
 

Verbetering van de nauwkeurigheid van de
onrondheidsmeting op de Mitutoyo Roundtest-RA7
Citation for published version (APA):
Doorn, van, S. J. G. (1996). Verbetering van de nauwkeurigheid van de onrondheidsmeting op de Mitutoyo
Roundtest-RA7. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol.
WPA310050). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1996

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/497316ec-dbcb-4988-a10f-e9cc80f2ac4f


Verslag onderzoekopdracht 

Verbetering van de nauwkeurigheid 
van de onrondheidsmeting op de 
Mitutoyo Roundtest-RA 7 

S.J.G. van Doorn 

rapportnr: WPA 310050 

Hoogleraar: Prof.dr.ir. P.H.J. Schellekens 
Begeleiders: ing. K. Struik 

Ir. L. Levasier 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE 

SECTIE PRECISION ENGINEERING 

Eindhoven, augustus 1996 



Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 
Voorwoord 
Samenvatting 
1. Inleiding 
2. De opzet 

2.1. Probleemschets 
2.2. De meetmethode 
2.3. De meetmethode in de praktijk 
2.4. De meetopstelling 

3. Het Algoritme 
3. 1. De conditie van het algoritme 
3.2. De variantie analyse 
3.3. Programmatuur 

4 .Resultaten 
4 .1. Validatie en verificatie 

5. Conclusie 
5. 1. Slotbeschouwing 
5. 2. Aanbevelingen 

Literatuurlij st 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 

3a) 
3b) 

Bijlage 4 
Bijlage 5 
Bijlage 6 
Bijlage 7 
Bijlage 8 
Bijlage 9 

TUE PRECISION ENGINEERING 1 

Pagina 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
11 
15 
19 
19 
22 
23 
26 
26 
28 
28 
28 
29 
30 
32 
34 
34 
35 
36 
41 
44 
45 
48 
49 



Voorwoord 

In het kader van een internationaal project van CIRP Collaborative Activities worden de 
mogelijkheden van verschillende meetlaboratoria met e.lkaar verge.leken wat betreft het meten van 
onrondheid Hiertoe worden een aantal objecten via een schema langs de~ende laboratoria 
gestuurd waarvan de omondbeid bepaaldmoet worden. 

In het kader hiervan wordt aan de TIJE de rondheidsmeting verbeterd De huidige haalbare 
nauwkeurigheid van de omondheidsmeting is ongeveer 0,1 J.Ull en wordt getracht te verbeteren tot 
een nauwkeurigheid van 0,01 J.Ull (lOmn). Hiertoe moet een meetopstelling en een 
computerprogramma ontwikkeld en getest worden die met behulp van een bestaande 
onrondheidsmeter met een hogere nauwkeurigheid kan meten. 
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Samenvatting 

Voor metingen van de rondheid van ronde produkten kan gebruik worden gemaakt een 
extrinsieke rondheidsineter met draaiende tafel en stilstaande sensor. De draaiende tafel van 
zo'n rondheidsmeter draait nooit perfect rond, maar heeft een bepaalde rondloop 
nauwkeurigheid. Zolang de orde grootte van de vereiste nauwkeurigheid van de meting nu 
maar veel groter is dan rondloopnauwkeurigheid van de tafel is er niks aan de hand. In het 
geval dat toch een hogere nauwkeurigheid wordLverlan_g_d is het van belang dat de afwijkingen 
van de tafel niet worden toegescbre.ven aan afWijkingen van 1let object. 
Om dit probleem te lijf te gaan is een meetmethode bedacht die met behulp van de kleinste 
kwadraten methode de afwijkingen v.an de tafel gescheiden van de afwijkingen van het 
werkstuk weet te houden. Op de omtrek van het werkstuk worden een aantal punten 
gedefinieerd die samenvallen met het zelfde aantal punten die op de omtrek van de tafel 
worden gedefinieerd. Door nu een aantal ronden telkens in deze punten te meten en tussentijds 
het werkstuk ten opzichte van de tafel te verdraaien komen verschillende combinaties van 
werkstukafwijkingen en tafelafwijkingen binnen. Uit deze waarden kan dan met behulp van de 
kleinste kwadraten methode de verschillende afwijkingen voor de tafel en het werkstuk bepaald 
worden. 
Voor deze meetmethode was het nodig dat het gemeten signaal dat van de sensor komt verder 
met de computer wordt verwerkt en niet met de elektronica van -de rondheidsmeter zelf. Dit 
impliceert dat het signaal moet worden gedigitaliseerd en bemonsterd moet worden. 
Uit de metingen die verricht zijn aan objecten met bekende afwijkingen blijkt dat deze methode 
wel werkt, maar dat de gewenste nauwkeurigheid van 10 nm niet gehaald wordt. Daarbij moet 
kritisch gekeken worden naar de berekende tafelafwijkingen. Er kan niet telkens in precies 
hetzelfde gedefinieerde punt gemeten worden waardoor lokale afwijkingen rond een punt de 
berekende waarde kunnen verstoren. Met een indexeer tafeltje dat nauwkeurig verzet kan 
worden en een betere sensor moet de gewenste nauwkeurigheid toch bereikt kunnen worden . 
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1 Inleiding 

In het volgende zal een korte beschrijving worden gegeven van rondheidsmetingen in het 
algemeen. _ 
De ronde vorm is een vorm die in de werktuigbouwkunde vaak wordt toegepast. Bij het 
vervaardigen van ronde vormen zal op werktekeningen niet kunnen worden volstaan met het 
opgeven van de maat en haar tolerantie alleen, maar dient ook een maat ten aanzien van de 
vormzuiverheid te worden opgegeven. De maat alleen geeft namelijk aan dat het werkstuk 
tussen twee evenwijdige vlakken op voorgeschreven afstand past. De eis ten aanzien van de 
vormzuiverheid voegt hieraantoe dat het profiel van een doorsnede van het werkstuk tussen 
twee cirkels moet blijven met voorgeschreven straal verschiL 
De rondheid van een· produkt wordt nu gedefinieerd als de mate waarmee deze overeenkomt 
met een ideale vorm. Metingen van de rondheid aan een produkt komen dus neer op het 
bepalen van de afwijkingen t.o.v. de ideale vorm; een cirkelvormige doorsnede. 
De onrondheid wordt (mathematisch) vastgelegd in een straalverschil M, zijnde het verschil 
tussen de straal van een omgeschreven cirkel en een ingeschreven cirkel aan het produkt. 
Hiermee is de definitie van de onrondheid nog niet eenduidig vastgelegd, het zegt immers nog 
niks over de ligging van de middelpunten van beide cirkels. Er zijn dan ook een aantal 
verschillende definities om de onrondheid vast te leggen. Bij het meten van de onrondheid 
wordt vaak uitgegaan van de volgende definitie voor de onrondheid. 

De onrondheid 8R is het verschil tussen een in- en omgeschreven cirkel met gemeenschappelijk 
middelpunt, zodanig gesitueerd dat het verschil in straal minimaal is ( ISO norm ). Deze 
definitie wordt verduidelijkt in figuur la. 

a) 

figuur 1 

best passende 
cirkel 

b) 

Een andere definitie die ook veel gebruikt wordt is die van de minimum zone cirkel. De 
onrondheid is hierbij gedefinieerd als het verschil tussen het minimum en het maximurn van het 
gemeten vormverloop, bepaald t.o.v. een bestpassende cirkel door het verloop op basis van de 
kleinste kwadraten methode (figuur lb). 
Het is onmogelijk om via rechtstreekse meting de rondheid te meten. Dit verklaart dan ook dat 
er allerlei methoden zijn ontwikkeld om de rondheid te bepalen. 
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Rondheidsmetingen kunnen worden onderverdeeld in twee soorten rondheid.smetingen. 
a) Rondheidsmetingen met behulp van een intrinsieke methode. 

Deze methode wordt vaak in de werkplaats gehanteerd om snel informatie te 
krijgen over de rondheid van het werkstuk en biedt verder weinig mogelijkheden voor 

het behalen van een hogere nauwkeurigheid. · 
b) Rondheidsmetingen met behulp van een extrinsieke methode. 

Bij deze rondheidsmeting wordt gebruik gemaakt van een zeer nauwkeurige 
rondlopende beweging waartegen het object wordt gemeten. Er zijn hierbij 
weer twee typen te onderscheiden. Bij de eerste staat het werkstuk stil en draait 
de sensor er omheen en bij de tweede staat de sensor stil en draait het werkstuk 
op een tafel. Beide methoden staan afgebeeld in figuur 2. 

b 

figuur 2 

De machine die voor dit probleem is gebruikt is de Roundtest RA-7 van Mitutoyo welke 
volgens figuur 2a werkt. De opbouw van de machine wordt aan de hand van bijlage 1 duidelijk 
gemaakt. 
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2 De opzet 

