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1 Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van de testen die uitgevoerd zijn met de Heidenhain
VM-101 , een inkrementeel vergelijkingsmeetsysteem (zie figuur 1). Deze liniaal, die
speciaal ontwikkeld is voor machinekalibraties, werkt op een principe van diffractie. Naast
lineariteitsmetingen, welke uitgevoerd kunnen worden volgens de richtlijnen : VDI/DGQ
3441 of VDINDE 2617, kan de liniaal ook gebruikt worden voor het bepalen van
rotatieafwijkingen en haaksheidheidafwijkingen (volgens de kruismethode, zie bijlage I).
Bij deze tests is met name gekeken naar de bruikbaarheid van de liniaal en het bijbehoren
de softwarepakket (VMCALC) bij de kalibratie van meerassige freesmachines. Ten
behoeve hiervan is een foutenanalyse opgesteld, die hiema verder zal worden behandeld.

Figuur 1 : Test opstelling Heidenhain VM-IOI met laserinterferometer en Maho 700s freesmachine
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Bij de notatie van translatie- (T) en rotatieafwijkingen (R) worden 2 indices gebruikt. De
eerste index geeft de richting respectievelijk de rotatie-as van de afwijking weer, terwijl de
tweede index de asrichting van de verplaatsing aanduidt.
De definitie van de asrichtingen ten opzichte van de liniaal is weergegeven in figuur 2.

linio.o.lhouder

Figuur 2 : Definitie van het assenstelsel

Foutenanalyse

1) Afwijking in de verdeling van de liniaal : Txx

2) Uitzetting tengevolge van temperatuursvariatie

3) Doorbuiging van het u-profiel met de optische liniaal

4) Hoogtevariatie : Tyx

5) Tangentiale rotatie van de meetkop (horizontale as) : Rx

6) Tangentiale rotatie van de meetkop (verticale as) : ~x

7) Vervuiling van de liniaal

8) Bij grote snelheidsschommelingen te langzame en onvolledige dataverwerking

Van al deze foutenbronnen, die op kunnen treden tijdens een meetprocedure, is gekeken
wat de invloed is op de uitgelezen meetwaarde.
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2 Testresultaten

2.1 Afwijking in de verdeling van de liniaal

Deze afwijking in de lineariteit van de liniaal is nagemeten met behulp van een laserinter
ferometer. Tegelijkertijd zijn zowel de machinecoordinaten, waarmee de leeskop verplaatst
is, als de temperaturen van de liniaal en de laseropstelling gemeten. Nadat de meetwaarden
van de liniaal voor het temperatuurverloop waren gecorrigeerd werd een lineariteitsfout
geconstateerd van 5 ~n over 700 mm. Nader onderzoek wees uit dat deze werd veroor
zaakt door een rotatieafwijking van de tafel ten opzichte van de spindel, wat overeenkomt
met een rotatieafwijking tussen de liniaal en de leeskop. Dit effect wordt nader beschreven
in § 2.5.
De lineaire nauwkeurigheid van ± 1 ~n bij 20°C is theoretisch gezien haalbaar. De
mogelijkheid tot lineaire compensatie, welke ingebouwd is in het softwarepakket, draagt
hiertoe bij. De gevoeligheid echter van dit soort metingen voor exteme invloeden is hoog.

2.2 Uitzetting ten gevolge van temperatuursvariatie

De bovenstaande lineariteitsafwijking is twee keer bepaald. De eerste maal bij een gemid
delde temperatuur van 23°C en daama bij een gemiddelde temperatuur van 18°C (zie
figuur 3).

Lincarilcil VM-I0l (l)
O.oJ ,----.------.------.------.------.------.--------,

.""'"

