haaksbeidafwijkingen zijn echter afhankelijk van de 

momentane machinepositie: 

- RiJ werken door als ~J ·Is ; met Is = (xJ,yJ,zJ) 

- SiJ werken door als Si/kJ ; met Is = (~·YJ·2j) 

De grootte van de afwijking van de tasterpositie wordt derhalve bepaald door de grootte 

van de hoek ~J of SiJ en door de "armlengte". Zo zal in figuur 2.2 voor de afwijking in x

richting gevonden worden: dP, = R, x P + T ; waarin P = (x,y,z) de positievector en R, = 

(Rxy.Ryy.~y) enT= <Txy•Tyy•Tzy) de afwijkingsvectoren weergeven. 

De totale afwijking van de tasterpositie ten gevolge van de geometrische afwijkingen 

wordt weergegeven met behulp van de afwijkingsvector dPt, en bedraagt: 

Naast de (statische) geometrische afwijkingen leveren ook andere afwijkingsbronnen een 

bijdrage tot de totale afwijking van de tasterpositie, te weten de dynamische geometrische 

afwijkingen (dPdyn) en de temperatuurserreeten dPy: 

Het totaal van de rotaties van alle machinecomponenten, gecombineerd met de vervormin

gen van de assen, leidt tot rotaties van de taster (ofwel pinole-uiteinde) om de drie assen. 

Door het meten van deze rotaties in een dynamisch proces (zoals tijdens de aantastfase in 

een meetproces) en op diverse machineposities (zoals een in- of uitgeschoven pinole) kan 

de bijdrage van de diverse machine-elementen in de afwijking onderzocht worden. Met 

behulp van statische stijfheids(hysterese-)metingen aan de machine-elementen kan inzicht 

verkregen worden in de stijfheid van een aantal elementen die de oorzaak zijn van de 

systematische afwijkingen (zie hoofdstuk 4). 
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HOOFDSTUK 3: Het bepalen van de afwijkingen 

3.1: De meetmethode 

Om de positioneringsarwijkingen te meten, zal gebruik gemaakt worden van laser

interferometrie. Het betreft hier een Hewlett-Packard (HP 5528 A) laser met bijbehorende 

optiek. De laserdata kunnen uitgelezen en verwerkt worden op een PC middels IEEE-488 

interfacing. 

Het is in principe mogelijk om met deze methode de invloed van de diverse machine

elementen (de assen en verbindingselementen) te bepalen. Daartoe dienen een groot aantal 

1-D metingen van rotaties en translaties uitgevoerd te worden. In eerste instantie zullen op 

de diverse machineposities en langs de 3 asrichtingen rotatiemetingen uitgevoerd worden. 

Hiervoor is gekozen omdat hieruit de bijdrage van een groot aantal machinecomponenten 

in de meetfout direkt te herleiden valt. Dit in tegenstelling tot de translatiemetingen, 

waarbij de grootte van de optredende fout pas duidelijk wordt na vergelijking van de laser

meetwaarden met de waarden die de meetmachine door het uitlezen van zijn linialen 

registreert. Het meten van de rotatie-afwijkingen langs alle assen levert informatie over de 

rotaties Ryx, Rzx (dit zijn de rotaties om de y, resp. z-as bij bewegen in x-richting), Rxy, 

Rzy, Rxz en Ryz. Voor het meten van deze rotaties dient een opstelling gebouwd te 

worden zoals is weergegeven in figuur 3.1. 

Loser 

z 
Y~X 

Figuur 3.1: Opstelling voor het meten van rotaties 
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Figuur 3.1 toont de meetopstelling voor het meten van de rotatie Rxy. Worden interferen

tiespiegel (IS) en hoekspiegel (HS, gemonteerd aan de pinole) 90° om de y-as gedraaid, 

dan kan Rzy gemeten worden. Een rotatiemeting volgens dit principe is gebaseerd op het 

feit, dat een rotatie van de hoekspiegel zal leiden tot een verschil in afgelegde weg tussen 

het bovenste en het onderste stralenbundelpaar en is daarmee een maat voor de hoek B. 

Het gemeten weglengteverschil wordt intern in de HP-laser verrekend, zodat het display 

bij de laser de hoek in boogseconden te zien geeft. 

Op deze wijze is een maximale resolutie van 0,1 

bgsec realiseerbaar. Reeds na enige testmetingen is 

gebleken dat deze resolutie niet toereikend is om de 

optredende dynamische afwijkingen tijdens het bewe

gen van de meetmachine voldoende nauwkeurig te 

meten (zie § 3.3.1). Er is derhalve gezocht naar een 

mogelijkheid om de resolutie van het systeem te 

verhogen. Een "truc" om dit te realiseren, is door 

gebruik te maken van de "straightness-mode". Deze 

meetoptie wordt toegepast bij rechtheids

(=straightness) metingen. Dit houdt echter in dat de 

meetwaarde zoals die door het display weergegeven 

Hoekspiegel 

Figuur 3.2: Hoekmeting 

wordt, gecorrigeerd zal moeten worden met een omrekeningsfaktor (zie ook fig 3.3): 

* Straightness meting: 

A = 2 ·d ·sin(~) 
2 

(1) 

waarin: A= optische weglengte; e = spiegelhoek; d = verplaatsing 

* Hoekmeting: 

A = h ·sin(~) 

waarin: h = afstand tussen spiegels; B = rotatiehoek 

* Hoekmeting uitgevoerd in straightness-mode (gelijkstellen van (1) en (2}): 

2 ·d ·sin(~) = h ·sin(~) 
2 
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Indien 9 en B klein zijn, volgt hieruit: 

e 
2d·- =h·~ 

2 

Met: 9 = 15,9° en h = 31,6 mm volgt: 

e => ~ =d·
h 

~"" 175·d ; d = verplaatsing in mm , ~ = hoek in bgsec 

(4) 

(5) 

t 
d 

l 

Bij rotatiemetingen met de laserinterferometer in 

"straightness-mode" kan de opstelling volgens 

figuur 3.1 toegepast worden, zij het dat de 

stralengang van de laserbundels iets gewijzigd 

moet worden. De geïnterfereerde laserbundel zal 

nu in dezelfde opening van de laserkop terug 

moeten keren als waar de laserbundel uittreedt. 

Op deze wijze is een resolutie van ongeveer 

0,0018 bgsec realiseerbaar, wat beduidend beter 

is dan de resolutie die bereikt kan worden 
Figuur 3.3: Straightness vs. Hoekmeting 

wanneer een standaard hoekmeting (laserinterferometer in "arc-mode") wordt uitgevoerd 

(resolutie 0,1 bgsec). 

Een ander aandachtspunt is de samplefrequentie waarmee de meetwaarden bemonsterd 

worden. Het blijkt namelijk dat deze frequentie afhankelijk is van de gekozen meetresolu

tie. Bij de maximale resolutie is de samplefrequentie beduidend lager dan wanneer de 

resolutie een decade lager ingesteld wordt (instelbaar op laserinterferometer). Zo is tijdens 

de metingen in straightness-mode gevonden: 

Resolutie: 0,0001 mm (0,1 pm) => 

0,00001 mm (0,01 pm) => 

Frequentie 24 Hz 

Frequentie 4,4 Hz 

Verder verlagen van de resolutie leidt niet tot verhoging van de samplefrequentie. 

Aangezien een samplefrequentie van 4,4 Hz veel te laag is (volgens Shannon zijn 

frequenties van maximaal de halve samplefrequentie meetbaar), zal niet met de maximale 

resolutie gemeten kunnen worden. Bij een straightness-resolutie van 0,1 pm is een 

hoekmeting met resolutie van 0,018 bgsec te bereiken, wat altijd nog meer dan een faktor 

5 beter is dan in "arc-mode'. 
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3.2: Bepaling van de orde van grootte van afwijkingsbronnen 

Wil men de bijdrage van de dynamische afwijkingscomponent, veroorzaakt door het 

versnellen en vertragen van de CMM, in de totale meetfout kunnen achterhalen, dan is het 

noodzakelijk om deze foutenbron van de overige bronnen te kunnen onderscheiden. 

Daarbij valt niet alleen te denken aan de statische, geometrische afwijkingen (deze zijn 

konstant in de tijd en daardoor relatief eenvoudig te achterhalen), maar ook aan andere in

en externe trillingsbronnen. Hiertoe behoren onder andere het luchtlagersysteem en 

trillingen uit de omgeving die via het machineframe doorgeleid worden naar de taster. 

Ter bepaling van de grootte van deze storende trillingsbronnen zijn allereerst een aantal 

controlemetingen aan de machine uitgevoerd (zie figuren 3.3 a t/m c; de namen van de 

metingen komen overeen met de filenamen van de meetdata): 

a. Metingen van Rxy en Rzy waarbij zowel de interferentiespiegel (IS) als de hoekspiegel 

(HS) vast opgesteld staan op de machinetafeL Daarmee is te achterhalen hoe groot de 

trillingscomponent is die enkel door het lasermeetsysteem in de metingen geïntrodu

ceerd wordt. 

In figuur 3.3a (Ang2 _tab resp. Rzy _cool) is een meting (in straightness-mode) uitge

voerd, waarbij de beide spiegels (IS en HS) op zeer korte afstand van elkaar en afge

schermd van de omgeving opgesteld staan. Duidelijk is waarneembaar dat het meetsys

teem vrijwel alleen een trilling rond zijn resolutie (0,018 bgsec) registreert. De 

optredende rotaties zijn dus te klein om door dit systeem waargenomen te kunnen 

worden. Dit in tegenstelling tot de beide overige metingen in figuur 3.3a (Ang3_tab 

resp. Rzy _ con2), waar de spiegels op grote afstand van elkaar staan en niet afge

schermd zijn. Waarschijnlijk leidt de aanwezigheid van de airco en de koeling van de 

CMM-besturingskast tot zodanige variaties in de brekingscoëfficiënt van lucht, dat de 

meetonnauwkeurigheid toeneemt tot 0,1 à 0,2 bgsec. 

b. Figuur 3.3b (Rxy_conl resp. Rzy_con4) toont een meting waarbij de hoekspiegel aan 

de pinole is bevestigd (deze is geheel uitgeschoven). Dit is eveneens het geval bij de 

metingen Rxy_con2 resp. Rzy_con3, figuur 3.3b, echter de beide spiegels zijn hier 

afgeschermd en op zeer korte afstand van elkaar geplaatst. Hoewel nauwelijks enig 

verschil in trillingsamplitude waarneembaar is, blijken de metingen met afgeschermd 

optiek een rustiger gedrag te vertonen (duidelijk zichtbaar bij Rzy). Waarschijnlijk 

treedt er in dit geval een superpositie van twee effekten op: De trilling van het signaal 
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door brekingsindexvariaties rond de laserbundels en een trilling veroorzaakt door de 

machine zelf. Zo blijkt ook de meting Rzy _ con4 grotere sprongen in zijn signaal te 

vertonen, wat aan dit superpositieverschijnsel ten grondslag kan liggen. 

c. In figuur 3.3c (Rxy_con4 resp. Rzy_conS) gelden dezelfde condities als bij meting 

Rxy_con2 (resp Rzy_con4, figuur 3.3b) (dus afgeschermde optiek en hoekspiegel aan 

pinole), echter is als extra de machinebesturing van de CMM uitgeschakeld. Het effekt 

van deze extra conditie is echter nihil. 

d. Tenslotte is in figuur 3.3c bij meting Rxy _ conS (resp. Rzy _ con6) naast de condities uit 

c. de luchttoevoer naar de luchtlagers afgesloten. Het effekt van deze maatregel is 

aanzienlijk, daar nu (net als in het geval van de twee spiegels op tafel) slechts een 

trilling rond de meetresolutie waarneembaar is. 

