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INLEIDING 

Bij de afdel~ng Kwaliteitstechniek van Volvo Car Born is een drie 
dimensionale meetmachine geinstaleerd am o.a. carbodies, 
onderdelen en produktiemallen te inspecteren op maatvoering. 
Wegens het ontbreken van geschikte outillage bij Volvo is wederom 
aan het Laboratorium voor Lengtemeting van de THE het verzoek 
gericht de kontrole yan de machinespecificaties c.q. het 
opstellen van het afnamerapport voor haar rekening te nemen. 
In dit rapport worden aIleen de meetresultaten vermeldt. Voor de 
theoretische achtergrond van de geometrische foutenbronnen en van 
de gebruikte meetmethodes wordt verwezen naar WPB-rapport nr.OIBI 
~ waarin het afnamerapport van een identieke meetmachine is 
beschreven. De hier vermelde metingen zijn op een analoge wijze 
verricht, echter 3 extra metingen betreffende de doorbuigingen 
van respectievelijk de V-arm en de Z-kolom zullen in het kart 
behandeld worden. 
Alvorens tot de meetresultaten over te gaan, eerst enige gegevens 
van de meetmachine no.5296 fabricaat Stiefelmayer (fig. 1): 

offsets . X = 125 mm . 
0 

y = 172 mm 
0 

Z = 153 mm 
0 

meetbereik: X-as, 0-3400 mm 
V-as, 0-1600 mm 
Z-as, 0-1800 mm 

vlakplaat 4000x3000 mm ; specificatie: 3DIN876; opgelegd 
op 35 paten, 7 in X-richting, 5 in Y-richting, 
op onderlinge afstand van 500 mm. 

De geometrische fouten die gemeten dienen te worden am de 
meetonnauwkeurigheid van de meetmachine te bepalen staan vermeld 
in tabel 1. Op een enkele kantelfout na zijn aIle geometrische 
fouten door de verrichte metingen bepaald. Uit de resultaten van 
de verrichte metingen zal een schatting van de maximale meeton
nauwkeurigheid van de Stiefelmayer gegeven worden. Volgens de 
specificaties van de meetmachine wordt de meetonnauwkeurigheid 
per as gegeven door: 

A = .05 + .04*L/I000 mm 
i 

i = ;.:, y of z 

met L, de gemeten afstand over een as, in mm. 

( 1 ) 
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dY = l*~ : dZ = y*~ 
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TABEL 1= De invloed van de geometrische foutbronnen op de 
meetonnauwkeurigheid van de meetmachine, met 1 de 
lengte van de taster in negatieve Z-richting (in m). 
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FIGUUR 1: Schematische voorstelling van de Stiefelmayer. 

~ Lineariteitsmetingen 

Deze metingen ZlJn uitgevoerd met de laser-interferometer met een 
meetnau~keurigheid van 3 ~m. Voor de opgelegde verplaatsingen 
van de meetmachine in een as is een aselekte getallenreeks genomen 
zodat deze zuiver willekeurig waren. Het verschil tussen de 
werkelijke (laser) en de gewenste (meetmachine> verplaatsing is 
de lineariteitsfout ter plaatse. Door middel van lineaire 
regressie is voor elke lineariteitsmeting een best passende 
rechte door de meetpunten berekend. Deze rechte geeft voor een 
goede samenhang tussen de meetpunten, dwz. een hoge correlatie
coeffici~nt (C), de systematische fout van de desbetreffende as 
weer. 

De lineariteitsmeting voor de X-as is op 4 posities uitgevoerd; 
en weI bij geheel in- en uitgeschoven V-arm boven en onderaan de 
Z-kolom. Mogelijke kantelfouten van de X-geleiding om de 
respectievelijk de V- en Z-as kunnen hier al een duidelijke 
invloed uitoefenen. Uit de meetresultaten (app.l, graf.l) volgen 
de regressie rechte: 

1= y = 0, Z = 0, DX(X) =-O.OO6*X + 0.010 mm C =-0.65 

~: y == 1600, Z == 0, DX(X) =-(l.OO2*X - 0.011 mm C ::::-0.17 

~: y == 0, Z = 1800, DX(X) ::::-O.051*X + 0.045 mm C =-0.'95 

~: V = 1600, Z = 1800, DX(X) :::::-O.045*X + 0.037 mm C =-0.91 

"":1" 

< .. :' 



met X in m. 
aangezien in 
minima.al is. 

