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Voorwoord 

In di t versl ag Nordt de kal i brati e van de U1'11'1200, een Uni versel e 

l"Ieehi croscoop (2-di lIIensi onaal), besproken. Het doel - ¥-an -di t-versl ag 

is het vistleggen van hoe de kalibratie verricht is, zodat de volgende 

kalibratie (tussenperiodes van 5 jaar) snel en gelllakkelijk kan 

verlopen. Hierbij gaat het om de vastlegging van de meetopstelling, de 

lIIeting zelf en de uitNerking van de meetresultaten. 

De lllitingen zijn uitgevoerd in (en in opdracht van) het Laboratorium 

voor Seoaetrische Lengtemeettechniek, afdeling Werktuigbouw, 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Bij de verantwoording 

UI"I1"I200 (hoofdstuk 5 : 

ing. K.S. Struik. 

van de beste nauwkeurigheidsgrenzfn van de 

Fouhnanal yse van de Blet i ng) is gehol pen door 
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O. Inleiding. 

In dit verslag Mordt de kalibratie van de UMH200 besproken. Dit is een 

Universele r1eehicroscoop Melke geschikt is voor optische en 

•• chanische •• tingen. All eerste Mordt er een kart. beschrijving 

gegeven van de meet.achine. 

Hierna volgt ir ien besc:hrijving van de gedane metingen, waarbij het 

.eetprincipe, de lIIetopstelling en de resultaten van de • ..tin~ -",orden 

besproken (hOOTdstuk 2 en 3, meting van respectievelijk de 

lineairiteH en de rechtheid, gekolllbineerd lilt de huksheid, van de 

bei de usen). 

In hoafdstuk 4 voIgt een karte beschri jving van de meting van -de 

ratitie-Ihijkingen van de assen. Voor deze ahijkingen zijn~·in dit 

verslag de resultaten van de varige kalibratie gebruikt ('83), ollldit 

dezi .eting wegens gebrek ian tijd nog niet is uitgevoerd. 

Als 1 utlt! wardt een veranhaardi ng voor de beste nauwkeuri ghei ds

grenzen vln de Ur1M200 gegeven. Deze bevat een Toutenanalyse van de 

lineairiteits.eting en een salllenvattend gtheel, Mat betreft de 

nau",keurigheid van de UI111200 berekend ui t de lleetresultaten van de 

kali briti e. 

Voor hit berekenen van de bestpassende iijnen is gebruik gemaakt van 

un 2D-soitwarepak ket, weI ke staat op de cOlllputer di e aangeilotan is 

op de UMM200 (zie hoofdstuk 1). 
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1. Besenrijving van het meetaeparaat. 

De U"M200, Universele Meetmicroseoop, is een 2-dimenlionaal 

leetinstrullent Mel ke geschi kt is voor opti sehe en lleenani sehe 

Iitingen. Op d. onderltaande figuur is een afbeelding te zienvan de 

UMt1200. 

t,' 
I' 
I~ 
• !>, , 
1. 

~~--------~--~--

Figuur I: Afbeelding van de UMM200. 

D. shndaard 9laz en 1 i ni alen van de UI1M200 z i jnvervangen door het 

inkr'lentele Ilngteaeetsysteea Minilid 310 van Heidenhain. De 

uithzing van d. lIISehaarden gesehiedt digitaal tot op eltn tiende 

Ii crouter. 

n. UMM200 is aan .In computer gekoppeld, waarop een 2D-softwarepakket 

druit dat dl aeehaarden direkt kan inlezen en verder verQrken. Dit 

prograal. staat op de harde sehijf van de computer onder de directory 
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'TURBO\PERRY\DEF', onder de naal '2DPAKMK2'. 

De verpliatsing in de X-richting vindt plaahi d.m.v, eenll&etwagen 

(nr. 1), welke' verplutsbur is over een bereit van 200II1II. Op de 

meetwagen is een meetafel (nr. 3) bevestigd, waarop de werkstukken die 

gemeten moeten worden vastgelaakt kunnen worden (veer .echanische 

metingen zijn nDg andere hulpstukken beschikbaar). 

De verplaatsing in de Y-richting gebeurt door het verplaatsen van de 

auHo.., (nr. 2) van de Uttt1200. Het bereik van de Y":,,verpluhing is 

100 ... 

Y,rd,r i. d. m •• tkop van de UMM200 nog verplaatabaar in de v.rtikale 

richUng <Z-richting), voor het scherpstellen van H afbe.elding bij 

een optische .eting. 
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2. Lineairiteitsmeting m.b.v. de laser. 

2.1 Het principe van de meting. 

De .eting vln de lineairiteit bestaat uit een vergelijkingsmeting van 

de waarde die de U""200 aangeeft t.o.v. de waarde die de laser 

aangeeft. Ui t het verschil van deze waarden wordt de ahi jld ng van de 

U""200 bepuld. 

Vaar het I.ten van de lineairiteit van de U""200 (ijking van de 

Heidenhain linia1ln) wordt een HeNe-laser (HP 5S28A) gebruikt. Verder 

wordt er gebruik ge.aakt van de volgendeoptische hulpstukken: 

- een lineaire interferometer (107bbA); 

- twee lineaire retro-reflektors (10767A). 

Het schema van de gebruikte opstelling is te zien in de onderstaande 

fi guur. 

f, c 

Figuur 2: Schema laseropstelling lineairiteits.eting. 

De retro-reflector1 (b) is op de interferouter (al gemonteerd, en 

dient ill referentiespiegel. Retro-refleetor2 (e) wordt gebruikt als 

meetspiegel. De interferometer splitst de laserbundel in tweeen 

1ft; f2), zodat de ene bundel nur de referentiespiegel en de andere 

naar de meetspiegel gestuurd wordt. 