2.1 Probleemschets 

De rondheidsmeter van Mitutoyo wordt geleverd met een kast waarin zich alle elektronica 
bevindt die uit het signaal van de sensor de onrondheid bepaalt. De machine werkt volgens een 
vast patroon. Hij meet een ronde waarna hij uit het signaal de onrondheid bepaalt volgens de 
op de kast in te stellen definitie. De kast biedt verder nog wel andere instelmogelijkheden wat 
betreft versterking en filtering van het si~ maar de haalbare nauwkeurigheid is ongeveer 
100 run. 
Om een hogere nauwkeurigheid te bereiken is noodzakelijk om storingen van buiten af zoveel 
mogelijk te elimineren. 
Zoals al eerder is vermeld, is gewerkt volgens de extrinsieke methode die gebruik maakt van 
zeer nauwkeurige rondlopende beweging waartegen het object wordt gemeten. Het is te 
verwachten dat afwijkingen van de tafel tijdens ronddraaien aan het te meten object zullen 
worden toegeschreven. Als de omloopnauwkeurigheid van de de tafel nu maar ver beneden de 
gewenste nauwkeurigheid ligt is dit geen probleem. Helaas is dat met de tafel van de machine 
niet het gevaL Mitutoyo beweert dat deze nauwkeurigheid 40 nm bedraagt, tenminste dat 
vermelden ze in de handleiding die bij de machine is geleverd. Het is dus van belang om 
afwijkingen van de tafel te controleren en ·daarbij uit de afwijkingen van het werkstuk te 
houden. 
Het gemeten signaal moet dus op een andere manier verwerkt worden dan in de kast het geval 
is om afwijkingen van de tafel te elimineren. Het gemeten signaal wordt daarom naar een 
computer gestuurd waar met behulp van de nodige wiskunde het signaal wordt verwerkt. 
Het signaal zelf moet ook met voldoende nauwkeurigheid verkregen worden om aan de 
gewenste nauwkeurigheid te voldoen. De sensor die op de machine bevestigd was kon niet aan 
deze eis voldoen wat het dus noodzakelijk maakte om er een andere sensor op te zetten. In 
eerste instantie is voor een optische sensor gekozen die een zeer hoge resolutie kan halen, maar 
het nadeel van deze sensor is dat het meetbereik van deze sensor maar enkele J.1Ill is. Dit levert 
strenge eisen op ten aanzien van de excentriciteit die het object mag krijgen bij het plaatsen op 
de tafel om bij ronddraaien binnen het meetbereik van de sensor te blijven. Om dit te omzeilen 
is uiteindelijk voor een inductieve sensor met elastische geleiding gekozen. 
Om verwerking met de computer mogelijk te maken moet het gemeten signaal wel gesampled 
en gedigitaliseerd worden. 
De resolutie van het gemeten signaal is nu afhankelijk van de sensor en van de AD-converter. 
Diegene die de laagste resolutie heeft is bepalend voor de maximale resolutie waarmee gemeten 
kan worden. De sensor heeft van zichzelf een voldoende hoge resolutie. Bij de AD-converter is 
deze softwarematig in te stellen. 
Dit wordt verder behandeld in paragraaf 2.4 . 

TUE PRECISION ENGINEERING 6 



2.2 De meetmethode 

Bij de conventionele metingen die worden uitgevoerd op de Roundtest RA-7 van Mitutoyo 
wordt er dus geen rekening gehouden met de eventuele afwijkingen van de tafel. Om de 
gewenste nauwkeurigheid te halen is dit zoals uitgelegd in paragraaf 2.1 wel een voorwaarde 
voor het behalen van een hogere nauwkeurigheid. 
In het gemeten signaal zijn de afwijkingen van de tafel helaas niet zomaar aan te wijzen. Iedere 
waarde van het signaal bestaat uit een afwijking van het werkstuk en een afwijking van de tafel 
en hoe deze zijn verdeeld is niet te zien. 

De basisgedachte van de methode die dit moet oplossen is als volgt. 
Op de omtrek van het werkstuk en van de tafel worden in een gelijk aantal equidistante punten 
geplaatst. De punten verdelen beide objecten in segmenten met dezelfde hoek. In figuur 3 is dit 
getekend voor een paar punten. De sensor (voorgesteld door een peil) meet in dit geval de 
werkstukafwijking Wl en tafelafwijking Tl. 

Sensor 

I """""''"' ,~ .... 1 

T2 ti , To 

\~~~Tn-1 
• • I I -.. 

/ \ \ i i I "' 
F \\·Ij\ 
i, \ 1 I i \ 

\ \W2' Wl/wn / \ 
\w3~' , ~· /. . Wn-1 \ 

I I , , \ 

y \ ' ' I I \ ' ,,\\t/1 \ \ 
I '\\i/ 'I I 

_ _J_ __ ~~~ _ _j_ __ / __ 
" • i \ ~erkstuk) I 

~" 
Tafel 

figuur 3 

Nu worden er worden een aantal ronden 
gemeten waarbij tussen iedere ronde het 
werkstuk een of een aantal segmenten wordt 
verdraaid ten opzicht van de tafel. Hieruit 
volgen dan per ronde een aantal meetwaarden 
van de punten die voor iedere ronde uit 
verschillende combinaties van tafelpunten en 
werkstukpunten bestaan. Uit al die 
verschillende combinaties moet dan met behulp 
van de kleinste kwadraten methode de waarde 
van de tafelafwijkingen en de 
werkstukafwijkingen te bepalen zijn. De 
werkstukafwijkingen zijn dan los gemaakt van 
de tafelafwijkingen en kan met die gegevens de 
onrondheid bepaald worden. Hierbij wordt er 
natuurlijk wel vanuit gegaan dat de 
tafelafwijkingen constant zijn en dus iedere 
ronde terugkeren. 

Ter verduidelijking wordt dit uitgelegd aan de hand van een voorbeeld met 4 punten op de 
omtrek. In dit voorbeeld worden 3 ronden gemeten met iedere keer een segment verdraaiing 
tussen de ronden Hierbij zullen de volgende symbolen worden gebruikt. 

1: Een bepaald meetpunt op de omtrek van het werkstuk. 
j. Een bepaald meetpunt op de omtrek van de tafeL 
r: Een bepaalde ronde. 
n: Aantal meetpunten aan de omtrek. 
m: Het aantal ronden dat gemeten wordt. 
Wi: De afwijking van het werkstuk in meetpunt i. 
Tj: De afwijking van de tafel in meetpunt j. 
Yrji: De waarde die de sensor geeft in ronder bij de combinatie van tafelpuntjen 

werkstukpunt i. 
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In het geval dat op de omtrek van het werkstuk en de machine n equidistante punten 
worden uitgezet zijn er 2n variabelen namelijk n werkstukpunten en n tafelpunten.. De 
algemene vergelijking voor een bepaald werkstukpunt i en tafelpunt j in ronde r luidt: 

YrJi = W; + ~ (1) 

Per ronde kunnen de vergelijkingen in een matrix worden gezet. 

r y~ 1 
rl;l 

= I 
- I~ Yr = Kr•!. met: Y,t:J x= (2) 

,~ 

l~J 
De richting van het verdraaien van het werkstuk tussen de ronden ten opzichte van de tafel is 

vrij te kiezen. Hier en in de rest het onderzoek is gekozen om het werkstuk te verdraaien in de 
richting waarin de tafel draait. 

Ronde 1 
S.U.Or Y! =KI.!_ I 

I 
I 
i 

/ 

~~ l~l / I , 
' I / I · .. 

Tzl 
I I I ' i Talill , ,.. '\ 

/ ~ \ rYtlll r1 i \ \ 0 0 0 1 0 0 0 r; + 2 I _u ___j__i I y," -l o 
1 0 0 0 1 0 0 ~ \ Wo!blult J i 

I I ' I Ym 1- 0 0 1 0 0 0 1 0 ~, ' ~I 
\ ' I 

lY144j 0 0 0 1 0 0 0 \ 3 / 1 w; I 
~/ 

l~J I 
3 
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Ronde 2 

"" ,, " '--4 

2 
-~ 

I 
I 

Ronde 3 

I 
1 I 
I I 

~~ 
/ I "" ITatèl 3 I \ 

I ~ \ 
I / \ 
! I 't 

2! 4( 12 I 4 

TY; 
\ I / 

~/ 
! 
3 

I Yml I 1 0 0 0 0 

I Y223lJ 0 1 0 0 0 

I Y234 J l 0 
0 1 0 0 

lY24I 0 0 0 1 1 

~ Yml 
1 0 0 0 0 

Y324 0 1 0 0 0 

I Ym ,- 0 0 1 0 1 

lY342j 0 0 0 1 0 

Deze drie stelsels kunnen worden samengevoeg tot een totaal stelseL 
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r~l 
J;l 

1 0 0 r; 
0 1 0 r:. 
0 0 1 w; 
0 0 0 ~ 

l~J 

I z; l 
J; 

0 1 o r; I 
0 0 1 r;. I 
0 0 o w; I 
1 0 o w,j 

lw; 
w.. 



I Ylll 
1 0 0 0 1 0 0 ol 

yl22 0 1 0 0 0 1 0 0 

I Ym 
0 0 1 0 0 0 1 0 ~l 
0 0 0 1 0 0 0 1 r; I Yl44 

I Ym 
1 0 0 0 0 1 0 0 r; 
0 1 0 0 0 0 1 0 ~ I Y2n = I Y234 
0 0 1 0 0 0 0 1 ~I 
0 0 0 1 1 0 0 0 I y,., I w,J Ym 1 0 0 0 0 0 1 0 w; 

I Y324 I 0 1 0 0 0 0 0 1 ~ 

lY"1 J l 0 
0 1 0 1 0 0 ~J YJ42 0 0 0 1 0 1 0 

Dit stelsel moet nu met behulp van de kleinste kwadraten methode worden opgelost. 

Het stelsel van hierboven is een overbepaald stelsel. Dit wil zeggen dat er voor ~ in het 
algemeen geen exacte oplossing bestaat. De vector .L ligt dan niet in ruimte opgespannen door 
de kolommen van Kt, de kolomruimte van Kt. Voor een twee dimensionale kolomruimte en een 
drie dimensionale vector ziet dit er als volgt uit. 

\ e 

figuur 4 

x'= (Kr K )-1 KrY 
- t t t -t 

Y't =Kt.~' 

Kolomruimte van Kt 

De beste oplossing ~· wordt 
verkregen door projectie van .L 
op de op de kolomruimte van Kt .. 
Alleen dan staat het verschil (,L -
~') loodrecht op de kolomruimte 
en is die term minimaal Als (,L -
Yt') loodrecht op de kolomruimte 
staat dan is het inprodukt met Kt T 

gelijk aan nul. 

(3) 

Dit is de essentie van de kleinste kwadraten methode en ~, staat bekend als de kleinste 
kwadraten oplossing [ 1]. · 
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2.3 De meetmethode in de praktijk 

De meetmethode zoals die in de praktijk is uitgevoerd is e.en stuk gecompliceerder dan 
hierboven in het hypothetiselle_g~val is behandeld. Er doen zich namelijk nogal wat problemen 
voor waarvoor in het voorgaande geen rekening mee is gehouden. 