700600500400300
-0.01'----'----'----'----'----'----'-------lo 100 200

Icngle (lascr) (mm)

Figuur 3 : Lineariteit VM-IOI (Laser-liniaal)

Vit het verloop van beide metingen is een lineaire uitzettingscoefficient berekend. Deze
was 10.3 (± 0.4) * 10-6 K 1 (zie figuur 4).
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Voor deze uitzetting van de liniaal moet gecorrigeerd worden en dus moeten de tempera
tuur van de liniaal bekend zijn en grate temperatuurschommelingen voorkomen worden. In
het bijbehorende softwarepakket (VMCALC) is de mogelijkheid aanwezig te corrigeren
voor het temperatuurverschil tussen machine en liniaal. Dit is een handige optie, waardoor
de lineariteit van de machineliniaal met gratere nauwkeurigheid bepaald kan worden. Er
moeten dan weI sensoren beschikbaar zijn voor het meten van de verschillende temperatu
reno Het zou tevens gemakkelijk zijn de uitlezing van deze sensoren te implementeren in
het softwarepakket en zodoende per meetpunt te corrigeren voor temperatuurseffecten.
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Figuur 4 : Uitzettingscoefficient VM-101

2.3 Doorbuiging van het u-profiel met de optische liniaal

De doorbuiging van het u-profiel is op een drie dimensionale meetbank nagemeten.
Wanneer de liniaal vlak op de tafel wordt gelegd heeft deze een bolling waarvan het
hoogste punt in het midden ligt. Het verschil tussen het hoogste en het laagste punt
bedraagt 20 ~ (zie figuur 5). Indien nu de liniaal op de 2 uiterste punten (worst-case)
opgelegd wordt is deze bolling teruggelopen tot 10~ (zie figuur 6). Deze waarden vallen
beide ruim binnen de in de handleiding gegeven marge van de parallelliteit en vlakheid,
waarbinnen de liniaal opgespannen moet worden.
Parallelliteit 0.1 mm
Vlakheid 0.05 mm

Totaal 0.15 mm

Hieruit voIgt dat de meetafwijkingen ten gevolge van de doorbuiging verwaarloosbaar
klein zijn.
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Figuur 5 : Rechtheidsmeting vlakke oplegging
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Figuur 6 : Rechtheidsmeting 2-puntsoplegging

2.4 Hoogtevariatie

Hier wordt gekeken naar de verandering van de meetwaarde (x-waarde) bij een verplaat
sing van de meetkop loodrecht op de liniaal (y-richting). Deze verplaatsing is afhankelijk
van de geometrische nauwkeurigheid van de machine die volgens de nonnen binnen de 50
}..un/m moet liggen. De in de handleiding vennelde marges betreffende parallelliteit en
vlakheid geven een tolerantie van 0.15 mm (zie §2.3). De meetmethode van interferentiele
aftasting heeft tot gevolg dat afwijkingen ten gevolge van hoogtevariaties verwaarloosbaar
zijn.
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2.5 Tangentiale rotatie van de meetkop (horizontale as)

Bij beweging van de machine langs een as kunnen rotatiefouten optreden. Rotatie om een
horizontale as loodrecht op de bewegingsrichting zorgt voor een verdraaiing van de
meetkop (zie figuur 7).

Figuur 7 : Tangentiale rotatie <Ru)

De liniaal wordt hierdoor onder een hoek afgelezen, wat een afwijking geeft ten opzichte
van de juiste meetwaarde (zie figuur 8).
Het meten van deze afwijking is onmogelijk aangezien het rotatiepunt niet exact bekend is.
Met deze rotatieafwijking moet rekening worden gehouden bij eventueel gebruik van de
VM-IOl, met name omdat de plaats van de meetkop niet voldoet aan het Abbe-principe.
Als definitie van het meetpunt voor de lineariteitsafwijking nemen we het uiteinde van de
machine spindel. Ten gevolge van de lengte van de staaf waaraan de meetkop bevestigd is,
wat overeen kan komen met de gemiddelde gereedschapslengte, wordt hiermee een
extreme situatie gedefinieerd (worst-case).