Door verpliatsing van retro-refleetor2 (bij het lISten van de 

lineairiteit van de V-as, bij de meting van de X-as wordt de 

interferometer en de retro-reflectorl verpliatst) wordt een 

frequentie-versehil verkregen (f2; fl-..1f1) wat na verwerking het 
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Ihhndsverschil, Lg.v. de verplaatsing, op de display van de laser 

hat zien. 

2.2 Gebruikte meetDpstelling. 

Yoor het meten van de lineairiteit (lineaire afstands.eting) gelden de 

volgende richtlijnen voor de plaatsing van de optiek : 

de interferoMeter lIoet tussen de retro-reflektoren de 

laurstaan, zodat de laserbundel bi nnentreedt bi j een van de 

uiteinden van de pijlen die op de interferometer staan 

afgebeeld; 

een gedeelte van de Dpti ek (i nterferoaeter+retro-ref lektor of 

retrD-ref lektor) lIoet op de plaats van het .eetgereedsthap 

geplaatst worden en het andere op de plaatst waar zith normaal 

het .eetobject bevindt; 

de optiek lIoet zo opgesteld worden, dat bij beweging van de 

.achine de optiek uit elkur gut (geplaatst in het 'near end 

of travel'). 

Op de onderstaande figuur is te zien ~oe de opstelling voor de 

lineairiteitueting van de UI1M200 (voor de meting van de X-as) is 

Qeruliseerd. 

---.p.tp, I'Y) I); £" 6 k 0 P 

_____ -+ I(1ESS;,q j fl UM £ 
1o--c=:::::;:;;::z:5 

It'I-----,foo- It ~ II /I) At It" 

..--....-;.,~----a.- He {IlCJ -If e lie c lOll .;.. 
t:eye>6/AJ, vOt:>j#.. AS 

r--;--r--L::~,,--':::::::""-,=:::::::::;t:-___ t;. ;/U {st; fell (Jf4fi!F~ -t-
~ " KE6~oAefkcloL 
, --<~" -' -----~~ vLJflkt'f4teAl 

_'\ \I--_. _____________ .~~ __ ~'_~~:;:;:~:~~.M) 
uu.e~ 

Figuur 3: Gebruikte meetopstelling voor de lineairiteitsmeting. 
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De laser is op een statief geplaatst (hoogte Vin de gezillenlijke 

tU55enstukken is 60t.) en staat in Iijn met de X-as. Het statief bezit 

de logelijkheid' 01 de laser in hoogte te verplaatsen en 011 de luer 

uit te richten, zodat de laserbundel in lijn gebracht kan worden DIet 

de beweging Vin de X-verplaatsing (zie voor de uitlijnprotedure 

bijlage 1, pagina 27). 

De retro-reflector2 is bevestigd aan de meetkop van de Ut1H200. Dit is 

gebeurt •• b.v. een t1essingplaat, waarop verschil1ende 

bevestigings.ogelijkheden (schroefdraad, gaten) zitten voor 

bevestiging van apparatuur welke nodig is voor de kalibratie, lI.b.v. 

een as let een schroefdraad verbinding MIO. 

De interfero.eter en de retro-reflector1 zijn geplaatst op de 

X-verplaatsing, en •• b.v. len vlakplaat opgehoogd tot in de Iijn 

waarin geleten wordt. 

Voor de autolatische co.pensatie, van de temperatuur van de liniaal en 

de toestand van de lutht (de golflengte van het laserlicht is 

brekingsindex-afhankelijk), zijn twee sensor en op de UHH200 

ungebratht. 

De sensor voor het uten'van de temperatuur van de liniaal is zo dicM 

logelijk in de buurt van de liniaal geplaatst (niet lIogelijk om deze 

op de liniaal te plaatsen). 

De sensor voor het aeten van de toestand van de lucht is op de UMH200 

bevestigd, op ongeveer dezelfde hoogte als Maar gemeten wordt met de 

laserbundel (de pijl op de sensor loet amhoog wijzen). 

Vaor het met en van de lineairiteit van de V-as is de gehele opstelling 

90
0 

d ge ruid, zodanig dat de laser nu voor de UHH200 staat. Het 

verschil let deu I.ting t.D.V. de uting van de X-as is dat nu de 

retro-reflettor2 beweegt, en de interferometer en de retro-reflector! 

op de niet bewegende X-verplaatsing staan. 

2.3 t1eetprocedure. 

Yoordat er gemeten kan worden .oet de laseropstelling eerst goed 

uitgelijnd worden (zie voor de uitlijnprocedure voor afstands.etingen 

bijlage 1, pagina 27), Dit gebeurt door eerst op het DOg de laser zo 
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goed aogelijk in lijn te zetten filet de lijn waarin norual gueten 

Nordt. 

Hierna wordt de -laser in lijn gebracht met de beweging van de .eetas 

(afdekken vJn de interferoaeter-uitgang die naar de retroreflector~ 

gut). De laser wordt nu ingesteld op de retro-refiektorl die op de 

i nterfero •• tu gep! .. tat is, zodui 9 dat de terugkerlnde bundel in de 

onderat. opening van de laserkop terugkeerd (target voor onderste 

opening draaien, en het kleine gat voor de bovenste opening). 

De laser aoet nu zo geplaatst worden dat in de begin- en eindpositie 

van dlt uehagen de laserbundel op het target terugkeerd (op dezelfde 

plek, de spot van de laserbundel mag niet verschuiven). 

Als de laser goed genoeg is uitgelijnd, kan de afdekking van de 

interfero.eter venJi jdert worden. Door verdraaien en het in hoagte 

ver.tellen van retro-reflector2 /loet' gezorgd worden dat de 2 

terugkerende spots van de 1 aserbundel silllenvall en op het target voor 

de onderste opening van de laserkop ('overlapping dots' methode). 