Uit voorgaande beschouwingen mag geconcludeerd worden dat het luchtlagersysteem van 

de CMM een belangrijke trillingsbron in de CMM vormt met amplituden van ordegrootte 

0,1 bgsec. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het beschouwen van de ver

snellingen en vertragingen als trillingsbron. 

Verder is met name bij de metingen Rxy_conS en Rzy_con6, figuur 3.3c een drift in het 

meetresultaat waar te nemen. Dit verschijnsel is eveneens waargenomen bij metingen 

waarbij over een lange tijd (meerdere uren) de rotatie tussen twee vast op de tafel 

opgestelde spiegels gemeten is. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn het afkoelen van de 

spiegels (die door aanraking met de handen zijn opgewarmd) en temperatuursvariaties in 

de meetkamer. De snelheid waarmee het signaal als gevolg van drift verandert, is echter 

dermate laag dat de invloed hiervan op de start/stop trillingen (relatief korte meettijd) 

verwaarloosbaar is. 

Naast de dynamische afwijkingen treden er ook statische geometrische afwijkingen op, 

bijvoorbeeld veroorzaakt door niet volkomen vlakke en rechte geleidingen of het niet 

volledig haaks zijn van machine-assen. Dit leidt tot meetonnauwkeurigheden die afhanke

lijk zijn van de machinepositie (maar wel konstant zijn in de tijd) en worden waargeno

men wanneer tijdens het bewegen van de machine bijvoorbeeld de rotatie-afwijking 

gemeten wordt. Daar gedurende de meetperiode dat de start/stop-trillingen zich voordoen 

de machine niet veel zal verplaatsen, is de invloed van de geometrische afwijkingen 

gering. Het is daardoor vrij eenvoudig deze statische afwijkingen uit de metingen te 

filteren (bijvoorbeeld door het fitten van een eerste of hogere orde funktie door de 
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meetwaarden, welke dan te beschouwen is als een schatting is voor de statische afwijkin

gen). De realiseerbare nauwkeurigheid bij het meten van de amplituden van de start/stop 

trillingen, zal op grond van bovenstaande beschouwingen met name bepaald worden door 

de invloed van de parasitaire luchtlagertrillingen evenals de brekingsindex-variaties van de 

omgevingslucht. Er zal derhalve rekening gehouden moeten worden met een meetonnauw

keurigheid van tenminste 0,1 à 0,2 bgsec. 
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.------------------------------------------~~ 

3.3: De rotatiemetingen aan de CMM 

Aangezien er tot op heden niet of nauwelijks ervaring bestaat met dynamische metingen 

aan een CMM met behulp van laserinterferometrie, zijn langs alle assen van de CMM 

rotatiemetingen uitgevoerd, waarbij tevens verschillende bewegingssnelheden gekozen zijn. 

Daarmee kan een indruk verkregen worden van de grootte van de dynamische afwijkingen 

die bij de Mitutoyo CMM optreden en wordt de meetmethode op bruikbaarheid getoetst 

(§ 3.3.1: oriënterende metingen). Vervolgens is voor één specifieke bewegingsrichting 

waar de dynamische effecten duidelijk een rol van betekenis spelen, het dynamisch gedrag 

nader bekeken(§ 3.3.2). 

3.3.1: De oriënterende metingen 

Elk type rotatieafwijking (Rxy, Rzy etc.) is voor elke as op een aantal posities gemeten. 

De resultaten van deze metingen zijn opgenomen in bijlage 1. Bovendien zijn in bijlage 1 

per rotatietype de gemeten versnellings- en vertragingsamplituden, atbankelijk van de 

gekozen bewegingssnelheid weergegeven. Deze amplituden zijn verkregen na een eerste 

orde correctie van (een deel van) het gemeten signaal voor de statische geometrische 

afwijkingen. 

In bijlage 5 is een overzicht gegeven van alle metingen die zijn uitgevoerd (met vermel

ding van de gekozen parameters). 

Bespreking van de meetresultaten: 

- De omschakeling van "arc-mode" naar "straightness-mode" verbetert het meetresultaat 

aanzienlijk, doordat nu de versnellings- en vertragingspieken duidelijker herkenbaar 

zijn. Dit in tegenstelling tot de "arc-mode", waar de trilling in rust en bij eenparige 

beweging niet zichtbaar is ten gevolge van een ontoereikend oplossend vermogen. 

- De samplefrequentie is (zoals vermeld in §3.1) atbankelijk van de gekozen meetresolu

tie. De samplefrequentie bij maximale resolutie in "straightness-mode" blijkt echter te 

laag te zijn om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de piekamplituden. 

- Bij de metingen van Rxy en Rzy zijn de versnellings- en vertragingspieken het duide

lijkst waarneembaar. Deze metingen vertonen de volgende kenmerken: 
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* De snelheid van beweging (en daarmee de versnelling en vertraging) is van grote 

invloed op de grootte van de amplituden. 

* De grootte van de amplituden lijkt plaatsgebonden te zijn. 

* Het al dan niet uitgeschoven zijn van de pinole is van invloed. 

- De versnellings- en vertragingspieken bij bewegen in x- en z-richting (Ryx, Rzx, Rxz, 

Ryz) zijn niet goed te onderscheiden van de trillingspieken die optreden tijdens de 

periode waarin de meetmachine eenparig beweegt. 

Meting van Ryx tijdens aantasten: 

Om tijdens de aantastfase van een meetproces met de CMM de rotatieafwijking Ryx te 

kunnen meten, is de hoekspiegel (HS) naast de PH9-taster aan de pinole bevestigd. 

Vervolgens is met de meetmachine in rechte lijn (evenwijdig aan de x-as) een voorwerp 

aangetast. De machine biedt de mogelijkheid om de aantastsnelheid te variëren binnen een 

bereik van 1 tot 3 mm/s. 

In de figuren 3.4a en b is het resultaat weergegeven dat gemeten is bij een aantastsnelheid 

van 3, resp. 1 mm/s. In beide gevallen is duidelijk een piek in de metingen herkenbaar. 

Het verschil in piekamplitude tussen de twee aantastsnelheden is echter niet significant 

verschillend. Het is derhalve met deze middelen niet mogelijk om een uitspraak te doen 

over de snelheidsafhankelijkheid van de afwijkingspiek bij aantasten. 
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= I I I ! ! i i 1 
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Figuur 3.4 a. 
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Niettemin toont figuur 3.4 aan dat zelfs bij deze lage aantastsnelheden er een aanzienlijke 

afwijking in de pinolepositie ontstaat (bij een pinolelengte van 0,55m en een rotatie

afwijking van 0,5 bgsec, betekent dit een afwijking van ongeveer 1,3 pm). Het is derhalve 

van belang dit verschijnsel nader te onderzoeken. Daarbij zal het schakeltijdstip van de 

taster gekoppeld moeten worden aan de hoekmeting, zodat duidelijk gemaakt kan worden 

wanneer de piek in de rotatiemeting ontstaat. Met andere woorden, wordt de afwijking 

veroorzaakt door de tasterkracht of door de kracht ten gevolge van het afremmen na 

schakelen (dynamische kracht). Verder onderzoek naar dit aspect past binnen het kader 

van het promotiewerk van W. Weekers resp. W. van Vliet, maar valt buiten de doelstelling 

van deze opdracht. 

Het berekenen van de laagste machine-eigenfrequentie 

Wordt de machine plotseling in beweging gebracht of afgeremd, dan is (met name in y

richting) een zeer duidelijke trilling van de tasterpositie waar te nemen. Door een 

dergelijke start/stoppiek met een hoek- of translatiemeting vast te leggen, is het in principe 

mogelijk om uit het meetsignaal de eigenfrequentie te bepalen door berekening van het 

powerspektrum (Hiertoe is een programma in MATLAB geschreven dat gebruik maakt 

van enkele standaard MATLAB programma's uit de Signal Processing toolbox). 

In figuur 3.5 is het resultaat weergegeven dat verkregen is na aanstoten van de CMM (in 

y-richting). Deze figuur suggereert dat de CMM over een laagste eigenfrequentie van 

ongeveer 5 Hz beschikt. 

Pu- X Power Spoc:tni Domil)' 

l'oeqliOIICJ (Hz) 

Figuur 3.5a. 
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Beschouwt men echter het gemeten signaal (waarvan dit powerspektrum berekend is), dan 

valt op dat de trillingspieken gevormd worden door telkens één enkel meetpunt. Dit duidt 

op een te lage samplefrequentie. Volgens het theorema van Shannon dient de 

samplefrequentie groter te zijn dan twee maal de maximaal optredende frequentie. Bij een 

samplefrequentie van slechts 24 Hz mag dus maximaal 12 Hz in het signaal voorkomen 

(De meting in figuur 3.5 is uitgevoerd in arc-mode met samplefrequentie van ongeveer 12 

Hz). Voor een gerechtvaardigde uitspraak over optredende eigenfrequenties én over de 

dynamische (rotatie-)afwijkingen van de CMM is derhalve een hogere samplefrequentie 

noodzakelijk. Met de HP-laser is dit echter niet realiseerbaar. 

3.3.2: Metingen van Rxy en Rzy 

Uit de oriënterende metingen langs alle assen (§3.3.1) is naar voren gekomen dat bij de 

metingen van Rxy en Rzy de versnellings- en vertragingspieken het duidelijkst naar voren 

komen. Daarom zijn de metingen langs deze as nogmaals herhaald, met het doel om: 

- Een schatting te geven van de grootte van de versnellings- en vertragingsamplituden. 

- De afbankelijkheid van de versnelling op de piekamplituden te bepalen. 

- De afbankelijkheid van de x-positie op de piekamplituden te bepalen. 

De metingen zijn, naar aanleiding van de conclusies uit §3.3.1, uitgevoerd in straightness

mode, met een resolutie bij hoekmeting van 0,018 bgsec. 

De meetresultaten zijn weergegeven op 4 figuren in A3-formaat (bijlage 3), waarbij elk vel 

de resultaten van een bepaald type meting (Rxy en Rzy, elk bij ingeschoven en uitgescho

ven pinole) bij verschillende x-posities presenteert. Per x-positie zijn de volgende 

metingen uitgevoerd: 

- Achtereenvolgens bewegen over 50 mm bij maximale snelheid, onderbroken door 

telkens 10 sec. rust. Hiermee wordt een overzicht gekregen van de geometrische 

statische afwijkingen langs deze as. 