Meting 1 geeft de lineariteitsfout van de X-as 
die cositie de invloeden van de kantelfouten 
De gemeten maximale lineariteitsfout is: 

dX = rnu:n 

Om een indicatie van mogelijke kantelfouten om de V-as te 
verkrijgen wordt meting 1 met 3 vergeleken, waarbij meting 1 als 
referentie dient. Bij meting 3 blijkt, buiten een nulpuntsver
schuiving van 35 ~m~ de meetmachine per meter 45 ~m meer aan geeft 
dan bij meting 1; m.a.w. de systematische fout is bij meting 3 
45 ~m per meter groter. Dit duidt op een kantelfout van de X
geleiding om de V-as met een maximaal mogelijke hoekverdraaiing: 

~ = (3400.45)/1800 ~m/m = 18 bgsec 
:-:y 

Voor mogelijke kantelfouten om de Z-as wordt meting 1 met 2 
vergeleken. Meting 2 geeft een nulcuntsverschuiving van 21 ~m en 
een verschil in de systematische fout van 4 ~m/m~ hetgeen duidt 
op een kantelfout van de X-geleiding om de Z-as met een maximaal 
mogel i j ke hoekverdraai i ng IPX2. = 2 bgsec. 
In paragraaf 1.3 blijkt dat de maximale waarden van 'ry en 'xZin 
werkelijkheid een andere waarde hebben, zodat hier naast kantel
fouten ook andere geometrische fouten, zoals rechtheidsfouten~ 
in het geding zijn. 

1.1.b V-as 

De lineariteitsmeting voor de V-as is in positie X=O; Z=O verricht 
en geeft bij lage correlatie als reg~essie rechte: 

DV(V) = 0.005*V + 0.001 mm ; C = 0.30 

met een gemeten maximale lineariteitsfout (app.2,graf.2): 

dV = DY(V) = 0.020 mm 
ma:{ 

1. 1. c Z-as 

De lineariteitsmeting voer de Z-as is in 3 posities verricht om 
een indruk van de doerbuigingseffecten van zowel de V-arm als 
de Z-kelom te verkrijgen (zie par.l.6). De berekende regressie 
rechte (app.3~graf.3) zijn: 

1: X - 0, 'r" - 0, 0 7 (£) =-0.029*£ + 0.003 mm C =-() .. '::;,() 

£: X - O~ Y = 800, DZeZ) =-0.006*Z + 0.000 mm C =-0. ·'+0 

~: X = 0, Y - 1600, DZ(Z) --O.Oll*Z - 0.008 mm C =-('. ,~.6 

In de l'ev"en~'Jicht'::;stand" X=(-·'· \{=800~ waaroc de meetmachine d.m.\/. 



veerspannen gejusteerd is, werdt de maximale lineariteitsfeut 
bepaald: 

dZ = DZ(Z) =-0.022 mm 

Werdt meting 1 met 2 vergeleken dan blijkt er een verschil van 
23 pm/m in de systematische feut te zijn; veer de vergelijking 
van meting 3 met 2 is dit 5 pm/m. 

Rechtheidsmetingen 

Deer middel van een richtkijker (meetennauwkeurigheid 0.002 mm) 
met richtmerk wordt de rechtheidsmeting uitgeveerd. Het richtmerk 
bevindt zich op de plaats van de taster en de richtkijker werdt 
optisch uitgelijnd ep de posities van het richtmerk aan de 
uiteindes van de te meten as. De afwijkingen van de optische baan 
in 2 richtingen~ onderling leedrecht en leodrecht ep de optische 
baan, zijn de rechtheidsfeuten. De posities waarep de rechtheids
metingen aan de assen worden verricht zijn zodanig gekozen dat 
kantelfouten en fouten t.g.v. deerbuigingseffecten een minimale 
invloed hebben. Uit de meetresultaten (app.4,graf.4) velgen de 
ma:-; i mal e rechtheidsfouten: 

X-as, V = 0, Z = 0, dY = DV(X) = 0.053 mm 
ma:.: 

dZ = DZ(X) =-0.077 mm 
max 

V-as, X = 0, Z = 0, dX = DX(Y) = 0.010 mm 
ma~·! 