Er is tot nu toe verondersteld dat het middelpunt van het werkstuk precies boven het 
middelpunt van de tafelligt en dat dat na het verdraaien tussen de ronden nog steeds het geval 
is. In de praktijk is dit allerminst het geval, bij iedere plaatsing van het werkstuk is er een 
bepaalde excentriciteit van het werkstuk ten opzichte van de as van de tafeL Het wiskundige 
model van vergelijking 1 moet hiervoor gecorrigeerd worden. Er moeten termen bijgevoegd 
worden die de excentriciteit opvangen. 
Voor een willekeurig punt i op de omtrek geldt dan de volgende optelling. 

(4) 

Nu zijn A cos <pi +B sin <pi de termen die gemtroduceerd wordt door het excentrisch liggen van 
het werkstuk [ 4]. 

In het geval dat er nu in een punt geen afwijking van de tafel en van het werkstuk is en het 
werkstuk centrisch ligt is zou de sensor de waarde nul aan moeten geven. Dit is in de praktijk 
evenmin te verwachten. De sensor heeft een bepaalde offset waarde die per ronde die gemeten 
wordt verschilt en dus ook als parameter in het wiskundige model moet worden meegenomen. 
Deze paramater kan dan ook eventuele drift van de sensor tussen de metingen opvangen. 

(5) 

Er komen nu dus per ronde die gemaakt wordt drie onbekenden (A, B en C) bij. 

Alle vergelijkingen van een ronde samen vormen een stelsel vergelijkingen die weer met behulp 
van rnatrices zal worden beschreven. Algemeen kan nu gesteld worden: 

y,. = K,..i + E_.p,. (6) 

r~l 

I = r1 COSip1 ·~,~~] rel 
T" E=l; P, =l;J met: x= w;, 

COSlf'n smtpn 

~J 

en K- is een matrix zoals die 

is afgeleid in paragraaf 2.2 voor een bepaalde ronde. 

Dit stelsel wordt omgeschreven om x te elimineren. 

E.p =y -Kr.~ 
-r -r 

(7) 
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Nu wordt uit deze vergelijking 12 geëlimineerd m.b.v. de kleinste kwadraten oplossing voor 12· 

p =(Er.Ef1.Er.(y -K,..!_) 
-r -r 

jY) h. ;/ .b 

~' = K,.!_ + E.[ (Er.Ef1 .Er.(~,- K,..!_)] 

Met 
M =I -E(Er.Ef1.Er 
geeft dit: 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Elke ronde levert een vergelijking zoals vergelijking 13. Alle ronden kunnen worden 
samengevoegd in een totaal stelsel. 

rt =Kt·!. 

en 
I K;l 

Kt =l;:J 

(15) 

V ergelijicing 15 moet dan worden opgelost met behulp van de kleinste kwadraten methode [ 1]. 
De voorwaarden die bieraan gesteld worden zijn dat Kt een volle rang heeft .. Dit wil zeggen 
dat alle kolommen in Kt onafhankelijk .van elkaar zijn. Als de kolommen van Kt onafhankelijk 
zijn dan is de rang 2n. De rang van Kt in het geval van vergelijking 15 blijkt echter 6 te klein te 
zijn na twee ronden (onafhankelijk van n). 
Dit is met het volgende te verklaren. De waarde van Ylji komt onder andere voort uit twee 
afWijkingen Ti en Wi die gedacht worden afWijkingen te zijn ten opzichte van een bestpassende 
cirkels voor de tafel respectievelijk het werkstuk. De bestpassende cirkels zijn nog helemaal 
niet bekend,· die moeten juist Uit de afWijkingen bepaald worden. Daarom moeten de 
afWijkingen eerst ten opzichte van een willekeurige referentie bepaald worden die vastgelegd 
wordt met vergelijkingen in het stelsel van vergelijking 15. Werkstuk en tafel hebben ieder hun 
eigen afWijkingen en hebben dus ieder een eigen referentie nodig. Hierdoor krijgt dit stelsel de 
volle rang en bestaat er ten opzichte van die gekozen referenties (voor tafel en werkstuk) een 
oplossing voor de afWijkingen vector x. Als willekeurige referenties worden cirkels gekozen 
die ieder drie punten met de afwijkingen curve van het werkstuk of de tafel gemeen hebben 
zoals afgebeeld in figuur 5 . 
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Deze twee maal drie punten leggen 
een cirkel vast ten opzichte waarvan 
hun afwijking dan dus gelijk is aan 
nul. Voor tafel en werkstuk samen 
zijn dit dus zes punten die nul 
gedefinieerd moeten worden in het 
stelsel van vergelijking 15. Welke 
punten er nul gekozen worden 
maakt niet uit, als er maar drie 
punten nul gekozen worden van de 
tafel en van het werkstuk. Bij een 
andere keuze van de punten volgen 
natuurlijk wel andere cirkels en dus 
andere afwijkingen. Om de 
afwijkingen van de verschillende 
keuzen toch met elkaar te kunnen 
vergelijken moeten de 
desbetreffende afwijkingen achteraf 
met de matrix M worden 
vermenigvuldigd. Door deze 
vermenigvuldiging worden de 

afwijkingen getransformeerd tot afwijkingen ten opzichte van de bestpassende cirkel. Na deze 
transformatie zijn de afwijkingen uit verschillende referentie keuze aan elkaar gelijk. 
Er moeten minimaal twee ronden worden gedaan om het stelsel oplosbaar te maken. Als er 
twee ronden gekozen worden waarbij tussen de ronden meer dan 1 segment verdraaid wordt 
zal dit de matriX Kt een te kleine rang bezorgen. Dit is aan de hand van een simpel voorbeeld 
uit te leggen. 
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Bij het meten van een elliptisch voorwerp op een perfecte tafel met vier pWlten op de omtrek 
zal bij twee ronden, waarbij tussen die ronden twee segmenten wordt door gedraaid twee keer 
het zelfde signaal binnenkomen_ Uit deze twee ronden is dan niet te bepalen of de afwijkingen 
aan de tafel moeten worden toegeschreven of aan het werkstuk. 
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2.4 De meetopstelling 

De opstelling ziet er schematisch uit zoals afgebeeld in figuur 7. 

i t 

Nul-doorgang 

Mitutoyo RA7 

Sensor 

figuur 7 

Drukknop 

Electronische 

Schakeling 

AD 

Converter 

De opstelling bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. De Rondheidsmeter met daarop: -een sensor. 

IlO-kaart 

Computer 

-rotatie opnemer met nuldoorgang. 
2. AD-convertor. 
3. Elektronische schakeling. 
4. Computer + Software. 

Deze opstelling is zo gemaakt om de beoogde de gegevens van de sensor in de gewenste vorm 
te verkrijgeiL De verwerking van het signaal van de sensor gebeurt met behulp van een 
computer, waarvoor het signaal gedigitaliseerd dient te worden. Het digitaliseren van het 
signaal gebeurt met een AD converter die niet in de computer is geplaatst, maar extern om 
storing van de computer op de AD converter te voorkomen 
Het gedigitaliseerde signaal is continu en dus voor de berekening ongeschikt, alleen de waarde 
van het signaal in de genoemde punten is van belang. Het gedigitaliseerde signaal moet dan ook 
op de gewenste punten bemonsterd worden. 

TUE PRECISION ENGINEERING IS 



De Rondheidsmeter. 

De sensor waar de metingen tijdens dit onderzoek mee gemeten zijn is een inductieve taster 
van Mitutoyo. Bij deze sensor hoort een kastje die het signaal van de sensor kan versterken 
met een factor afhankelijk van het daarop ingestelde meetbereik. De metingen zijn verricht in 
het meet bereik van -15 tot + 15 ~mof in het bereik van -5 tot +5 ~m. De uitgangsspanning die 
op de ingang van de AD-converter komt te staan bevindt zich tussen de -1 en 1 Volt (natuurlijk 
onafhankelijk van het ingestelde meetbereik) 

De AD-converter. 

De AD-converter werkt met 12 bits en heeft een maximaal bereik van -10 tot +10 Volt. 
Softwarematig kan er ook uit drie kleinere bereiken worden gekozen. Het kleinste bereik loopt 
van -1.25 tot + 1.25 Volt. Wat er gebeurt bij de keuze van dit bereik is dat binnenkomende 
signaal (gain) 8 maal wordt versterkt binnen de AD-converter, zodat er uiteindelijk toch nog 
een bereik van -10 tot + 10 ontstaat. 
Voor dit kleinste bereik is gekozen omdat het kastje van de sensor niet meer dan 1 Volt 
absoluut uitgeeft. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van het bereik van de 
sensor en wordt er een resolutie verkregen van 
(1.25- -1.25)/212 = 6.10E-4 Volt. 
Het softwarematig instellen van het bereik wordt gedaan met het programma RMS3B, waarbij 
de procedure "labmast.pas" zit. Dit wordt verder besproken bij de behandeling van de 
computer+ software. 

De Elektronische schakeling. 

