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1. Inleiding 

Gedurende de laatste jaren wordt veelvuldig gebruik gemaakt 

van 3D-coördinaten meetmachines om de afmetingen van willekeu

rige objecten te bepalen. Deze machines hebben het grote 

voordeel ten opzichte van oude meetmethodes, waarbij vaak 

verschillende instrumenten nodig zijn, dat ze relatief snel 

zijn en, voor de meeste doeleinden, ook nauwkeurig genoeg 

zijn. Een belangrijk instrument bij het meten met behulp van 

CMM's is het tastsysteem dat in de machine bevestigd is. 

De functie van dit tastsysteem is dat wanneer het te meten 

object hiermee aangetast wordt, er coördinaten gegenereerd 

worden die de positie van het aantastingspunt weergeven. 

Een veelgebruikt tastsysteem staat in figuur 1.1. Deze figuur 

geeft de kinematische oplegging van een schakelende taster 

weer. De 6 kogels en de 3 

cilinders leggen tezamen een 

(referentie-) positie vast 

van de tasterkogel, die zich 

aan het uiteinde van de sty-

lus bevindt. Wanneer er een 

aantasting plaatsvindt dan 

wordt door dit systeem een 

(trigger-) signaal gegene

reerd en worden de posities 

van de verschillende assen 

uitgelezen (zie ook hoofdstuk 

2) • 

Door afwijkingen in de CMM en 

in het tastsysteem zullen er 

figuur 1.1. Voorbeeld van een 
tastsysteem. 

echter afwijkingen optreden tussen de coördinaten van het 

aantastingspunt en de coördinaten die door de machine uitgele

zen worden. De invloed van deze afwijkingen op de meetonnauw

keurigheid wordt tegenwoordig echter steeds kleiner door 

verbeteringen aan de constructies en door het toepassen van 

softwarematige correcties [1],[2]. 

Uit metingen is gebleken dat de repeatability van CMM en 
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tastsysteem in de orde ligt van 0.5 - 3 ~m, afhankelijk van de 

voorspanning van de veer, de aantastsnelheid, de styluslengte 

en -massa en aantastrichting (onder repeatability wordt ver

staan in hoeverre de referentiepositie van de tasterkogel 

varieert bij verschillende aantastingen). 

Het is echter niet bekend wat deze repeatability van dit type 

oplegging, bestaande uit losse elementen, is. 

Het doel van deze onderzoeksopdracht is dan ook het meten van 

de repeatability van een dergelijke kinematische oplegging als 

functie van de hierboven genoemde parameters. Aangezien hier

voor nog geen meetopstelling beschikbaar is zal deze eerst 

ontworpen en gebouwd dienen te worden. 

In hoofdstuk 2 zal allereerst een uitgebreide bespreking van 

de kinematische oplegging worden gehouden. In hoofdstuk 3 zal 

het principe van de meetopstelling worden besproken. Vervol

gens wordt in hoofdstuk 4 de stabiliteit gecontroleerd van het 

gedeelte van de opstelling waarmee de afwijkingen van de 

kinematische oplegging worden gemeten. 

In hoofdstuk 5 komen enkele gerealiseerde opstellingen aan bod 

en worden de resultaten van de metingen van de repeatability 

gepresenteerd. Deze zullen in hoofdstuk 6 uitgebreider worden 

besproken. 

Afwijkingen en verstoringen die tijdens de metingen op kunnen 

treden worden behandeld in hoofdstuk 7. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 8 enige conclusies worden ge

trokken met betrekking tot het verrichte onderzoek en zullen 

er aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan. 

-4-



2. De kinematische oplegging 

Om de positie van een {star) lichaam vast te leggen ten op

zichte van een ander lichaam dienen 6 vrijheidsgraden (3 

rotaties en 3 translaties) onderdrukt te worden. Er bestaan 

verschillende manieren om dit te realiseren. 

Een mogelijkheid staat in figuur 2.1 [ 3]. Hierin wordt de 

positie van een tafelblad ten opzichte van de vaste wereld 

vastgelegd door middel van 3 bladveren. Een voordeel bij het 

gebruik van bladveren is dat het geheel spelingsvrij is. 

Indien echter van buitenaf een grote verplaatsing aan het 

tafelblad wordt opgelegd dan kunnen de bladveren plastisch 

deformeren. Indien dat gebeurt dan wordt de "oude" positie van 

het tafelblad niet meer vastgelegd. 

figuur 2 .1. Vastleggen van 
de positie van een tafel
blad 

In de constructie van figuur 2.2 is dit probleem niet aanwe

zig. De figuur geeft nogmaals de taster {TP-2) uit hoofdstuk 1 

weer. De kinematische oplegging, bestaande uit 6 kogels en 3 

cilinders (de stylushouder), heeft hier tot doel de tasterko

gel te positioneren, nadat deze tijdens het aantasten van een 

object uit de referentiepositie is bewogen. Deze herpositione

ring wordt gerealiseerd met behulp van een voorgespannen veer. 

Wanneer de tasterkogel een bepaalde verplaatsing heeft gemaakt 

zal deze weer terugkeren in de referentiepositie, hetgeen bij 
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de vorige constructie niet het geval is. Een nadeel bij deze 

constructie is dat, aangezien de constructie uit losse elemen

ten bestaat, vervuiling in de oplegpunten, ruwheden-, onrond

heid van kogels enjof cilinders van invloed zijn op de ligging 

van de stylushouder. Een afwijking van de ligging hiervan zal 

versterkt worden doorgegeven aan de tasterkogel, hetgeen 

resulteert in een afwijking van de positie van de tasterkogel. 

Hoe groter de verhouding tussen de lengte van de stylus en de 

afstand tussen de oplegging en het verbindingspunt van stylus 

en stylushouder, hoe groter de invloed van zo'n afwijking is. 

Gesteld mag worden dat een constructie die toegepast wordt in 

precision engineering aan een aantal voorwaarden moet voldoen, 

zoals bijvoorbeeld [4]: 

- De constructie moet repeatability bezitten in het sub-micron 

bereik. 

- De nauwkeurigheid moet niet beïnvloed worden door bijvoor

beeld vervuiling tussen de elementen. 

- Afwijkingen in de constructie (bijvoorbeeld onrondheid) die 

ontstaan tijden de fabricatie ervan dienen zo veel mogelijk 

beperkt te blijven. 
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Zoals vermeld in hoofdstuk 1 zal tijdens dit onderzoek gekeken 

worden naar de repeatability van de kinematische oplegging 

zoals aanwezig in de hierboven beschreven taster. Hiertoe zal 

een dergelijke oplegging (met stylus) in verschillende rich

tingen worden aangetast en wordt vervolgens gekeken naar de 

positieverandering van de stylushouder. Er zal hierbij gekeken 

worden naar het gedrag van de oplegging als geheel; er zal 

niet gekeken worden naar de invloed van de afzonderlijke 

afwijkingen. 

Verwacht wordt dat, als gevolg van de constructie van deze 

oplegging, een zekere richtingsafhankelijkheid zal bestaan. 

Bij het aantasten van de stylus zijn er kinematisch gezien 

namelijk twee 'uiterste' aantastrichtingen aanwezig: 

- Er zijn drie richtingen aanwezig waarbij tijdens het aantas

ten de stylushouder een gedefinieerde rotatie zal maken rond 

een horizontale as door twee oplegpunten. 

- Er zijn ook drie richtingen aanwezig waarbij de rotatie-as 

slechts door één oplegpunt is vastgelegd. Een rotatie rond 

zo'n as is niet gedefinieerd. 

In het eerste geval wordt dan ook een hoge repeatability 

verwacht, terwijl deze in de tweede situatie veel slechter zal 

zijn. Verwacht wordt dat in de resultaten een drielob zicht

baar zal zijn. 

Als oplegging waaraan gemeten zal worden wordt ervoor gekozen 

om de oplegging te gebruiken van een bestaande probe, aange

zien dit eenvoudiger is dan speciaal een dergelijke oplegging 

te laten maken. Het is echter wenselijk om de metingen niet 

aan een bestaande probe zelf uit te voeren. 

Er kunnen namelijk invloeden zijn van bijvoorbeeld smering, 

die in de probe aanwezig is, en van het elektrische circuit 

waarmee het triggersignaal gegenereerd wordt. 

Maar aangezien er vooralsnog geen probe voorhanden is die 

zodanig aangepast kan worden dat deze geschikt is voor het 

onderzoek wordt besloten om, mede in verband met de tijd, de 
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metingen toch uit te voeren aan een bestaande probe (zonder 

aanpassingen) . 

Nadeel hierbij is dat de beschikbare probe al lange tijd in 

gebruik is geweest en dat dus de oplegging beschadigd kan 

zijn, hetgeen natuurlijk direct van invloed zal zijn op de 

meetresultaten. Een voordeel is echter dat de kinematische 

oplegging reeds afgeschermd is van de omgeving door het probe

huis. Het is niet nodig hiervoor extra voorzieningen te tref

fen. 

NB: Registratie van de coördinaten van een aantastpunt met 

behulp van de schakelende taster die hiervoor beschreven vindt 

als volgt plaats: de 6 kogels en 3 cilinders zijn opgenomen in 

een elektrisch circuit (zie figuur 2. 2) . Wanneer een aantas

ting plaatsvindt dan zal het contactoppervlak tussen kogels en 

cilinders kleiner worden doordat minimaal één van de cilinders 

enigszins uit zijn contact komt (het is hierbij niet noodzake

lijk dat het mechanische contact daadwerkelijk wordt onderbro

ken [5]). De weerstand van het circuit zal hierdoor toenemen. 

Wanneer deze weerstandswaarde groter wordt dan een ingestelde 

waarde dan zal er een triggersignaal gegenereerd worden en 

worden de posities van de verschillende machineassen uitgele

zen. 
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3. Principe van de meetopstelling 

De repeatability van de kinematische oplegging hangt af van in 

hoeverre de stylushouder na een aantasting weer in zijn refe

rentiepositie zal terugkeren. Hierbij spelen afwijkingen in de 

oplegging een grote rol. Dergelijke afwijkingen hebben tot 

gevolg dat de ruimtelijke positie van de tasterkogel na aan

tasting zal verschillen van de vorige positie. Van dit feit 

wordt gebruik gemaakt voor het meten van de repeatability van 

de kinematische oplegging. 

De grootte van de afwijking op de tasterkogel is immers direct 

gerelateerd aan afwijkingen in de oplegging en wel door de 

verhouding styluslengte - afstand tussen de oplegging en het 

verbindingspunt van stylus en stylushouder. Indien deze ver

houding bijvoorbeeld gelijk is aan 10, dan betekent een geme

ten afwijking van 3 ~m op de tasterkogel een afwijking in de 

oplegging in van 0.3 ~m. 

Als principe voor de opstelling wordt uitgegaan van een mecha

nisme waarmee verplaatsingen aan de tasterkogel kunnen worden 

opgelegd. De positie van deze kogel wordt gemeten met een 

sensor. 

In dit hoofdstuk zullen eerst enige principes besproken worden 

waarmee de positie van de tasterkogel gemeten kan worden. 

Daarna zullen methodes besproken worden voor het aantasten. 

3.1. Methodes voor het meten van de kogelpositie 

Zoals hierboven vermeld is de positieafwijking van de taster

kogel direct gerelateerd aan de afwijkingen in de oplegging. 

De nauwkeurigheid waarmee deze afwijkingen bepaald kunnen 

worden is dus ook afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de 

positie van de tasterkogel kan worden vastgesteld. De nauwkeu

righeid waarmee dit moet gebeuren wordt gesteld op 0.05 ~m. 

Voor het meten van de kogelpositie bestaan verschillende 

methodes: 
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1. Capacitieve principe. Dit principe berust op het feit dat 

de capaciteit van twee geleiders afhankelijk is van de afme

tingen en de onderlinge afstand tussen de geleiders. Een 

verandering van deze grootheden leidt tot een verandering van 

de capaciteit [6]. 