dZ = DZ(Y) =-0.017 mm 
ma}~ 

Z-as, X = 0 , y = 800, dX = DX (l) = 0.017 mm 
ma:-: 

dY = DY(Z) = 0.067 mm 
ma>: 

1.3 Kantelhoekmetingen 

Kantelfeuten zijn lekale retaties waarvan de invloed toe neemt met 
de lengte van de geroteerde arm. Veer de Stiefelmayer hebben 
veeral de kantelingen em de X-as de groetste invloed op de meet
nauwkeurigheid. De kantelhoekmeting is verricht met een autecol
limater ( 2 sigma grens 0.4 bgsec.) en een vlakke spiegel die in 
de buurt van de X-geleiding is aangebracht. Uit de meetresultaten 
(app.5,graf.5) volgen de maximale hoekverdraaiingenen en de daar 
mee verbonden maximale kantelfouten: 

, =-7.9 bgsec, dX =-0.075 mm 
~·~Y!l max 

dZ = 0.005 mm 



~ = 2.9 bgsec, dX =-0.020 mm 
>!z,max 

dY = 0.002 mm 

De kantelhoekmetingen van de Y- en Z-geleidingen worden bemoei
lijkt door de doorbuigingseffecten en zijn niet uitgevoerd. 

1.4 Haaksheidsmetingen 

Bij deze meting wordt de optische as van de richtkijker uitgelijnd 
op de referentie-as. Daarna wordt de optische as d.m.v. een 
pentagon prisma, dat m.b.v. een meetkiok evenwijdig aan het vlak 
van meting is uitgericht, over 900 gedraaid. Hiermee is een 
loodrecht op de referentie-as staande optische as gerealiseerd. De 
op deze wijze gemeten rechtheidsfout in richting van de 
referentie-as is een combinatie van een rechtheidsfout met een 
haaksheidsfout. Na correctie voor de al eerder gemeten rechtheids
fout wordt de haaksheidsfout berekend uit de meetgegevens d.m.v. 
lineaire regressie (app.6,graf.6); er voIgt: 

X-V, DX(Y) = 0.031*V 0.006 C = 0.96 

X-Z, DXeZ) = 0.003*Z + 0.002 C = 0.56 

Z-Y, DZ(Y) = 0.114*Y 0.010 C = 0.99 

de maximale haaksheidsfout wordt dan: 

X-V, dX =-0.031*1.6 =-0.049 mm 

X-Z, dX =-0.003*(1.8+1) =-(0.005 + 0.003*1) mm (l in m) 

Z-Y, dZ =-0.114*1.6 =-0.182 mm 

De grote haaksheidsfout voor Z-Y is naar aller waarschijnlijkheid 
te danken aan het doorbuigen van de V-arm. 

Rotatiefouten ontstaan doordat geleidingen om de eigen as 
draaiien. Om de X-geleiding is de rotatiefout bepaald m.b.v. het 
waterpasinstrument, die om de Y- en Z-geleiding m.b.v. de 
richtkijker (zie WPB-rapport nr.OlBl). Voor de maximale lokale 
rotatiehoeken en de daarmee verbonden maximale rotatiefouten 
(app.7,graf.7) voIgt: 

~ = 0.063 mm/m = 13.0 bgsec, dY =-0.123 mm 
~.; :,~ , ma}! 

dZ = 0.090 mm 

~ = 0.200 mm/m = 41.2 bgsec, dX = 0.2*1 mm (l in m) 
yy, ma:.: 



, = 0.175 mm/m = 36.1 bgsec~ dX =-0.280 mm 

dY =-0.022 mm 

met I = de lengte van het verlengstuk van de taster in Z-richting. 
De maximale rotatiefout t.g.v. ~22 is aanzienlijk en bepalend veer 
de meetnauwkeuri eid van de meetmachine. 