Uit schema's van de machine is bekend dat aan de tafel van de meetmachine een 
rotatieopnemer zit die twee blokgolven, A en B, genereert die een kwart steek ten opzichte van 
elkaar zijn verschoven voor draairichting bepaling. Verder bevat de tafel ook nog een nul 
doorgang die een puls afgeeft bij het passeren. Om van deze signalen gebruik te maken is 
achter op de kast een aansluiting gemaakt en is een elektronische schakeling ontwikkeld die 
pulsjes afgeeft waarop het gedigitaliseerde signaal wordt afgelezen. Met een druk op de knop 
van de schakeling wordt de schakeling geset waardoor er op het moment dat de puls van de 
nuldoorgang komt de blokgolf op de uitgang van die schakeling pulsjes gegenereerd van 20 ~s 
met dezelfde frequentie als de ingaande blokgolf. Bij het nogmaals passeren van deze 
nuldoorgang wordt het pulsje gebruikt om de schakeling weer te resetten, zodat er geen pulsjes 
meer worden gegenereerd. Op deze manier is het dus mogelijk om telkens weer op dezelfde 
plek van de tafel een meting te laten beginnen en vanaf die plek precies een ronde te meten Bij 
deze schakeling zit ook nog een schakelaar om te kiezen voor blokgolf A ofB. 
Na meting is gebleken dat de rotatieopnemer 360 blokken afgeeft per omwenteling wat leidt 
tot 360 pulsjes. Deze pulsjes worden samen met het gedigitaliseerde signaal van de sensor naar 
de JO-kaart van de computer gestuurd. Hier wordt het gedigitaliseerde sensorsignaal uitgelezen 
op het moment dat er een pulsje binnen komt. 
Toch worden er wel eens meer dan 360 pulsjes geteld bij een meting van de uitgang van de 
elektronische schakeling. Dit komt doordat de pulsjes niet ideaal zijn. Op de teller die het 
aantal pulsjes telt moet aangegeven worden boven welk voltage een piek in het signaal als puls 
gezien moet worden. Bij het TIL niveau, waar deze pulsen aan voldoen. is dit 3.5 Volt. Alles 
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wat boven de 3.5 Volt zit moet dan in principe tot het uitlezen van de AD-converter leiden. In 
het geval van een niet ideaal pulsje is de vorm vrij normaal zoals getoond in figuur 7. 
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3.5 V 

figuur 8 
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Er bevinden zich twee pieken op dit stukje signaal die boven de 3.5 Volt uitkomen, dus twee 
pulsjes gemeten op iets dat bedoelt is als een puls. Toch zal de AD convertor maar een keer 
worden uitgelezen omdat de conversietijd in de orde grootte van Jl.Seconden is en de 
afwijkingen op de puls zich binnen enkele nanoseconden volgen. 

De Computer + Software. 

Om het digitaal uitlezen van het signaal zoals beschreven in deze paragraaf te verwezenlijken 
wordt gebruik gemaakt van het programma RMS3B. Dit is een programma dat oorspronkelijk 
is gemaakt voor ruwheidsmetingen, maar het kon met een paar kleine modificaties voor deze 
rondheidsmeting worden gebruikt. 
Bij de ruwheidsmeting gaat de taster over het te meten oppervlak, waarbij per 0.5 Jlm 
afgelegde weg een pulsje gegenereerd wordt waarop de waarde van het tastersignaal wordt 
bemonsterd. In het programma zelf kunnen 'de stapgrootte', 'de cutoftlengte' en 'het aantal 
cutofllengten' worden ingesteld. In principe wordt na elke 0.5 Jlm afgelegde weg de waarde 
van de taster uitgelezen, maar met de stapgrootte kan dit worden verandert tot elke veelvoud 
van 0.5 Jlffi. Er worden dan gewoon een aantal (afhankelijk van de ingestelde stapgrootte) 
pulsjes door gelaten waarbij er niets wordt uitgelezen. De cutoffiengte bepaalt welke maximale 
golflengte van de afwijkingen in het oppervlak zal worden gemeten en het aantal cutoffiengten 
staat voor de te meten afstand. 
De overeenkomst van de ruwheidsmeting met de de rondheidsmeting is groot. Bij de 
rondheidsmeting komen de pulsjes per graad verdraaiing. Met de drie instelgrootheden 
stapgrootte, cutofllengte en het aantal cutofllengten is het aantal bemonsteringen en dus het 
aantal punten op de omtrek in te stellen. Zo kunnen 90 punten aan de omtrek verkregen 
worden door een stapgrootte van 2 Jlm een cutoffiengte van 180 Jlm en het aantal 
cutofllengten op 1 te stellen. Een van de modificaties die in het programma is aangebracht 
heeft hiermee te maken. In de oude versie zou bij bovengenoemde instelling uiteindelijk toch 
minder punten gemeten worden dan 90. Voor een ruwheidsmeting is dit verder helemaal geen 
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probleem, maar voor deze rondheidsmeting was eeR modificatie noodzakelijk om toch het 
juiste aantal punten binnen te krijgen. 
Zoals al bij de AD converter genoemd is kan het bereik van de AD converter softwarematig 
worden ingesteld. Dit programma maakt namelijk gebruik van een procedure 'Labmast.pas' 
waarin het bereik van de AD-convertor kan worden gemodificeerd. Hierna moet het 
programma RMS3B opnieuw worden gecompileerd om van het nieuwe bereik gebruik te 
kunnen maken. 
Nonnaai werkt de AD converter met een ingangsspanning die varieert tussen de -10 en 1 0 
Volt. Het binnengekomen signaal wordt dan gedigitaliseerd in een getal van 12 bits. 
Het kleinste bereik loopt van -1.25 tot +1.25 Volt. Wat er gebeurt bij de keuze van dit bereik is 
dat binnenkomende signaal (gain) eerst 8 maal wordt versterkt binnen de AD-converter 
voordat het wordt gedigitaliseerd, zodat er uiteindelijk toch nog een bereik van -1 0 tot + 1 0 
ontstaat. 
Het gedigitaliseerde signaal van de AD-converter wordt in het programma RMS3~ 
omgerekend naar Jlffi. Voor deze omrekening wordt een factor gebruikt, de pickupfactor, die 
natuurlijk afhankelijk is van het ingestelde meetbereik. Bij de conversie wordt dus altijd een 
gebied van 20 Volt verdeeld in 212 

= 4096 stappen. Iedere stap staat dan voor 4.88E-3 Volt. 
Het gedigitaliseerde signaal dat van de AD-converter komt is een getal dat aangeeft hoeveel 
stappen er in óe waarde van het versterkte analoge signaal zitten die op dat moment op de 
ingang staat. Dit aantal stappen wordt dan in het programma vermenigvuldigd met 1.22E-3. 
wat precies een kwart is van 4.88E-3. Als nu bekend is hoeveel Jlm bij 1 Volt spanning op de 
uitgang van het kastje van de sensor (verhouding A/V) hoort en hoeveel keer de gain versterkt 
wordt kan worden bepaald hoeveel micrometer verplaatsing er is opgetreden. Het aantal 
micrometer wordt dan gegeven door: 

Aantal stapjes * A * 4 * l22E - 3 

V * Versterking 

De pickupfactor is dan: 

4 *A [.U I V] 
V* Versterking 

(16) 

Het programma maakt van iedere meting die gedaan is twee files met dezelfde naam met twee 
verschillende extensies. De naam kan worden ingevoerd in het programma en de extensie is 
opgebouwd uit de letter A plus het nummer van de meting voor de file met de ingestelde 
grootheden of de letter M plus het nummer van de meting voor de file met de meetdata. Deze 
twee files zijn niet in ASCII formaat en daarom ongeschikt om direct ingelezen te worden in 
Matlab. Om· toch de meetdata in _ASCII formaat te krijgen worden de files door een ander 
programma genaamd "zetom" omgezet naar een file met dezelfde naam en extensie .m. Een 
listing van dit programma is te vinden in bijlage 2. 
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3 Het algoritme 

Bij een eenvoudig probleem van een vergelijking en een onbekende kan de oplossing met 
behulp van een computer bepaald worden , maar dat wil nog niet zeggen dat de berekende 
oplossing de exacte oplossing van het probleem is. Een computer introduceert 
afrondingsfouten tijdens zijn berekeningen die ervoor zorgen dat de berekende oplossing niet 
de beste oplossing is. De vraag is alleen of de berekende oplossing ver van de beste oplossing 
afligt, zolang de fout die gemaakt wordt maar binnen de gewenste nauwkeurigheid ligt is er 
niks aan de hand. Eerst wordt de conditie van het algoritme bepaald. 

3.1 Het algoritme en zijn conditie 

De machinenauwkeurigheid 17 van een computer is gelijk aan de maximale relatieve afrondfout 
die de computer kan maken binnen de range van de machinegetallen [3]. Dit getal speelt een 
rol bij de berekening van een oplossing. Bij het uitvoeren van een berekening zal de computer 
bij iedere bewerking een afrondfout maken, tenzij het resultaat al een machine getal is. De 
afrondfout die hierbij gemaakt wordt is daarbij steeds kleiner of gelijk aan de 
machinenauw keurigheid. De machinenauwkeurigheid voor een PC is ongeveer 2 *E-16. 
Niet alleen afrondfouten spelen een rol bij de berekening van de oplossing, maar ook fouten in 
de aangeboden data (meetfouten) hebben invloed op de oplossing. Hoe die invloed is wordt 
bepaald door het conditie getal. Het conditie getal c van een probleem is de maximale factor 
waarmee een kleine relatieve fout kan worden voortgeplant in een relatieve fout in de oplossing 
[3]. 
Iets soortgelijks is als hierboven is behandeld voor het probleem van een vergelijking met een 
onbekende kan ook worden verkregen voor het probleem van een stelsel vergelijkingen~= Q. 
Hierbij kunnen buiten de gewone afrondfouten fouten optreden in de matrix A en in de vector 
12 die allen invloed hebben op de oplossing ~-
Ook hierbij is er sprake van een conditie getal die zijn invloed heeft op de uiteindelijke 
oplossing. Uit bijlage 3a, waar het een en ander wordt toegelicht hierover, volgt dat de 
relatieve fout in~ rechtstreeks afhankelijk is van de conditie van de matrix Kt. 
Het stelsel van vergelijking ( 6) wordt per ronde aangevuld. Na twee ronden plus het toevoegen 
van de zes nulpunten is de rang van de matrix zoals eerder bescbreven gelijk aan het aantal 
onbekenden en is het stelsel oplosbaar. Nu kan de conditie van Kt bepaald worden met behulp 
van het commando cond(Kt) in Matlab. Hiermee wordt de conditie van Kt bepaald met de 
Euclidische norm.. Deze waarde vertelt met behulp van vergelijking 3.2 iets over de relatieve 
fout in~. 
De conditie yan Kt is bij onderzoeken zeer slecht gebleken wat er op duidt dat de kolommen 
van Kt bijna afhankelijk zijn. Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk, omdat de zes nulpunten 
maar een maal worden toegevoegd, wat de invloed van deze zes vergelijkingen wel klein houdt 
ten opzichte van al die andere vergelijkingen. Door nu deze zelfde zes vergelijkingen bij iedere 
ronde die gedaan wordt toe te voegen gaat de conditie stukken vooruit. Dit komt omdat het 
wel of niet hebben van een volle rang nu niet meer afhangt van zes vergelijkingen, maar van 6m 
vergelijkingen. In bijlage 3b is daarom ook het resultaat gegeven van de berekening van de 
conditie met de oude en de nieuwe methode. 
Het conditie getal is na deze toevoeging nog steeds wel aan de hoge kant. Het hangt dan van 
de de relatieve afrondfout E af of de relatieve tout van~ wel klein genoeg is. De relatieve tout 
in Yt is zeker aanwezig gezien de onvermijdelijke meettouten. De relatieve tout in Kt is niet zo 
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groot, omdat dit veroorzaakt wordt door afrondfouten en er geen meetfouten een rol spelen 
tijdens de bepaling van Kt. Het is dus maar de vraag of het gepresenteerde model voor de 
relatieve fout in ~ wel mag worden gebruikt als de relatieve fouten in Kt bijzonder klein zijn. 
Om toch een beeld te krijgen van de relatieve fout in ~ kan dan beter een variantie analyse 
gedaan worden waarbij wordt gekeken naar de voortplanting van fouten naar de oplossing. Dit 
wordt gedaan in paragraaf 3.2. Toch is de algoritme met deze verandering nog niet optimaal. 
Alle ronden die worden gedaan worden verzameld in een matrix Kt die al snel hele grote 
a:finetingen krijgt. Het rekenproces wordt hierdoor enorm vertraagd. Om het rekenproces toch 
zo kort mogelijk te houden worden twee aanpassingen gemaakt. 
De eerste is: 
1-Het toevoegen van de zes nulpunten bij iedere ronde kan ook worden bereikt door het 
verwijderen van de desbetreffende punten uit de vector ~ en de bij behorende kolommen uit Kt. 