Dit principe is als volgt toe te passen (figuur 3.1): 

Twee condensatorplaatjes worden zodanig gepo

sitioneerd dat ze zich aan weerszijden van 

het ui te inde van de stylus bevinden. Aan de 

stylus wordt een derde condensatorplaatje 

bevestigd 

Een verplaatsing van de stylus, en dus van 

het derde condensatorplaat je, resulteert in 

een veranderende luchtspleet tussen de con-

densaterplaatjes wat leidt tot een capaci-

teitsverandering in het circuit, waarvan de 

grootte afhangt van de grootte van de ver

plaatsing. 

Voor deze capaciteitsverandering geldt: 

Hierbij is: C0 : capaciteit [pF] 

zP: afstand tussen de platen [m] 

<E--------7 

dZ 
figuur 3.1. 
Capacitive me
ting 

In [7] zijn een aantal praktische waarden gegeven voor C0 , zP 

en een kleinste meetbare waarde voor dC0 • 

De resolutie dit bereikt kan worden met dit principe ligt in 

de orde van enkele honderdste micrometers [7]. 

NB. Tijdens het meten zal het derde condensatorplaatje niet 

steeds onder dezelfde hoek met de overige plaatjes staan. 

Hierdoor zal niet alleen de afstand tussen de plaatjes veran-

deren maar ook het (loodrechte) oppervlak. 

hoeken echter zeer klein zijn (orde 0.01 rad) 

hiervan te verwaarlozen (cosinus-effect). 
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NB. In plaats van het monteren van een condensatorplaatje aan 

de stylus kan ook gekozen worden voor een tasterkogel. 

2. Inductief meten. Metingen volgens dit principe kunnen op de 

volgende manier gebeuren 

De zelfinductie van een spoel wordt beïnvloed door de aanwe

zigheid van metalen voorwerpen in de buurt van de spoel [6]. 

Door een metalen tasterkogel (of, net als bij het capacitieve 

principe, een metalen plaatje) tussen twee spoelen te positio

neren (figuur 3.2) zal de zelfinductie van deze twee spoelen 

veranderen wanneer de positie van de tasterkogel verandert. 

o---_ () 00-----1- -~-------(){) 

< ) 

figuur 3.2. Plaatsing spoelen 

NB: In het algemeen is de verandering van de zelfinductie zeer 

gering [6]. Door de spoeltjes op te nemen in een brugschake

ling zullen de (kleine) inductieveranderingen worden versterkt 

zodat deze toch goed gemeten kunnen worden. 

3. Meten m.b.v. laserinterferentie. De werking van dit princi

pe wordt uitgelegd aan de hand van figuur 3.3. In deze figuur 

worden door een laser twee orthogonaal lineair gepolariseerde 

bundels met verschillende frequenties uitgezonden. In een 

- -)- -

Df __ =<-

~referentie 
~arm 

ilJl ~ 
meetann 

figuur 3.3. Laserinterferometrie 
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polarisatieprisma wordt één van deze bundels afgebogen en de 

andere bundel wordt doorgelaten. Hierdoor ontstaan respectie

velijk een referentiearm en een meetarm. Na reflectie van 

beide bundels in de tripelspiegels komen ze weer samen in het 

polarisatieprisma en komen vervolgens terug in de laser, waar 

er interferentie tussen beide bundels optreedt. De frequentie 

van het zo ontstane signaal worden vergeleken met de frequen

tie van de oorspronkelijk uitgezonden bundel. Indien de tri

pelspiegels stil staan dan zal het faseverschil df tussen het 

referentiesignaal en het meetsignaal constant zijn. Een ver

plaatsing van één van de tripelspiegels zal een faseverschui

ving tot gevolg hebben, welke gemeten kan worden en vervolgens 

omgezet kan worden naar de grootte van de verplaatsing [8]. 

Door nu één van de tripelspiegels te vervangen door een re

flecterend oppervlak dat aan de stylus is verbonden, is het 

mogelijk om de verplaatsingen van de stylus te meten. 

4. Optische positiebepaling. Een andere methode voor het 

bepalen van de pos i tie van de tasterkogel maakt gebruik van 

een camera. De pos i tie van de tasterkogel wordt hierbij op

tisch bepaald. Op het beeld van de camera zijn de contouren 

van de kogel te zien. Door middel van het bepalen van coördi

naten op deze contour (bijvoorbeeld door subpixel interpolatie 

[ 9]) is het mogelijk om de pos i tie van de kogels vast te 

leggen. 

De nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden met methode 4 is 

1 ~m en is dus veel lager dan de vereiste nauwkeurigheid. Deze 

methode valt dus af. De nauwkeurigheden van de overige drie 

methoden zijn voldoende hoog en zouden dus alle drie toegepast 

kunnen worden. Voor de capacitieve- en inductieve methode is 

de benodigde apparatuur echter niet aanwezig en zou aange

schaft moeten worden, waarna deze nog gekalibreerd dient te 

worden. De apparatuur voor de interferentie-methode is wel 

aanwezig en kan direct gebruikt worden. 
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De sensoren van methodes 1 en 2 dienen op een kleine afstand 

van de tasterkogel te worden geplaatst om te kunnen meten. 

Hierdoor wordt de grootte van de uitwijking die aan de taster

kogel kan worden opgelegd beperkt. 

Mede hierdoor en vanwege het tijdaspect wordt daarom gekozen 

om de metingen uit te voeren met behulp van laserinterferen

tie. 

3.2. Methodes voor het aantasten van de taster 

Zoals eerder vermeld zal er aan de tasterkogel en verplaatsing 

worden opgelegd. Na deze aantasting zal gemeten worden in 

hoeverre de tasterkogel terugkeert in de vorige positie. 

In deze paragraaf zullen enige methoden worden besproken voor 

het opleggen van die verplaatsing. Getracht zal worden om deze 

verplaatsing zo veel mogelijk overeen te laten komen met een 

aantasting zoals die in de praktijk plaatsvindt. Belangrijke 

voorwaarde hierbij is dat de verschillende aantastingen de

zelfde grootte hebben. Indien dit niet het geval is, is het 

niet mogelijk om de meetresultaten met elkaar te vergelijken 

omdat de situatie waarin gemeten is dan verschillend is. 

De grootte van de op te leggen verplaatsing is afhankelijk van 

het gekozen meetsysteem (zie par. 3.3) en kan niet willekeurig 

gekozen worden. 

Ook mag tijdens het bewegen van de taster de baan die de kogel 

doorloopt alleen afhangen van de baan die de aantaster door

loopt: de richting waarin de tasterkogel beweegt dient gedefi

nieerd te zijn. Door de constructie van de kinematische opleg

ging zijn er een aantal voorkeursrichtingen waarin de stylus

houder kan bewegen. Tijdens de metingen moet de stylushouder 

echter alleen in die richtingen bewegen waarin ook gemeten 

wordt. 
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Voor het aantasten worden de volgende methoden genoemd: 

1. Een mogelijkheid voor het opleggen van een verplaatsing aan 

de tasterkogel is het toepassen van een elektromagneet. Deze 

magneet dient op een bepaalde afstand van de tasterkogel te 

worden geplaatst. Indien de magneet bekrachtigd wordt dan zal 

de stylus door de magneet worden aangetrokken. Aangezien zowel 

de stylus als de tasterkogel niet magnetisch zijn is het 

noodzakelijk om of een stylus te gebruiken die wel magnetisch 

is of een metalen tasterkogel te monteren. 

Bij het bekrachtigen van de magneet dient ervoor gezorgd te 

worden dat de snelheid waarmee de tasterkogel beweegt niet te 

groot is. Er bestaat dan namelijk de kans dat de laser, waar

mee gemeten wordt, niet kan meten met deze snelheid en dus een 

foutmelding geeft. De meting moet dan opnieuw opgestart wor

den. 

2. Een andere mogelijkheid om de kogel aan te stoten is met 

behulp van een tafeltje dat in één richting kan bewegen. Op 

dit tafeltje kan een aanslag worden gemonteerd die, wanneer 

het tafeltje wordt bewogen, tegen de tasterkogel duwt. De 

verplaatsing van het tafeltje kan worden afgelezen op een 

meetklokje, dat eveneens op het tafeltje is bevestigd. 

3. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een luidspreker [10]. 

Op het membraam hiervan kan een aanslag 

worden gemonteerd. Indien het membraam 

met een bepaalde frequentie trilt dan zal 

deze aanslag de tasterkogel een verplaat

sing opleggen (zie figuur 3. 4) • De fre

quentie waarmee aangestoten wordt dient 

zeer laag te zijn (orde: 0.01 Hz); de 

tasterkogel dient geheel in rust te zijn 

alvorens er gemeten kan worden (zie par. 

5.2 en 5.3) 
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4. Een vierde mogelijkheid is het toepassen van een piëzo

elektrisch kristal als aantastmechanisme. Een dergelijk kris

tal heeft de eigenschap dat het, als er een spanning over 

wordt aangelegd, uitzet. Deze uitzetting kan, afhankelijk van 

het soort kristal, de configuratie en de spanning, variëren 

van enkele honderdste- tot enkele micrometers. 

Bij methode 1 bestaat de kans dat na het bekrachtigen van de 

magneet de tasterkogel met grote snelheid tegen de magneet 

wordt aangetrokken waardoor er een klap optreedt: de beweging 

is dan ongecontroleerd. Dit kan van invloed zijn op de kinema

tische oplegging. 

Bij de methodes 1, 3 en 4 is het noodzakelijk om vooraf te 

bepalen hoe groot het ingangssignaal (spanning, frequentie) 

moet zijn om aan de uitgang de gewenste verplaatsing te ver

krijgen. Bij methode 2 kan dit zeer eenvoudig gebeuren door de 

verplaatsing van de aanslag te bepalen met bijvoorbeeld een 

meetklokje. 

Omdat methode 2 direct is toe te passen en geen verder onder

zoek vereist wordt voor deze methode gekozen. Het bewegen van 

het tafeltje zal hierbij handmatig gebeuren met behulp van een 

spindel. Hierbij is de aantastsnelheid tevens goed te contro

leren, zodat er geen grote snelheidsverschillen optreden 

tijdens het aantasten. 

3.3. De opstelling 

De metingen zullen dus uitgevoerd worden met behulp van een 

laserinterf erometer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

interferometer die in het laboratorium aanwezig is. Deze meet 

relatief, wat betekent dat er alleen gemeten kan worden ten 

opzichte van een van te voren te definiëren referentie-posi

tie. Groot nadeel hierbij is dat tijdens het meten de laser 

steeds de reflecterende bundel moet ontvangen. Indien de 

laserinterferometer geen signaal meer ontvangt doordat de 
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bundel bijvoorbeeld wordt onderbroken of in een andere rich

ting wordt gereflecteerd, dan is alle informatie omtrent de 

relatieve positie van de tasterkogel verloren. Indien deze 

situatie optreedt dan dient een nieuw referentiepunt te worden 

gedefinieerd (dit gebeurt door de laser te re-setten) en 

moeten de metingen opnieuw worden uitgevoerd. 

Indien dit niet gebeurt en de meting wordt voortgezet bij de 

vorige positie van de tasterkogel dan zal de nauwkeurigheid 

van de meetresultaten lager worden; er wordt dan immers uitge

gaan van een nieuw referentiepunt dat ten opzichte van die 

vorige positie is gedefinieerd. Hierdoor treedt een extra 

afwijking in de meetresultaten op. 

Aan de laser is een pc gekoppeld. Met behulp van een software 

programma worden de waarden die de laser weergeeft uitgelezen. 

Als reflecterend oppervlak wordt gekozen voor een bestaande 

tasterkogel (diameter= 6 mm) die met goud is opgedampt. Er is 

hier gekozen voor opdampen met goud omdat de reflectie hiervan 

zeer hoog is. Er is een hoge reflectie nodig omdat er in de 

laserbundel signaalverlies optreedt door verstrooiing en door 

de toegepaste lenzen (zie hoofdstuk 4) . Indien de reflectie 

niet hoog genoeg is dan zal er te weinig signaal overblijven 

om te kunnen meten. 