- Achtereenvolgens bewegen over 150 mm, onderbroken door een aantal seconden rust. 

Deze metingen zijn herhaald voor drie verschillende bewegingssnelheden, te weten 70, 

30 en 10 mm/s. 

In bijlage 2 zijn voor de verschillende metingen de versnellings- en vertragingsamplituden 

gegeven. Deze waarden vormen ieder het gemiddelde van een aantal amplituden die bij 

een meting verkregen zijn. De getalswaarden zijn tevens gepresenteerd in de figuren B2.1 

t/m B2.6 (bijlage 2). 

Hoofdstuk 3: Het bepalen van de afwijkingen 21 



Bespreking van de meetresultaten: 

* Meting van Rxy: 

Duidelijk is waarneembaar hoe de amplituden atbankelijk zijn van de gekozen bewegings

snelheid en daarmee van de versnelling: 

v = 70 mm/s a= 180 mm/s2 

v = 30 mm/s a = 80 mm/s2 

v = 10 mm/s a = 33 mm/s2 

De start/stop-amplituden zijn hoger bij hogere snelheden (en dus versnellingen), overeen

komstig de verwachting. 

Zoals in §3.2 is vastgesteld, treden er naast de trillingen die veroorzaakt worden door het 

versnellen en vertragen van de machine ook nog andere in- en externe trillingsbronnen op, 

zoals veroorzaakt door de luchtlagering. Daarnaast blijken brekingsindexvariaties van de 

lucht een extra meetonnauwkeurigheid in het meetsignaal op te leveren. Volgens §3.2 

veroorzaken deze bronnen gezamelijk een meetfout van tenminste 0,1 à 0,2 bgsec. Doordat 

bij de hogere snelheden de start/stop-amplituden groter zijn, speelt deze verstoring een 

minder grote rol en zijn eventuele trends in het meetsignaal beter zichtbaar. 

In het verloop van de amplituden als funktie van de x-positie is een lichte trend waar te 

nemen, die duidt op een plaatsafhankelijkheid. Echter enkel bij de maximale machinesnel

heid (dus grootste versnellingen) zijn de verschillen in amplitude tussen positie x=lOO en 

x=829 groot genoeg om dit met enige zekerheid te kunnen stellen. 

Bij de metingen van Rxy bij ingeschoven pinole blijken de dynamische afwijkingen niet of 

nauwelijks in amplitude af te nemen ten opzichte van de uitgeschoven pinole. Ook hier is 

dit deels te verklaren door de invloed van de storende trillingsbronnen. Bij ingeschoven 

pinole zal echter de bijdrage van het doorbuigen van de pinole in de totale afwijking 

gereduceerd worden. Middels een eenvoudige berekening kan geschat worden van welke 

ordegrootte deze doorbuiging is: 

Afmetingen pinole: 55 * 55 * 550 mm; wanddikte ~ 10 mm 

(6) 
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Bij een massa per lengte-eenheid van: 

m/1 = p ·A = 7,87·10-6 ·(552-352) = 1,42·10-2 kg/mm 

levert dit bij versnellen een verdeelde belasting op van (a= 180 mm/s2
): 

q = m ·a = 1,42·10-2 ·180 = 2,55 N/m 
1 

(7) 

(8) 

Hiermee is de hoekverdraaiing van het uiteinde van de pinole te berekenen, ervan 

uitgaande dat de lagering van de pinole als inklemming te beschouwen is: 

2 55 ·0 5502 -
' ' = 9,6·10 7 rad (= 0,2 bgsec) (9) 

6 ·2,1·1011 ·6,375·10-7 

Een verlaging van de trillingsamplituden ter grootte van 0,2 bgsec bij ingeschoven pinole 

wordt echter niet waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de meetonnauw

keurigheid van dezelfde ordegrootte is. 

Daar volgens bovenstaande berekening de pinoledoorbuiging nauwelijks een bijdrage 

levert tot de rotatie-afwijkingen, zullen de gemeten waarden voornamelijk veroorzaakt zijn 

door de volgende elementen: 

- Stijfbeid van de pinole-luchtlagering -> rotatie van de pinole om x. 

- Stijfbeid van luchtlagering van de x-geleiding -> rotatie van de pinolebehuizing rond 

de x-geleiding. 

- Stijfbeid van luchtlagering van de y-geleiding -> kantelen van de x-geleiding (rotatie 

om x). 

- Torderen van de x-geleiding. 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe deze stijfbeden door metingen vastgesteld kunnen 

worden. 

* Meting van Rzy: 

De rotatie-afwijking Rzy wordt veroorzaakt door de volgende elementen: 

- Stijfbeid van de luchtlagering van de y-geleiding ->rotatie van de x-geleiding om z. 

- Stijfbeid van de luchtlagering van de x-geleiding ->rotatie van pinolebehuizing om z. 

- Stijfbeid van de luchtlagering van de pinole -> rotatie van de pinole om z. 

- Torsie van de pinole. 
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De gemeten rotaties Rzy vertonen duidelijk grotere amplituden dan de Rxy-metingen 

(ongeveer een faktor 4 groter). Hierdoor hebben de storingsbronnen in verhouding een 

kleinere invloed op de meting, waardoor ook bij lagere versnellingen nog trends zichtbaar 

zijn. De oorzaak voor het groter zijn van de versnellingsamplituden zal waarschijnlijk 

liggen in een lagere totale stijfheid van de CMM in y-richting. Stijfheidsmeringen 

(hoofdstuk 4) zullen dit uit moeten wijzen. 

De figuren B2.4 t/m B2.6 (bijlage 2) tonen aan dat de rotatie-afwijkingen kleiner zijn na 

mate de meting verder naar de rechter machinezijde wordt uitgevoerd. Dit houdt verband 

met het feit, dat zich aan deze zijde de y-aandrijving van de bovenbalk (x-as) bevindt. Bij 

metingen aan de linkerzijde (x = 0) ondervindt de aandrijving de grootste massatraagheid 

(de pinolebehuizing bevindt zich dan ver van de aandrijving), waarmee een grotere rotatie

afwijking te verklaren is. 

Het al-dan-niet uitgeschoven zijn van de pinole heeft, zoals verwacht mag worden, geen 

invloed op de meetwaarden, daar de stand van de pinole de massatraagheid in y-richting 

niet beïnvloedt. 
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HOOFDSTUK 4: Stijfheidsmetingen aan de CMM 

In hoofdstuk 2 is uiteen gezet hoe tijdens het versnellen en vertragen van de CMM 

eigentrillingen opgewekt worden die leiden tot fouten bij het meten van een produkt. De 

grootte van de optredende trillingsamplituden is afhankelijk van de dynamische eigen

schappen van de CMM. Deze eigenschappen worden bepaald door: 

- De statische en dynamische stijfheden van de diverse machine-elementen. 

- De massaverdeling binnen de machine (afhankelijk van de machinepositie). 

- De demping van en tussen machine-elementen. 

Na in hoofdstuk 3 de grootte van de afwijkingen (met name bij het bewegen in y-richting) 

bepaald te hebben, wordt in dit hoofdstuk de aandacht gericht op de stijfheid van de 

machine-elementen. Een CMM is opgebouwd uit een aaneenschakeling van elementen die 

elk een eindige stijfheid (buiging en torsie) en een zekere massa hebben. Dit resulteert in 

een machine met zeer veel eigenfrequenties en trillingsnodes. Wil men in een dynamisch 

proces, zoals tijdens het aantasten van een voorwerp, de trillingsamplitude beperkt houden, 

dan is het noodzakelijk dat de machine beschikt over hoge stijfheden en een goede 

demping van de machine-elementen. 

In de meetresultaten van hoofdstuk 3 (§3.2) is naar voren gekomen dat met name bij de 

rotatiemetingen Rzy de start/stop amplituden afhankelijk zijn van de machinepositie. Om 

deze positie-afhankelijkheid te kunnen verklaren, zijn aan de CMM stijfheidsmetingen 

uitgevoerd. Zijn de (rotatie-)stijfheden van de machine-elementen bekend, dan kan hiermee 

door aaneenschakeling van de elementstijfheden een schatting van de totale stijfheid ter 

plaatse van de taster gegeven worden. Deze stijfheid kan vervolgens vergeleken worden 

met de grootte van de trillingsamplituden op dezelfde machinepositie. 

De metingen van de stijfheden zijn uitgevoerd door het uiteinde van de pinole via een 

kabel en katrol met gewichten te belasten, zodanig dat op de pinole een kracht in y

richting (horizontaal) uitgeoefend wordt (de stijfheden in de richtingen x en z zijn niet 

gemeten). De belasting is in stapjes verhoogd en verlaagd om daarmee een volledige 

hystereselus te kunnen doorlopen (belasten tot maximaal 20 N in positieve en negatieve 

richting). Met behulp van 4 mechanische, induktieve verplaatsingsopnemers (meetbereik 5 
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mm, meetonnauwkeurigheid ongeveer I pm) kan van de verschillende machine-elementen 

de verplaatsing als funktie van de pinalebelasting gemeten worden. 

4.1: De resultaten van de stijtbeidsmetingen 

In bijlage 4 zijn in de figuren B4.1 t/m B4.14 de uitgevoerde metingen aan de CMM 

opgenomen. Elk van de metingen heeft tot doel de (rotatie-)stijfbeid van een zeker 

machine-element te bepalen (De gebruikte benamingen van de metingen komen overeen 

met de benamingen van de desbetreffende datafiles): 

* Metingen Pinole2, Pinole3 en Pinole4 (Figuren B4.1 t/m B4.3) 

Hieruit wordt afgeleid: 

- De doorbuiging van de pinole (is de pinole als star element te beschouwen?). 

Uit de metingen blijkt dat de pinole slechts zeer weinig doorbuigt. Dit is eveneens te 

verifiëren met een berekening zoals in §3.3.2: Bij belasting van 20 N aan pinale

uiteinde (afmetingen pinole 55*55*550 mm, wanddikte 10 mm) treedt een verplaatsing 

op van: 

f = Fl3 ""' 8 pm 
3EI 

Deze verplaatsing is beduidend kleiner dan de maximaal gemeten absolute verplaatsing 

van de pinole (80 pm). De doorbuiging van de pinole wordt derhalve verwaarloosbaar 

geacht. 

- De totale stijfbeid van een aantal in serie geschakelde stijfbeden, zoals de rotatiestijf

heid van de x-slede om de x-as, de rotatiestijfbeid van de pinole in de luchtlagering en 

de buigstijfbeid van de pinole. Indien het draaipunt gelegd wordt midden tussen de 

lagerhuizen, dan wordt gevonden voor de rotatiestijfbeid: k == 293·103 [Nm/rad]. De 

meetwaarden, evenals de berekening van de stijfbeid is gegeven in bijlage 4. 
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* Metingen PinoleS, Pinole6 en Pinole7 (Figuren B4.4 t/m B4.6) 

Bij deze metingen zijn 3 meetpunten op de pinole geplaatst en één op het onderste 

lagerhuis (meetpunt B). Dit heeft tot doel de stijfheid van de luchtlagering van de pinole 

te bepalen door meting van de pinoteverplaatsing ten opzichte van het lagerhuis. Het is 

echter gebleken dat één meetpunt op het lagerhuis niet voldoende is om de gewenste 

stijfheid te berekenen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij het belasten van het 

pinole-uiteinde tevens de x-slede gaat roteren om de x-as. Het bepalen van de verplaatsing 

van de pinole ten opzichte van de lagerhuizen is dan enkel mogelijk wanneer de verplaat

sing +rotatie van de lagerhuizen (gemonteerd op de x-slede) bekend is. De meting van de 

x-slede rotatie is uitgevoerd in de metingen Rotatie3 en Rotatie4. 