§..!l de Z -kol om 

De doorbuiging van de V-arm en de Z-kolom t.g.v. het gewicht van 
de V-arm geeft fouten in Y- en Z-richting, zoals aangegeven in 
figuur 2. De doorbuigingsfout in Y-richting van de Z-kolom (Bzy) 
is gemeten met richtkijker, pentagonprisma en richtmerk (fig.3.a). 
Er wordt dan een rechtheidsmeting in Y-richting uitgevoerd terwijl 
de positie van V-arm veranderd (Y=0,800,1600); deze meting is 2x 
verricht eenmaal met Z=1700 en eenmaal met Z=1800. 
In figuur 3.b is de meetprocedure voor Bn weergegeven. De 
optische as van de richtkijker wordt in de Y-richting evenwijdig 
aan de meettafel uitgeIijnd, waarna een rechtheidsmeting in de Z
richting voIgt terwijl de V-arm van positie verandert.Er wordt 
niet uitgelijnd op de V-as omdat anders een normale rechtheids
meting over de V-as in Z-richting zou plaats vinden. De meting 
wordt op X=O;Z=O verricht zodat Bzz=O. De totale doorbuigingsfout 
in Z-richting Byz+ B2'Z wordt m.b.v. de laser-interferometer be
paald (par.l.1.c;fig.3.c). Deze metingen zijn verricht met als 
referentie de V-arm in positie Y=800, daar de meetmachine hierop 
gejusteerd is middels voorspannen van de V-arm. 
De doorbui gi ngsfouten Bzy en B yz z i jn al verdi sconteerd in de 
haaksheidsfout Z-V. Bij deze haaksheidsmeting wordt nameIijk eerst 
de richtkijker op de uiteindes van de Z-as uitgelijnd (V=O), 
waardoor Bzy wordt meegenomen in de haaksheidsfout. Daarna wordt 
een rechtheidsmeting in Z-richting (Z=O) over de V-as verricht, 
waarbij dan ook B~ in de gemeten haaksheidsfout wordt meegenomen. 
Van de 3 doorbuigingsfouten hoeft dus aIleen Bz& in rekening 
te worden gebracht. 

Doerbuigingsfout in Z-kolom in V-richting ...@.zyl. 

Uit de meetresultaten (app.8,graf.8) voIgt als maximale 
deorbuigingsfout Bzy= 0.130 mm, verder Ievert lineaire regressie 
de velgende rechte op: 

Z = 1700, DV(Y) = 0.139*V 0.077 c = 1.00 

Z = 1800, DV(Y) = 0.123*V 0.119 ; C = 0.98 

In het WPB-rappert nr.0181 is een model opgezet om de 3 door
buigingsfouten mathematisch te beschrijven. Volgens dit model 
wordt de doorbuigingsfout Bzy theoretisch gegeven door: 

Z = 1700, DY(V) = 0.106*V 0.085 

Z = 1800, DVCY) = 0.119*V 0.094 
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Er is een goede overeenkomst tussen gemeten en berekende waarde 
van de doorbuigingsfout BLy. 

1.6.b Doerbuigingsfeut yzL 

Appendix 9 (graf.9) geeft veer deze deorbuiging als maximale 
feut DZ(Y) = 0.072 mm; I,lolgens het model geldt theoretisch: 

-15 4 
Dzey) = -5.74*10 IY mm (Y in mm) 

Worden de gemeten waarden van DZ(Y) logaritmisch uitgezet, dan 
blijkt dat: 

1.7 
DZ(Y) cv Y 

Er is geen overeenkemst tussen model en meting, dit komt doordat 
er in het model geen rekening is gehouden met het voorspannen van 
de V-arm. 

1.6.c Doorbuigingsfout van Z-kolom Z-richting <8zzl 

De totale fout in Z-richting t.g.v. Bzz+8'7'Zis het verschil in de 
systematische fout (par.l.1.c) bij de Z-lineariteitsmeting, waar
bij de meting in positie Y=800 als referentie is genomen, ver
menigvuldigd met de lengte van de Z-as. De doorbuigingsfout Ba 
is ook uit metingen bekend, zodat voor Bzz voIgt: 

1 Y B +8 8 8 
yz zz yz zz 

1800 () -0.041 -0.038 ---) -0.003 mm 

1800 1600 -0.009 0.072 ---> -0.081 mm 

Zoals verwacht is de fout 8 maximaal in positie Y=1600, 1=1800. 
Volgens het model is Bzz=O en -0.168 mm veor respectievelijk Y=O 
en 1600, wat niet overeenkomt met de meetresultaten. 