Voordeel van het gebruiken van een bestaande tasterkogel is 

dat deze eenvoudig te bevestigen is aan de tasterkogel en dat 

de lengte van de stylus ook eenvoudig te variëren is. Hiervoor 

zijn speciale componenten aanwezig. 

Een ander voordeel is dat er bij de kogel altijd een normaal 

aanwezig is die gericht is op de laserdiode, waardoor de 

laserbundel ook bij een (kleine) positieverandering van de 

kogel in de goede richting gereflecteerd zal worden. 

Indien de positieverandering van de kogel echter te groot 

wordt, dan zal de laserbundel wel in een andere richting 

worden gereflecteerd en ontvangt de laser geen (of onvoldoen

de) signaal meer: op dat moment is alle informatie omtrent de 

positie van de kogel verloren, zoals eerder reeds vermeld is. 
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NB: Gebleken dat wanneer een tasterkogel wordt gebruikt met 

een diameter van 4 mm, het niet mogelijk is om voldoende 

signaal te krijgen. Het is dus duidelijk dat de diameter van 

de kogel niet vrij gekozen kan worden. 

De uiteindelijk gebruikte kogel (d= 6 mm) was de kogel met de 

grootste diameter die beschikbaar was. 

Uit het voorgaande volgt ook duidelijk een grote beperking die 

wordt opgelegd bij het gebruik van een dergelijke laser: het 

is niet mogelijk om, met behulp van twee lasers, de positie 

van de tasterkogel zowel in X als in Y richting te bepalen. 

Er kan alleen gemeten worden indien de tasterkogel verplaatst 

in de richting van de laserbundel. 

Zoals in paragraaf 3.1 is vermeld dient de positie van de 

tasterkogel bepaald te worden met een nauwkeurigheid van 0.05 

~m. Bij een grotere lente van de stylus wordt de nauwkeurig

heid waarmee de afwijking in de kinematische oplegging bepaald 

kan worden hoger. Bij een grotere styluslengte blijkt de 

uitwijking die aan de tasterkogel kan worden opgelegd echter 

kleiner te worden: er treedt eerder signaalverlies op. 

Er wordt gekozen voor een styluslengte van 10 mm. In [11] is 

door de fabrikant van de probe gespecificeerd wat voor deze 

lengte de aantastkracht moet zijn waarbij het triggersignaal 

gegenereerd wordt. Met deze gegevens wordt de voorspankracht 

(pre-laad) van de veer, die zorgt voor de herpositionering van 

de stylushouder, ingesteld. 

Met deze styluslengte van 10 mm en een kogeldiameter van 6 mm 

blijkt dat aan de tasterkogel een horizontale verplaatsing in 

de richting van de laserbundel kan worden opgelegd van 20 ~m 

alvorens er signaalverlies optreedt. 

De resolutie van de gebruikte laser voor het meten van afstan

den is 0.01 ~m en dit is slechts een factor 5 kleiner dan de 

nauwkeurigheid waarmee gemeten dient te worden. Het is wense

lijk om de metingen uit te kunnen voeren met een hogere reso-
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lutie. De invloed van de resolutie op de metingen neemt dan 

immers af. 

Het blijkt mogelijk te zijn om de resolutie te verhogen tot 

0. 28 nm (zie bij lage 1). Hierbij wordt de laser ingesteld op 

straightness-mode, die normaal gebruikt wordt voor het meten 

van rechtheden. 

In de praktijk zal de stylushouder in de oplegpunten verplaat

sen wanneer met de tasterkogel een object wordt aangetast. 

Deze situatie kan worden nagebootst door met de aantaster de 

tasterkogel aan te stoten. Er bestaat dan echter de kans dat 

de opgedampte goudlaag beschadigd wordt. Daarom wordt er voor 

gekozen om de aantasting tegen de stylus te laten plaatsvin

den. 

De opstelling ziet er nu als volgt uit (De wij ze waarop de 

taster zal worden gepositioneerd staat nog niet vast. Dit 

wordt besproken in hoofdstuk 5): 

< > 
-- -B~ -
~ 

figuur 3.5. Principe van de meetopstelling 
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4. stabiliteit 

Indien het ingangssignaal van de laser constant is, hetgeen 

betekent dat het reflecterende oppervlak niet verplaatst, dan 

moet het uitgangssignaal van de laser ook constant zijn. Door 

invloeden vanuit de omgeving (zoals trillingen, veranderingen 

van de brekingsindex van lucht) en vanuit de laser en optiek 

zelf (bijvoorbeeld het gedrag van de elektronica en het opwar

men van de optiek) zal dit echter niet het geval zijn. In het 

uitgangssignaal zullen verstoringen optreden. Indien deze 

verstoringen (drift) te groot worden zullen ze invloed hebben 

op de meetresultaten, wat natuurlijk niet toegestaan is. 

Voor de uiteindelijke repeatability-metingen is het echter 

alleen noodzakelijk dat het uitgangssignaal binnen een bepaald 

tijdsinterval niet te sterk varieert. De grootte van dit 

interval hangt af van het aantal meetwaarden dat met elkaar 

vergeleken moet kunnen worden. 

Een voorbeeld van een uit-

gangssignaal van de laser 

staat in figuur 4.1. Binnen 

een tijdsinterval van 10 minu

ten varieert het signaal vrij 

sterk. Indien een meetwaarde 

aan het begin van dit interval 

vergeleken wordt met een me

ting aan het einde van dit 

interval dan moet met de top

top waarde van dit signaal 

rekening gehouden worden bij 

de beoordeling van deze resul

taten (top-top waarde = maxi

0 .... : ..... , ..... : ....•.... ; .... ' .... , ..... , ..... , .... 

·0.00~ ......... : .... -: .... ; .... ; . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

-0.026 .___.____. _ _.___. _ _._____.__......____.__........_--J 
0 10 

tijd [mln] 

figuur 4 .1. Voorbeeld van een 
uitgangssignaal van de laser 

male- minimale waarde). Indien echter twee metingen die vlak 

na elkaar gedaan zijn aan elkaar gerelateerd moeten worden, 

dan is de grootte van de variatie in het signaal een stuk 

kleiner. De nauwkeurigheid bij het vergelijking is dan hoger. 

In bijlage 2 is uitgewerkt hoe groot de invloed van de varia-
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ties op het lasersignaal zijn en waarmee rekening gehouden 

moet worden bij het interpreteren van de resultaten van de 

metingen van de repeatability. 

In dit hoofdstuk zal verder eerst gekeken worden in hoeverre 

het lasersignaal varieert (stabiel is) bij een constant in

gangssignaal. Dit wordt gedaan aan de hand van een eenvoudige 

opstelling waarbij als reflecterend oppervlak gekozen is voor 

een eindmaat. 

Vervolgens wordt gekeken naar hetzelfde signaal waarbij de 

eindmaat vervangen is door een met goud opgedampte tasterko

geL 

4.1 stabiliteit van de laserinterferometer. 

De stabiliteit van de laserinterferometer wordt onderzocht met 

de volgende, eenvoudige, opstelling. De laser en de interte

rometer zijn opgesteld op een vlaktafel. De laser is hierbij 

ingesteld in de straightness-mode, hetgeen in het vorige 

hoofdstuk is toegelicht. Op de interferometer is een positieve 

lens (brandpuntsafstand = 10 mm) geplaatst. Hierdoor zal de 

laserbundel convergeren. In het brandpunt van de 

een eindmaat geplaatst (zie figuur 4.2). Voor 

lens wordt 

deze opstelling is het in 

principe niet nodig om een 

lens toe te passen. Indien 

de opstelling goed is uit

gericht zal de laser vol

doende signaal ontvangen om 

te kunnen meten. Het blijkt 

echter dat wanneer van de 

tasterkogel gebruik wordt 

gemaakt de bundel alleen 

3 

figuur 4.2. Bepaling van de sta
biliteit van de laser 
1. laser 3. lens 
2. interferometer 4. eindmaat 

voldoende wordt gereflecteerd wanneer een lens wordt gebruikt. 

Om beide situaties (eindmaat - tasterkogel) beter met elkaar 

te kunnen vergelijken wordt ook nu een lens in de opstelling 
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opgenomen. 

De opstelling, en dus de laserbundel, is niet afgeschermd van 

de omgeving en kan dus beïnvloedt worden door die omgeving. 

Zoals eerder vermeld verandert de positie van de eindmaat niet 

ten opzichte van de interferometer en kan het geheel worden 

beschouwd als een statische opstelling. Het uitgangssignaal 

van de laser, dat een maat is voor de relatieve positie van de 

eindmaat, zou dus constant moeten zijn. 

Er zijn vier metingen aan deze opstelling uitgevoerd, elk van 

een half uur, die enige tijd na elkaar zijn gedaan. Een voor

beeld van zo'n meting staat in figuur 4.3. De overige metingen 

staan in bijlage 3. 

0.0.1 

0.000 

0 

-0.0015 

-0.0.1 

-0.01~L-------~--------~--------~--------~------~--------~ 
0 f5, 1.0 1.~ 20 2f5. 30 

UJd [mln] 

figuur 4.3. stabiliteitsmeting met behulp van een eindmaat 

Het blijkt dat het uitgangssignaal van de laser slechts weinig 

varieert en in de orde ligt van enkele honderdste micrometers. 

De top-top waarde van de signalen word per meting kleiner en 

loopt van 0.026, 0.019, 0.016 tot 0.014 J.Lm bij de laatste 

meting. Deze daling zou kunnen komen doordat de eindmaat nog 

invloed ondervindt van een eerdere temperatuurverandering of 

doordat de omgevingscondities (temperatuur, luchtvochtigheid, 

luchtstroming) nog veranderen. Het is ook mogelijk dat deze 

daling wordt veroorzaakt door het feit dat de laser zich nog 

aan het stabiliseren is in de oplegpunten. 

Uit de resultaten van de metingen kan worden afgeleid dat de 

laserinterferometer in deze opstelling voldoende stabiel is. 
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4.2 stabiliteitsmeting op de tasterkogel. 

Vervolgens wordt gekeken naar de stabiliteit wanneer de laser

bundel gefocusseerd staat op de opgedampte tasterkogel. Het 

zou kunnen zijn dat het gedrag van deze kogel anders is dan 

dat van de eindmaat waardoor ook het gedrag van het lasersig

naal anders zou kunnen zijn. 

De tasterkogel wordt gepositioneerd door het huis van de TP-2 

(de taster) vast te klemmen. Dit wordt gerealiseerd door het 

ronde tasterhuis in een V-groef te plaatsen en vervolgens met 

een derde vlak vast te klemmen. De laser en de optiek zijn 

vervolgens weer zodanig uitgericht dat er een zo hoog 

mogelijke reflectie van de laserbundel is. 

Uit de metingen bleek al vrij snel dat de opstelling erg 

gevoelig is voor variaties van de omgevingslucht (stroming) en 

voor trillingen vanuit de omgeving. Bij de opstelling met de 

eindmaat waren deze invloeden vrijwel niet aanwezig. 

Om beide invloeden zo veel mogelijk te beperken is de opstel

ling afgeschermd van de omgeving met behulp van een tempex kap 

en zijn de metingen 's avonds uitgevoerd. 

De resultaten van de metingen die hierna gehouden zijn staan 

in bij lage 4. Duidelijk zichtbaar is de relatief grote ver

plaatsing in het begin van de meting. Dit komt zeer waar

schijnlijk doordat de probe nog enigszins vervormd door de 

aandrukkracht van de klem (kruipverschijnsel) . Hoewel deze 

meting enige tijd na het inklemmen van de probe is opgestart 

blijkt dit verschijnsel toch nog aanwezig te zijn. 