* Metingen Rotatie3, Rotatie4, RotatieS en Rotatie6 (figuren B4.7 t/m B4.10) 

Bij deze metingen zijn de opnemers A en B op het onderste, resp. bovenste lagerhuis 

geplaatst om de rotatie van de x-slede ten opzichte van de x-as te meten. Opnemer C meet 

de verplaatsing van de x-as net naast de x-slede, opnemer D meet de verplaatsing van het 

pinole-uiteinde. Op grond van deze metingen is het mogelijk de rotatie van de x-slede om 

de x-as te bepalen, welke nodig is voor de bepaling van de stijfheid van de pinolelagers. 

Rotatie3 en 4: - Machinepositie (225,180,0) 

- Rotatiestijfheid ~~ede= 713·103 [Nm/rad] 

RotatieS en 6: - Machinepositie (733, 184,0) 

- Rotatiestijfheid ~lede= 650·103 [Nm/rad] 

Het gevonden verschil in rotatiestijfheid op de twee machineposities kan veroorzaakt zijn 

door meetonnauwkeurigheden en hoeft niet te duiden op plaatsafhankelijkheid. 

Door combinatie van de resultaten van de metingen PinoleS, 6 en 7 met Rotatie3 en 4 

(allen op dezelfde machinepositie) zijn de lagerstijfheden te berekenen (zie bijlage 4): 

c1 (bovenste lagerhuis) = 10 [N/pm] 

c2 (bovenste lagerhuis) = 18 [N/pm] 

Hier blijkt niet voldaan te worden aan de aannemelijke situatie dat beide lagers eenzelfde 

lagerstijfheid hebben. Dit ligt waarschijnlijk ten grondslag aan meetfouten. De orde van 

grootte van de gevonden stijfheden ligt bovendien ook aan de lage kant. Stijfheden rond 

de 50 N/pm zijn waarschijnlijker. 
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* Metingen Rotatie!, Rotatie2, Rotatie7 en RotatieS (figuren B4.11 t/m B4.14) 

Deze metingen (uitgevoerd op twee verschillende machineposities) maken het mogelijk de 

rotatiestijfheid van de x-as (bovenbalk van de CMM waarlangs de x-slede beweegt) om z 

te bepalen. Uit de meetgegevens (zie bijlage 4) blijkt dat de rechterzijde van deze balk, 

waar zij verbonden is met de y-slede, niet of nauwelijks beweegt. Dit wordt veroorzaakt 

door de machinebesturing die tracht de machine op een bepaalde vaste positie te houden, 

zelfs onder belasting. Daar de aandrijving zich aan de rechterzijde van de machine 

bevindt, zal dit punt niet verplaatsen en vormt het een rotatiepunt voor de bovenbalk. 

Onder de aanname dat de balk zelf niet vervormt (buigt), kan de rotatiestijfheid om z 

berekend worden (bijlage 4). Gevonden is: 

Rotatiel en 2: - Machinepositie (225,180,0) 

- Rotatiestijfheid kx-as = 1,53·106 [Nrn/rad] 

Rotatie7 en 8: - Machinepositie (733,184,0) 

- Rotatiestijfheid kx-as = 1,64·106 [Nrn/rad] 

Daar de twee gevonden stijfheden betrekking hebben op hetzelfde element, zouden ze aan 

elkaar gelijk moeten zijn (immers, alleen de arm is gewijzigd). Het verschil tussen de 

gevonden waarden is dermate gering (=7%) dat deze bewering niet verworpen wordt. 

4.2: Verificatie van de berekende stijfheden 

Nadat de belangrijkste stijfheden (die werken in y-richting) berekend zijn, is het zaak de 

resultaten te controleren aan de hand van enige testmetingen. Dit kan eenvoudig gebeuren 

door de stijfheid ter plaatse van het pinole-uiteinde te meten op diverse machineposities, 

waarna de metingen vergeleken kunnen worden met berekeningen. 

Volgens de metingen pinoleS, 6, en 7 treedt op machinepositie (225,180,0) een genor

meerde pinoleverplaatsing op ter grootte 2,17 [pm/N] (de term "genormeerde verplaatsing" 

is beschreven in bijlage 4). Deze verplaatsing kan echter ook berekend worden uit de 

gevonden stijfheden. Wordt de pinole aan het uiteinde belast door een kracht F in y

richting, dan zal de pinole verplaatsen doordat: 

- De x-as (bovenbalk) gaat roteren om z (draaipunt uiterst rechts). De rotatiehoek 

vermenigvuldigd met de armlengte (sledepositie) geeft de verplaatsing. De benodigde 
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rotatiestijfheid is berekend in de voorgaande paragraaf (rotatie 1 en 2, respectievelijk 

Rotatie7 en 8). Gemiddeld over deze metingen is gevonden: k1 = 1,59·106 [Nm/rad]. 

- De pinole gaat roteren om de x-as. Deze rotatie bestaat op zijn beurt weer uit een 

rotatie van de pinole in zijn lagerhuizen, een rotatie van de x-slede om de x-as en 

eventueel een buiging van de pinole. De totale stijfheid van deze elementen in serie 

volgde uit Pinole2, 3 en 4: k2 = 293·103 [Nm/rad]. 

V oor de verplaatsing van het pinale-uiteinde geldt nu: 

F·x 
f 1 =--·x = 

kl 
F ·(0,890? = 0,50·10-{j ·F [m] 

1,59·106 

Dit levert een totale genormeerde verplaatsing van 1,94 [pm/N], wat redelijk overeen komt 

met de gemiddeld gemeten waarde van 2,17 [pm/N] (afwijking 12%). 

Dit zelfde kunnen we herhalen op machinepositie (733,184,0). Daar de x-positie hier 

gewijzigd is, zal de verplaatsing f1 ten gevolge van het roteren van de x-as om z hier 

anders zijn: 

F·x 
f 1 =--·x= 

kl 
F·(0,400)2 = 0,10·10-6 ·F [m] 

1,59·106 

De totale genormeerde verplaatsing van f1 + f2 is daarmee op deze positie: 1,54 [pm/N]. 

Gemiddeld is gevonden bij RotatieS en 6: 1,66 [pm/N] (afwijking 8%). 

De stijfheidsmeringen en berekeningen die tot nu toe uitgevoerd zijn, geven slechts een 

globale indruk van de stijfheden die in de CMM optreden en zijn verre van volledig. Ook 

dienen de resultaten uitvoeriger geverifieerd te worden op de wijze zoals hierboven is 

aangegeven. Hiertoe is het in de beschikbare tijd echter niet meer gekomen. 
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4.3: Confrontatie van stijfbeidsmetingen met Rotatiemetingen 

Uit de stijfheidsmeringen zijn twee duidelijke trends zichtbaar geworden. 

Ten eerste roteert de x-as (bovenbalk) om een punt uiterst rechts van de CMM. Wordt de 

x-slede langs de x-as verplaatst, dan zal een verschuiving van massa's optreden. Bij 

versnellen of vertragen van de CMM in y-richting zullen derhalve grotere trillingsamplitu

den waarneembaar moeten zijn naar mate de slede zich meer naar de linker machinepositie 

begeeft (richting x=O). Deze trend blijkt zich inderdaad bij de rotatiemetingen voor te doen 

(zie bijvoorbeeld figuur B2.6a en b). 

Ten tweede is een rotatiestijfheid van de pinole om de x-as gemeten. Wordt de pinole in

of uitgeschoven, dan treedt ook hier een massaverplaatsing op, welke van invloed is op de 

grootte van de trillingsamplituden. Daar de pinole gekoppeld is aan een contra-gewicht 

welke zich tegengesteld aan de pinole in vertikale richting beweegt, is niet zonder meer te 

stellen dat bij een uitgeschoven pinole het zwaartepunt verder van de rotatie-as (=x-as) ligt 

dan bij ingeschoven pinole. Dit blijkt ook uit de rotatiemetingen Rxy (hierin komt de 

rotatie van de pinole om x tot uiting), waar geen significant verschil tussen in- en 

uitgeschoven pinole waarneembaar is (zie figuur B2.3a en b). 
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HOOFDSTUK 5: Conclusies en Aanbevelingen 

De doelstelling van de meetopdracht betreft het verkrijgen van een eerste indruk van de 

systematische afwijkingen die optreden ten gevolge van het versnellen en vertragen van 

een CMM. V oor dit onderzoek zijn aan een CMM rotatiemetingen uitgevoerd, waarbij 

gebruik gemaakt is van laserinterferometrie. 

Bij een onderzoek naar de bruikbaarheid van de HP 5528 A laser is gebleken dat: 

- Rotatiemetingen middels laserinterferometrie op de gebruikelijke wijze ("arc-mode") 

niet over een voldoende oplossend vermogen beschikt (maximaal 0,1 bgsec). Een 

verbetering van de resolutie is bereikbaar door de rotatiemetingen in de "straightness

mode" uit te voeren (maximale resolutie 0,0018 bgsec). 

- De bemonsteringsfrequentie van de laser in straightness-mode afhankelijk is van de 

ingestelde meetresolutie. Bij maximale resolutie (0,0018 bgsec) wordt slechts met 4,4 

Hz bemonsterd, wat te laag blijkt te zijn voor de uit te voeren dynamische metingen. 

Een hogere bemonsteringsfrequentie is realiseerbaar door niet bij maximale resolutie te 

meten, maar genoegen te nemen met één decade hoger (0,018 bgsec), waardoor een 

frequentie van 24 Hz bereikbaar wordt. 

- De nauwkeurigheid van de laserinterferentie-metingen bij de bepaling van de start/stop 

trillingen, blijkt belangrijk beïnvloed te worden door twee omgevingsinvloeden, te 

weten: 

a. Brekingsindexvariaties van de lucht ten gevolge van de airco en de koeling van de 

machine besturing. 

b. Trillingen geïntroduceerd door de luchtlagering. 

Gezamenlijk zorgen deze storingsbronnen voor een meetonnauwkeurigheid van 0,1 à 

0,2 bgsec. 

De rotatiemetingen aan de CMM (hoofdstuk 3) leveren de volgende conclusies: 

- De rotatiemetingen zijn uitgevoerd bij verschillende versnellingen en vertragingen. Bij 

de laagste versnellingen (33 mrn/s2 en 80 mrn/s2
) zijn de optredende trillingsamplituden 

echter meestal te klein ten opzichte van de meetonnauwkeurigheid, waardoor geen goed 

beeld van trends verkregen kan worden. Slechts bij maximale versnelling is dit 

mogelijk. De tabellen in bijlage 1 geven een indicatie van de grootte van de 
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versnellings- en vertragingsamplituden die bij de Mitutoyo FN905 optreden. 