De uitlijning kan gekontroleerd worden door voor beide openingen van 

de lIserkap de grote gaten en de laser in de 'other '-stand te zellen 

(aeehtand van de laser' voor afstandmet i ngen). Al s de 1 aseropstell i ng 

goed iI uitgelijnd tloet de 'ready'-aanduiding op de laser oplichten, 

en aoet de stralingsterkte (te zien d.lI.v. schaalaanduiding 

'beustrength') van de laser over het hele .eettraject in het groene 

Qebied blijven. 

De aeting van de lineairiteit van de U"H200 bestaat uit een tleting van 

het totale .eetbereik en van een meting op verschillende puntln binnen 

het uetbereik. 

Het totale .eetbereik wordt ge.eten, om te kijken wat de afwijking van 

de UPU'I200 is t.o.v. laser over 200mlll voor de X-as, en over 100.,. VODr 

de V-as. Dit gebeurt door de .eetwagen in de nulstand te zetten (In dl 

laslr resellln), durna in de eindstand en dan weer in de nuhtand 

(X-UI 0 .. - 200 .. - Ou, V-as (verplaahing meetkop): On - 100II1II -

0 •• ). Het gahlel wordt 3 maal uitgevoerd, waarna de g •• iddeide 

afwijking van het totale .eetbereik "ordt berekend. 

De .eting door het meetberlik gebeurt door het doen van len Heen

(X-as; Oil,. -+ 200mll, V-alB 0 •• -+ 100mlll) en len TeruQ/leting (X-as: 

20Q •• -+ Om., V-as: 100.1 -+ 0 •• ) op vastl punten binnen het meetbereik. 
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Dezl punt en zijn voor de X-as: 

0 •• - 2 •• - 8 •• - 16 •• - 22 •• - 34 •• - 42 •• - 56 •• - 80 •• - 92 •• -

97 .. - 117 ... - 125 •• - 13811181 - 140 •• - 156 .. - 172 ... - 177111.-

182 •• - 196 •• - 200 ••• 

Yaar de V-as zijn dit 

0 •• - 2 •• - B •• - 16.m - 23 •• - 34m. - 37m. - 39 •• - 42.81 - 47 •• -

52 •• - 568. - 79 •• - 91 •• - 9681 •• 

De aetingen door het meetbereik "orden, veor de beide as sen , 3 llial 

uitgevaerd. 

De ahijkingen, van de schaal van de UI'11'1200 Le,v. de luer, die 

Qeuten "orden bij een Heen- en Terugmeting .agen 51echts een paar 

thnde .icrOlleter van elkaar verschillen. Als dit niet zo is, dan is 

er iets fout gegaan en moet de lIeting opnieuw worden uitgevoerd. 

2.4 l1eetresultaten. 

Bi j de aeting van het totale meetbereik van de UI111200 werd voor de 

X-as een afwijking ge.ehn van +1;'1. en vaor de V-as een ahijking van 

-O,l~., Deze afwijkingen is bij het resultaat van de Heen- en 

Terugmetingen oak weer te vinden. 

Vin de 3 gedane Heen- en Terugutingen is het gemiddelde bepuld (zie 

vaor resultaat bijlage 2a, pagina 28 en 29) I en door dit gemiddelde is 

fen bestpassende rechte bepaald. l1.b.v. deu rechte is een correctie

for.ule bepaald (gespiegelde vorlll van de bepaalde rechte t.o.v. de as 

.llrlingl ge.eten wordtl. De gecorrigeerde .eetresultaten (zie bijlage 

2a en VDor grafiek bijlage 2b, pagina 30) zijn vergeleken llet die van 

de vor i ge kal i brati e (z i e bi jl age 2a en voor grafi ek bi jl age 2c, 

ptlgini 31). Uit vergelijking met de resultaten uit 19B3 voIgt dat de 

lineairiteit slechter is geworden. 
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De bepaalde correctieforlule uit 

lineairiteit van de X-as is 

de meetresultaten 

C1s-O.4-1/190, waarbij 1 de .eetlengte is. 

De UII i uh .• hi jk i ng die hi erbi j optreedt is gel i jk aan 

±1.0~t. (zie voor de uiherking hiervan 5.11. 

De correcti efor.ule voor de V-as voldoet aan . . 
C2=-O.1+1/1BO, waarbi j 1 de meet lengte is. 

De aax i aal e ahijkijking die hierbij optreedt is geliik 

to. 4~1. (zil VDor de uitwerking hiervan 5.1'. 
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3. 6ekombineerde haaksheid/rechtheidmeting. 

Het .eten v.n de rechtheid gebeurt langs de uiteinden van een 

bl Dkhaak. Deu lIeti n9 wDrdt gedaan in kombi nati e Rlet de haakshei d

atU n9. O. de vor. van de blokhaak ui t het rnul hat van de aeti ngen 

h filteren wordt gebruik geuakt van het ollslagprincipe. Het bepalen 

van de bestpassende lijn door een serie meetpunten en het bepalen van 

hoek In tuslen lijnen gebeurt m.b.v. het 2D-softwarepakket. 

3.1 Het omslagprincipe. 

eij het meten van de haaksheid en de rechtheid van de UMM200 •• b.v. de 

bl Dkhuk moet de fout van de blokhaak nitt meegenDRlen worden. Dit 

wordt vDorkomen door de desbetreffende lIeting 2 keer ui t tli! voeren. 