Uit de resultaten van bijlage 4 volgt dat het lasersignaal 

voldoende stabiel is. Het is dus zinvol om volgens dit princi

pe verder te gaan. 
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s. Gerealiseerde meetopstellingen 

In dit hoofdstuk zullen vier opstellingen worden besproken 

waarmee getracht is om de repeatability van de kinematische 

oplegging te bepalen. Er zal allereerst ingegaan worden op 

twee methodes waarbij de probe in een PH-9 (zie paragraaf 5.1) 

bevestigd is welke met de Z-as van een 3D-meetmachine is 

verbonden. Vervolgens is er een opstelling gebouwd waarbij 

deze PH-9 niet in een meetmachine is bevestigd maar waarbij 

deze in een klem is vastgezet. Bij de laatste opstelling wordt 

geen gebruik gemaakt van de PH-9 maar wordt de probe direct in 

een klem vastgezet. 

Door middel van een aantal stabil i tei tsmetingen wordt voor 

elke opstelling vastgesteld of deze geschikt zijn voor het 

onderzoek. 

5.1. Opstellingen met behulp van een 3D-CMM 

Om in de opstelling van paragraaf 4. 2 de tasterkogel onder 

verschillende hoeken aan te tasten en de positie van de tas

terkogel te kunnen meten is het nodig om óf het statief te 

roteren óf de optiek en laser in een andere positie ten op

zichte van de kogel te verplaatsen. Beide manieren hebben het 

grote nadeel dat ze omslachtig en tijdrovend zijn. Voor de 

eerste manier geldt dat het vrijwel onmogelijk is om de kogel 

rondom een verticale lijn te roteren zodat deze altijd in het 

brandpunt van de lens staat. Er zal altijd wel een correctie 

van de laser enjof optiek nodig zijn. In het tweede geval 

moeten de laser en de optiek steeds weer uitgelijnd worden op 

de tasterkogel. Omdat in beide gevallen het verplaatsen met de 

hand dient te gebeuren zullen er verstoringen optreden in de 

omgevingscondities, zoals bijvoorbeeld temperatuursveranderin

gen en bewegingen van de omringende lucht. Het zal dus steeds 

nodig zijn om na het omstellen de opstelling weer tot rust te 

laten komen. 
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Om dit probleem te ondervangen wordt de TP-2 in de PH-9 (Probe 

Head) bevestigd, die met de Z-as van de 3D-meetmachine verbon

den is. In het ideale geval is het nu mogelijk om de kogel 

hiermee rond een verticale lijn te roteren, zodat de optiek 

enjof laser niet verplaatst behoeven te worden. Het blijk 

echter dat de stylus verticaal niet loodrecht hangt maar een 

kleine hoek maakt met de verticaal. Dit houdt in dat bij het 

roteren de kogel toch (kleine) verplaatsingen maakt. Hiervoor 

kan echter vrij eenvoudig gecorrigeerd worden door de laser 

enigszins te verplaatsen. De interferometer met de lens hoeft 

niet verplaatst te worden. 

Als eerste opstelling staan de laser en de optiek op de vlak

tafel van de meetmachine. De kogel is op de juiste hoogte 

gebracht door de Z-as uit te schuiven tot bijna de maximale 

lengte ervan. Het uitgangssignaal van de laser blijkt niet 

stabiel genoeg te zijn (zie figuur 5.1). Het signaal fluctu

eert te veel en de top-top waarde ervan ligt ver boven de 0.05 

~m uit zodat de vereiste nauwkeurigheid waarmee de positie van 

de tasterkogel bepaald moet worden niet wordt bereikt en deze 

opstelling dus niet geschikt is voor het onderzoek. 

Het feit dat het signaal niet stabiel genoeg is kan komen 

doordat de Z-as zo ver is uitgeschoven. De structural loop [2] 

van deze opstelling is in dit geval immers erg groot, waardoor 

de opstelling gevoeliger is voor verstoringen van buitenaf en 

met name voor trillingen van buitenaf die, door de eindige 

stijfheid van de Z-as, versterkt kunnen worden. 

Vervolgens zijn de laser en de optiek op een statief geplaatst 

zodanig dat de laserbundel op de kogel gefocusseerd staat 

terwijl de z-as niet is uitgeschoven. De invloed van de z-as 

wordt zo sterk vermindert. 

Maar aangezien de laser en de optiek nu boven op een statief 

staan, blijft de structural loop groot. De invloed van thermi

sche effecten zal dus ongeveer gelijk blijven. Verwacht wordt 

echter dat de stijfheid van dit statief groter is dan die van 
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de Z-as zodat trillingen toch niet worden versterkt. Dit 

blijkt echter niet het geval te zijn (zie figuur 5.2), zodat 

ook deze methode niet geschikt is voor het onderzoek. 

0 .••• : •••• <· .... :. ... ·> ... ; .... ; .... ; .... : ..... :. ... 

-o.s ···~····:·····:·····:····~····~····~····:·····:···· 

-s ...___.__...___.____. _ _._--'--'----'--'----' 
0 0.& 2.& 3.5 

Ujd [h] 

figuur 5.1. Driftmeting bij 
uitgeschoven z-as 
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-1.2& •••• '······:· ·····>····'·····:······>····•·· 

-1.8'----"----'--.._--'---'---'--......_--' 
0 10 12 14 15 

UJd [h] 

figuur 5.2. Driftmeting met 
ingeschoven z-as 

5.2. Meetopstelling met behulp van een PH-9 

Het is gebleken dat wanneer gebruik gemaakt wordt van de JO

machine het uitgaande lasersignaal niet acceptabel is. Er moet 

dus gezocht worden naar een opstelling waarbij deze niet meer 

gebruikt hoeft te worden. Dit is gedaan door de PH-9 te ont

koppelen van de CMM: 

De PH-9 biedt voordelen bij het roteren van de probe voor het 

meten in verschillende richtingen. Daarom wordt geprobeerd die 

weer in de opstelling op te nemen. Deze wordt nu in een klem 

gezet en dit geheel wordt bevestigd op een statief. Dit 

statief staat samen met de laser en de optiek op de vlaktafel 

van de machine; de kogel staat weer in het brandpunt van de 

lens. De voedingskabel van de PH-9, die normaal verbonden is 

met de z-as van de machine, wordt ook nu daaraan verbonden. De 

machine fungeert nu als hulpstuk en is verder geen actief deel 

meer van de opstelling en heeft dus verder geen invloed meer. 

-25-



Een schema van deze opstelling staat in figuur 5.3 (De opstel

ling is weer afgeschermd om invloeden vanuit de omgeving te 

beperken) . 

Het is gebleken dat zowel 

vlak na het aantasten van de 

kogel als na het roteren 

ervan de kogel nog in bewe

ging is (natrillen). Het zal 

steeds enige tijd duren 

voordat deze beweging ver

dwenen is of in ieder geval 

verwaarloosbaar klein gewor

den is. Pas als dat het ge

val is kan de positie van de 

kogel gemeten worden. 

Dit zal in de volgende para

graaf besproken worden. 

z 

figuur 5.3. Opstelling waarbij 
de CMM geen invloed meer heeft 

5.2.1. stabiliteit na het bewegen van de taster 

Er wordt eerst gekeken naar het gedrag van de kogel nadat deze 

geroteerd is. Om de probe te kunnen roteren moet de besturing 

van de PH-9 aangezet worden. Als de kogel dan in zijn nieuwe 

positie staat, kan de besturing weer uitgezet worden en wordt 

vervolgens gemeten hoelang het duurt voordat het uitgangssig

naal van de laser stabiel genoeg is. In figuur 5.4 staat een 

voorbeeld van zo'n meting. De overige metingen staan in bijla

ge 5. Het blijkt dat, nadat de machine is uitgezet, het onge

veer twee minuten duurt voordat de drift weer klein genoeg is. 

Er moet dus steeds zolang gewacht worden voordat er gemeten 

mag worden. 
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figuur 5.4. Stabiliteitsmeting na het roteren van de probe 

Verder is het ook van belang om te weten hoelang er gewacht 

moet worden na het aantasten van de kogel voordat het signaal 

stabiel geworden is. Om dit te meten wordt de kogel in één 

richting aangetast. 

Direct nadat de aantaster is weggenomen wordt het uit

gangssignaal van de laser gemeten. Deze metingen zijn voor 

twee hoeken in het horizontale vlak gedaan. Een voorbeeld 

hiervan staat in figuur 5. 5. 

De overige resultaten hiervan 

staan in bijlage 6. Het blijkt 

dat na elke aantasting onge

veer 25 seconden gewacht moet 

worden voordat er gemeten kan 

worden. 

0,0, .... :· ... ·:· • ~ .......... • •• 0 • ' •• 
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I 0.03 

~ 
., 0.02 

0.01 •••• ~ ' ••••• ' .• -· •..• : ..•. ; •••• ; •••• ~ •••• ' •• ' •••••• 
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figuur 5.5. Lasersignaal na 
aantasting van de tasterkogel 

Met de methode van bijlage 2 is de top-top waarde van het uit

gangssignaal berekend. Wanneer een tijdsinterval van 1 minuut 

wordt beschouwd is deze 0. 03 J,Lm. Bij een interval van 10 

minuten bedraagt deze eveneens 0.03 J,Lm. 
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5.2.2. Bespreking van de resultaten 

Aan de opstelling zoals die hierboven is besproken zijn in 

totaal vier meetseries gedaan. Hierbij is bij elke serie geme

ten onder 12 verschillende hoeken in het horizontale vlak die 

onderling 30° geroteerd zijn. 

Deze situatie staat geschetst in 

figuur 5.6. De pijl geeft de 

richting aan waarin wordt aange

tast. In de situatie in de figuur 

zal er een rotatie plaatsvinden 

om een as door de rechtse twee 

oplegpunten. 

Na het aantasten van de stylus 

-- -<::=J-

wordt ongeveer 20 seconden ge- figuur 5.6. Aantasthoek a 

wacht voordat er wordt gemeten. 

Bij het uitlezen van de laserwaarden wordt niet een momentane 

waarde genomen maar wordt er gemiddeld over 15 achtereenvol

gende waarden. Op deze manier wordt de invloed van aanwezige 

pieken in het signaal beperkt (zie bijlage 2). 

Zijn alle metingen, behorende bij een bepaalde hoek (= a), 

uitgevoerd dan wordt de probe met behulp van de PH-9 geroteerd 

tot de volgende hoek waaronder gemeten moet worden. Na het 

roteren wordt steeds twee minuten gewacht voordat er gemeten 

wordt. 

Een voorbeeld van een meting van de positie van de tasterkogel 

bij verschillende aantastingen onder één hoek staat in figuur 

5.7. De overige resultaten staan in bijlage 7. 

Wat direct opvalt is de vorm van de grafieken. Er is een groot 

verschil tussen de eerste meetwaarde (dit is de waarde die 

gemeten wordt nadat de laser is ge-reset, de referentiewaarde) 

en de tweede meetwaarde, de positieafwijking van de tasterko

gel na één keer aantasten. Na de eerste aantasting blijken de 

optredende verschillen tussen opeenvolgende metingen veel 

minder groot te zijn, de grafieken verlopen relatief vlak. 
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Deze vorm blijkt bij alle hoe

ken waaronder is gemeten op te 

treden. 

Het is mogelijk dat dit ver

schijnsel (het grote verschil 

na één aantasting) niet alleen 

wordt veroorzaakt door de con-

structie 

ook door 

Bij het 

namelijk 

gedeelte 

bewogen, 

van de probe, maar 

invloed van de PH-9. 

roteren hiervan wordt 

eerst het draaibare 

een stukje omlaag 

dan wordt dit ge-

draaid over de gewenste hoek 
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aantal metln,en [-] 

figuur 5.7. Relatieve kogelpo
sitie gemeten onder a= 60° 

en vervolgens wordt het weer omhoog bewogen en gefixeerd. Deze 

bewegingen verlopen niet vloeiend. Met name de verticale 

bewegingen beginnen en eindigen nogal abrupt; er treden ver

snellingen op, welke van invloed zouden kunnen zijn op de 

herpositionering van de oplegging, en met name de herpositio

nering na de eerste aantasting. 

Een tweede probleem kan zijn dat tijdens het aantasten van de 

stylus niet alleen de kogel een verplaatsing ondergaat maar 

dat ook het probehuis en de PH-9 een verplaatsing ondergaan. 