- Bij de rotatiemetingen Rxy en Rzy zijn de trillingsamplituden ten gevolge van het 

versnellen en vertragen van de CMM het duidelijkst waarneembaar boven de aanwezige 

meetonnauwkeurigheid. Deze rotaties zijn derhalve nader onderzocht (resultaten in 

bijlage 2). Het blijkt dat de trillingsamplituden afhankelijk zijn van de positie waarop 

de machine zich op dat moment bevindt. Deze positie-afhankelijke trends zijn te 

verklaren uit de geometrie en de wijze van aandrijven van de CMM. 

- Het meten van de afwijkingen tijdens het aantasten van een produkt door de CMM 

heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. Er is weliswaar een piek zichtbaar, maar 

het instelbare snelheids(versnellings-)bereik van de CMM is te gering (1 t/m 3 mm/s) 

om een uitspraak over de snelheidsafhankelijkheid te doen. 

- Het is in principe mogelijk om uit het gemeten signaal (verplaatsing of rotatie) middels 

fouriertransformatie (FFf) de laagste machine-eigenfrequentie te bepalen. Daartoe dient 

echter gebruik gemaakt te worden van een laser met een hogere bemonsteringsfrequen

tie dan van de HP-laser. 

Tot slot zijn er stijfheidsmeringen aan de CMM uitgevoerd (hoofdstuk 4). Deze metingen 

hebben tot doel een verband te leggen tussen de gemeten rotatie-afwijkingen en de 

machine-opbouw (geometrie). Het blijkt mogelijk te zijn om, door het meten van de 

verplaatsing van bepaalde punten op de CMM, de rotatiestijfheden van een aantal 

machine-elementen te bepalen. 

Aanbevelingen: 

- Het is gebleken dat de HP-laser een aantal tekortkomingen heeft welke het onmogelijk 

maakt om nauwkeurige dynamische metingen aan de CMM uit te voeren. Er dient 

derhalve in de toekomst gebruik gemaakt te worden van een laser die bemonstert met 

een hogere frequentie (> 50 à 100 Hz) en tegelijkertijd een hoge meetresolutie mogelijk 

maakt (tenminste 0,01 bgsec). 

- Bij de lasermetingen dient terdege rekening gehouden te worden met de storende 

invloed van airco, koeling (laserbundel afschermen van de omgeving) en luchtlagers. 

- Een nauwkeurige en uitvoerige meting van de verschillende elementstijfheden is 

gewenst, daar daarmee de gemeten rotatie-afwijkingen verklaard kunnen worden. 
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Bijlagen 



BIJLAGE 1: De oriënterende metingen 

Overzicht van de versnellings- en vertragingsamplituden: 

De amplituden zijn verkregen na een eerste orde correctie van het meetsignaal voor 

geometrische (statische) afwijkingen. 

* Meting van Rxy: Zie figuren B 1.1 t/m B 1.3. 

Opmerkingen: 

- Deze metingen zijn uitgevoerd in de "arc-mode", met meetresolutie van 0,1 bgsec en 

samplefrequentie van 12 Hz. 

- Uit de figuren blijkt dat de meetresolutie van 0,1 bgsec. het onmogelijk maakt om een 

uitspraak te doen over de amplitude van de trillingen in rusttoestand (vaste machinepo

sitie). Hier is enkel een trilling rond de meetresolutie zichtbaar. 

Versnellings- en vertragingsamplituden Rxy 

X-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mm/s] [bgsec] [bgsec] 

85 70 2.2 1 Opvallend hoge startpiek 

30 0.7 0.9 Versnellingspieken ongeveer gelijke 
amplitude als pieken bij eenparige snelh. 

10 0.4 0.3 Versnellingspiek = piek eenparige snelh. 

605 70 0.8 0.8 

30 0.4 0.5 

10 0.2 0.3 

876 70 0.9 1 

30 0.5 0.5 

10 0.3 0.3 
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* Meting van Rxy bij ingeschoven pinole: Zie figuren B1.4 en B1.5. 

Opmerkingen: 

- Deze metingen zijn uitgevoerd in straightness-mode bij maximale resolutie (0,0018 

bgsec) en samplefrequentie van 4,4 Hz. 

- Door verhoging van de meetresolutie is de statische trillingsamplitude beter te bepalen. 

- De samplefrequentie is te laag, daar de gemeten pieken gevormd worden door slechts 

een meetwaarde: Gevaarlijk! 

- Bij de uitgevoerde metingen wordt zowel een heen- als teruggaande meting uitgevoerd, 

zodat een eventuele signaaldrift opgemerkt kan worden. 

- Amplituden bij ingeschoven pinole zijn gemiddeld kleiner dan bij uitgeschoven pinole. 

Versnellings- en vertragingsamplituden Rxy (ingeschoven pinole) 

X-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mm/s] [bgsec] [bgsec] 

125 70 0.45 0.45 Zeer onrustig meetsignaal 

30 0.18 0.18 

10 0.1 0.1 

757 70 0.85 0.72 Opmerkelijke verschillen in amplituden 
vergeleken met metingen bij x=125 mm 

30 0.36 0.30 

10 0.12 0.13 

* Meting van Rzy: Zie figuren B1.6 t/m B1.8. 

Opmerkingen: 

- Deze metingen zijn uitgevoerd in de "arc-mode", met meetresolutie van 0,1 bgsec en 

samplefrequentie van 12 Hz. 

- De meetresultaten wekken de indruk dat de vemellings- en vertragingsamplituden 

afhankelijk zijn van de machinepositie. 

Bijlage 1 35 



Versnellings-en vertragingsamplituden Rzy 

X-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mm/s] [bgsec] [bgsec] 

84 70 4.5 4 Versnellingspiek = 5 à 6 * piek bij 
eenparige snelheid 

30 2.1 1.7 Verso. piek = 3 à 4 * piek eenp. snelh. 

10 0.8 0.6 Versn. piek = 2 * piek eenp. snelh. 

608 70 3.3 3.1 Piekamplituden van alle metingen op 
deze positie lager dan bij x=84 mm 

30 1.3 1.5 

10 0.5 0.4 

876 70 2.9 2.5 

30 1.3 1.2 

10 0.4 0.5 

* Meting van Rzy bij ingeschoven pinole: Zie figuren B1.9 en B1.10. 

Opmerkingen: 

- Deze metingen zijn uitgevoerd in straightness-mode bij maximale resolutie (0,0018 

bgsec) en een samplefrequentie van 4,4 Hz. 

Versnelling- en vertragingsamplituden Rzy (ingeschoven pinole) 

X-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mm/s] [bgsec] [bgsec] 

154 70 3.0 3.0 

30 1.4 1.4 

10 0.5 0.5 

756 70 2.7 2.4 

30 1.0 1.2 

10 0.4 0.3 
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* Meting van Ryx: Zie figuren B 1.11 en B 1.12. 

Opmerkingen: 

- Alle metingen zijn uitgevoerd in "arc-mode" (resolutie 0,1 bgsec, samplefrequentie 12 

Hz). 

- Alle metingen betreffen heen- en teruggaande slag. 

Versnelling- en vertragingsamplituden Ryx 

Y-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mrn/s] [bgsec] [bgsec] 

0 70 1.0 1.0 Versnellingspieken zijn slecht waar te 
nemen t.o.v. pieken bij eenp. snelh. 

30 0.6 1.8 

10 0.3 0.3 

500 70 1.0 1.2 

30 0.7 0.7 

10 0.4 0.4 

* Meting van Ryx bij ingeschoven pinole: Zie figuur B 1.13. 

Opmerking: 

- Alle metingen zijn uitgevoerd in "straightness-mode" (resolutie 0,0018 bgsec, sample

frequentie 4.4 Hz). 

- Pieken zijn zeer moeilijk afleesbaar door grillige signaalverloop. 

Versnelling- en vertragingsamplituden Ryx (ingeschoven pinole) 

Y-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mm/s] [bgsec] [bgsec] 

20 70 1.0 ? 

30 0.6 ? 

10 0.3 ? 
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*Meting van Rzx: Zie figuren B1.14 en B1.15. 

Opmerking: 

- Alle metingen zijn uitgevoerd in "arc-mode" (resolutie 0,1 bgsec, samplefrequentie 12 

Hz). 

Versnelling- en vertragingspieken Rzx 

Y-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mrn/s] [bgsec] [bgsec] 

0 70 0.7 0.5 

30 0.4 0.5 

10 ? ? Pieken moeilijk detecteerbaar 

500 70 0.8 0.9 

30 ? ? 

10 ? ? 

* Meting van Rzx bij ingeschoven pinole: Zie figuur B1.16. 

Opmerking: 

- Alle metingen zijn uitgevoerd in "straightness-mode" (resolutie 0.0018 bgsec, sample

frequentie 4.4 Hz). 

Versnelling- en vertragingsamplituden Rzx (ingeschoven pinole) 

Y-positie Snelheid Start Stop Opmerking 
[mm] [mrn/s] [bgsec] [bgsec] 

20 70 0.2 ? 

30 - - Meting niet uitgevoerd 

10 0.2 ? 
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* Meting van Rxz: Zie figuren B1.17 en B1.18. 

- Alle metingen uitgevoerd in "arc-mode" (resolutie 0,1 bgsec, samplefreq. 12Hz). 

Versnelling- en vertragingsamplituden 

positie Snelheid Start Stop Opmerking 
(X,Y) [mm/s] [bgsec] [bgsec] 

100,50 70 0.7 ? Pieken moeilijk detecteerbaar 

30 0.3 0.4 

10 0.3 0.3 

100,500 70 0.6 0.6 

30 0.3 0.3 
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FIGUREN · behorende bij de oriënterende metingen 

Elke figuur toont: 

* Eén meting waarbij in stapjes van 50mm en bij maximale snelheid bewogen 

wordt, met tussenliggende pausen van ongeveer 10 sec. 

* Drie metingen waarbij een zekere verplaatsing wordt uitgevoerd en waarbij 

wordt bewogen met konstante bewegingssnelheid, te weten: 

70, 30 en 10 mm/s 

Nadere informatie over de metingen is terug te vinden in bijlage 5 
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BIJLAGE 2: V ersnellings- en vertragingsamplituden Rxy en Rzy 

De amplituden zijn verkregen na een eerste orde correctie van het meetsignaal voor 

geometrische (statische) afwijkingen. De waarden Start en Stop vormen elk het gemiddelde 

van een aantal versnellings- en vertragingsamplituden tijdens een meetsessie. Daarnaast is 

voor iedere meetsessie de standaarddeviatie 0' gegeven. 