Bij de tweede lIeting wor~t de blokhaak omgedraaid, zodat de opstelling 

gespiegeld il in de lijn van de bewegingsrichting. Oit geldt VDor de 

rechtheidueting, want bij de haaksheidllleting kan in principe naar 

twee kanten oagesl.an worden (voor voorbeel den van de verschi 11 ende 

gebruikte opstellingen zie pagina 16 en 17), 

De afwijking van de .achine Mordt nu als voIgt berekend = 

de afwijking van de IUchine wordt voorgesteld door de funktie 

fex), en de afwijking van de blokhaak als g(x)j 

het resultaat van de eerste meting is de afwijking van de 

blokhaak plus de afMijking van de machine f(x)+g(x); 

bij de heede lIeting, als de blokhaak is ollgedraaid, is de 

afwijking van de machine hehelfde als voorheen, terwij} de 

afwijking van de blokhaak is gespiegeld (negatief geworden 

t.o.v. de eerste meting; hierbij maet weI de tasterrichting goed 

ingesteld worden, anders Mordt de afwijking van de machine 

negatief gueten, en dus uitgefi lterd) , di t !evert al Ii 

resultaat : f(x)-g(x) ; 

dDor nu beide metingen bij e1kaar op te tellen en te del .. n door 

2 Mordt de afwijking van de machine verkregen (zie figuur 1) 
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: 2 

I o I 

Figuur~: Voorbeeld berekening omslagmethode. 

A 15 d e be ide let i n g en v an elk a a r .., 0 r d en a f get r 0 k k en ( i. P • v • 0 pg e tel d ) 

en vedeeid door 2, dan voIgt hieruit de af..,ijking van de blokhaak. 

Bij het .eten van de rechtheid en haaksheid m.b.v. de b10khaak .oet er 

op velet ..,orden dat de t..,eede meting op deze1fde plaatsen gebeurt a1s 

bij de eerste uting. Ais dit niet gebeurt dan kan een andere vorl! of 

af..,ijking ge.eten ..,orden als de eerste keer, ..,aardoor niet de 

gespiegelde af..,ijking gelleten lIIordt. Om dit te voorkomen zijn er op de 

blokhaak stickers (in de vorm van pijlpunten) geplakt aan het begin

en eindpunt van de lijn ..,aarlangs gemeten ..,ordt. 

3.2 Gebruikte .eetopstelling. 

De gebruikte blokhaak is van het fabrikaat Mahr met aflaetingen van 

300 .. *200 ... De blokhuk is op de meettafel van de UHM200 gespannen 

(zie figuur 4), zodat de controle van de huksheid en de rechtheid 

ongeveer in hetzelfde .eetgebied plaatsvindt ..,aar normaal gemeten 

lItordt. 

itS vOOP. L.e lIe1 l ,! ,I-j A,.", 
P ,,.,, t 

~~f;,tnfitf IDp tAhn loO 

'----;). t L ok i II A k 
___ --:::::c_c==-----.... kle m-

"----r------=---~--~--~ t"~t e ~ . 

Figuur $: Gebruikte meetopstelling (opstelling nr.3). 
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DI blokhiik is op tlTlee punten vastgeklead op het korte uiteinde 

(diksh uiteinde) van de blokhaak, zodanig dat er lIet de taster nog 

over .en lengte" van 10011. gelleten kan worden. Dit is gedaan, 011 te 

voorkollen dJt er aflTlijkingen in de haaklheid zouden optredln tan 

gevolge van verdraaiingen (b.v. aIs er vastgeklud zou worden op het 

korte en het lange uiteinde van de blokhaak). 

De afwijking in de richting loodrecht op de bewegingsrichting van de 

UI'I1'I200 wordt geuten lI.b.v. een taster, l'Iahr 'feinpruf' nr.1301. De 

uitlezing van de taster gebeurt digitall lIet len l'Iillitron (Mahr 

• hi npruf ')' 

De taster is bevest i gd un de lI!etkop van de LlH1'I200. Hi ervoor is 

gebruik gellaakt van een Hessingplaat waarop Inkele bevestigings

lIogelijkheden (schroefdraad, gaten) zijn voor apparatuur benodigd voor 

kalibratie van de U1'I1'I200. 

In deze plaat is een as 4to •• gezet, lI.b~v een schroefdraadverbinding, 

wuraan de taster bevestigd is via nog enige andere dwars

verbindingen. 

Voor het lIeten van de haaksheid is het nodig 011 de taster te 

Vltrplutsen van de meti'ng langs de X-richting naar uting langs de 

Y-richting. Hierbij loet er opgepast worden dat er niet tegen de 

blokhaak gestoten wordt, omdat verschuiving van de blokhaak het 

resultaat van de leting beinvloedt. 

3.3 Heetprocedure. 

'Joor het gekollbineerd uten van de rechtheid en de haaksheid van de 

UHH200 zijn er 3 verschillende opshllingen gebruikt (blokhaak in 3 

verschillende posities). Bij de eerste opstelling worden metingen 

vedaln voor het berekenen van de rechtheid in de X- en Y-richting, en 

de haaksheid (resultaat : f(x)+g(x) ). De gespiegelde Inegatieve) vor. 

Mordt gelleten lIet de opstellingen 2 en 3 (resultaat : f(x)-g(x) ). Bij 

opstelling 2 "orden metingen gedaan voor de rechtheid in de X-richting 

en de haaksheid, en bij opstelling 3 voor de rechtheid in de 

V-richting. 
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Opstelling 1 (meten rechtheid X- en V-as, en haaksheid) : 

o 200 

Meetto.fel 
blOkho.o.k 
to.ster 

to.st.ri. + 

Figuur 0: Positie blokhaak opstelling 1. 

H.b.v. de taster wordt het lange uihinde Vin .d.a blokhaak 

uitvelijntl in de X-dehting (0-200II1II1, door te zorgen dat hltt 

begin- en eindpunt van de meetlijn op de Q-lijn liggen. 

"'imneer de blokhuk uitgelijnd is, wordt3 llialde rechtheid van 

Cle X-iS Vin de UMrt200 gneten (",aarbi j om de 2.011111 .enmeetpunt 

genolen wordt). Di t gebeurt door een heen- (0 ... 200 ... ) en un 

terugaeting (200 •• -+ 0), dus in totaal 6 letingen. Hierna moet de 

taster verplaatst worden van meting langs de X-richting nau 

~etjng langs de V-richting. 