Deze verplaatsingen hebben direct invloed op de positie van de 

tasterkogel. 

Om te controleren of deze daadwerkelijk beweegt zijn er op 

twee plaatsen op de PH-9 retroreflectoren bevestigd. Dit is 

gedaan door de reflectoren met behulp van een aantal staafjes 

op de PH-9 vast te klemmen (zie figuur 5.8). 

Vervolgens wordt aan de styluskogel een aantal maal een ver

plaatsing opgelegd en wordt tegelijkertijd de (relatieve) 

positie van één van de reflectoren gemeten. Hierna wordt deze 

meting herhaald waarbij de laserbundel gericht staat op de 

tweede reflector. 
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De resultaten staan in de figuren 5.9 en 

5. 10. Figuur 5. 9 geeft de relatieve pos i tie 

weer van de reflector die bevestigd is op 

het niet-roteerbare deel van de PH-9. Het 

blijkt dat deze relatieve positie slechts 

varieert binnen een gebied van 0. 03 J.Lm. De 

kogel is aangetast op de tijdstippen tijd=O, 

1' 2' tjm 10 min. Er is op deze tijdstip-

pen echter geen waarneembare verandering van 

de pos i tie. Gesteld mag daarom worden dat 

dit gedeelte van de PH-9 niet beweegt tij

dens het aantasten zodat de inklemming van 

de PH-9 in het statief voldoende stijf is. 

-0.076;---,----.--r----rr--r----r--r-----r-..,..---, 

figuur 5. 8. Po
sitie van de 
retroreflectoren 

O.Oir---r----,-----.--.....----,-----, 
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figuur 5.9. Relatieve positie 
van het ingeklemde deel van de 
PH-9 tijdens aantasten 
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figuur 5.10. Relatieve posi
tie van het roteerbare deel 
van de PH-9 tijdens aantas
ten 

In figuur 5. 10 staat de relatieve pos i tie van de andere re

flector weergegeven, die bevestigd is op het roteerbare deel 

van de PH-9. Op de tijdstippen van aantasten (tijd=1, 2, 

tjm 10 min) is er wel een relatief grote verplaatsing zicht

baar van ongeveer 0.04 J.Lm. 
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Het feit dat dit gedeelte van de PH-9 wel beweegt tijdens het 

aantasten en het ingeklemde deel niet komt waarschijnlijk 

doordat de fixatie tussen beide delen niet geheel star maar 

enigszins elastisch is. 

In figuur 5.11 is een vergro

ting te zien van figuur 5.10. 

Hierin is weer duidelijk de 

verplaatsing van de reflector 

tijdens het aantasten te zien, 

maar ook dat na de aantasting 

de reflector vrijwel exact 

terugkeert in de oorspronke

lijke pos i tie. Dit blijkt bij 

elke aantasting het geval te 

zijn. 

Het verschil (minder dan 0. 01 

J.Lm) dat optreedt wanneer de 

reflector weer is teruggekeerd 

0 .. ' ' ' .................. 
' ' ' 

I 
41 -0.01 .... ~ ..... :. 0 0 0 0 ·' •••• ; ••••• : ••••. • •••• ' ......... . 

1 
! -0.02 ................ ' .... ' . . . . . ......... ' .... •, ... . 
:l 
I 

t 
-0.03 .......... : ..... ~ .... ; .. ·······•····•·········· 

-0.04'-----'---'--___.. _ _.___....___.__....__.____. 
ue 2.97 ue 2.99 3.01 3.02 3.03 3.~ 3.06 

tiJd [mln] 

figuur 5.11. Detail van figuur 
5.10 

zou verklaard kunnen worden door de al aanwezige fluctuaties 

van het lasersignaal. 

Aangenomen wordt daarom dat de verplaatsingen van het prohe

huis en van de PH-9 geen significante invloed hebben op de 

tasterkogel. 

Om de invloed van de PH-9 echter volledig te elimineren (met 

name dus de geïntroduceerde versnellingen) wordt gekozen voor 

de opstelling zoals eerder genoemd in hoofdstuk 4. De probe 

wordt hierbij direct vastgezet in klem die op een statief is 

bevestigd. 

N.B.: Een uitvoerige bespreking van de resultaten van de vier 

meetseries wordt gehouden in hoofdstuk 6, samen met de resul

taten van de metingen aan de opstelling van de volgende para

graaf. 
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5.3. Meetopstelling met vastgeklemde probe 

Aangezien er bij de vorige opstelling nog een mogelijke in

vloed aanwezig is van de PH-9 zal nu een opstelling worden 

besproken waarin deze PH-9 niet is opgenomen.De probe wordt nu 

direct vastgezet in een klem die op een statief gemonteerd is 

(zie paragraaf 4.2). Het meten van de positie van de taster

kogel onder de verschillende hoeken vindt plaats door de laser 

en de optiek te verplaatsen. Ook de aantaster dient telkens 

verplaatst te worden. 

De volgorde van de hoeken waaronder gemeten wordt dient het

zelfde gehouden te worden als bij de vorige metingen, zodat de 

verschillende resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Dit zou kunnen betekenen dat de laser en optiek 12 keer ver

plaatst zouden moeten worden. Omdat juist dit gedeelte erg 

lastig en omslachtig is en veel tijd in beslag neemt wordt de 

meetstrategie aangepast. De laser en optiek worden eerst 

uitgericht voor een bepaalde hoek en vervolgens wordt, na 

aantasten, de herpositionering van de oplegging gemeten. 

Daarna worden de volgende metingen uitgevoerd onder de hoek 

die 180° verschoven ligt. Maar voordat deze metingen worden 

uitgevoerd wordt de kogel eerst aangetast onder de hoek waar

onder deze bij eerdere metingen werd aangetast. Er wordt 

hierbij wel vanuit gegaan dat alleen de voorgaande meting 

( aantastrichting) van invloed is op de huidige meting; van 

eerdere metingen wordt uitgegaan dat deze geen invloed heb

ben.Op deze manier is het slechts nodig om de optiek slechts 6 

keer uit te lijnen terwijl de volgorde van meten toch het

zelfde blijft. 

5.3.1. stabiliteit na bewegen van de taster 

Bij de opstelling uit hoofdstuk 5.2 is gebleken dat het, in 

verband met natrillen van de kogel, enige tijd duurde voordat 

de positie ervan gestabiliseerd was en het uitgangssignaal van 

de laser dus ook stabiel was. 
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Om te controleren of het nodig is om bij de nieuwe opstelling 

ook te wachten na aantasten totdat de opstelling stabiel is 

wordt de kogel aangetast en wordt het uitgangssignaal gemeten. 

Een voorbeeld van zo'n meting staat in figuur 5.12. De overige 

metingen staan in bijlage 8. 

Uit de figuur blijkt dat, in 

tegenstelling tot de vorige 

opstelling, er direct nadat de 

kogel is aangetast er gemeten 

kan worden; het signaal is 

stabiel genoeg en de top-top 

waarde ervan is kleiner dan 

0.05 ~m. Maar om een zo klein 

mogelijke bandbreedte te krij

gen, wordt er toch eerst enige 

seconden gewacht alvorens er 

wordt gemeten. Het blijkt dat 

' ' ' . ' . ' 
,• • • • ~ • • •, • , o o , • • • o T • • • ,• • • o o ,• o • o •. o o o o 

Ujd [mlD] 

wanneer zowel een tijdsinter- figuur 5.12. Lasersignaal na 
aantasting van de tasterkogel 

val wordt beschouwd van één 

minuut als van 10 minuten de top-top waarde van het signaal 

gelijk is aan 0.02 ~m. 

Tijdens het omstellen van de opstelling zullen er verstoringen 

optreden, zoals temperatuurverandering en luchtstroming. om de 

invloed van deze verstoringen zo veel mogelijk te beperken 

wordt er na het uitrichten van de opstelling ongeveer 10 

minuten gewacht voordat er gemeten wordt. 

5.3.2. Resultaten 

Ook aan deze opstelling Z1Jn in totaal vier meetseries gedaan 

waarbij steeds is gemeten onder 12 verschillende hoeken (zie 

paragraaf 5.2.2). 

Een voorbeeld van de meetresultaten bij metingen onder één 

hoek staat in figuur 5.13. De overige resultaten staan in 
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bijlage 9. 

Het blijkt dat ook nu de vorm 

van de grafieken gelijk is 

aan de vorm van de graf i eken 

die gemeten zijn aan de vori

ge opstelling (met PH-9) 

In het volgende hoofdstuk 

volgt een uitgebreide analyse 

van de meetresultaten van de 

opstellingen besproken in 

deze en de vorige paragraaf. 

0 ••••. : .•••.• : .................................. . 

10 12 a 16 

aantal metinren [-] 

figuur 5.13. Relatieve kogelpo
sitie gemeten onder a= 180° 
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6. Analyse 

In dit hoofdstuk zal een analyse worden uitgevoerd van de 

metingen zoals besproken in de paragrafen 5. 2 en 5. 3. Zoals 

eerder vermeld zijn bij beide meetseries metingen verricht 

onder 12 verschillende hoeken (die onderling 30° geroteerd 

zijn) in het horizontale vlak. Per hoek zijn dus gegevens van 

twee sets van elk 4 meetrondes beschikbaar. De analyses in dit 

hoofdstuk zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden (per hoek) 

van een dergelijke set. Deze "gemiddelde" waarden staan in 

bij lage 10. In figuur 6.1 is een voorbeeld gegeven voor de 

metingen onder één bepaalde hoek. 

Grafiek A heeft steeds betrekking op de metingen waarbij de 

PH-9 in de opstelling is opgenomen, bij grafiek B is de probe 

bevestigd in de klem. 

Voor alle grafieken geldt dat 

ze een dalend verloop hebben 

en dat de helling ervan af

neemt naarmate er meer aantas

tingen plaatsvinden. Het feit 

dat de meetwaarden negatief 

zijn wordt veroorzaakt door de 

instelling van de laser: een 

beweging van de tasterkogel 

naar de laser toe wordt gere-

gistreerd als 

verplaatsing. 

een negatieve 

Aangezien de 

aantastingen naar de laser toe 

zijn uitgevoerd houdt dit in 

dat de tasterkogel niet meer 
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I 10 

aantal metln,en [-) 

figuur 6.1. Relatieve positie 
van de tasterkogel. a= -150° 

in zijn oorspronkelijke positie terugkeert. 

(Bij de opstelling uit paragraaf 5.3 zijn de aantastingen 

zowel "naar de laser toe" als "van de laser af" uitgevoerd, 

waardoor de grafieken eigenlijk een dalen respectievelijk 

stijgend verloop hebben. Voor de tweede situatie zijn de 
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metingen echter vermenigvuldigd met -1, zodat de metingen 

eenvoudiger met elkaar vergeleken kunnen worden.) 

Het feit dat de helling van de grafieken afneemt naarmate er 

meer aantastingen plaatsvinden houdt in dat de positie van de 

tasterkogel steeds minder afhankelijk is van meerdere aantas

tingen, achtereenvolgens gehouden in dezelfde richting. 

Als eerste wordt gekeken naar de verplaatsing die optreedt na 

één keer aantasten. De grootte van deze verplaatsing staat, 

als functie van de hoek waaronder gemeten is, in figuur 6.2. 

Duidelijk zichtbaar bij 

meetronde A is een drielob, 

zoals werd verwacht (zie 

hoofdstuk 2) . Er zijn drie 

pieken aanwezig: 

60° en bij 30°. 

bij 

De eerste 

piek is erg duidelijk, bij 

de twee anderen is de piek 

niet eenduidig aan te wij

zen als behorende bij één 

enkele hoek. 

Ook bij meetronde B is een 

drielob te herkennen. De 

piek bij 60° is duidelijk 

aanwezig. De piek bij 180° 

is niet eenduidig terwijl 
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-0.2 
... 

figuur 6.2. Verplaatsing van de 
tasterkogel na 1 aantasting 

die bij -30° een relatief grote waarde heeft. 