en vervolgens kan: 
2-Per ronde kan het stelsel van vergelijking 14 al een stuk worden verwerkt waardoor de 
matrix Kt niet in de vorm hoeft te worden opgeslagen zoals hij tot nu toe is gerepresenteerd. 
De matrix kan in een compactere vorm worden opgeslagen waar de computer een stuk 
makkelijker mee rekent. 
Hoe deze punten worden toegepast zal nu worden afgeleid van het stelsel van vergelijking 15. 

Het stelsel dat moet worden opgelost is vergelijking (15): 

(15) 

De oplossing ~ wordt verkregen met de kleinste kwadratenoplossing 

(3) 

Kt en Yt zijn opgebouwd uit delen die per ronde verkregen worden zoals afgeleid in 
vergelijking 14. Al deze delen worden telkens aan de delen van de voorgaande ronden 
gevoegd. Hoe meer ronden er gedaan worden hoe langer de matrix Kt wordt. Elke matrix Kr 
wordt voordat hij geplaatst wordt eerst vermenigvuldigd met M evenals elke vector Y r zoals in 
vergelijking 13 staat beschreven. 

(16) 

De matrix M wordt in principe niet berekend, maar wordt gebruikt in een vorm die de rekentijd 
nog iets kan beperken. 

(12) 

Maar voor de duidelijkheid zal toch in de uitleg met M worden gerekend. 
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(17) 

Nu worden de verschillende matrices Kr eerst ontdaan van die kolommen die met de zes 
gekozen nulpunten hebben te maken. Na deze bewerking gaat de matrix Kr over in de matrix 
ku. 

(18) 

De afinetingen van de matrix ku zijn n*(2n-6) en afinetingen van de vector yu zijn n*l. 
Hieronder staat het zelfde stelsel met de afi:netingen van de matrices. 

!, J[n•c2~-6)r [n*(2~-6)], n[n*(2~-6)]:rrn~ILJl (!
9

) 

l[n * (2n- 6)]: [ n * (2n- 6)]mj l[n * (2n- 6)]: [n * l]m 

Door nu een aantal vermenigvuldigingen vast per ronde uit te voeren kunnen de totale 
afinetingen van het stelsel beperkt blijven wat de rekentijd verkleint 

(20) 

(21) 

Dit laatste stelsel is uiteindelijk het stelsel dat wordt gemaakt en uitgerekend in de computer. 
De ~ die dan is berekend wordt later dan weer aan gevuld met de nullen die door het 
kolommen weglaten niet in de berekening zijn terecht gekomen. 
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3.2 De variantieanalyse 

Bij elke meting die er gedaan wordt spelen toevallige afwijkingen een rol. De absolute waarde 
van deze afwijkingen ligt voor een bepaalde meting niet vast. De uitkomst van een meting kan 
dus niet als een enkele waarde worden weergegeven, maar moet met een interval worden 
opgegeven. De vraag die zich hierbij opdoet is natuurlijk hoe plant de variatie, veroorzaakt 
door toevallige afwijkingen, zich voor in het antwoord ~· 
Vanuit de statistiek is hier een antwoord op te geven. Het probleem wat uitgerekend moet 
worden is in principe een meervoudig regressie probleem. Het regressie model is het model van 
vergelijking (5) en Wi en Ti zijn de te schatten parameters. Van deze parameters moet nu de 
variantie berekend worden bij een toevallige afwijking vans. Het modelluidt dan als volgt: 

Yru = w; + T; +A cosepi + Bsincpi + C +&i 

Bij de aanname dat de toevallige afwijkingen Ei : 

-onderling onafhankelijk zijn, 
-variantie r:? hebben 
-en gemiddeld gelijk aan nul zijn, 

(22) 

is het antwoord ~ dat uitgerekend wordt de beste schatter voor de werkelijke ~ [3]. 

E(x') = 1 ( ~k:k~r'< ~k:~~) J 

= 1 <~k:k~r'< ~k:<k~~+&l] 

=X -u 

r=m r=m 

Volgens de statistiek wordt de variantie van ~· bepaald door de covariantiematrix. 
r=l 

C = (Lk~kurr' en de variantie in metingen rl. In C zijn de diagonaal elementen 

vermenigvuldigd met (i de variantie van de elementen van ~'en de overige elementen de 
covariantie van~'. 
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Een schatting voor cl wordt uit de kwadraten som van de residuen bepaald. Hierbij wordt 
gedeeld door het aantal elementen, waaruit de variantie is berekend, min het aantal berekende 
parameters uit die elementen. Er worden 2n afwijkingen bepaald en per ronde drie parameters 
voor de excentriciteit en een voor de offset. 

, crr- Kt :UT erf- Kt!) 
er= 

mn-3m-(2n-6) 
(23) 

Echter Kt en Yt worden voor de berekening niet meer gebruikt. Per ronde bestaat er wel het 
bemonsterde signaal dat van de sensor afkomt. Deze bevat de afwijkingen van het werkstuk en 
de tafel plus afwijkingen die worden veroorzaakt door het excentrisch liggen van het werkstuk 
en de offsetwaarde van de sensor .. Na vermenigvuldiging met de matrix M zijn de afWijkingen 
van het werkstuk en de tafel ten opzichte van de bestpassende cirkel bepaald. Deze waarden 
staan in de vector ys. Deze waarden kunnen vergeleken worden met wat uit het antwoord wat 
uit de uiteindelijke oplossing voor ~ kan worden teruggerekend. Kr is de matrix die bepaald in 
ronde r welke combinatie van werkstuk afwijking en tafelafwijking in een punt i aanwezig is. 
~ is dus de waarde van het signaal wat het zou moeten zijn in ronde r volgens de 
uiteindelijke oplossing. Hierbij moet aan de berekende !Ç wel de zes nulpunten worden 
toegevoegd die er door weglaten van de zes kolommen in kr niet meer in zaten. Het verschil 
tussen de elementen van ys en Mkr~ is dus het residu tussen de werkelijkheid en het model. Uit 
alle residuen van alle ronden wordt de variantie bepaald. ' 

(24) 

In de covarantie matrix zijn de kolommen van de zes nulpunten verdwenen. Bij berekening van 
de variantie van ~ zit op de zes nulpunten dus helemaal gaan variantie. Omdat alle andere 
afWijkingen ten opzichte van deze punten zijn gedefinieerd en zoals blijkt met een bepaalde 
variantie en er daarna een bestpassende cirkel door wordt getrokken moeten de zes nulpunten 
ook een bepaalde variantie hebben. De grote van de variantie wordt nu berekend door nu de 
afzonderlijke diagonaal elementen van C te middelen en die te vermenigvuldigen met de 
variantie om de variantie van ~ te bepalen. 