1.7 Vormfouten in vlakplaat 

Om een indruk van de vormfouten in de vlakplaat te verkrijgen is 
deze m.b.v. een waterpasinstrument en een richtmerk opgemeten 
veor een netwerk van meetpunten, die op en tussen de steunpunten 
lagena De Z-posities van het merk werden ten opzichte van het 
door het waterpasinstrument ( 2 sigma grens 0.03 mm) beschreven 
horizontale vlak geregistreerd. Door deze meetpunten is door 
kwadratische regressie een best passend vlak berekend (app.l0). 
Volgens 3DIN876 moet het meetvlak tussen 2 onderling parallele 
vlakken liggen, waarvoor geldt: 

t = 40 +a/25 }-lm 



, waarbij a de lengte van de langste zijde van de vlakplaat in mm 
is; in dit geval geeft dit t = 160 ~m. Uit de metingen voIgt dat 
aile meetpunten in het Z-interval (-40 ~m, 30 ~m) ten opzichte 
van het best passend vlak liggen~ zodat de vlakplaat aan de 
3DIN876-norm voldoet. 

£. De meetonnaw>JkeuF'i ghei d van meetmachine 

In tabel 2 zijn voor elke afzonderlijke fout de maximale absolute 
waarden weergegeven. Een maximale afschatting van de F'uimtelijke 
meetfout (onnauwkeurigheid) is de wortel van de som der kwadraten 
van elke afzonderlijke fout, deze is voor de Stiefelmayer: 

R = 0.407 mm. 

Dezelfde maximale afschatting kan ook per as gegeven worden, de 
haaksheidsfouten worden hier niet in meegenomen, er voigt dan: 

A = 0.292 mm 
x 

A = 0.153 mm 
y 

A = 0.146 mm 
z 

Volgens de specificatie van de meetmachine (vgl.l) wordt de 
maximale meetonnauwkeurigheid per as gegeven door: 

A = 0.05 + 0.04'3400/1000 = 0.186 mm 
x 

A = 0.05 + 0.04'1600/1000 = 0.114 mm 
y 

A = 0.05 + 0.04'1800/1000 = 0.122 mm 
z 

De maximale afschatting per as blijkt tot een factor 1.5 groter 
te zijn dan volgens de specificatie van de meetmachine. De 
daadwerkelijke meetonnauwkeurig zal echter kleiner zijn dan zoals 
die is gegeven bij de maximale afschatting, omdat de afzonder
lijke fouten meestal niet gelijktijdig maximaal optreden en 
elkaar soms gedeeltelijk opheffen. 
Het grootste aandeel in de meetonnauwkeurigheid van de meet
machine wordt geleverd door de rotatiefout 'lZ en de haaks
heidsfout ~n . Als laatste zij vermeld dat de kantelfouten om de 
Y-as en de Z-as niet in deze maximale afschatting van de meet
onnauwkeurigheid verdisconteerd zijn, omdat deze meettechnisch 
gezien niet te meten waren als gevolg van de doorbuigingseffecten 
van de Y-arm en de Z-kolom. 

•• "j 



----------------,---------------------------------,-------------
FOUTBF:ON X-RICHTING Y-F: I CHT I NG Z-RICHTING 

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

lineariteit 0.019 0.020 0.022 

~:::::::~:-~:-:--~~~~~----------t:~:::-----------I:~:~~--------
Y 0.010 1 ----- I 0.017 
Z ""17 I • "67 . 

~---------------~~~~-------------~~~~------------~~~~~~-------~ 
rotatie ,----- 0.123 i 0.090 

kantel 

xx 
tp 

yy 

~ 
zz 

tgv·f 
xy 

~ xz 

haaksheid If 
y>: 

If yz 

If 
z>: 

Doorbuig. B 

0.280 

0.075 

0.020 

niet gemeten 

niet gemeten 

0.049 

0.005 + 0.003*1 

I zz 
~---------------r---------------
I " 
. TOT AAL PER AS I O. 292 

, 

i 
0.022 I -----
---------------1--------------
----- i O. 005 

0.002 

niet gemeten 

niet gemeten 

: 
; 

niet gemeten 

niet gemeten 

I ni et gemeten 
I , 

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

0.182 

----- 0.081 

0.153 0.146 

TABEL 2: De absolute maximale invloed van de geometrische 
foutbronnen op de meetonnauwkeurigheid van de meet
machine in mm (l in m). 



APPENDIX 1: X-lineariteitsmetingen. 