Bij beide meetrondes zijn ook de hoeken zichtbaar waarbij bij 

aantasting een stabiele rotatie plaatsvindt; de verplaatsing 

is hier relatief klein ten opzichte van de verplaatsingen bij 

de overige hoeken. Deze stabiele hoeken zijn 0°, 120° en -

120°. Bij meetronde A zijn de echter duidelijker aanwezig dan 

bij B. 

Het blijkt dat voor beide series de verplaatsingen bij deze 

hoeken ongeveer gelijk zijn aan elkaar. Hieruit kan geconclu-
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deerd worden dat het toepassen van de PH-9 geen wezenlijke 

invloed heeft op de metingen voor deze hoeken. 

Wordt echter gekeken naar de verplaatsing bij de instabiele 

hoeken (-60°, 60° en 180°) dan is er een duidelijk verschil 

bij de hoeken 60° en 180° aanwezig, terwijl de meetwaarden bij 

-60° vrijwel aan elkaar gelijk zijn. Het is niet mogelijk om 

ook hier een uitspraak te doen over de invloed van de PH-9. 

Voor het definiëren van een vlak zijn minimaal 3 punten nodig. 

In de meettechniek worden meestal meer dan 3 punten bepaald 

voor het vastleggen van een vlak om zo de invloed van afwij

kingen te verminderen. Uit de metingen wordt vervolgens nume

riek (bijvoorbeeld met behulp van de kleinste kwadraten metho

de) een vlak berekend. 

Er zal nu gekeken worden 

naar de positie van de tas- 0.1 ··: .. 

terkogel bij meer dan één . ' 
,......., 

e . ' .. 
aantasting. In figuur 6.3 ;:1 

~ 

0 0.05 ··. .. 
staat het verschil af ge- ... 

= 111 
.. 

beeld tussen de tweede N :··· ... ··· .. 
1111 

meetwaarde en de tiende. = 
... 

:::l 
111 0 

Indien dit verschil erg e 
= klein is dan betekent dit 
111 
In 
In 
;:1 

aantastingen 
.... 

dat meerdere ~ -0.05 ' 
·.· .,. 

vrij weinig invloed hebben u 
f .. 
111 ; 

de positie de tas-
11> 

op van 

terkogel. -0.1 
... 

Uit de figuur blijkt dat er 
figuur 6.3. Positieverschil tus-

een duidelijk verschil aan- sen de 2e en 10e meting 
wezig is tussen de twee 

meetrondes. Bij grafiek A (opstelling met PH-9) zijn duidelijk 

twee dalen zichtbaar bij de (stabiele) hoeken 120°en -120° en 

is er een piek bij 60°. Bij de overige hoeken is geen opval

lend gedrag zichtbaar. 

Bij grafiek B is ook een dal aanwezig bij -120° en een (niet 
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zo duidelijke) piek bij 60°. 

In figuur 6.4 staat de 

standaarddeviatie van de 

tweede tjm de tiende meting 

gegeven als functie van de 

aantasthoek. De standaard

deviatie is een maat voor 

de afwijkingen van de me

tingen ten opzichte van het 

gemiddelde. Indien deze 

waarde klein is dan bete

kent dit dat de invloed van 

meer dan één aantasting op 

de repeatability klein is. 

Uit de figuur blijkt dat 

met name bij de hoeken 120° 

en -120° de standaarddevia-

0.04.-------.-:._.,.,-. ~~....,.,...,.,-, .-.-------, 

0.03 ···.:. 
:.·· . 

-0.03 

-0.04 '-------·_;· "'-'-'---~:....:.·_· ·-------' 

figuur 6.4. standaarddeviatie van 
de 2e tjm lOe meting 

tie erg klein is en bij -60° is deze vrij groot. Dit was te 

verwachten aangezien dit stabiele resp. instabiele hoeken 

zijn. Bij de overige hoeken is er geen duidelijk verschil 

aanwezig. 

Verder blijkt ook dat bij de metingen waarbij de probe is 

ingeklemd de standaarddeviatie veel minder afhankelijk is van 

de hoek waaronder wordt aangetast dan wanneer er gebruik wordt 

gemaakt van de PH-9; de invloed van stabiele- en instabiele 

hoeken wordt als het ware door deze PH-9 'versterkt'. 

Het feit dat er geen zuivere drielobben zichtbaar zijn komt 

waarschijnlijk doordat gemeten is aan een probe die voorheen 

gebruikt is in verschillende metingen. Door verkeerd gebruik 

ervan kan de oplegging enjof de stylushouder beschadigd zijn. 

Het is echter niet mogelijk om de probe te demonteren en te 

controleren of dit inderdaad het geval is. 
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Wat verder opvalt is het verschil in de grootte van de meet

waarden tussen beide grafieken. Het verschil tussen de tweede 

en de tiende aantasting is bij A ongeveer een factor twee 

groter dan bij B (met uitzondering van o:= -120 o, waar beide 

grafieken ongeveer dezelfde waarde hebben) . 

Dit verschil zou op kunnen treden door het gebruik van de 

PH-9. Zoals eerder aangegeven verlopen de bewegingen tijdens 

het roteren hiervan nogal abrupt en kunnen er grote versnel

lingen optreden. Het zou kunnen dat de stylushouder als 

gevolg van deze versnellingen beweegt in de oplegpunten, waar

door er een aantal aantastingen nodig zijn voordat de stylus

houder in een positie komt waarbij verdere aantastingen vrij

wel geen invloed meer hebben (de stylushouder komt bijvoor

beeld hoger op de oplegpunten te liggen). Wanneer de probe 

vastgezet is in een klem dan treden deze versnelling en de 

daaruitvolgende 'extra' bewegingen niet op en zal de stylus

houder zich eerder in een stabiele eindpositie bevinden. 

Het blijkt dat de grafieken, behorende 

bij B onderling grotere verschillen 

elkaar liggen) dan bij A (A: opstelling 

bij een bepaalde hoek, 

vertonen (verder uit 

met PH-9). 

Een verklaring hiervoor kan de invloed van de PH-9 

Tijdens het roteren hiervan bestaat de mogelijkheid 

zijn. 

dat de 

stylushouder ten gevolge van de optredende versnellingen 

volledig uit de oplegging komen. Indien de pos i tie van de 

tasterkogel na het roteren telkens (vrijwel) gelijk is dan 

begint elke serie vanuit dezelfde positie en zullen er in het 

gedrag (per hoek) van de tasterkogel geen grote verschillen 

optreden: de grafieken liggen dicht bij elkaar. 

In de situatie waarin de probe in een klem bevestigd is dan is 

de beginpos i tie van de tasterkogel bij een nieuwe hoek wel 

afhankelijk van de eindpositie van de kogel bij de vorige 

meethoek. Bij één hoek zal deze beginpositie bij elke van de 

vier meetseries verschillend zijn, aangezien de eindposities 

niet gelijk zijn. Hierdoor zullen de verschillende grafieken 

een grotere spreiding vertonen. 
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Een andere factor die verantwoordelijk kan zijn voor het feit 

dat de grafieken bij één bepaalde hoek verschillend zijn, is 

de aanwezige wrijving. 

oppervlaktetemperatuur, 

Wrijving is een functie van o.a. de 

relatieve snelheid tussen de opper-

vlakken en van vervuiling en smering tussen de oppervlakken. 

Ten gevolge van variaties van deze parameters zal de wrijving 

niet constant zijn maar variëren. Gebleken is dat variaties 

van 20% in de wrijvingscoëfficient kunnen optreden [12]. 

Indien bijvoorbeeld de snelheid waarmee de aantaster wordt 

weggenomen niet constant is, 

herpositionering plaatsvindt 

dan zal de snelheid waarmee de 

ook niet constant zijn hetgeen 

tot een verschil in wrijving kan leiden. Een grotere wrijving 

houdt in dat de tasterkogel een grotere afwijking ten opzichte 

van zijn voorgaande positie zal vertonen. 

Bovendien kan door een veranderende wrijving de baan die de 

stylushouder doorloopt na het aantasten variëren, wat ook 

invloed heeft op de positie van de tasterkogel. 

Wat uit de metingen niet naar voren komt is de invloed van 

bij voorbeeld smering, die aanwezig is op de probe, en van de 

ruwheden van de kogels en cilinders van de kinematische opleg

ging. Het is echter zeer aannemelijk dat deze invloed hebben. 

Tijdens dit onderzoek is echter alleen gekeken naar het gedrag 

van de oplegging als geheel en niet naar de invloed van afzon

derlijke afwijkingen (zie hoofdstuk 2}. 
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7. Foutenbronnen 

Er zijn een aantal foutenbronnen aanwezig die van invloed 

kunnen zijn op de meetresultaten. 

Dit zijn: 

• De laserbundel staat niet loodrecht gericht op de kogel. Hij 

staat zowel onder een hoek in het horizontale- als in het 

verticale vlak. De bundel staat immers nooit exact uitgelijnd. 

Deze situatie staat geschetst in figuur 7.1. 

figuur 7 .1. 
uitgelijnde 
del. 

Niet exact 
laserbun-

Door deze uitlijnfout treedt een cosinusfout op. Voor de 

werkelijke afstand die door bundel wordt afgelegd geldt: 

1 = w cos (a) * cos (/3) 

De verplaatsing die gemeten wordt is dus groter dan de werke

lijke verplaatsing van de kogel. De hoeken a en /3 zijn klein 

en liggen in de orde van enkele graden, de lengte 10 ligt in de 

orde van enkele tiende micrometers. De afwijking die optreedt 

ten gevolge van de uitlijnfout bedraagt dus ongeveer 0.005 ~m. 

• Door trillingen van buitenaf zou de positie tussen kogel en 

interferometer enigszins kunnen variëren. De metingen zijn 

echter gedaan op tijden waarbij er in de omgeving vrijwel geen 

machines meer aanstonden en er ook vrijwel niemand meer aanwe

zig was. Hierdoor is deze invloed zo goed mogelijk beperkt. 
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• Nadat de kogel is aangetast zal de laserspot niet meer op 

dezelfde positie op de kogel staan als voor de aantasting. Er 

zal een verschuiving zijn opgetreden in X, Y- en Z-richting. 

De verschuiving in X-richting is een maat voor de herpositio

neerbaarheid van de oplegging en wordt gemeten. De verschui

vingen in Y- en Z-richting hebben tot gevolg dat er een extra 

weglengteverschil ontstaat. 

Het extra weglengteverschil dat door een verplaatsing in z
richting wordt staat geschetst in figuur 7.2: 

dz 

figuur 7.2. Extra weglengteverschil door verti
cale verschuiving. 

Er geldt: 
. ( ) dz a~ s1n a = _ 

R 

dx = R · ( 1 - cos (a) ) 

De ongewenste verplaatsing dz heeft dezelfde ordegrootte als 

de gemeten verplaatsing in X-richting, en ligt dus in de orde 

van 0.1 ~m. Dit betekent dat (met R = 3 mm) de extra verplaat

sing dx in de orde ligt van 0.001 nm en dus de invloed ervan 

verwaarloosbaar is. 

• De resolutie waarmee de positie van de tasterkogel wordt 

bepaald is 0.28 nm. De invloed hiervan op de meetresultaten is 

verwaarloosbaar. 

• Bij het aantasten van de stylus zal de taster niet exact 

onder de gewenste hoek worden aangetast. Er zal een klein 

hoekverschil zijn. De baan die de tasterkogel aflegt wijkt dus 

iets af van de bedoelde baan. De gemeten positieafwijking van 

de kogel ligt niet in dezelfde richting als de aantasting. 
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• Death path fout. Tussen de interferometer en de a-positie 

van de kogel (reset-positie) is een bepaalde afstand aanwezig 

(zie figuur 7. 3) . Deze afstand wordt het death path genoemd. 

Veranderingen (temperatuurvariaties, luchtstroming ed.) die 

gedurende een meting plaatsvinden in dit gebied kunnen niet 

worden geïsoleerd en er kan geen volledige correctie plaats

vinden. Om deze fout te minimaliseren is de tasterkogel op een 

korte afstand van de interferometer geplaatst. 