3. 3 De Programmatuur 

De computer verwerkt de meetgegevens van de verschillende ronden met een programma dat 
geschreven is in Matlab 4.0. Het programma Matlab zelf is uitermate geschikt voor rekenwerk 
met matrices. De programmeertaal Fortran met de Lapack routines is ook een goede optie 
voor het dit rekenwerk, maar is in vergelijking met Matlab een stuk gebruiksonvriendelijker en 
verdiende daarom geen voorkeur. Daarbij werkt Matlab 4.0 in een Windows omgeving wat 
Matlab ook nog eens de voordelen geeft die Windows biedt. 
Een listing van het programma, genaamd 'losop'. wordt is gegeven in bijlage 4. Dit programma 
werkt volgens de in paragraaf3.1 uitgelegde methode. In het hier volgende za1 een beschrijving 
van de werking van het programma worden gegeven. 
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Alle matrixen die in de berekening voorkomen zijn rechtstreeks afhankelijk van het gekozen 
aantal meetpunten (n) op de omtrek van een voorwerp. De waarde van 'n' wordt dan ook bij 
het begin van het programma gevraagd om in te voeren. 
Vervolgens wordt aan een aantal variabelen (Ktt, Ytt, KS, , HT, HW) die in het programma 
gebruikt worden een waarde toegekend. 
In de vector 'files' staan alle files opgeslagen met meetdata van elke ronde die is gedaan. Het 
zelfde is gedaan voor de vector 'ronden' waar alle ronden die gedaan zijn staan opgeslagen. 
'n:files', 'nronden' zijn de variabelen die het aantal files respectievelijk het aantal ronden 
bevatten. 
Hierna wordt de matrix E gegenereerd en wordt er de pseudo inverse van berekend die 
verderop in het programma nodig is. 
Verder worden er nog de vectoren G en Fi gegenereerd die de waarden van de punten in 
graden respectievelijk in radialen bevatten om grafieken te kunnen tekenen van de gevonden 
resultaten. 
De variabele r krijgt dan de waarde van de eerste ronde die gedaan is (het eerste element van 
de matrix ronden), waarna de subroutine kaje wordt aan geroepen. Deze subroutine levert de 
Kr voor de betreffende ronde. 
De variabele 'filename' bevat vervolgens de letters van de naam van de file die bij de eerste 
ronde hoort en de inhoud van die file met meetdata wordt vervolgens met de subroutine 'lees' 
aan y toegekend. Nu kunnen Y.r• en Kr• berekend worden. 
De zes nulpunten (zes kolommen die weggelaten worden) die gekozen moeten worden zijn in 
principe vrij te kiezen, maar als ze heel dicht bij elkaar gekozen worden zal dat de conditie van 
het algoritme niet ten goede komen. De nulpunten in dit programma zijn voor de tafel en het 
werkstuk mooi verdeeld aan de omtrek gekozen en worden opgeslagen in de vector 'nulpunt'. 
Door nu met die waarden uit nulpunt de desbetreffende kolommen uit Kr• weg te laten wordt 
kur bepaald. Deze wordt vervolgens vermenigvuldigd met zijn getransponeerde en wordt dan 
opgeteld bij de matrix Ktt die tot op dit moment geheel gevuld was met nullen. Op een 
soortgelijke wijze wordt ook de vector Ytt bepaald. 
Voor alle volgende ronden die gedaan zijn kan dan hetzelfde gedaan worden als hierboven en 
kan nu na iedere ronde een oplossing voor !u berekend worden. Aan deze !u kunnen dan weer 
de gekozen nulpunten weer worden toegevoegd en is de oorspronkelijke vector ~ uitgerekend. 
Dit gebeurt dus na twee ronden en na elke daarop volgende ronde. De waarde voor ~ na iedere 
ronde wordt opgeslagen in een matrix X. Tegelijkertijd wordt~ opgesplitst in twee delen, de 
tafelafwijkingen (T) en de werkstukafwijkingen (W). 
Als dit voor alle ronden is gedaan bevat de laatste kolom van X de oplossing voor ~ die uit het 
totale aantal ronden is bepaald. Deze oplossing is statistisch gezien de beste oplossing omdat 
eventuele uitschieters hierin uitgemiddeld zijn. Vanuit deze oplossing kan nu het signaal dat 
voor een bepaalde ronde zou moeten binnenkomen voor deze oplossing worden teruggerekend 
en kan dan ter controle vergeleken worden met wat er werkelijk binnen kwam in een bepaalde 
ronde. 
Hiertoe wordt elke file met meetdata weer gelezen en gecorrigeerd voor de invloeden van 
excentriciteit en een versterkingsfactor (dus de afwijkingen t.o.v. de bestpassende cirkel. Per 
ronde worden deze uiteindelijke waarden dan opgeslagen in een vector ;::s. Voor het 
terugrekenen van het signaal wordt de matrix Kr gebruikt die voor een ronde de informatie 
bevat over de combinatie van de werkstukpunten en de tafelpunten. Ook deze waarden worden 
gecorrigeerd en per ronde opgeslagen worden in yb. Per ronde kan nu een grafiek getekend 
worden waarin ys. yb, en het verschil tussen deze twee wordt uitgezet. Op grond van deze 
grafieken kan dan bepaald worden welke ronden echte uitschieters zijn en kunnen dan bij een 
nieuwe berekening buiten beschouwing worden gelaten. 
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Voor de berekening van de standaarddeviatie moet het verschil tussen ys en yb worden 
gekwadrateerd en voor alle ronden bij elkaar opgeteld worden. Deze waarde wordt opgeslagen 
in KS. KS gedeeld door het aantal vrijheidsgraden is dan een maat voor de variantie (var). De 
variantie voor ~ volgt uit de vermenigvuldiging met de diagonaal van Ktt met 'var'. Omdat de 
waarden van de diagonaal van Ktt vrijwel aan elkaar gelijk zijn wordt in dit programma de 
gemiddelde waarde van die diagonaal elementen genomen en wordt dit getal vervolgens 
vermenigvuldigd met 'var' als goeie schatting voor de variantie van~. 
Van de tafelafwijkingen en de werkstukafwijkingen worden dan grafieken getekend met een 
95% betrouwbaarheidsgebied en worden er polaire diagrammen getekend. 
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4 Resultaten 

4.1 V alldat ie en verificatie 

Om het programma te verifiëren en het model dat gebruikt is te valideren, zijn twee 
voorwerpen gemeten met een bekende afwijking. De uitvoer van deze metingen moet dan iets 
zeggen of de gevolgde methode werkt en tot de gewenste nauwkeurigheid leidt. 
Als extra vergelijkingsmateriaal is ook de uitvoer van een meting aan een glazen bol van de 
PTB, welke vrij grote afwijkingen heeft. 
Voor alle metingen zijn dezelfde soort grafieken gemaakt. Dit wil zeggen: 
-Voor iedere ronde een vergelijking van de gemeten en berekende afwijkingen. 
Het verschil wordt door een gele lijn aangegeven, de berekende afwijkingen door een paarse 
lijn en de gemetenafwijkingen door een blauwe lijn. 
-De afwijkingen van de tafel en het werkstuk in een polaire en een carthesische grafiek, waarbij 
in de carthesische grafieken de gele lijn de gemiddelde waarde voorstelt. Tussen de blauwe en 
de paarsè lijn bevindt zich het 95% betrouwbaarheidsgebied 

Vijfpuntsonrondheid ?: 

lïrC /~~"""""'."~J~''r r·r.' 
In bijlage 5 is de uitvoer te vinden van een meting aan een werkstuk dat is vetspa.arRh:1p een 
draaibank. Door trillingen tijdens het bewerken heeft dit voorwerp een mooie vijfpunts 
onrondheid gekregen. Aan dit werkstuk is op een andere rondheidsmeter ook een meting 
gedaan, waarvan de resultaten ook in de bijlage zijn geplaatst. 
Bij de meting aan dit werkstuk is gekozen voor 180 punten op de omtrek om de rekentijd 
beperkt te houden. Van de 180 ronden die er mogelijk zijn zijn er 11 gedaan, te weten ronde 1, 
2, 21, 22, 41, 61, 81 , 101, 121, 141 en 161. :::;;?.: e t? r .; / "-,t' A' re /-' eu? e 

J:::il(·{ ('
1
,/ / O.,;c :·. _.r:. • f.·· · 

Opmerkingen: 
Aan de figuren 5.1 tlm 5.11 is goed te zien dat het berekende signaal redelijk op het gemeten 
signaalligt en dat dus het verschil signaal zich rond nul bevindt. Dit geeft aan dat de gevolgde 
methode en het programma geen systematische fouten bevatten. De algemene karakteristiek 
die de figuren 5.1 tlm 5.11 moeten laten zien is duidelijk zichtbaar. Toch is de orde grootte van 
het verschil signaal veel groter dan de gewenste nauwkeurigheid van 1 0 nm. Daarbij wordt van 
de tafel beweerd dat hij een rondloopnauwkeurigheid heeft van ongeveer 40 nm en niet 500 nm 
zoals uit figuur 12 blijkt. De reden hiervoor kan te maken hebben met de oppervlakte ruwheid 
van het werkstuk. Als in de verschillende ronden niet iedere keer op precies dezelfde punten 
wordt gemeten dan worden systematisch voor elk punt iedere ronde een iets andere afwijking 
gemeten. Bij een grote ruwheid van het oppervlak is de variatie in de metingen die hierdoor 
geïntroduceerd wordt alleen maar groter. In het geval van dit werkstuk met vrij grote 
afwijkingen is de invloed van die variatie op de totale afwijking niet zo groot, maar bij de 
afwijkingen van de tafel is dit toch wel goed te zien. 
Figuur 15 laat wel duidelijk de vijfpuntsonrondheid zien en komt daarbij dus heel aardig 
overeen met de resultaten van de metingen op de andere rondheidsmeter die te vinden zijn in 
bijlage 6. 
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Halve bol 

In bijlage 7 zijn de resultaten van de metingen aan een halve glazen bol te vinden. Van deze 
halve bol zijn de afWijkingen erg nauwkeurig bepaald (met een nauwkeurigheid van 10 nm) 
door het NMI. De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage 8. 
Ook bij deze meting is voor 180 punten op de omtrek gekozen om de rekentijd beperkt te 
houden en zijn dezelfde ronden gedaan als bij de meting aan het vijfPuntsonronde werkstuk. 

Opmerkingen: 
Aan deze figuren is duidelijk te zien dat de orde van het gemeten signaal van dezelfde orde is 
als het verschilsignaal. Dit geeft aan dat de meetfouten ongeveer net zo groot zijn als de 
afWijkingen van de tafel en het werkstuk bij elkaar. Of de meetfouten toevallig of systematisch 
zijn is uit deze grafieken nog niet te bepalen. Wel kan gezegd worden dat de gemeten 
nauwkeurigheid zo'n beetje de grens is van wat met deze apparatuur te halen is. Zeker als 
figuur 7.15 wordt vergeleken met de resultaten van het NMI dan is te zien dat er geen extreme 
verschillen zijn. (Deze figuren zijn goed met elkaar te vergelijken omdat ze op dezelfde manier 
georiënteerd zijn in de resultaten) 
De toch vrij grote waarden van de standaard deviatie en het niet halen van de gewenste 
nauwkeurigheid kunnen veroorzaakt worden door het niet consequent in dezelfde punten 
meten en het niet ideaal zijn van de sensor. De sensor die eigenlijk voor deze metingen gebruikt 
moest worden was nog niet beschikbaar, daarom is voor een andere sensor gekozen die ook 
vrij nauwkeurig is maar niet geheel hysterese vrij is. 