Start/stop-amplituden Rxy (uitgeschoven pinole) 

x V Start 
[mm] [mm/s] [bgsec] 

62 10 0.24 

30 0.38 

70 0.74 

157 10 0.20 

30 0.39 

70 0.85 

295 10 0.17 

30 0.47 

70 0.82 

422 10 0.14 

30 0.35 

70 0.91 

550 10 0.20 

30 0.63 

70 0.90 

689 10 0.19 

30 0.70 

70 1.15 

829 10 0.27 

30 0.62 

70 1.40 

Zie ook: -Figuur B2.1a t/m B2.3a 
·Figuur B3.1 

0' Stop 0' 
[bgsec] [b_gsec] [b_g_sec] 

- 0.16 -

- 0.37 -

0.11 0.66 0.12 

- 0.22 -
0.18 0.57 0.51 

0.24 0.74 0.10 

0.08 0.21 0.04 

0.05 0.41 0.16 

0.23 0.68 0.22 

- 0.12 -

0.11 0.32 0.15 

0.08 0.74 0.20 

0.04 0.13 0.09 

0.02 0.84 0.13 

0.20 0.91 0.11 

0.01 0.25 0.07 

0.17 0.46 0.15 

0.16 0.94 0.06 

- 0.36 -
0.18 0.76 0.25 

0.06 1.15 0.04 

Bijlage 2 59 



Start/stop-amplituden Rxyh (ingeschoven pinole) 

x V Start 
[mm] [mm/s] [bgsec] 

98 10 -
30 0.44 

70 0.97 

155 10 0.17 

30 0.45 

70 0.98 

300 10 0.15 

30 0.25 

70 0.77 

431 10 0.13 

30 0.36 

70 0.87 

532 10 0.17 

30 0.41 

70 1.30 

691 10 0.16 

30 0.44 

70 1.00 

829 10 0.23 

30 0.42 

70 1.45 

Zie ook: • Figuur B2.1b t/m B2.3b 
• Figuur B3.2 

(J Stop (J 

[bgsec] [bgsec] [bgsec] 

- - -

0.08 0.43 0.08 

0.06 0.91 0.02 

- 0.11 -

0.05 0.42 0.08 

0.29 0.96 0.11 

- - -
0.04 0.26 0.11 

0.13 0.80 0.06 

- - -
0.03 0.32 0.01 

0.14 0.75 0.12 

0.04 0.19 -
0.06 0.54 0.04 

0.23 1.02 0.14 

- 0.26 -

0.04 0.43 0.04 

0.11 1.02 0.10 

- 0.24 -

- 0.45 0.04 

0.19 1.32 0.05 



Start/stop amplituden Rxy bij 10 mm/s 
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Bijlage 2 

Start/stop amplituden Rxy bij 30 rnm/s 
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Bijlage 2 

Start/stop amplituden Rxy bij 70 mrn/s 
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Start/stop-amplituden Rzy (uitgeschoven pinole) 

x I [~s]l Start 
[mm] [bgsec] 

62 10 0.69 

30 1.88 

70 4.06 

157 10 0.54 

30 1.55 

70 3.99 

297 10 0.54 

30 1.76 

70 3.61 

422 10 0.57 

30 1.68 

70 3.40 

550 10 0.58 

30 1.49 

70 3.27 

689 10 0.50 

30 1.57 

70 3.22 

829 10 0.56 

30 1.30 

70 2.57 

Zie ook: ·Figuur B2.4a tlm B2.6a 
• Figuur B3.3 

cr Stop cr 
[bgsec] [bgsec] [bgsec] 

0.03 0.53 0.01 

0.29 2.01 0.24 

0.11 4.45 0.16 

0.06 0.70 0.07 

0.19 1.77 0.19 

0.26 3.99 0.23 

0.07 0.57 0.16 

0.32 1.66 0.10 

0.14 3.58 0.33 

0.04 0.48 0.08 

0.16 1.51 0.12 

0.14 3.48 0.09 

0.07 0.45 0.11 

0.10 1.31 0.27 

0.22 3.20 0.30 

- 0.46 -

0.19 1.56 0.04 

0.29 3.38 0.27 

0.13 0.63 0.09 

0.06 1.24 0.16 

0.59 2.99 0.08 

Bijlage 2 64 



Start/stop-amplituden Rzyh (ingeschoven pinole) 

I r.::m] 11 [m~s] I 
Start 

[bgsec] 

98 10 0.69 

30 2.24 

70 3.99 

155 10 0.68 

30 2.02 

70 4.28 

300 10 0.72 

30 1.69 

70 4.19 

429 10 0.56 

30 1.71 

70 3.87 

531 10 0.66 

30 1.54 

70 3.24 

692 10 0.53 

30 1.54 

70 2.95 

830 10 0.46 

30 1.29 

70 2.89 

Zie ook: • Figuur B2.4b t/m B2.6b 
• Figuur B3.4 

0" Stop 0" 
[bgsec] [bgsec] [bgsec] 

0.03 0.60 0.02 

0.56 1.77 0.17 

0.20 3.84 0.14 

0.14 0.62 0.27 

0.16 1.60 0.18 

0.49 4.21 0.28 

0.24 0.77 0.12 

0.16 1.67 0.11 

0.09 3.68 0.17 

0.14 0.69 0.05 

0.41 1.50 0.06 

0.22 3.34 0.32 

0.05 0.56 0.13 

0.17 1.46 0.07 

0.24 3.08 0.28 

0.11 0.81 0.18 

0.04 1.37 0.21 

0.38 2.74 0.30 

0.14 0.50 0.13 

0.21 1.19 0.12 

0.22 2.80 0.22 
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Bijlage 2 

Start/stop amplituden Rzy bij 10 mm/s 
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Bijlage 2 

Start/stop amplituden Rzy bij 30 mm/s 
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Bijlage 2 

Start/stop amplituden Rzy bij 70 mm/s 
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Gemiddelde trillingsamplituden bij eenparige beweging en rust 

Rxy (uitgeschoven pinole) Rxyh (ingeschoven pinole) 

I x [mm] I V Ampl. 
[mm/s] [bgsec] 

x V Am pl. 
[mm] [mm/s] [bgsec] 

62 0 (rust) 0.05 98 0 0.07 

10 0.07 10 0.07 

30 0.15 30 0.10 

70 0.15 70 0.12 

295 0 0.05 300 0 0.05 

10 0.07 10 0.07 

30 0.10 30 0.07 

70 0.20 70 0.12 

550 0 0.04 532 0 0.05 

10 0.07 10 0.07 

30 0.07 30 0.08 

70 0.15 70 0.14 

829 0 0.05 829 0 0.05 

10 0.08 10 0.10 

30 0.10 30 0.12 

70 0.15 70 0.15 

Zie Figuur B3.1 Zie Figuur B3.2 

Bijlage 2 69 



Rzy (uitgeschoven pinole) Rzyh (ingeschoven pinole) 

I x [mm) I V Am pl. 
[mm/s] [bgsec] I rr:m) I V Ampl. 

[mm/s] [bgsec] 

62 0 (rust) 0.10 98 0 0.07 

10 0.20 10 0.25 

30 0.50 30 0.50! 

70 0.50 70 0.50 

297 0 0.07 300 0 0.10 

10 0.20 10 0.30 

30 0.40 30 0.70! 

70 0.50 70 0.50 

550 0 0.07 531 0 0.07 

10 0.20 10 0.20 

30 0.30 30 0.50 

70 0.35 70 0.35 

829 0 0.05 830 0 0.07 

10 0.20 10 0.20 

30 0.35 30 0.30 

70 0.40 70 0.35 

Zie Figuur B3.3 Zie Figuur B3.4 
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BIJLAGE 3: Rotatiemetingen Rxy en Rzy 

Figuur 3.1: Rxy (uitgeschoven pinole) 

Figuur 3.2: Rxy (ingeschoven pinole) 

Figuur 3.3: Rzy (uitgeschoven pinole) 

Figuur 3.4: Rzy (ingeschoven pinole) 

Elke figuur toont: 

rij 1: Achtereenvolgens bewegen in stapjes van 50mm en bij maximale 

snelheid, onderbroken door telkens ongeveer 10 sec rust. Aan het 

einde van het meetbereik volgt een teruggaande beweging naar het 

startpunt. 

rij 2 t/m 4: Drie metingen waarbij een verplaatsing over 150mm wordt uitge

voerd en waarbij wordt bewogen met konstante bewegingssnelheid, 

te weten: 70, 30 en 10 mrn/s (resp. rij 2, 3 en 4). Aan het einde van 

het meetbereik volgt een teruggaande beweging naar het startpunt. 

Nadere informatie over de metingen is terug te vinden in bijlage 5. 
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BIJLAGE 4: De bepaling van machinestijfheden 

Op grond van de gemeten hystereselussen is het mogelijk om door middel van een eerste 

orde fit door de meetwaarden een schatting te verkrijgen van de verplaatsing van een 

meetpunt als funktie van de pinolebelasting. Daarbij worden de eerste meetpunten (totdat 

eenmaal vol belast is; dit is de initialisering van de hystereselus) buiten beschouwing 

gelaten. De helling van de gefitte lijn is voor te stellen als een "genormeerde" verplaat

sing, dus een verplaatsing per eenheid van pinolebelasting (eenheid pm/N). 

* Resultaten van de metingen Pinole2, Pinole3, en Pinole4 (figuur B4.1 t/m B4.3): 

nr. Positie Pinole2 Pinole3 Pinole4 
[mm] [pm/N] [pm/N] [pm/N] 

A 745 3,77 4,26 4,76 

B 585 3,34 4,88 4,47 

c 445 3,07 4,56 4,06 

D 295 2,74 3,24 3,73 

Fit (le orde) 2,06 + 2,251 ·Z 2,45 + 2,266·Z 3,05 + 2,336·Z 

Opmerkingen: 

- De gegeven waarden in deze (en volgende) tabel(len) zijn genormeerde verplaatsingen 

[pm/N]. 

- De metingen zijn uitgevoerd op machinepositie (X,Y,Z) = (225,180,0). 

- Alle 4 opnemers meten de verplaatsing van de pinole. De positie van de meetpunten ten 

opzichte van het bovenste lagerhuis is in de tabel aangegeven (zie figuur A). 

- Bij Pinole2 is slechts een halve hystereselus gemeten (fig. B4.1). 

- Opnemer A bleek in vergelijking tot opnemers B,C en D een afwijking van 10 pm 

(=12%) te vertonen. 
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Gemiddelde verplaatsing (norm) over pinole2 t/m 

pinole4: fnonn = 2,557 + 2,284·Z [pm/N]. 

De richtingscoëfficiënt van de genormeerde ver

plaatsingsfunktie fnonn geeft de verplaatsing weer 

die bij een zekere Z-positie en zekere pinolebelas

ting optreedt en is tevens te beschouwen als een 

genormeerde hoekverdraaiing c:x [rad/N]. Uitgaande 

van een draaipunt midden tussen de lagerhuizen 

(zie figuur A), volgt hieruit voor de rotatiestijfbeid: 

k = T =~ _ 0,670 =293 .103 [ Nm] 
<p F ·c:x 2,284·10-6 rad 

waarin: c:x = f{Z = 2,284 ·10-6 
[ rad/N] 

1 = 670 [mm] 

p 
i---'~ 

~ 1.0 

Lagerhuis r ~ 1"" O'l 

"" L_~ 1.0 .... 
D .... 