Nu i..uli:t een lijn (angeveer 10 meetpunhn) in de V-richting langs 

het Korte uiteinde van de blokhaak gneten worden. M.b.,,_ het 

2D-sofharepakket kan nu de hoektussen de gueten 1 i jnen (l angs 

X-as, I.etpunten van de reehtheidsmeting, en V-as) berekend 

Morden. 

Ais de hoek tussen de uiteinden berekend is, dan kan 4e blokhaak 

hngs de V-iS (korte uitei nde) ui tgeli jnd worden. Nu lIIoet wur 3 

.. ill de reththeid gueten "orden (011 de 10 ... ,len uetpunt). Dit 

gebeurt door un heen- (0 -+ 100 .. ) en terul}aeti ng (100 .. -+ 0), 

dUI b .. tingen. 

- 16 -



Opstellina 2 (aeten rechtheid van de X-as en haaksheid) 

\J 
~O 200 

-........J 

J 
0 
<c-f 

0 

L 
f(} Lx 

to.st,rL 
FiQuur 7; Poaitie blokhaak opstel1ing 2. 

Elrit .Olt de blokh.uk weer uitgelijnd worden in de hrichting, 

wa.rna wier 3 maal de rechtheid gemeten moet worden (zie 

beschrijving opstel1ing 1). 

Ni het aeten Vin de rechthei d moet de taster verpl aatst worden 

Vin uting hngs dOe X-richting naar meting langs de V-richting. 

De lijn hngs het Korte uiteinde van de blokhaak .• oet nu gUlten 

worden (ongeveer 10 aeetpunten), waarna de hoek berekend kin 

worden tU5sen de geaeten lijnen Ilangs X- en V-as). 

Opstelling 3 eleten rechtheid V-as) 

L+x 70 0 
<c-f 

P' 
~ 0 200~ 
~ to.st,rL 

Figuur B; Positie blokhaak opstelling 3. 
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De bIokhuk lIoet ui tgel i jnd worden 1 angs het korh· ui t.fti nde (i n 

de Y-richting). Hierna lIoet 3 Ilia I de rechtheid un .. de Y-tlS 

gelleten worden (zie beschrijving opstelling 1). 

3.4 Heetresultaten. 

De resultaten van de lIeting van de rechtheid zijn te zien in bijlage 

31, pagina 32. De geuten f(x)+ghd vorun zijn in deze .bljlage 

genullllerd llet Rl en de fhd-g(x) vorno ut R.2 (voor grafi.ken van de 

uetresultaten zie bijhge 3b, pagina 3,3 en 34). Deu resultahn zijn 

het ge.iddelde van 3 Heen- en Terugletingen. De g •• iddelden zijn 

opgeteld en gednid door 2 ([R
g1

+R
g2

J12). Hat eindrnultut, in 25-

wllrden, van de rechtheidsmeting is (zie bijlage 3e, pagina 35) 

veor de X-as : 2SRx~O.B~; 

vaor de V-as : 2SRy.O.5~m. 

Bij deze uting is geen vergelijking lilt een vorig rnultaat, amdat 

deze eeting bij de vorige kalibratie niet is uitgevoerd. 

Bi j het .. ttn van de rechthei d werd in de bei de usen enhysteresi s 

glvDnden. De grDotte hi ervan is: VDor de X-as O. 5~lm, 

en VDor de V-as l.Opm. 

De geleten hoeken bij de lIeting van de haaksheid van de U"1'1200 

zijn VDar de verschil1ende opstellingen geilliddeid. Hat. resultaat 

hiervan is 

0 
VDor de f(x)+g(x) vor. H1=O.00015 ; 

VDor de f(x)-g(x) 
0 

vorm H
2

=O.00055 • 

De ahlijking in de haaksheid van de UHH200 is nu gelijk aan : 

o 
Af"'H,UHH200=(Hl+H2)/2=(O.00015+0~00055)/2=O.00035 =1.3". 

Een afwijking van 2" kallt oversen met &en ihijking van ¥illl.over een 

afshnd van 100 ... Hieruit volgt voor de gelleten ahijking in de 

hukshei d : 

AfwH,UHH200 ~ 0.001I11m/l00mlll. 

Dit is in Dvereenstening ut de gueten haaksheidahijking bij de 

vorige kalibratie uit '83 (zie lit.3). 
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4. Meting van de rotatie-afwijkingen yan de beide assen. 

4.1 Beschrijving Vin de meting. 

De rotitie-ahijkingen van de beide assen is gecontroleerd Met nn 

lutocolliaator van het fabrikaat Hilger ~ Watts, serienummer 135075 en 

intern registratienu.aer WT0432. 

De tlutocoll hator is zowe} bi j het uten van de X-as al5 van de Y-u 

op de UM"200 geplutst. Bij het uten van de rotatie-ahijkingen van 

dl! V-as i Ii de autocolH utor evenwi jdi 9 un de verplaahi ng in de 

Y-richting geplaatst. 

Bij het aeten van de rotatie-afwijkingen van de X-as is gebruik 

g.uakt van .ltn Hilger Ie Watts spiegel 0111 de bundel 90° af te laten 

buigen. Dit is gedaan 011 de invloed t.g.v. het kantelen van de U""200, 

bij verplaatsing van de meetwagen, op de lIIeetresultaten te eliaineren. 

Deze kanteling van de U""200 vindt plaats, doordat de vi~er, waarop de 

UH"200 geplaatst is, niet voldoende stijf is. Hierdoor kon de 

autocolli.ator niet op een statief voor de U""200 geplaatst worden. 

4.2 Heetresultaten. 

De resul taten van de aet i ng van de rotati e-ahi j ki ngen van de bei de 

asse" zijn te zien in bijlage 4a, pagin. 30. De grafieken van de 

aeetrelultaten staan in bijlage 4b, pagina 37 en 38. 