Glazenbol 

In bijlage 9 is de uitvoer te vinden van de metingen aan een glazenboL Deze glazen bol is 
afkomstig van de PTB en hoort bij het pakket dat langs de verschillende meetlaboratoria wordt 
gestuurd. Op de omtrek hiervan is voor 360 punten gekozen en zijn ook weer elf ronden 
gedaan, te weten ronde 1, 2, 41, 81, 121, 161, 201, 241, 281, 321 en 360. 

Opmerkingen: 
Zoals te zien is heeft de bol erg grote afWijkingen die grafieken oplevert die op het eerste 
gezicht heel mooi ogen. Bij verder kijken blijkt toch dat de gewenste nauwkeurigheid ook hier 
niet gehaald wordt. Ook de standaardafWijking is vrij groot. De reden die ook hier weer van 
toepassing zou kunnen zijn is dat niet iedere ronde precies dezelfde punten worden gemeten. 
Ondanks dat oppervlak hierbij zo glad was als een spiegel heeft dit dan toch nog invloed gehad. 
De reden hiervoor is toch het vrij steile verloop dat toch al een redelijke afWijking kan geven 
als er net naast een punt wordt gemeten. 
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5. Conclusie 

5.1 Slotbeschouwing 

Als al deze grafieken zo beschouwd worden dan is goed te zien dat de metingen niet het 
gewenste resultaat opleveren. De grafieken laten echter wel zien dat het principe van een aantal 
ronden meten en tussentijds verdraaien wel werkt. Het verklaren waarom de grafieken niet te 
zien geven wat er verwacht zou worden is niet triviaal en verdient daarom nog nader 
onderzoek. De slotconclusie is dus dat het gehele principe wel werkt , maar er zijn nog een 
aantal factoren die roet in het eten gooien, zoals waarschijnlijk de draaitafel en de sensor. 

5.2 Aanbevelingen 

Een rondheidsmeting aan een werkstuk zoals hierboven beschreven neemt veel tijd in beslag. 
Het doen van ongeveer 10 ronden met 360 punten 'kost ongeveer 40 minuten en het berekenen 
van de oplossing duurt met het programma 'losop' duurt ongeveer 4 uur op een pentium 100. 
Het idee is er dan al snel om een maal zo'n meting te doen en vervolgens de tafelafWijkingen 
die eruit volgen vast te leggen en te gebruiken voor volgende metingen. 
Toch zou dit niet verantwoord zijn om te doen. De tafel van de machine is een luchtlager en 
heeft dus een eindige stijfheid. Ieder te meten object heeft zijn eigen massa en zal dus het lager 
op zijn eigen manier belasten. Bij ieder object dat gemeten wordt geeft dus aparte 
tafelafwijkingen. Om toch in de toekomst nauwkeurig en snel s het noodzakelijk om in ieder 
geval de betere sensor te gebruiken en nog nader te kijken of bij iedere ronde wel op precies 
dezelfde punten wordt gemeten. 
Daarbij is het ook handig als het programma 'losop' nog een nader bekeken wordt om te kijken 
of de berekening niet nog wat sneller kan. 
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Bijlage 1 

!.Recorder 

I 
~------------r-----------~~ 
\ ' ,......,.., - t::::;~• 

Dit is een plateau dat synchroon met de draaitafel loopt en een polair diagram maakt van van de 
vormfouten van het werkstuk bij de gewenste versterking. 
2.Polairpapier 
Dit is thermisch gevoelig papier waarop het polaire diagram wordt getekend door de pen van de 
recorder. 
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3.Pen 
De pen van de recorder die zo warm wordt dat hij een lijn in het papier brandt. 
4.Papierhouder 
Een gewichtje dat het papier op zijn plek moet houden. 
5.Pen verplaatser 
Knopje dat de pen omhoog haalt als er papier verwisseld moet worden. 
6.Positiemeter 
Op deze meter wordt de verplaatsing van de taster af gelezen welke afhankelijk is van de ingestelde 
versterking. 
7.Tafel 
Deze tafel biedt de mogelijkheid om een werkstuk te centreren en het oplegvlak te laten kantelen over 
een kleine hoek. 
&.Centreer knoppen 
Knoppen om het werkstuk te centreren. 
9. Kantelknoppen 
Knoppen om de kanteling van het oplegvlak in te stellen. 
l 0. V erbindingselement 
ll.Taster/sensor 
12.Fixeer schroefje 
Met behulp van dit schroefje kan de taster/sensor op de juiste positie worden ingesteld. 
13.Fijn afstellings knop 
Met deze knop kan de taster wat nauwkeuriger bediend worden bij het plaatsen van de taster tegen het 
werkstuk. 
14.Fixeer moer 
Hiermee kan de de taster loodrecht of evenwijdig mee aan het tafeloppervlak worden ingesteld. 
l5.Arm 
Deze kan langs zijn eigen as bewegen om de taster/sensor bij het werkstuk te krijgen. 
l6.Slede 
De slede kan zich in verticale richting verplaatsen om op een bepaalde hoogte aan het werkstuk te 
kunnen meten. 
17.Kolom 
18.Wiel voor hoogte instelling 
19 .Fixeer knop 
Hiermee kan de slede op een bepaalde hoogte worden vast gezet. 
20.Fixeer knop 
Hiermee kan de arm op een bepaalde positie worden vastgezet. 
2l.Draai knop voor verplaatsing van de arm. 
22.Rubber voetjes. 
23.Display 
Hierop kan de hoogte worden afgelezen van de slede. 
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Bijlage 2 

Listing van het programma "zetom". 

Dit is de listing van het programma zetom.pas die de uitvoerfiles xxxx.Mxx (voor de 
meetdata) en xxxx.Axx (voor de ingestelde parameters) van het programma RMS3B 
omzet naar m-files voor Matlab. Het programma leest deze twee files vanaf de 
directory S:\share\san\meten\uitvoer en schrijft de m-file weg in de directory 
S:\share\san\meten\inpumatl. In deze laatste directory moet de tasterfile staan met de 
pick:upfactoren van de gebruikte taster die automatisch wordt aangemaakt door het 
programma RMS3B als de naam van de sensor/taster wordt ingevoerd. 

Listing 

{programma voor het omzetten van de uitvoer van rms3b naar invoer voor matlab} 
var 

begin 

finput2 : text; 
tasterfile : text; 
tf : string [20]; 
c : real; 
s : real; 
n :integer; 
p :integer; 

finput : file of integer; 
foutput : text; 
filenaam : string [8]; 
extensienummer : string [2]; 
fe : string [40]; 
1 :integer; 
r : real; 
pf : real; 

writeln ( 'Geef de filenaam van de uitvoerfile (zonder extensie) ') ; 
readln (filenaam); 

. writeln ( 'Geefhet extensienummer (bv 03, 11 of zo) '); 
readln ( extensienummer ); 
fe := 'S:\share\san\meten\uitvoer\' +filenaam+ '.A'+ extensienummer; 
assign ( finput2,fe ); 
reset (finput2); 
readln ( finput2,c,s,n,p ); 
readln (finput2);readln (finput2);readln (finput2); 
readln ( finput2,tt); 
close (finput2); 

tè := 'S:\share\san\meten\inpumatl\' + t±; 
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end. 

assign ( tasterfile,fe ); 
reset ( tasterfile); 
for i:= 1 to (p-1) do 
begin 

read( tasterfile, pf); 
end; 
read( tasterfile, pf); 
close (tasterfile); 

fe := 'S:\share\san\meten\uitvoer\' +filenaam+ '.M' + extensienummer; 
assign (finput,fe); 
reset (finput); 
fe := 'S:\share\san\meten\inpumatl\' + filenaam+ '.m'; 
assign (foutput,fe); 
rewrite (foutput); 
while not eof (finput) do 
begin 

end; 

read (finput,i); 
r := 1.22E-3*pfl'i; {micrometer} 
writeln (foutput,r: 11) 

close (foutput); 
close (finput); 
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Bijlage 3 

3a) 

Voor een stelsel vergelijkingen ~Q is ook een soort conditie getal af te leiden die de 
gehele berekening van de oplossing kenmerkt. 
Om het conditie getal te kunnen berekenen is er een expliciete uitdrukking nodig voor · 
de "grootte van de relatieve fout" in een matrix of een vector. Dit wordt gedaan met 
de norm. 
De norm van een vector~ is een reëel getal, genoteerd als llxll, dat voldoet aan de 
volgende eigenschappen: 

i) llxll ~ 0, llxll = 0 <=> x = 0 

ii) llarll = la lllxll voor elke a e R 

iii) llx + Yll :s; llxll + IIYII, de driehoeksongelijkheid 

Voor de norm van een vector zal verder alleen de Euclidischenorm worden gebruikt in 
dit hoofdstuk. Deze norm staat ook wel bekend onder de naam 2-norm. 

Euclidischenorm: 

De euclidische norm van een matrix A, gebaseerd op de vectomorm, is: 

Euclidischenorm: !IAII2 = max(À (Ar A))u2 waarbij max(À(ATA)) de grootste 
eigenwaarde van Ar A is. 

Het conditie getal van een m*n matrix A en rang(A)=n wordt gedefinieerd als 

Nu kunnen er storingen optreden in Kt en Yt die hun invloed hebben op de oplossing. 
Die invloed wordt vastgeleg~ met een conditie getal die volgt uit de volgende stelling: 

*Zij x' de kleinste kwadraten oplossing van Kt.x = Yt. 
*Zij x'+öx de kleinste kwadraten oplossing van (A+öA).x = Yt+öYt. 