X (mm) 

0.00 
2.34 

221.75 
400.00 
548.34 
795.11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~~-t-~~~~~~~~~~~ 
0.0000 I 0.0000 I 
0.0109 -0.0225 
0.0051 -0.0350' , 

1045.09 
1284.57 
1423.30 
1714.95 
2012.58 
2212.68 
2481.45 
2747.55 
3005.46 
3217.77 
3393.25 

0.0101 
0.0186 
0.0191 

-0.0014 
-0.0059 
-0.0014 
-0.0009 
-0.0019 
-0.0139 
-0.0089 
-0.0034 
-0.0044 

0.0000 0.0000 Ii j 
j 0.0015 0.0043 

',I -~: ~~)~~ ~: ~~~~ 
-0.0225 -0.0157 

I 
I -0.0360 

0.0010 
-0.0120 
-0.0210 
-0.0260 
-0.0260 
-0.0250 
-0.0050 

-0.0242 
-0.0337 
-0.0757 
-0.0732 
-0.0827 
-0.0934 
-0.1007 
-0.1047 
-0.1542 

0.0050 
0.0040 
0.0265 

-0.0185 
-0.0280 
-0.0080 
-0.0820 
-0.0785 
-0.0850 
-0.0930 
-0.1040 
-0.0880 

-------------------------------- ----------------------
A: V = 0 , Z = 0, DX(X) =-0.006*X + 0.010 mm C =-0.65 

B: V = 1600, Z = 0 , DX(X) =-0.002*X 0.011 mm ; C =-0.17 

c: V = 0, Z = 1800, DX(X) =-0.051*X + 0.045 mm C =-0.95 

D: V = 1600, Z = 1800, DX(X) =-0.045*X + 0.037 mm C =-0.91 

APPENDIX 2+3: y- en Z-lineariteitsmetingen. 

Y, Z (mm) DY (mm) 
-----------~----------I 
A: DZ (mm) ,B: DZ (mm) 

----------.... , 
c: DZ (mm) . 

0.00 0.0000 
------------~---------- ----------1 

0.0000 0.0000 0.0000 
2.34 -0.0040 0.0037 -0.0055 -0.0085 

221.75 0.0065 0.0022 0.0070 -0.0100 
548.34 0.0185 -0.0113 0.0010 -0.0205 
795.11 0.0015 -0.0118 0.0065 -0.0110 

1045.09 -0.0050 -0.0408 -0.0220 -0.0360 
1284.57 -0.0075 -0.0433 -0.0150 -0.0215 
1423.30 0.0200 -0.0423 -0.0110 -0.0250 
1630.00 0.0140 
1714.95 -0.0328 0.0000 -0.0170 
1800.37 -0.0070 

x = 0, Z = 0, DYCY) = 0.005*V + 0.001 mm C = 0.30 

A: X = 0, Y = 0, DZ(Z) =-0.029*Z + 0.003 mm C =-0.90 

B: X = 0, Y = 800, DZ(Z) =-0.006*Z + 0.000 mm C =-0.40 

c: X = 0, Y = 1600, DZ<Z) =-0.011*Z - 0.008 mm , C =-0.66 



APPENDIX 4+5: Rechtheids- en kantelhoek-metingen. 

:~~::~J[::~:~~~::~~::~:~~~::~- ~~~~~~:::~ 
o -0.048 0.038 0.00 

500 -0.043 0.028 
1000 -0.028 (). (143 -2.10 
1500 -0.013 0.028 -1.80 
2000 0.013 0.003 -7.90 
2500 0.023 -0.027 -3.35 
3000 0.043 -0.037 -5.10 
339() 0.053 -0.077 -1.55 
------ ---------- -----------

Rechtheidsmeting in positie Y=O~ Z=O. 
Kantelhoekmeting in positie Y=800~ Z=900. 

----------- ----------------------
Y, Z (mm) DXCY) (mm) DZ(Y) (mm) DX(Z) (mm) 

---------- ---------- ----------
o 

300 
600 
900 

1200 
1500 
1570 
1830 

-0.005 
-0.005 
-0.005 
-0.005 
0.005 
0.005 
0.010 

0.008 0.002 
0.003 0.017 
0.003 0.002 
0.003 -0.008 

-0.017 -0.008 
-0.012 -0.003 

0.013 
-0.003 

Rechtheidsmeting V-as in positie X=O, Z=O. 
Rechtheidsmeting Z-as in positie X=O, Y==800. 

APPENDIX ~: Haaksheidsmetingen. 