Bij een ratath-ahijking van ft" is er un invloed van 1pIII over een 

If stand Vin 100 ••• 

Tijdens de beweging van de beide ~ssen cnt.taan de volgende 

If"ijkingen t.g.v. rotaties 

bij de X-as <tll1; 

bij de V-as <to.S". 
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5. Verantwcording van de beste nauwkeurigheidsgrenzen. 

5.1 Foutenanalyse van de lineairiteitsmeting. 

De i ngebouwde Hei denhai n lUetsystelllen z i jn gecontrol eerd aet behulp 

van een laser.,etsysteell. De analyse van de toevallige afwijkingen die 

hierbij kunnen optreden worden hierna geanalyseerd. Deze zijn te 

"ijten aan Dnzekerheden in : 

de golflengte van de gebruikte lichtbron; 

de brekingsindex van de lucht; 

de uitzettingscoefficient van het meetsysteem; 

de niet evenwijdigheid van de laserbundel aan de beweging van de 

tafel. 

De gOlflengte van de gebruikte lichtbron 

De relaUe onnauwkeurigheid in de frequentie Vln de lanr. is 3*108 

(2S1); (zie hiervoor lit. 2). 

Brekingsindex van de lucht 

V~~r de brekingsindex van de zijn de volgende grDotheden van belang, 

aet tevens hierbij hun relatieve invloed 

de druk O.Sabar. geeft een af.ijking van 1.5*10-7 (252); 

de telllperatuur 0.15 DC geeft een afwijking van 0.15*10-6 (2S3); 

de vochtigheid afwijking van 30X geeft 3*10- 7 (2541; (zie hiervoor 

lit. 2). 
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De uitzettingcoefficient van hit meetsysteem 

Bij de invloed van de onzekerheid in de uitzettin.gscE fficient speien 

atSaT tn aTtso: een rol. wurbij a de lineaire uitzettingscoi:Hficient 

is en T de te.peratuur. 

Heidenhain geeft als waarde veor a ; a=Btl0-6 ± 2f10-6• 

De invleeden hiervan zijn respectievelijk (19°C $ T ~ 21°C): 

8t10-6tO.15=1.2*10-6 (25
5
), 

2t10-611.0=2.0*10-6 (2S
6
)· 

Dit zijn de relatieve invloeden van de onzekerheid van a en de 

verlchil temperatuur. 

D. niet evenwijdigheid van de laserbundel aan de tafelbeweging 

De uitlijnfouhn van de laserbundel (zie onderstaande figuur) geven 

.en afwijking van 'met ~ = aIL) : 

222 
afw.=~*lf~ =~tlf(a/l) =~fa 11. 

Figuur 9: Uitlijnfout van de laserbundel. 

De uitlijnfouten zijn niet relatief weer t. geven. Deze is voor 

1=200 •• en a=0.2 •• gelijk aan 

O.2p. (25
7
), 

en VDor 1=100 •• en I=O.lmm gelijk aan 

O.lp. (25
B

). 

25 • ~ (25
1

)2 + (25
2

)2 + (25
3

)2 + (25
4

)2 + (25
5

)2 + (25
6

,2 rel.aflll. 

• vi 9 + 225 + 225 + 900 + 14400 + 40000 ' t10-8 

-6 
• 2.36*10 • 
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Voor 1=2001lm g~ldt : 

-6 
2S200.11-200*2.3~*10 ~0.48Mm 

j 2 2 * 2' j 2 2 2' 
2S200u ,tot- 2S 200mm +25 7 +2S 1in ,x = 0.48 +0.2 +0.9 =1.0PII; 

en voor 1-10011. geldt : 

j 2 2 * 2' j 2 2 21 
25100Ilm,tot= 25100llm +258 +25 1in ,y = 0.24 +0.1 +0.3 =0.4~~. 

It 
2S 1in is de 2S-\IIaard~ van d~ band waarin de lIeetresultat~n na 

corr~ct i e liggen (zie bijlag~ 2b, pagina 30). 

Concl usi e 

De af\llijkingen van de lineairiteit van de X-as Lo.v. de nominale 

stand bedragen : 0 tot +2~(tII. 

De af\llijking van de X-as t.o.v. de correcti~lijn Cl=-O.4-1/1BO 

bedraagt ±1~11I. 

De ahi j k i ngen van de 1 i neai r i hi t van de V-as t. o. v. de nOlli nal e 

stand bedragen : +0.2.'18\ tot -0.5pm • 

. De af\llijking van de V-as t.o.v. de corr~cti~lijn C2=-0.1+1/180 

bedraagt ±0.4." •• 

5.2 Afschatting van de onnau\llk~urigh~id van de meetmachine. 

D. afzond.rlijke afwijkingen van de UMM200 zijn hi.ronder sam.ngevat. 

Onbekende systematische afwijking~n 

X-as V-as 

A. Rotatie O. 5~lm O. 5~(m 

(invloed bij 

2D-llet i ng) • 

B. Lineairiteit C1=-O.4-1/180 (pm) C2=-O.1+1/1BO ( ~III ) 

- af .... tov cor. 1 • O~(m O.4,u1l 

C. Rechtloop 1 • O~(m 1 • O~(m 

(+ hysteresis) 

D. Haakshei d 1.3" 

(2D-invloed) -
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Voor de lD-onnauwkeurigheid van de UMM200 geldt 

Hierbij is aIleen de lineairiteitsafwijking van invloed. 

Dit is voor Ae X-as 

na torectie van de X-waarde lIet Ct =-O.4-1/1BO blijft een onbekende 

Iysteutische ahijking bestaan van 1,«m (2S-...aardel. 

Voor de V-as geldt 

n. corr.ctie vln de V-waarde lIIet '2--0.1+1/180 blijft .en 

onblkende systematische ahijking ontstaan van O.5,t.lm (2S-waarde). 