Zij 

Dan geldt 
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s 

lis~~ (2c(Kc) 2 Î 2 
11!11 ~ cosB + tan( B) c (Kr) f + o(& ) (3.1) 

Als e klein is kan dit worden vereenvoudigd tot 

(3.2) 

Deze stelling geldt dus voor de oplossing van een overbepaald stelsel in het algemeen 
en dus niet speciaal voor de kleinste kwadratenmethode. 

3b) 

Om aan te duiden dat er een conditie verbetering optreedt als de zes nulpunten niet 
eenmaal, maar na iedere ronde worden toegevoegd volgt hier de uitvoer van Matlab 
van een conditie berekening. 
Hiervoor is een klein programma geschreven dat telkens vanaf de tweede ronde de 
conditie van de matrix Kt bepaald. De conditie van een matrix wordt bepaald met het 
commando cond (matrix). 
De conditie berekening heeft betrekking op de metingen die gedaan zijn in paragraaf 
4.1 aan het vijtpuntsonronde voorwerp en de halve bol. Hierbij zijn 180 punten op de 
omtrek gekozen en zijn 11 ronden gedaan, te weten 1, 2, 21, 22, 41, 61, 81, 101, 121, 
141 en 161. 
Kolom 1 bevat de conditie getallen met een maal toevoegen van de nulpunten en 
kolom 2 de conditie getallen bij iedere ronde toevoegen van de nulpunten 

Kolom 1 Kolom2 

97.1793 90.8656 
33.3628 28.4130 
35.2975 26.4248 
37.1278 26.7000 
38.5482 27.9854 
40.9663 29.0089 
42.5468 30.1008 
44.0976 31.4419 
46.4372 32.5574 
48.7397 33.6784 

Te zien valt dat er inderdaad een verbetering optreed, maar dat het conditie getal hoog 
blijft. Tevens is te zien dat er een optimum is en dat het blijven toevoegen van ronden 
geen verbetering van het conditiegetal geeft. 
Toch moet niet teveel waarde worden gehecht aan deze getallen, omdat het niet zeker 
is of het model waarvoor deze getallen zijn berekend wel mag worden gebruikt. 
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Bijlage 4 

Matlab programmatuur. 

n=input ('Hoeveel meetpunten zijn er op de omtrek gekozen ?) 

Ktt=zeros(2*n-6,2*n-6); 
Ytt=zeros(2*n-6, 1 ); 
KS=O 
HT=[eye(~),zeros(n,n)]; 

HW=[zeros(n,n),eye(n,n)]; 

files= [ 
I ptblg1 1 

I ptblg21 

I ptblg41 1 

I ptblg81 1 

1ptblg121 1 

1ptblg161 1 

1ptblg201 1 

1ptblg241 1 

1ptblg281 1 

1ptblg321 1 

1ptblg3601 

]; 

[nfiles,dummyf] = size(files); 

ronden= [ 
1 
2 

41 
81 
121 
161 
201 
241 
281 
321 
360 

]; 

[nronden,dummyr] = size(ronden); 

E=[]; 
for 1= 1 : n: 
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a=(l-1 )*2*piln; 
e=[ 1 ,cos( a ),sin( a)]; 
E=[E;e]; 

end; 
El=pinv(E); 

g=O; 
G=[]; 
G=[G;g]; 

for i=2:n; 
g=g+(360/n); 
G=[G;g]; 

end; 

fi=O; 
Fi=[]; 

for o=l:n; 
fi=2*piln +fi; 
Fi=[Fi;fi]; 

end; 

r= ronden(l,:); 
ka je; 
filename =files (1,:); 
disp(['bestand : ',filename]) 
y=lees( filename ); 

yr=y-E*(El*y); 
kr=Kr-E*(El*Kr); 

nulpunt=[ 
round(2*n/6) 
round(2*n/3) 

_ round(2*n/2) 
round(8*n/6) 
round( 1 O*n/6) 
2*n 
] 

ku=[kr( 1 :n, 1 :nulpunt( 1,1 )-1 ),kr( 1 :n,nulpunt( 1, 1 )+ l :nulpunt(2, 1 )-
1 ),kr( 1 :n,nulpunt(2, 1 )+ 1 :nulpunt(3.1 )-1 ),kr( 1 :n,nulpunt(3, 1 )+ 1 :nulpunt( 4,1 )-
1 ),kr(l :n,nulpunt( 4,1 )+ 1 :nulpunt(5, 1 )-1 ),kr( I :n,nulpunt(5, 1 )+I :nulpunt(6, 1 )-
1) ]; 
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k:uu=ku'* k:u; 
Ktt=Ktt+k:uu; 

yuu=k:u'*yr; 
Ytt=Ytt+yuu; 

for i=2:nronden 
r= ronden(4:); 
kaje; 
filename= files (4:); 
disp(['bestand : ',filename]) 
y=lees( filename ); 

yr=y-E*(El*y); 
kr=Kr-E*(El*Kr); 

k:u=[kr(l :n, 1 :nulpunt( I, 1)-1 ),kr(l :n,nulpunt(l, 1)+ 1 :nulpunt(2, 1 )-
1 ),kr( 1 :n,nulpunt(2, 1 )+ 1 :nulpunt(3, 1 )-1 ),kr( 1 :n,nulpunt(3, 1 )+ 1 :nulpunt( 4, 1 )-
1 ),kr(1 :n,nulpunt(4,1)+ 1 :nulpunt(S, 1)-1 ),kr(1 :n,nulpunt(S, 1)+ 1 :nulpunt(6, 1)-
1)]; 

k:uu=k:u'* k:u; 
Ktt=Ktt+k:uu; 

yuu=k:u'*yr; 
Ytt= Y tt+yuu; 

x=inv(Ktt) * y tt; 

x=[x(1 :round(2*n/6)-l, 1:1 );O;x(round(2*n/6):2*n-6, 1:1 )]; 

x=[x(1 :round(2*n/3)-1, 1: 1);0;x(round(2*n/3):2*n-5, 1: 1)]; 

x=[x(1 :round(2*n/2)-1,1: 1);0;x(round(2*n/2):2*n-4, 1: 1)]; 

x=( x( I :round(S*n/6)-1,1: l);O;x(round(8*n/6):2*n-3,1: 1)]; 

x=[x(l :round(l O*n/6)-1, 1: 1);0;x(round(l O*n/6):2*n-2,1: 1)]; 

x=[ x( 1 :2*n-1, 1:1 );0]; 

t=HT*x; 
W"'HW*x: 
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T=t-E*(El*t); 
W=w-E*(El*w); 
X=[X,[T;W]]; 

end; 

for i= 1 :monden 
filename= files (4:); 
disp(['bestand: ',filename]); 
y=lees( filename) 
ys=y-E*(El*y); 
r= ronden(4:); 
ka je; 
yb=Kr*x; 
yb=yb-E*(El*yb); 

v=ys-yb; 
ks=v'*v; 
KS=KS+ks; 

figure(i), plot(G,v,G,yb,'-.',G,ys,'--'), xlabel('Aantal graden'), ylabel('Afwijking [urn]') 
end; 

var=KS/(nronden*n+6-(3*nronden+2*n)); 
Kdiag=diag(Ktt); 
[kg,kgdummy ]=size(Ktt ); 

KD=O; 

for q=l:kg; 
kd=Kdiag( q,: ); 
KD=KD+k!i; 
end; 

KD=KD/kg; 

xvar=KD*var; 
xsd=sq~( xvar ); 
Xsd=xsd*ones((kg+6)/2,1); . 

R=[]; 

w 

ra=input('Wat is de diameter waarop de afwijkingen bekeken moeten worden?') 

tor 1 :n; 
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R=[R;ra]; 
end; 

Tc=T+R; 
Wc=W+R; 

figure(nronden+ 1), plot(G,T,G,T+2*Xsd,G,T-2*Xsd), title('Afwijkingen van de tafel 
t.o.v. best passende cirkel'), xlabel('Aantal graden'), ylabel('Afwijking [urn]') 

figure(nronden+3), plot(G,W,G,W+2*Xsd,G,W-2*Xsd), title('Afwijkingen van het 
werkstuk t.o.v. best passende cirkel'), xlabel('Aantal graden'), ylabel('Afwijking 
[urn]') 

figure(nronden+5), polar(Fi,Tc), title('Afwijkingen van de tafel t.o.v. best passende 
. cirkel') 

figure(nronden+6), polar(Fi,Wc), title('Afwijkingen van het werkstuk t.o.v. best 
passende cirkel') 
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Biilage 5 
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figuur 5.13 
Afwijkingenvan h•t-k t.o.v. best pass91ld• cirkel 
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Biilage 6 

Resultaat van de andere meting aan <lit voorwerp. 

MITUTOVO ROU~mTEST 

1.JORK 

(FILTER ) 
(DIREC. ) 
(EUALIJATE) 
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figuur 7.13 
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Bijlage 8 

Resultaten van de meting van het NMI 

Nederlands Meetinstituut 

Rondheids
diagram 

25 
nm 

Certificaatnummer 
Blad 2 van 2 

-- ~ 

. . ( --- - - - - . . --- '\ __ 

I" ~ 

/ < 
~ I 

. \ ~ 
r:I" -25 - 50 - 50 -25 ( 0 
) nm\ 

{_ /) 
~ \ 

~L ( ( 
l.... . l,,__/ 

\~~ 

3801413 

Bovenstaand rondheidsdiagram geeft het rondheidsprofiel, gefiiterd met een 2RC 
filter met cut-off 50 golvingen per omwenteling, in nm ten opzichte van de kleinste
kwadraten cirkel. 
De onzekerheid in e!ke coordinaat bedraagt 10 nm . 

TUE PRECISION ENGINEERING . 48 



Biilage 9 
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figuur 9.7 
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figuur 9.13 
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