Y,Z (mm) DXCY) (mm) DZCY) (mm) DXCZ) (mm) 

o 0.000 0.000 0.000 
300 0.000 0.020 0.000 
600 0.010 0.055 0.005 
900 0.015 0.090 0.010 

1200 0.030 0.115 0.005 
1500 0.045 0.175 0.005 
1800 0.005 

~ (bgsec) 

0.00 
2.90 
0.20 
1.00 
1. 40 
1.60 
0.65 

-0.05 

----------
DY(Z) (mm) 
----------

0.067 
0.037 
0.037 

-0.008 
-0.028 
-0.053 

-0.053 

Haaksheidsmetingen X-V, Z-Y in positie X=O, Z=O. 
Haaksheidsmeting X-Z in positie X=O, Y=o. 

X-V, DX (Y) == 0.031*Y - 0.006 mm C = 0.96 
X-Z~ DX(Z) == 0.OO3*Z + 0.002 mm C = 0.56 
Z-Y, DZey) = 0.114*Y - 0.010 mm C = 0.99 



APPENDIX Z: Rotatiemetingen. 

X, Y!l Z (mm) 

o 
300 
500 
600 
900 

1000 
1200 
1500 
1800 
2000 
2500 
3000 
3190 

~ (mm/m) 
xx 

0.000 

0.006 

0.025 

0.038 

0.031 
0.056 
0.063 
0.056 

~ (mm/m) 
yy 

0.000 
0.000 

0.050 
0.100 

0.183 
0.200 

---------~ , (mm/m) 
zz 

---------
0.000 
0.075 . 

0.050 
0.075 

0.100 
0.150 
0.175 

Rotatiemeting X-as in posities Y=0,1600 en Z=O. 
Rotatiemeting V-as in posities x=o en Z=0,300. 
Rotatiemeting Z-as in posities x=o en Y=700,900. 

APPENDIX § Doorbuiging Z-kolom. 

Y (mm) A: DY (Y) (mm) B: DY (Y) (mm) 

o -0.066 -0.123 
BOO 0.000 0.000 

1600 0.130 0.100 

A: Z = 1800, DY(V) = 0.123*V - 0.077 ; C = 0.98 
B: Z = 1700, DV<V) = 0.139*Y - 0.119 ; C = 1.00 

APPENDIX 2= Doorbuiging V-arm. 

Y (mm) DZ (Y) (mm) log Y log DZ (V) 

o -0.038 
300 
600 
900 

1200 
1500 
1600 

-0.033 
-0.013 
0.007 
0.007 
0.052 
0.072 

2.48 
2.78 
2.95 
3.08 
3.18 
3.20 

-2.3010 
-1.6021 
-1.3468 
-1. 3468 
-1.0458 
-0.9586 

X=O, Z=O, DZ(Y) = 0.065*V - 0.049 mm ; C = 0.95 
log DZeV) = 1.7*10g DZ(Y) - 6.50 C = 0.98 



APPENDIX 10: Vor-mfouten vlakplaat. 

WRN. = gemeten waar-de van Z. 

RES. = verschil van WRN. met de Z-waarde van het best passend 
vlak. 

l ',"lOI\{'"j 
. RI'It'iIiHf~ 0': 1 "', """NN ... :~'- ...... ~ ....... 1 

MEETT, UlKHDr VLAKHEIDSMETING VLAKPLAAT, A-3800~-~ 

AX -. 7 AY .,. 5 AW .., 35 
EENHU ::: 1.00 EENH',I .. 1.00 EENHW -=5000,00 
ALFA .0 45 GRln'1 BETA .. - 1S GF:DN XLEN::: 20.00 G1 ~ 1 

VOLVO-MEETMACHINE 5296; STIEFELMAYER 20560185~JT,28Q385 

PAF:{H"!ET ERS MNGEP. VLM:: REGRVL ::: AltX + A2*Y + E: , (METH.t::L.t<W.! " 
A1 _. 7.262S0E-06 A2 ::: -3 t 84 1:;00E-05 B ::: 5,,3632:E+(~(l 
KWADR. /iULTIPELE KORRELAT!EKOEFF. .- 0.8367 

v y » 250 y = 875 Y = 1500 Y _. ":1"")1: Y --J\ .:..1. .... ..,) 

WRN. f~ES ,. WRN. F:ES. WRN. RES. WPN. RES. WF:N. 
:!50 t:" 7.1. 