Pinole :2 
1.0 

1.0 .... 
c ,...._ 

B 

Av 
Figuur A. 

* Resultaten van de metingen PinoleS, Pinole6, en Pinole7 (figuur B4.4 t/m B4.6): 

G Positie PinoleS Pinole6 Pinole7 
[mm] [ m/N] [ m/N] [ m/N] 

A 755 2,17 2,17 2,18 

B 250 0,76 0,68 0,73 

c 120/320 0,59 0,54 0,91 

D 495 1,38 1,35 1,36 

Opmerkingen: 

- De metingen zijn uitgevoerd op machinepositie (X,Y,Z) = (225,180,0). 

- De opnemers A, C en D meten de verplaatsing van de pinole, opnemer B meet de 

verplaatsing van het onderste lagerhuis. 

- Bij Pinole7 is meetpunt C op positie 320 mm geplaatst i.p.v. op 120 mm zoals bij 

pinole5 en 6. 

- De opnemers A en B zijn gekalibreerd; de onderlinge verschillen tussen de vier opne

mers zijn kleiner dan 2 à 3 pm (~ 3%). 
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* Resultaten van de metingen Rotatie3 en 4 en RotatieS en 6 (figuren B4.7 t/m B4.10) 

nr. Positie Rotatie3 Rotatie4 RotatieS Rotatie6 
[mm] [J.Im/N] [J.Im/N] [J.Im/N] [J.Im/m] 

A,..l 250 0,66 0,70 0,34 0,31 

B,..l 0 0,46 0,42 0,11 0,03 

c 225 0,45 0,46 0,18 0,15 

D 745 1,91 2,10 1,66 1,66 

Opmerkingen: 

- De metingen Rotatie 3 en 4 zijn uitgevoerd op machinepositie (X,Y,Z) = (225,180,0). 

- De metingen RotatieS en 6 zijn uitgevoerd op machinepositie (X,Y,Z) = (733,184,0). 

- De opnemers A en B meten de verplaatsing van het onderste, resp. bovenste lagerhuis, 

opnemer C meet de verplaatsing van de x-as (pal naast de slede) en opnemer D meet 

de verplaatsing van het pinole-uiteinde (zie figuur B). 

D 

Figuur B. 

Uit rotatie 3 en 4 wordt voor de gemiddelde verplaatsing van A en B gevonden: 

fA,gem = 0,677 [pm/N] fB,gem = 0,443 [pm/N] 

Daarmee volgt voor de hoekverdraaiing van x-slede om x-as (afstand lagers= 250 mm): 

Bijlage 4 

a = (0,677 -0,4425)·10~) = 0,940.10~ [rad/N] 
0,250 
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Wanneer als schatting het draaipunt precies tussen de lagerhuizen gelegd wordt (midden 

door de x-as; afstand tot pinole-uiteinde 1=670 mm), dan volgt voor de rotatiestijfheid van 

de slede om de x-as: 

T F·l 
kslede = 7n" = 

'~" F·a 
= 0

•
670 = 713·103 [Nm/rad] 

0,940·10-6 

Op dezelfde wijze wordt gevonden voor Rotatie 5 en 6 (andere machinepositie): 

0
•
670 = 650·103 [Nm/rad] 

1,032·10-6 

Uit pinoleS, 6 en 7 volgt na interpolatie van de meetpunten op de pinole (A, C en D) en 

gemiddeld over de metingen: fnonn = 0,230 + 2,493 ·Z [pm/rad] 

Hiermee volgt voor de verplaatsing van de pinole ter plaatse van de lagerhuizen: 

f1 (Z=O) = 0,230 [pm/N] 

= 0,854 [pm/N] 

Daar nu uit de resultaten van de metingen Rotatie3 en 4 bekend is hoe groot het aandeel 

is van de slederotatie in de verplaatsing van de pinole, is het mogelijk te bepalen hoeveel 

de pinole ten opzichte van de lagerhuizen beweegt: 

L\1(Z=O) = 0,230- 0,443 = -0,213 [pm/N] 

L\2(Z=250) = 0,854- 0,677 = 0,177 [pm/N] 

In figuur C is aangegeven welke krachten op de 

pinole werken. Indien er verondersteld wordt dat 

de luchtlagers over identieke lagerstijfheden c 

beschikken, dan kan door middel van krachten

en momentenevenwicht aangetoond worden dat 

voor de krachten op de lagers moet gelden: 

F1 = F·(1Jl1) = F'(545/250) = 2,18·F [N] 

F2 = -F·(l/11) = F'(795/250) = -3,18·F [N] 

Met: 

F1 = -c1-x1 = -c1·L\1·F 

F2 = -~-x2 = -c2·~·F 

volgt: 

c1 = 10,3 [N/pm] 

c2 = 18,0 [N/pm] 
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Hier blijkt dus niet voldaan te worden aan de veronderstelling dat beide lagers eenzelfde 

lagerstijfbeid hebben. Dit ligt waarschijnlijk ten grondslag aan meeûouten. De orde van 

grootte van de stijfbeden ligt bovendien ook aan de lage kant. Stijfbeden rond de 50 N/pm 

zijn waarschijnlijker. 

* Resultaten van de metingen Rotatiel en 2 en Rotatie7 en 8 (figuur B4.11 t/m B.14): 

nr. Rotatiel Rotatie2 Rotatie7 RotatieS 
[pm/N] [JJm/N] [JJm!N] [JJm/N] 

A 2,18 -0,04 -0,01 -0,23 

B 0,53 0,73 0,32 0,32 

c 0,78 0,73 0,33 0,31 

D -0,02 2,09 0,52 0,48 

Opmerkingen: 

- De metingen Rotatie 1 en 2 zijn uitgevoerd op machinepositie (X,Y,Z) = (225,180,0). 

- De metingen Rotatie 7 en 8 zijn uitgevoerd op machinepositie (X,Y,Z) = (733,184,0). 

- De posities van de opnemers zijn weergegeven in de figuren D en E. 

- Uit de meetgegevens kan geconcludeerd worden dat de verplaatsing van de rechter y-

slede verwaarloosbaar is (Deze wordt door de machinebesturing op een vaste positie 

gehouden). 
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Onder de veronderstelling dat de x-as (balk) niet of nauwelijks buigt, kan door lineaire 

interpolatie van de meetpunten op de x-as een genonneerde verplaatsing fnorm (en daarmee 

een genonneerde hoekverdraaiing a) bepaald worden: 

Gemiddeld voor Rotatiel en 2: fnorm = 0,58"(1,3-X) [pm/N]; a= 0,58·10-6 [rad/N] 

Gemiddeld voor Rotatie7 en 8: fnorm = 0,24"(1,3-X) [pm/N]; a= 0,24·10-6 [rad/N] 

Voor de rotatiestijfheid van de x-as om z wordt hiennee gevonden: 

Rotatie 1 en 2: 

kx-as 
T F·1 0,890 

= 1 53·106 [Nm/rad] = - = = 
' <p F-a 0,58·10-6 

Rotatie 7 en 8: 

kx-as 
T F·l 0,400 

= 1,64·1Q6 [Nm/rad] = - = = 
<p F-a 0,24·10-6 

Daar de twee gevonden stijfheden betrekking hebben op hetzelfde element, zouden ze aan 

elkaar gelijk moeten zijn (immers, alleen de arm is gewijzigd). Het verschil tussen de 

gevonden waarden is dennate gering (=7%) dat deze bewering niet verworpen wordt. 

Bijlage 4 81 



- ----- -- --- -------- ------ --------------------------------------------------

BIJLAGE 5: Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) 

Rxy xy829stlas 26-04-93 130 550 70 829,0,19 straighbless 
xy829_7.1as 50 3*175 70 
xy829_3.1as 60 3*175 30 
xy829 Lias 90 3*175 10 

Rxy xy689stlas 26-04-93 140 500 70 689,50,19 straighbless 
xy689_7.Ias 60 3*150 70 
xy689_3.1as 60 3*150 30 
xy689 l.las 140 3*150 10 

Rxy xy550stlas 26-04-93 140 500 70 550,50,19 straighbless 
xy550_7.Ias 60 3*150 70 
xy550_3.Ias 60 3*150 30 
xy550 1.las 160 3*150 10 

Rxy xy422stlas 27-04-93 130 500 70 422,50,18 straighbless 
xy422_7.1as 60 3*150 70 
xy422_3.1as 65 3*150 30 
xy422 l.las 140 3*150 10 

Rxy xy295stlas 27-04-93 130 500 70 295,50,18 straighbless 
xy295_7.1as 60 3*150 70 
xy295_3.Ias 65 3*150 30 
xy295 l.las 140 3*150 10 

Rxy xy157stlas 29-04-93 130 500 70 157,50,15 straighbless 
xy157_7.Ias 60 3*150 70 
xy157_3.1as 65 3*150 30 
xy157 l.las 140 3*150 10 

Rxy xy62stlas 29-04-93 130 500 70 62,50,14 straighbless 
xy62_7.Ias 60 3*150 70 
xy62_3.1as 65 3*150 30 
xy62 Lias 140 3*150 10 



Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) 

Rzy zy829st.las 26-04-93 130 450 70 829,0,8 straightness 
zy829 _7 .las 70 3*175 70 short 
zy829 _3.1as 90 3*175 30 
zy829 1.las 160 3*175 10 

Rzy zy689st.las 26-04-93 140 550 70 689,0,2 straightness 
zy689_7.1as 70 3*175 70 short 
zy689_3.1as 90 3*175 30 
zy689 l.las 160 3*175 10 

Rzy zy550st.las 27-04-93 130 500 70 550,50,4 straightness 
zy550_7.1as 60 3*150 70 short 
zy550_3.1as 65 3*150 30 
zy550 l.las 140 3*150 10 

Rzy zy422st.las 27-04-93 130 500 70 422,50,4 straightness 
zy422_7.1as 60 3*150 70 short 
zy422_3.1as 65 3*150 30 
zy422 l.las 140 3*150 10 

Rzy zy297st.las 27-04-93 130 500 70 297,50,8 straightness 
zy297 _7 .las 60 3*150 70 short 
zy297 _3.1as 65 3*150 30 
zy297 l.las 140 3*150 10 

Rzy zy157st.las 29-04-93 130 500 70 157,50,3 straightness 
zy157_7.1as 60 3*150 70 short 
zy157 _3.1as 65 3*150 30 
zy157 l.las 140 3*150 10 

Rzy zy62st.las 29-04-93 130 500 70 62,50,8 straightness 
zy62_7.1as 60 3*150 70 short 
zy62_3.1as 65 3*150 30 
zy62 l.las 140 3*150 10 



Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) 

Rxy xyh098st.las 04-05-93 120 450 70 98,75,454 straightness 
xyh098_7.las 60 3*150 70 short 
xyh098_3.las 65 3*150 30 
xyh098 l.las 140 3*150 10 

Rxy xyh155sLlas 04-05-93 120 450 70 155,75,454 straightness 
xyh155_7.1as 60 3*150 70 short 
xyh155_3.las 65 3*150 30 
xyh155 l.las 140 3*150 10 