Voor de 2D-ennauwkeurigheid van de UMM200 geldt 

In de X-richting hebben de velgendt afwijkingen invloed 

& door R (rotati. 011 de Z-as) : 0.5#11; zx 
~ door T (lineairiteit van de X-as) : 1.0~.; xx 
t1X door T (recht 1 oopnauwkeur i gh8i d van de V""IS +hYihresi 5 van 

xy 
de V-as hierin verwerktl ; 1.0~m; 

Hieruit vol;t dat : 2s x.v1 0.52 + 1.02 + 1.02 

In de V-richting hebben de volgende afwijkingen invloed 

~V door R (rotatie all de Z-as) . O.S,MIIl; zy . 
~V door T (lineairiteit van de V-as) . O. 4~(RII yy . 
IlV door T (rechtloopnauwkeurigheid van de X-as + hysteresi 5 van yx 
de X-IS hierin verwerkt) . 1.0#11; . 

Hieruit voIgt dat : 2Sv=~ 0.52 
+ 0.42 

+ 1.0
2 1 

=1 • 2~rr.. 

y 
X 

Figuur 10 I Schetl van .eetwaarden van een 2D-.eting. 

De afwijking Vin de .eetMaarde C (zie bovenstaande figuur) wordt 
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berekend uit SX' Sy en de als onbekend beschouwde systematische 

haakshei d ahi jki ng. Berekeni ng van de onbekende liystauti sche 

.fwijking in C :. 

Ca(X 2 + y2 ~ 2XVcos~)~T~, 
2S y.l.2,.,m. 

(2Se' 2. « ~T-~l*2x) 2. (2S
X

) 2+ { (~T -~) *2Y} 2* (2S y) 2+{ o.lT -~). (2XV )2) H2S~) 2 

.(X/C)2*(2Sx)2+(V/C)2*(2Sv)2+(XY/C)2*(2S~)2. 
De lixi.ale waarden vaor X, V en C zijn respectievelijk 200 •• , 100u 

en 225m •• Dit geeft voor 2SC : 

25C.vf (200/225)2*1.5 2 + (100/225)*1.2 2 + (200*100/225)2*(8*10-3)2 

.j 1.39 + 0.28 + 0.51 '=vf2.17 I 
"1.5~lftl. 

5.3 Ver"lrking van de meetresultaten. 

Bij de verwerking van de meetresultaten dient oak rekening gehcuden te 

worden let de standaardafwijkingen van de beide aan tastmogelijkheden. 

Hechanisch aantasten 

l(oge1 diameter (II1/II) Staafl engte (n) 

Tuter A 10 75 

Taster B 4 3S 

De standaardafwijkingen zijn gemeten m.b.v. een eind.aat van 80mm, 

hbrikut Jena. Hierbij ligt de einduat uitgericht aan de 

lachine-coordinaten. 

De standaardahijking van &en enkeh lIeting, aantasten· en invangen 

bedraagt voor: - SA=1.0p .. ; 

- 58=0.4,um. 
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Optisch aantasten 

Bij de uting is een objectief gebruikt met ten vergroting van 4, met 

boven verlic~ting. 

Geleten object : Ho •• elstreepmaat WT045. 

De berekende shndaardaiwi jki ng van een enkele uti ng ui t 16 

walrnemingen is : .anleggen op sen streep -O.3pm; 

syuetrie (tussen dubbel streep) -O.lp •• 

Meetmethoden voor het meten van uit- en inwendige maten 

Btj zo_el .echanische alsNe1 optische aentasting moet ~teeds de 

stlndurdahi jki ng van de aantast i ng blPpaal d ",orden (SA) I d.ar de 

vorlnau_keurigheid van het Nerkstuk hiervoor bepalend kan zijn. 

Voor het bepalen van de tashr con stante bij lechanische lIetingen 

dient een eindmaat van bekende lengte gemeten te worden. 

6ebruik voor de hoogste nauNkeurigheid Ptl00 temperatuuropnellers voor 

zoni werkstuk als meets'ystellen. 

Ver.lrking meetresultaten 

Dit kiln voor hdere lIeti ng ander. z i jn, lIaar i» het rasultaat een 

vlrlchi 1 van 2 let i ngen, dan wordt de total e meetnauwkeuri ghei d al!i 

hieronder berekelld. 

Wordt de leetnau",keurigheid van het apparaat als toevallige af",ijking 

beschouwd, dan wordt gevonden voor : 

de l-dhensionale uting van de X-as een ahijking 

/2*(25)2 + 1. 0
2 1 

; 

de l-dilensionale meting van de V-as een afwijking 

/2t(2S)2 + 0.4 2 I 
; 

de 2-dimensionale meting een af",ijking van v' 2*(25)2 + 1.52 

Hierbij is S de standaardafwijking van de aantasting. 
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6. Uteratuur. 

1. Users Guide (HP552BA) Laser Measurement System. 

2. Docu.entatiecentrum voor NKO-erkenningen, onderdeel : UHH200. 

3. Meetgegevens kal ibratie van de U1'11'1200, 1993 (map 4, NKO-

.rkenningen). 

4. Docu.entatiecentrua voor NKO-erkenningen, onderdeel 

Lasermeetsystemen. 
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Bijlage 1 Uitlijnprocedure. 

NO. TO USE: .-

. ,. 

a. 

a. 

- (EXISTING POSITION 
0' RETURN DOTI) 

VIRTtCAL AXIS 

+ (LASER HEAD MOVEMENT) 

+ 

--

--

INTERFEROMETER 
DOT 

. HOfUZONTAL AXIS 

+ 

+ 

+ 

t 

TURN 
HEAD 

-

--

--
TRANSLATE 
HEAD 

Overlapping DOlS Alignment Procedure 
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Bijlage 2a Heetresultaten lineairiteitsmetingen (X- en V-as). 