~" ...... \OJ' O.C·O 5.34 0.01 5.31 0.00 t:' '"IC' 
~+ ... ,J -0.04 !:.,,25 

875 5.36 -0.00 5.35 +J,,01 5.33 0.01 C' ,,~ 

-;J,,#.l -0.02 5. 
1500 5,,35 -r. "" !of""'", 5.36 0.02 5.34 0.02 5.29 -0.01 c: ..... 
2000 5.37 0.00 5.38 0.03 C" '1':1 

..It"""'" -0.01 t >",\r\ 
\J,"':~ -0.02 5. 

2500 5.37 -0.01 5.37 0.02 5.31 -0.01 c:; 7(,) 
w+'lJV -0.00 5. 

3125 5.36 -0.02 5.35 -0.00 5.36 0.03 5.32 0.0:; 5.28 
3750 C" '1' _f\ /'\'1 5.35 -0.01 5.34 0.01 5.30 -0.01 C;' ",.., .J, ... o v t '!I'_ J .... 1 

:-;--5(, 
RI', .. ..... 

-0.".:: 
f\. rl f\ 
'III' * v '\.I' 

;'\ r .. '1 
v ? '-"'" 

0.01 
-0.01 
-0.01 

0.00 

4000,3000 

0.05 mm 

500 mm~/' 
/~ 

O 3 ('1·""'1 'I 
ill '- l' '--

• 
4000.,0 / 

VDLVO-MEETMACHINE 5296: STIEFELMAYER 20560185.JT.280385 



ox [mm] 
0.0200 

0.0150 

<> 
~ 
<> <> 
~ 

-0.0050 

-0.0100 

-0.0150 

-0.0200 

D~: LJ~I ===~ 

Meting : Lineariteitsaeting 
As : X-as 
Positie : Y=O; z=o 

G RAF. 1A 

x [mm] 
, 

<:> <> <> 
~ <> ~ 

<> 0 
0 0 

III <> .. 

Uitgevoerd door :de Gilde, Teeuwsen 
Datu. : as llaart '85 

lABORA TORIUM 
voor 

LENGTEMETING Machine :Stiefelaayer 20560185 __ ~ ________ -L __________ __ 

,..---------------------- ---------------- ---- -------------- - ------------ ------------- ---------

0.0200 OX [mm] 

-0.0400 
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.... ~.- .... - ~ .... _.-----_.--

Meting : LineariteitsEting 
As : X-as 
Positie :Y=1600;Z=0 

0 

~ 
<> 
0 

!(l 

lABORATORIUM 
voor 

LENGTEMETING 

GRAF.1B 

X [mm] 
<> 0 <> 
~ <> <> 

<> <> <> <> 
III 0 .. 

Uitgevoerd door :de Gilde, Teeuwsen 
Datu. : 26 eaart 'B5 
Machine :Stiefelaayer 20560185 



0.05lI0 OX [mm) 

-0.2000 

ox [mm] 

-0,0500 

-0.1000 

-0.1500 

-0,2000 

Meting : Linear i tei tsaeting 
As : X-as 
Positie : Y:O; 1=1800 

LABOOA TORIIJH 
voor 

lENGTEMfTING 

GRAF.1C 

x [mm] 

Uitgevoerd door :de Gilde, Teeuwsen 
OatUl : 26 .aart '85 
Machine :Stiefel.ayer 20560185 

GRAF.10 

x [mm] 
<> <> 
"! <:> 

'" '" .. <> .. OJ 

'" ... 
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DY [mm] 

'.0270 

0.0220 
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Heting : Lineariteitsleting 
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Positie : X-O: Z=O 

"" ~ 
<> <> on 

"~1.O100 
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.... 0200 

.... 0250 

.... 0300 
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.... 0500 

'D~: LJ:=I ===: 
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"" ~ 
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GRAF. 2 

Y [mm] 

Uitgevoerd door :de SiIde, Teeuwsen 
DatUI : 26 Dart '85 

<> o 

'" ~ 

LABORATORIUM 
voor 

LENGTEMETING Machine :Stiefellayer 20560185 

---- -----_._---

GRAF. 3A 
Z [mm] 

LABORATORIUH Uitgevoerd door: de Gilde. Teeuwsen 
yoar Datua : 26 uart • B5 

LENGTEMETlNG Machine : Stiefellayer 20560185 



DZ [mm] 
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GRAF. 38 
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I 
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