Rxy xyh300st.las 04-05-93 120 450 70 300,75,454 straightness 
xyh300_7.las 60 3*150 70 short 
xyh300_3.las 65 3*150 30 
xyh300 l.las 140 3*150 10 

Rxy xyh431st.las 04-05-93 120 450 70 430,75,454 straightness 
xyh431_7.las 60 3*150 70 short 
xyh431_3.las 65 3*150 30 
xyh431 l.las 140 3*150 10 

Rxy xyh532st.las 10-05-93 120 450 70 531,75,454 straightness 
xyh532_7.las 60 3*150 70 short 
x yh532_3 .las 65 3*150 30 
xyh532 l.las 140 3*150 10 

Rxy xyh691st.las 10-05-93 120 450 70 691,75,454 straightness 
xyh691_7.las 60 3*150 70 short 
xyh691_3.las 65 3*150 30 
xyh691 l.las 140 3*150 10 

Rxy xyh829st.las 10-05-93 120 450 70 829,75,454 straightness 
xyh829_7.las 60 3*150 70 short 
xyh829 _3.las 65 3*150 30 
xyh829 1.las 140 3*150 10 



----- -- ----- --------------------------------------------------

... Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) 

Rzy zyh098st.las 04-05-93 120 450 70 98,75,454 straighbless 
zyh098_7 .las 60 3*150 70 short 
zyh098_3.Ias 65 3*150 30 
zyh098 l.las 140 3*150 10 

Rzy zyh155st.las 04-05-93 120 450 70 155,75,454 straighbless 
zyh155_7.1as 60 3*150 70 short 
zyh155_3.1as 65 3*150 30 
zyh155 l.las 140 3*150 10 

Rzy zyh300st.Ias 04-05-93 120 450 70 300,75,454 straighbless 
zyh300_7.las 60 3*150 70 short 
zyh300_3.1as 65 3*150 30 
zyh300 l.las 140 3*150 10 

Rzy zyh429st.las 04-05-93 120 450 70 429,75,454 straighbless 
zyh429 _7 .las 60 3*150 70 short 
zyh429 _3.Ias 65 3*150 30 
zyh429 1.las 140 3*150 10 

Rzy zyh531st.Ias 10-05-93 120 450 70 531,75,454 straighbless 
zyh531_7.1as 60 3*150 70 short 
zyh531_3.Ias 65 3*150 30 
zyh531 l.las 140 3*150 10 

Rzy zyh692st.las 10-05-93 120 450 70 691,75,454 straighbless 
zyh692_7.Ias 60 3*150 70 short 
zyh692_3.Ias 65 3*150 30 
zyh692 1.1as 140 3*150 10 

Rzy zyh830st.las 10-05-93 120 450 70 830,75,454 straighbless 
zyh830_7.Ias 60 3*150 70 short 
zyh830 _3 .las 65 3*150 30 
zyh830 l.las 140 3*150 10 



---- ---- ------------------------------

~· g Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode Time int. 
[sec] [mm] [mm/s) (x,y,z) [sec] 

Rxy xy1stat.las 28-10-92 300 550 70 85,0,4 are 0,5 
xy1dynmx.las 15 550 70 0 (min) 
xy 1 dyn30.las 25 550 30 0 
xy1dyn10.las 70 550 10 0 

Rxy xy6stat.las 28-10-92 300 550 70 605,0,4 are 0,5 
xy6dynmx.las 15 550 70 0 
xy6dyn30.las 25 550 30 0 
xy6dyn10.las 70 550 10 0 

Rxy xy9stat.las 28-10-92 300 550 70 885,0,4 are 0,5 
xy9dynmx.las 15 550 70 0 
xy9dyn30.las 25 550 30 0 
xy9dyn10.las 70 550 10 0 

Rzy zy1stat.las 02-11-92 300 550 70 84,0,2 are 0,2 
zy1dynmx.las 15 550 70 0 
zy1dyn30.las 25 550 30 0 
zy1dyn10.las 70 550 10 0 

Rzy zy6stat.las 02-11-92 300 550 70 608,0,2 are 0,2 
zy6dynmx.las 15 550 70 0 
zy6dyn30.las 25 550 30 0 
zy6dyn 10.las 70 550 10 0 

Rzy zy9stat.las 02-11-92 300 550 70 876,0,2 are 0,2 
zy9dynmx.las 15 550 70 0 
zy9dyn30.las 25 550 30 0 
zy9dyn10.las 70 550 10 0 



Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode Time int. 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) [sec] 

Ryx yxOstat.las 18-11-92 300 800 70 100,1,2 are 0,2 
yxOdynmx.las 16 800 70 0 
yxOdynx 1.las 60 800 70 0 
yx0dyn30.las 35 800 30 0 
yx0dyn31.las 90 800 30 0 
yxodyn10.las 100 800 10 0 
yx0dyn11.las 250 800 10 0 

Ryx yx5stat.las 19-11-92 330 700 70 200,504,1 are 0,2 
yx5dynmx.las 50 700 70 0 
yx5dyn30.las 80 700 30 0 
yx5dyn 1 O.las 180 700 10 0 

Ryx yx0stat3.las 18-11-92 30 200 70 100,1,2 are 0 
yx0stat6.las 30 500 70 0 
yx0stat9.las 30 800 70 0 

Rzx zxOstatlas 19-11-92 350 800 70 100,1,1 are 0,2 
zxOdynmx.las 16 800 70 0 
zxOdynx 1.las 60 800 70 0 
zx0dyn30.las 90 800 30 0 
zx0dyn10.las 200 800 10 0 

Rzx zx5stallas 19-11-92 330 700 70 200,503,0 are 0,2 
zx5dynmx.las 50 700 70 0 
zx5dyn30.las 80 700 30 0 
zx5dyn10.las 180 700 10 0 



Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode Time inL 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) [sec] 

Rxz xz1stat2.1as 20-11-92 250 450 70 98,49,10 are 0,2 
xz1dynmx.las 30 450 70 0 
xz1dyn30.las 60 450 30 0 
xz 1 dyn3l.las 60 450 30 0 
xz1dyn10.las 120 450 10 0 

Rxz xz2stallas 20-11-92 250 450 70 92,500,10 are 0,2 
xz2dynmx.las 30 450 70 0 
xz2dyn30.las 60 450 30 0 
xz2dyn10.las 120 450 10 0 

Ryz yz1statlas 20-11-92 250 450 70 139,45,10 are 0,2 
yz1dynmx.las 30 450 70 0 
yz1dyn30.las 60 450 30 0 
yz 1dyn 10.las 120 450 10 0 

Ryz yz2statlas 20-11-92 250 450 70 132,492,10 are 0,2 
yz2dynmx.las 30 450 70 0 
yz2dyn30.las 60 450 30 0 
yz2dyn10.las 120 450 10 0 



- -----------------------------------------

Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode Time int. 
[sec] [mm] [mm/s] (x,y,z) [sec] 

Rxy xyhstat1.1as 20-01-93 180 400 70 125,150,420 straiëhtness 0 
xyhdynmx.las 40 400 70 s ort 0 
xyhdyn30.las 60 400 30 0 
xyhdynlO.las 120 400 10 0 

Rxy xyhstat2.las 21-01-93 180 400 70 757,150,420 straiëhtness 0 
xyhdnmx2.las 40 400 70 s ort 0 
xyhdn302.las 60 400 30 0 
xyhdn102.las 120 400 10 0 

Rxy st2ctrl.las 21-01-93 180 400 70 757,150,415 are 0 

Rzy zyhstatlas 21-01-93 180 400 70 155,150,388 straiëhtness 0 
zyhdynmx.las 40 400 70 s ort 0 
zyhdyn30.las 60 400 30 0 
zyhdynlO.las 120 400 10 0 

Rzy zyhstat2.las 21-01-93 180 400 70 757,150,387 straiëhtness 0 
zyhdnmx2.las 40 400 70 s ort 0 
zyhdn302.las 60 400 30 0 
zyhdn102.las 120 400 10 0 

Rzx zxhstatlas 21-01-93 280 750 70 150,19,389 straiëhtness 0 
zxhdynmx.las 50 750 70 s ort 0 
zxhdynlO.las 180 750 10 0 

Ryx yxhstat.las 21-01-93 225 650 70 250,22,420 straiëhtness 0 
yxhdynmx.las 50 650 70 s ort 0 
yxhdyn30.las 75 650 30 0 
yxhdynlO.las 180 650 10 0 



Meting Filenaam Datum Totale tijd Verpl. Snelheid Nulpositie Lasermode Time int. 
[sec] [mm] [mm/s) (x,y,z) [sec] 

Aantasten Program 1.1as 20-01-93 3 strai~hbless 0 
Program3.1as 3 s ort 0 
Program4.1as 3 0 
Progr41.las 3 0 
Progr42.1as 1 0 
Progr43.1as 3 0 
Progr44.las 1 0 

Duurproef lngfix2.1as 20-01-93 40000 0 0 strai~hbless 0 
s ort 0 

Meting Filenaam Datum Totale tijd Opmerkingen 
[sec] 

Rxy Ang1_tab.las 13-09-93 30 Hoek- en interferentiespiegel dicht tegen elkaar op meettafel geplaatst 
Ang2_tab.las 10 tt 

Ang3_tab.las 10 Hoek- en interferentiespiegel ver uit elkaar op meettafel geplaatst 
Ang4 tabJas 30 .. 

Rxy Rxy_conl.las 13-09-93 15 Hoekspiegel aan pinole bevestigd, interferentiespiegel op tafel; spiegels dicht tegen elkaar 
Rxy _con2.1as 15 Hoekspiegel aan pinole, interferentiespiegel op tafel; sp1egels dicht tegen elkaar, afgeschermd 
Rxy_con3.1as 30 .. 
Rxy _con4.1as 15 Hoeksp. pinole, interf.sp. tafel; sp. tegen elkaar, afgeschermd; machinebesturing uitgeschakeld 
Rxy_ con5.1as 15 Hoeksp. pinole, interf.sp. tafel; sp. tegen elkaar, afgeschermd; machinebest en luchttoevoer afgeschakeld 

Rzy Rzy_conl.las 13-09-93 15 Hoek- en interferentiespiegel op tafel, dicht tegen elkaar, afgeschermd 
Rzy _con2.las 15 Hoek- en interferentiespiegel op tafel, ver uit elkaar 
Rzy_con3.1as 15 Hoekspiegel aan pinole, interferentiespiegel op tafel; spiegels dicht tegen elkaar, afgeschermd 
Rzy_con4.1as 15 Hoekspiegel aan pinole, interferentiespiegel op tafel; spiegels ver uit elkaar 
Rzy_con5.1as 15 Hoeksp. pinole, interf.sp. tafel; sp. tegen elkaar, afgeschermd; machinebesturing uitgeschakeld 
Rzy con6.las 15 Hoeksp. pinole, interf.sp. tafel; sp. tegen elkaar, afgeschermd; machinebest en luchttoevoer afgeschakeld 