'----------J~----9 
death poth 

figuur 7.3. Death path. 

• De drift die in de opstelling aanwezig is heeft een grote 

invloed op de nauwkeurigheid van de opstelling. Deze drift die 

wordt beïnvloedt door een aantal factoren. Enkele hiervan 

zijn: 

- Door drift in de elektrische componenten van de laser en 

bij de berekeningen die door de laser worden uitgevoerd 

kunnen afwijkingen optreden [8]. 

- Ten gevolge van drift in de optica kunnen er variaties in 

het uitgangssignaal van de laser optreden. Deze drift wordt 

met name veroorzaakt door thermische effecten. De invloed 

ervan wordt zoveel mogelijk tegengegaan door pas enige tijd 

na het aanzetten van de laser te meten, zodat de optiek (en 

ook de laser) al opgewarmd zijn. 

- Ook door niet-lineariteiten van de laser zullen er afwij

kingen ontstaan in het uitgangssignaal van de laser. Deze 

niet-lineariteiten, die ontstaan door de aanwezigheid van 

'mengfrequenties' in de gesplitste laserbundel (zie [8]), 

veroorzaken een maximale afwijking van 3 telpulsen. Dit 

komt overeen met een meetafwijking van ongeveer 1 nm. 
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- Tijdens het meten kan de golflengte van het licht veran

deren doordat er verschillen in de brekingsindex kunnen 

optreden. Deze verschillen kunnen ontstaan door o.a. varia

ties van de luchtdruk en temperatuur. 

Er kunnen ook veranderingen optreden door lokale variaties 

van de brekingsindex. Deze kunnen ontstaan door luchtstro

ming. 

Tijdens de metingen van de repeatability is de temperatuur 

gemeten in de kap die de opstelling afschermt van de omge

ving. Het bleek dat de temperatuur per meetserie hoogstens 

0.02 oe varieerde. De afwijking van dit temperatuurverschil 

op de gemeten positie bedraagt [13]: 

dl dn = -

Hierin is n de brekingsindex van lucht en 1 de afstand 

tussen de tasterkogel en de interferometer. Deze afstand, 

die gelijk is aan de brandpuntsafstand van de lens, welke op 

de interferometer is geplaatst, is 10 cm. De afwijking be

draagt 2 nm. 

Ook veranderingen van de luchtdruk leiden tot een verande

ring van de brekingsindex en dus ook van de gemeten positie. 

(zie [13]) Aangenomen wordt dat deze drukveranderingen 

tijdens een meetserie (tijdsduur ca. 15 min.) geen signifi 

cante invloed hebben op de meetresultaten. 

Bovenstaande afwijkingen hebben een maximale afwijking op de 

meetresultaten tot gevolg van ongeveer 10 nm. 

In hoofdstuk 5 is berekend dat de afwijking die optreedt ten 

gevolge van het variëren van het uitgangssignaal van de laser 

gelijk is aan 0.03 ~m (top-top waarde) wanneer de PH-9 wordt 

toegepast en 0.02 ~m wanneer de probe is vastgezet in de klem. 

De totale afwijking op de meetresultaten is dus 0.04 ~m resp. 

0.03 ~m. 
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a. conclusies en aanbevelingen 

Op grond van het voorgaande kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken: 

• Uit de 

oplegging 

resultaten blijkt dat de beschouwde 

een richtingsafhankelijkheid vertoont 

kinematische 

die veroor-

zaakt wordt door de constructie. Het gedrag voor de verschil

lende hoeken vertoont eenzelfde tendens, namelijk een grote 

verplaatsing na één aantasting die in de orde ligt van 0.04 -

0. 2 J..Lm en vervolgens relatief kleine verplaatsingen bij vol

gende aantastingen. Deze afwijkingen liggen tussen 0.01 en 0.1 

J..Lm. 

• De drielob die verwacht werd in de richtingsafhankelijkheid 

van de kinematische oplegging is zichtbaar maar is niet over

duidelijk aanwezig. Dit komt waarschijnlijk mede doordat er 

slecht onder 12 verschillende hoeken is gemeten. 

• De gemeten verplaatsingen liggen in het sub-micron bereik. 

Doordat deze zo klein zijn hebben invloeden van buitenaf al 

zeer snel invloed op de metingen. Met name trillingen bleken 

een grote invloed te hebben. Invloeden als temperatuur en 

luchtturbulentie zijn goed te ondervangen door de opstelling 

te isoleren van de omgeving. 

• Indien er gebruik wordt gemaakt van een PH-9 in de opstel

ling dan kan deze invloed hebben op de resultaten. De invloed 

kan echter op grond van de gehouden metingen niet exact worden 

vastgesteld. 

Wel is duidelijk dat de invloed van meer dan één aantasting op 

de positie van de tasterkogel duidelijker zichtbaar is wanneer 

de PH-9 is toegepast. 

• Naast de invloed van variaties van het lasersignaal wordt de 

grootste afwijking bepaald doordat de laser niet exact uitge

richt staat op de tasterkogel maar doordat deze onder een 
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kleine hoek staat (zowel horizontaal als verticaal). Deze 

afwijking bedraagt ongeveer 0.005 ~m. 

• Gebleken is dat bij gebruik van een 3D-CMM met name trillin

gen vanuit de omgeving een grote invloed op de metingen heb

ben. Gebruik van een dergelijke machine kan voor metingen in 

het sub-micron bereik vereist extra maatregelen, zoals bij

voorbeeld extra trillingsisolatie. 

Voor verder onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

• Ten gevolge van de gebruikte laser was het slechts mogelijk 

om in één richting te meten. Indien er lasers toegepast worden 

waarmee absoluut gemeten kan worden dan is het mogelijk om de 

herpositioneerbaarheid van het mechanisme te meten in drie 

richtingen waardoor er meer informatie beschikbaar komt. 

• Het is dan tevens mogelijk om een opstelling te maken waar

bij zowel het aantasten als het meten vrijwel geheel automa

tisch kan plaatsvinden. Dit houdt in dat er dan meer metingen 

gedaan kunnen worden zodat de invloeden van incidentele ver

storingen geringer wordt. 

• Tijdens dit onderzoek is gemeten aan een probe waarvan het 

verleden niet bekend is. Het is dus mogelijk dat deze probe 

beschadigd is geweest. Er dient gemeten te worden aan een 

probe die nog niet eerder gebruikt is geweest. De resultaten 

van zo'n meting zullen betrouwbaarder zijn en er kunnen betere 

conclusies getrokken worden. Indien de conditie van de kogels 

van de oplegging en de cilinders van de stylushouder voor en 

na de metingen met elkaar vergeleken kunnen worden dan zou 

hieruit extra informatie gewonnen kunnen worden over het 

gedrag van de oplegging. 
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BIJLAGE 1 

De resolutie van het meetsysteem. 

De herpositioneringsfout van de taster wordt gemeten als een 

verplaatsing van de tasterkogel. De gebruikte HP-laser heeft 

voor het meten van afstanden een resolutie van 0.01 ~m. Het is 

echter mogelijk om deze te vergroten: 

De laser wordt hiervoor in de straightness-mode gezet. Deze 

mode wordt gebruikt voor het meten van rechtheden in een 

opstelling; de resolutie is eveneens 0.01 ~m. De opbouw van de 

optiek zoals die dan gebruik wordt staat in figuur B 1.1 (zie 

ook ( 13]) • 

figuur B 
meting 

1.1. Straightness figuur B 1.2. Situatie bij 
verplaatsing prisma 

Een verticale verplaatsing van het Wollaston prisma (W) is op 

te vatten als een verticale verplaatsing van de spiegel S (zie 

figuur B 1.2). Hierbij wordt de ene bundel langer en de andere 

korter. De verandering van het totale weglengteverschil is : 

(B 1 • 1) 

Het verband tussen de werkelijke verplaatsing (zoals die op de 

display wordt weergegeven) dy en het gemeten weglengteverschil 

dl 

(B 1 • 2) 
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De factor waardoor het weglengteverschil wordt gedeeld heet de 

straightness-factor. Deze deling wordt automatisch door de 

elektronica van de laser uitgevoerd. Wordt de laser echter in 

de straightness-mode gezet, maar blijft de opstelling hetzelf

de als bij een af standsmeting, dus met een interferometer en 

een retroreflector, dan wordt het gemeten weglengteverschil 

ook door diezelfde factor gedeeld. Door nu de displaywaarde te 

vermenigvuldigen met de straightness-factor wordt de horizon

tale verplaatsing verkregen. 

De straightness-factor is als volgt bepaald: 

De laser en de interferometer staan op het werkblad van een 

3D-meetmachine. In de kop hiervan is een retroreflector gehan

gen. Vervolgens wordt deze over een bepaalde afstand ver

plaatst, waarbij zowel de verplaatsing die de machine weer

geeft als die door de laser wordt weergegeven wordt ui tgele

zen. Door nu de machinewaarde te delen door de waarde van de 

laser wordt de straightness-factor verkregen. 

Uit de metingen volgt een straightness-factor van 0.02777. 

Wordt de display waarde hiermee vermenigvuldigd, dan is het 

resultaat gegeven in millimeters. Omdat echter gewerkt wordt 

in het sub-micrometer bereik, wordt als straightness-factor de 

waarde 27.77 gekozen. De verplaatsing is nu in micrometers 

gegeven. 

De resolutie die zo verkregen wordt is 0.28 nm. 

N.B.: In de straightness-mode zijn er twee opties mogelijk, 

nl. straightness short en -long. In dit geval is er gemeten in 

de short-range, omdat de afstand interferometer reflector 

klein is. Bovendien is in deze range de nauwkeurigheid hoger 

dan in de long-range (± 3.5% resp. ± 5% van de display waar

de). 
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BIJLAGE 2 

De invloed van drift op de meetresultaten. 

Voor het interpreteren van de meetresultaten, en met name de 

nauwkeurigheid ervan, is het van belang te weten hoeveel het 

uitgangssignaal van de laser varieert als functie van de tijd bij 

een constante ingang (dus wanneer het reflecterende oppervlak stil 

staat). 

Indien het signaal te veel varieert wordt de nauwkeurigheid van de 

metingen te klein en zijn ze niet bruikbaar. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 4 hangt de lengte van het tijdsinterval 

waarin de variaties beperkt moeten zijn af van welke metingen aan 

elkaar gerelateerd moeten kunnen worden. 

Tijdens het meten van de repeatability van de kinematische 

oplegging is gebleken dat de tijdsduur tussen twee opeenvolgende 

metingen ongeveer 1 minuut bedraagt; een meetserie waarin 1 0 

metingen zijn gedaan duurt ongeveer 10 minuten. 

Om dus twee achtereenvolgende metingen met elkaar te kunnen 

vergelijken moeten de variaties van het lasersignaal beperkt zijn 

gedurende 1 minuut: bij het vergelijken van de eerste meting met de 

laatste meting van een serie bedraagt dit tijdsinterval 10 minuten. 

Een voorbeeld van het uitgangssignaal van de laser, gemeten nadat 

de taster is weggenomen staat in figuur B 2.1 . Er is hierbij 

gemeten met een samplefrequentie van 2 Hz. Bij de opstelling 

waaraan hier gemeten is was de probe bevestigd in een klem en was 

de opstelling van de omgeving afgeschermd om de invloed van o.a. 

veranderingen van temperatuur en omringende lucht te beperken. 

In de figuur zijn duidelijk een aantal pieken aanwezig. De invloed 

van deze pieken op de top-top waarde van het signaal is vrij groot. 

Door de manier waarop de repeatability wordt gemeten wordt de 

werkelijke invloed van deze pieken echter verminderd. Bij het meten 

wordt namelijk de (relatieve) positie van de tasterkogel bepaald 
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o.oa 

:ï 0.011 

~ O.OS.D 

o.os. 

0 
0 • • 

figuur B 2.1. Lasersignaal na aantasting 

e 

door de gemiddelde waarde te nemen van 

samples. De tijd die hiervoor nodig is 

seconden. 