Lineairiteit X-as UHM200 

l1utpDlitie Guiddelde van Correctie met Resultaten 

6 utingen L=(-0.4-1I180) 19B3 

(II1II) (J.lm) (~(. ) (~(m ) 

0 0.2 -0.2 0.0 

2 0.6 0.2 O. 1 

8 0.5 O. 1 0.0 

16 0.3 -0.2 -0.2 

22 0.2 -(l.3 -0.3 

34 0.0 -0.6 -0.1 

42 O.B 0.2 -0.1 

56 O.B 0.1 -0.1 

BO 1.0 0.2 -0.1 

92 1.0 0.1 0.1 

97 0.9 0.0 0.2 

117 1.3 0.2 0.2 

125 2.0 0.9 0.3 

138 1.2 0.0 0.0 

140 1.5 0.3 0.2 

156 1.3 0.0 -0.1 

172 1.2 -0.2 -0.3 

177 1.3 -0.1 -0.5 

1B2 1.3 -0.1 -0.7 

196 0.0 -0.9 -1.0 

200 0.9 -0.0 -1.0 
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-------Li neai ri tei t V-as UI111200 . 
HutPDsi tie Guiddelde van Correctie .et Resul tahn 

b utingen L=(-0.1+1/1BO) 1983 

eu) C ~lfll) (~II ) (~m) 

0 -0.2 -0.2 0.0 

2 0.2 0.0 0.0 
B O. 1 0.2 0.0 

16 0.3 0.0 0.0 

23 0.0 -0.2 O. 1 

34 -0.2 0,0 0.1 

37 -0.1 -0.1 

39 -0.2 0.0 

42 -0.1 0.0 -0.1 

47 -0.2 0.0 

52 -0.4 -0.2 

56 -0.5 -0.3 0.0 

79 -0.4 -0.1 0.0 

91 -0.5 -0.1 0.0 

96 -0.3 0.1 0.0 
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BijlaQI 2b I Srafieken gecorrigeerde resultaten lineairiteits.eting. 

Uneairiteit X-as, UMM200 

0.9 

0.8 

0,7 

0.6 

0,6 

0,4 
. ......, 

0,3 E 
::l 0,2 '-" 
L 
II 0.1 411 

~ 0 
> a -0,1 
.; 

i. 
-0.2 

.... -0,3 0 

-0,4-

-0,0 

-0.6 

-0,7 

-0,8 

-0.9 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

"meetpositie, x-as (mm) 

Lineoiriteit Y -as. UMM200 

0.2 I )Ii'\\\ 
o. , 

r 
O~~----~~------~~~~~-------------------------4--~ 

-0.1 

i. 
CI 

-o.3~----'-----r----'----~-----r--~~----~----~--~----~ 
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meetpositie, y-as (mm) 
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Bijlige 2c : Yergelijking resultaten lineairiteitsmeting '83-'98. 

line.oiriteit X-as, vgl. '8,3-'88 

2,-------------------------------------------------------~ 

1,5 

0,5 
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--0,6 
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BijlaQe 3a Heetresultaten rechtheidsmeting (X- en V-as). 

Rllchtheid X-as UI'IM200 

t1utposi ti e Rl R2 (R 1+R2'/2 

( .. ) ( ,vl,ll (~(1fI ) (~llll ) 

0 O. 1 O. 1 0.1 

20 O.S 0.0 0.3 

40 O.J -1.7 -O.B 

60 0.7 -2.1 -0.7 

80 1.7 -2.5 -0.4 

100 1.0 -3.5 -1.3 

120 1.3 -2.4 -0.6 

140 1.3 -2.5 -0.6 

160 1.3 -2.4 -0.6 

180 1.8 -1.6 0.1 

200 0.2 -0.4 -0.1 

Rechtheid V-as UMM200 

t1lletpositie Rl R2 (R
1

+R
2

)/2 

( .. ) (~llll ) (pm) (~lm ) 

0 O. 1 0.0 O. 1 

10 O. 1 0.3 0.2 

20 0.2 0.2 0.2 

30 0.3 O. 1 0.2 

40 -O.S 0.3 -0.1 

50 -1.6 0.2 -0.7 

60 -0.9 -0.1 -O.S 

70 -1.8 -0:3 -1.1 

80 -1.7 -0.2 -1.0 

90 -0.3 -0.3 -0.3 

100 -0.7 -0.6 -0.7 
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Bijhge 3b 
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Grafieken meetresultaten rechtheidsaeting. 
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Bijlage 3c Eindresultaten (2S-waardenl rechtheidsmeting. 
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Bijlage 4a Meetresultaten van de rotatie-afNijkingen (X- en V-as). 

Rotatie-afwijkingen in het hor i zontal e vlak 

X-as V-as 

I'teetpositie Ahijking I'teetpositie Afwi j ki"9 

C .. ) ( n ) (u) ( II ) 

0 0.0 0 0.0 

20 O. 1 10 .0.1 

40 0.1 20 0.0 

60 1.1 30 -0.2 

80 1.1 40 -0.1 
.. 

100 1.3 50 0.0 

120 1.5 60 0.0 

140 1.5 70 0.0 

160 2.0 80 0.0 

180 1.4 90 .. 0.2 

200 1.7 100 -0.1 

Rotatie-afwijkingen in het vertikale vlak 

X-as V-as 

I'tutposi ti e Ahijking I'teetpositie Ahijking 

( .. ) PI (u) ( II ) 

(I 0.0 0 0.0 

20 0.2 10 0.0 . 

40 0.3 20 -0.7 

60 O.B 30 -0.7 

80 1.2 40 -O.B 

100 1.2 50 -1.3 

120 1.7 60 -0.8 

140 1.5 70 -0.6 

160 1.4 BO -O.B 

180 1.1 90 -0.6 

200 0.3 100 -0.7 
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