MClchine-spindel
I

Meetkop I

,.l. '
{ / r-'----'j-~I:::..t-~~__,

I
l_~----'

------.iJerr::=-------liniClCll-Meetf'out

Figuur 8 : Meetfout ten gevolge van rotatie van de
meetkop
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2.6 Tangentiale rotatie van de meetkop (verticale as)

Deze afwijking (zie figuur 9) zorgt niet voor noemenswaardige afwijkingen. De limiet
waarde ligt vast doordat, bij te grote verdraaiing, de meetkop naast de liniaal loopt en
geen reflecterend signaal meer krijgt. Uitlezing van de liniaal wordt hierdoor dus onmoge
lijk. De grens ligt ongeveer bij 500 bgsec.
Een afwijking in de uitlezing van de liniaal ten gevolge van deze rotatie is niet waargeno
men.

r

Ryx

..
Figuur 9 : Tangentiale rotatie (~)

2.7 Vervuiling van de liniaal

De liniaal is niet gevoelig voor vuil. Vervuiling op de liniaal tot een korrelgrootte van ± 5
mm, met een niet al te dichte verdeling, had geen invloed op de meetwaarde. Er moet weI
voorkomen worden dat de liniaal in aanraking komt met een stof die het oppervlak aantast,
bijvoorbeeld koelvloeistof.

2.8 Onvolledige dataverwerking

De snelheid van de dataverwerking in het bijbehorende computerprogramma, waannee de
liniaal uitgelezen wordt, is afhankelijk van de interpolatie van de ingangsfrequentie. Deze
kan worden ingesteld op 25-voudig of 50-voudig. De toelaatbare bewegingssnelheid is 12
m/min respectievelijk 7.2 m/min. De ijlgang van de door ons gebruikte machine (MAHO
700S) is 12 m/min.
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3 Conclusies

De VM-101 van de finna Heidenhain is een goed altematief voor lineariteitsmetin
gen met behulp van de laser. Een goede nauwkeurigheid wordt gecombineerd met
een snelle en eenvoudige meetmethode.

Door middel van temperatuurcorrecties kan een hoge nauwkeurigheid gerealiseerd
worden.

De hoge nauwkeurigheid wordt gedeeltelijk teniet gedaan door het feit dat de
meetkop ten opzichte van de spindel niet volgens het van Abbe-principe opgespan
nen kan worden. Deze excentrische opspanning tesamen met rotatie- en translatie
afwijkingen in de machine introduceren extra afwijkingen.

Naast lineariteits afwijkingen in 3 richtingen kunnen ook rotatie- en haaksheid
afwijkingen bepaald worden. De haaksheid metingen worden uitgevoerd met behulp
van de driehoek-methode. (zie bijIage I)

De in de handleiding gegeven toleranties ten aanzien van opspanning mogen wat
milner gei"nterpreteerd worden. De nauwkeurigheid wordt hierdoor niet of nauwlijks
bei"nvIoed.

Met behulp van het geleidingswagentje kan de liniaal eenvoudig en snel uitgericht
worden. Hiervoor is weI wat handigheid vereist en het staat niet in de handleiding
venneld.

Het programma VMCALC zorgt voor een snelle en overzichtelijke verwerking van
de meetgegevens. Het biedt ruime mogeIijkheden voor het uitvoeren van de
metingen Oineair en quasi-pelgrimspas) en statistische verwerking van de meetge
gevens (volgens DIN!ISO 230, VDI/DGQ 3441, VDI/VDE 2617 en NMTBA).

Toevoeging van temperatuurssensoren en implementatie hiervan in het software
pakket zou een nuttige aanvulling zijn.

Het zou handig zijn wanneer de meetkop via een in te pluggen kabel aan de
interface (APE 101) gekoppeld kan worden. Dit vereenvoudigd het monteren van
de meetopstelling, Tevens is een vaste bevestiging van het magneetbIokje aan het
huis (APE 101) gewenst.
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Bijlage I Driehoek-methode

Met behulp van de liniaal kan de haaksheid afwijking tussen 2 machineassen bepaald
worden. Dit kan gebeuren volgens de driehoek-methode :

De liniaal wordt onder een (willekeurige) hoek gelegd met de assen, waarna de
meetkop over de liniaal bewogen wordt. De machinecoordinaten Cx en Cz moeten
gecorrigeerd worden voor de lineariteitsafwijkingen van de assen, die bij voorgaan
de metingen bepaald zijn. Doordat de lengte van de schuine zijde (1) uitgelezen kan
worden, zijn de 3 zijden van de driehoek bekend en kan de haaksheidafwijking
berekend worden (zie figuur B1).

Figuur B1 : Driehoek-methode

= 1 2 - (~X)2- (~Z)2

2*~x*~z
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