'7 • 11 s.o 

1 5 achtereenvolgende 

bedraagt ongeveer 4 

Het tijdsinterval waarin een piek optreedt blijkt echter steeds 

kleiner te zijn dan 4 seconden. Bij het middelen van de 15 samples 

wordt dus de grootte van een piek gereduceerd en is de invloed dus 

ook verminderd. 
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BIJLAGE 3 

Stabiliteitsmetingen op een eindmaat. 

Om te controleren of de laser geschikt is voor de metingen 

wordt gekeken in hoeverre het uitgangssignaal ervan varieert 

wanneer het ingangssignaal van de laser constant is. De laser

bundel wordt hiertoe met behulp van een lens gefocusseerd op 

een eindmaat. De relatieve positie van deze eindmaat is de 

ingang van de laser. Aangezien de eindmaat niet van positie 

verandert, zou dit signaal constant moeten zijn. 

(NB: de opstelling is niet afgeschermd van de omgeving en kan 

dus beïnvloedt worden door die omgeving) 

In de figuren B 3.1 t/m B 3.3 staat het uitgangssignaal van de 

laser, gemeten over tijdsintervallen van 30 minuten. 

* 0.00:1. 
5 

0 

~ 

5 e 

"" ...., 
...... ....... -:1.0 ..... 
"Cl 

:1.5 

20 
0 5 :1.0 :1.5 30 

tj_jd [ mj_:n.] 

figuur B 3. 1. 
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figuur B 3.2. 
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figuur B 3 . 3 . 

Het blijkt dat het uitgangssignaal van de laser slechts weinig 

varieert en in de orde ligt van enkele honderdste micrometers. 

De top-top waarde van de signalen word per meting kleiner en 

loopt van 0.026, 0.019, 0.016 tot 0.014 f.!m bij de laatste 

meting. 
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BIJLAGE 4 

Stabiliteitsmetingen op de tasterkogel. 

0.00~----.-----.-----.-----.-----~----T-----T-----~----~--~ 
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figuur B 4.1. 

e.o 
tljd [hJ 

3 8.15 4.0 

Figuur B 4.1 geeft de relatieve positie van de met goud opgedampte 

tasterkogel weer nadat deze is in een klem is bevestigd. Duidelijk 

zichtbaar is de grote verplaatsing van de kogel tijdens het begin 

van de meting. 

Dit komt waarschijnlijk doordat de kogel in de klem nog verplaatst 

(kruipverschijnsel) . Na enkele uren verplaatst de kogel nog zeer 

weinig. 
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figuur B 4.2. 
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Figuur B 4.2 geeft eveneens de relatieve positie van de tasterkogel 

weer. Deze meting is een aantal uren na de vorige meting gedaan. 

Het blijkt dat het lasersignaal nu voldoende stabiel geworden is, 

zodat de laser verder toegepast zal worden tijdens het onderzoek. 
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BIJLAGE 5 

Stabiliteit na roteren van de probe. 

Nadat de probe met behulp van de PH-9 geroteerd is duurt het enige 

tijd voordat het uitgangssignaal van de laser weer voldoende 

stabiel is zodat er gemeten kan worden. Om te controleren hoelang 

dit duurt wordt de probe geroteerd en wordt vervolgens het 

lasersignaal gemeten. 
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Uit bovenstaande metingen blijkt dat er na het roteren van de probe 

ongeveer 2 minuten gewacht moet worden alvorens het lasersignaal 

stabiel genoeg is en er gemeten kan worden. 
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BIJLAGE 6 

Stabiliteit na aantasten van de probe. (opstelling met PH-9) 

Nadat de kogel is aangetast zal het enige tijd duren voordat het 

uitgangssignaal van de laser voldoende stabiel is. Direct na het 

aantasten zal de kogel immers nog enigszins bewegen (natrillen). 

Door de kogel aan te tasten en vervolgens het signaal van de laser 

te beschouwen wordt nagegaan hoelang het duurt voordat dit signaal 

stabiel genoeg is om de positie van de kogel te kunnen meten. 

De metingen zijn uitgevoerd onder twee verschillend hoeken: 

a= oo en a= 60°. 

NB.: Tijdens deze metingen is de opstelling afgeschermd van de 

omgeving) 
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Het blijkt dat het lasersignaal na ongeveer 25 sec. voldoende 

stabiel zodat er gemeten kan worden. 
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BIJLAGE 7 

Relatieve positie van de tasterkogel na aantasten. 

(opstelling met PH-9) 

In onderstaande figuren staat de relatieve positie van de 

tasterkogel weergegeven als functie van het aantal aantastingen. De 

metingen zijn gedaan aan de opstelling waarbij de probe is 

bevestigd aan de PH-9. Met behulp hiervan wordt de probe geroteerd 

zodanig dat de aantastingen onder 12 verschillende hoeken in het 

horizontale vlak plaatsvinden. De hoeken zijn onderling 30° 

geroteerd. 

Tijdens de metingen is de opstelling afgeschermd van de omgeving om 

de invloed van verstoringen van buitenaf zo veel mogelijk te 

beperken. 

Nadat de taster is geroteerd wordt twee minuten gewacht voordat de 

positie van de tasterkogel wordt gemeten, dit om het lasersignaal 

te laten stabiliseren. Na een aantasting wordt, om dezelfde reden, 

ongeveer 25 seconden gewacht voordat er wordt gemeten. 
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BIJLAGE 8 

Stabiliteit na aantasten van de probe. (opstelling met klem) 

Aangezien het bij de opstelling waarbij de probe verbonden is met 

de PH-9 het enige tijd duurt voordat het lasersignaal na aantasting 

gestabiliseerd is wordt ook bij deze opstelling onderzocht hoelang 

er na een aantasting gewacht moet worden alvorens er gemeten kan 

worden. Dit gebeurt weer door de kogel aan te tasten en vervolgens 

te kijken wanneer het lasersignaal voldoende stabiel is op de 

positie van de tasterkogel te kunnen meten (De opstelling is 

tijdens de metingen weer afgeschermd van de omgeving) • 

De metingen zijn gedaan onder 3 verschillende hoeken en per hoek 

zijn 2 metingen gedaan. De resultaten van deze metingen staan in de 

figuren B 8.1 t/m B 8.6. 

Uit deze figuren blijkt dat het signaal direct na aantasting al 

voldoende stabiel is: de top-top waarde ervan is kleiner dan 0.05 

~m. Om echter een hogere nauwkeurigheid te bereiken wordt er na 

iedere aantasting enige seconden gewacht. 
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Relatieve positie van de tasterkogel na aantasten. 

(opstelling met klem) 

BIJLAGE 9 

In onderstaande figuren staat de relatieve positie van de 

tasterkogel weergegeven als functie van het aantal aantastingen. 

Tijdens deze metingen is de probe in een klem bevestigd. Er is 

gemeten onder dezelfde hoeken als bij de opstelling waarbij de 

probe bevestigd was aan de PH-9. 

Aangezien het bij de huidige opstelling niet goed mogelijk is om de 

probe te roteren worden laser en optiek verplaatst. Indien de laser 

in één bepaalde positie is uitgericht dan is het mogelijk om onder 

twee verschillende hoeken te meten: één hoek waarbij aantasting in 

de richting van de laser plaatsvindt, en de hoek 180 ° hiervan 

geroteerd. Indien in deze tweede hoek wordt gemeten dan wordt de 

tasterkogel eerst, zonder dat er gemeten wordt, aangetast onder een 

andere hoek en wel zodanig dat de uiteindelijk volgorde van de 

hoeken waarin gemeten wordt gelijk is aan de volgorde waarin 

gemeten is bij de opstelling met de PH-9. De metingen kunnen dan 

met elkaar vergeleken worden. 

Tijdens de metingen is deze opstelling eveneens afgeschermd van de 

omgeving. 

Gebleken is dat na aantasting van de kogel de positie ervan in 

principe direct kan worden gemeteni het signaal is stabiel genoeg. 

Om echter een grotere nauwkeurigheid te bereiken wordt er na 

aantasting toch enige seconden gewacht. 

Bij het verplaatsen van de laser en optiek, om onder een andere 

hoek te meten, zullen er echter wel verstoringen optreden die van 

invloed kunnen zijn op de metingen. Na het uitrichten wordt er 

daarom ongeveer 10 minuten gewacht alvorens er wordt gemeten. 
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BIJLAGE 10 

Gemiddelde relatieve kogelpostitie per meetopstelling. 

Zoals eerder vermeld zijn zowel bij de opstelling waarbij de PH-9 

is toegepast als bij de opstelling waarbij de probe bevestigd is in 

een klem vier meetseries gedaan waarbij per serie gemeten is onder 

twaalf hoeken in het horizontale vlak. Per afzonderlijke hoek zijn 

dus meetgegevens van twee sets van elk vier meetseries beschikbaar. 

De analyses die gedaan worden in hoofdstuk 6 zijn echter gebaseerd 

op de gemiddelde waarden van de vier meetseries die per hoek én per 

set gedaan zijn. 

Deze gegevens staan weergegeven in onderstaande figuren: 
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BIJLAGE 11 

Data-files 

De data-gegevens van de metingen die gedaan zijn zijn beschik

baar op een floppy-disk. In het onderstaande overzicht staan 

deze metingen met bijbehorende file. 

Bij stabiliteitsmetingen bevatten de files 3 kolommen: 

tijd [sec], positie [0.1 ~m] en temperatuur [°C] 

NB. : bij de meeste metingen staat: "data *1 0". Dit houdt in 

dat de data die een positie weergeeft met 10 vermenigvuldigd 

dient te worden. Dit komt door het gebruik van de straight

nessfactor. Deze is gelijk aan 27.77. Het is echter niet 

mogelijk om deze vermenigvuldiging door de laser te la ten 

uitvoeren. Het is wel mogelijk om de data met 2.777 te verme

nigvuldigen. De overige vermenigvuldiging dient nog uitgevoerd 

te worden. 

Stabiliteitsmetingen m.b.v. een eindmaat (par. 4.1 en 

bijlage 3) (data *10) 

EINDMT 1 . DAT 

EINDMT 2.DAT 

EINDMT 3.DAT 

EINDMT 4.DAT 

Stabiliteitsmetingen op de tasterkogel (bijlage 4) (data *10) 

KLEMPOS1.DAT (figuur B 4.1) 

KLEMPOS2.DAT (figuur B 4.2) 

Driftmeting bij uitgeschoven z-as (par. 5.1) (data *10) 

Z AS UlT.DAT 

Driftmeting bij ingeschoven Z-as (par. 5.1) (data *10) 

Z AS IN.DAT 
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Stabiliteitsmetingen na roteren vandeprobe (par. 5.2.1 en 

bijlage 5) (data *10) 

ROT1 .DAT ROT2.DAT ROT3.DAT 

Stabiliteit na aantasten vandeprobe (par. 5.2.1 en 

bijlage 6) (data *10) 

PH9TAST1 . DAT 

PH9TAST2.DAT 

PH9TAST3.DAT 

PH9TAST4.DAT 

PH9TAST5.DAT 

PH9TAST6.DAT 

Relatieve positie van de tasterkogel na aantasten (opstelling 

met PH-9) (bijlage 7) 

ALFA.DAT 

BETA.DAT 

GAMMA. DAT 

DELTA. DAT 

Relatieve positie van het ingeklemde deel van de PH-9 tijdens 

aantasten (par. 5. 2. 2) (data *1 0) 

PH9 POS 1 . DAT 

Relatieve positie van het roteerbare deel van de PH-9 tijdens 

aantasten (par. 5.2.2) (data *10) 

PH9 POS2.DAT 

Stabiliteit na aantasten van de probe (opstelling met klem) 

(par. 5.3.1 en bijlage 8) (data *10) 

KLTAST1 . DAT 

KLTAST2.DAT 

KLTAST3.DAT 

KLTAST4.DAT 

KLTAST5.DAT 

KLTAST6.DAT 

Relatieve positie van de tasterkogel na aantasten (opstelling 

met klem) (bijlage 9) 

KAPPA.DAT 

NU.DAT 

RHO.DAT 

SIGMA.DAT 
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