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o. Opdrachto••chrijving

De laatste jaren valt een tendens van toename van de automa
tiseringsgraad van bewerkingscentra waar te nemen.
De gebruikers van dergelijke machines benutten de mogelijk
heden op verschillende nivo's, van I-ploegendienst tot
continu draaiende, onbemande systemen. Boe boger dit nivo,
hoe groter de rol die de procesbewaking speelt.
Bet gebruik van een als gereedschap in te zetten, schakelende
meettaster kan hiertoe een belangrijk hulpmiddel zijn.
Doelmatig gebruik van deze meettaster zal leiden tot een
grot ere efficientie en flexibiliteit van het bewerkings
centrum.
Opdracht:
tracht door onderzoek aan het geheel van machine (DECKEL
DC30) en meetsysteem (Renishaw) een antwoord te vinden op
vragen betreffende:

- meetonnauwkeurigheid
- meetmogelijkheden
- toepassingsmogelijkheden
- verwerking van de meetgegevens

te nemen beslissingen, afhankelijk van de gemeten waarde
- het nivo waarop de beslissingen genomen moeten worden
- toepassingsmogelijkheid binnen het programmeren.

Bet onderzoek is verricht bij Philips' Machinefabriek Acht
onder de afdeling BBO o.l.v. B.G. Sluiter.
Directe begeleider is J.Bakker (BBO).
Supervisors zijn ira G. Bosch (CAD/CAM-MF), ira J.A.W. Bijink
en prof.dr.ir. A.C.B. van der Wolf (beiden TU Eindhoven).

0.1 Dankwoord

Bet uitvoeren van dit onderzoek en het verwerken van de
verkregen gegevens tot een eindverslag, had ik nooit
zonder de hulp van anderen kunnen doen.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze
geholpen heeft bij het uitvoeren van deze opdracht.
Mijn speciale dank gaat uit naar:

- de mensen van de afdeling BBO die mij zo gastvrij in
hun werkomgeving hebben opgenomen (Jeannie, Benk, Joop,
Paul, Piet, Jos, Mart en Caspar).

- de bedieners van de be ide DC30's (Gerard, Jos, Peter en
Karel)

- de medewerkers van het Materiaallaboratorium voor het
ter beschikking stellen van een computer zonder welke
het schrijven van dit verslag welhaast onmogelijk was
geweest.
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Bet geautomatiseerd meten en terugkoppelen van de gemeten
waarden leidt tot produktiviteitsverhoging. Dit is in Boofd
stuk 1 nader toegelicht.
In de hoofdstukken 4 en 5 worden de werking van bet meetsys
teem, de meetmethoden, de meetstrategie en de ter beschikking
staande ijk- en meetcycli beschreven.
De belangrijkste eigenschappen van een meetsysteem zijn het
meetbereik, de repeteeronnauwkeurigheid en de absolute meet
onnauwkeurigheid. In Boofdstuk 6 worden deze eigenschappen
besproken.
Bet meetbereik van het systeem dat op de DC30 gebruikt wordt,
is ongeveer gelijk aan het bereik van de machine.
In Z-richting wordt het meetbereik bepaald door de geometrie
van het te meten produkt (Z-richting is lengterichting van
de taster).
Uit de gedane metingen blijkt dat het meetsysteem een uni
directionele repeteeronnauwkeurigheid van 2 m heeft.
Bet systeem, dat gebruik maakt van een schakelende taster,
lijkt daarom een geschikt systeem voor het meten met de
machine.
Uit de metingen blijkt ook dat de absolute meetonnauwkeurig
heid in X-richting 20 m is en dat deze in Y-richting 10 m
bedraagt. Over de absolute meetonnauwkeurigheid in Z-richting
kunnen geen praktisch bruikbare uitspraken worden gedaan.
De absolute meetonnauwkeurigheid is veel groter dan op grond
van de afnamespecificaties van de machine verwacht werd.
Dit verschil kan niet veroorzaakt worden door de meettaster
en moet worden toegeschreven aan de grootte van de machine
afwijkingen. Controlemetingen met een laserinterferometer,
zoals die op de DC30 gedaan zijn, geven geen inzicht in de
ruimtelijke onnauwkeurigheden van de machine.
In de SINUMERIK 8M besturing zijn reeds een aantal meetcycli
aanwezig, waarmee de belangrijkste toepassingen van de meet
taster gerealiseerd kunnen worden. Deze worden besproken in
Boofdstuk 8.
Voor het uitvoeren van procesbewaking is het noodzakelijk
dat de gereedschapcorrecties aangepast (gecorrigeerd) kunnen
worden.
De meetcycli kunnen hiertoe bepaalde correctiewaarden
berekenen. Voordat deze cycli bij procesbewaking gebruikt
kunnen worden, moet eerst een probleem dat het wegschrijven
van die correctiewaarden naar het gereedschapgeheugen
betreft, opgelost worden. Omdat dit een hoofdprobleem is, is
hieraan een apart hoofdstuk gewijd (Boofdstuk 9).
De source-tekst van de meetcycli is erg ingewikkeld en mede
omdat er geen flowschema's of gebruikershandleidingen bij
zijn, zal het zelf schrijven van een meetcyclus een tijd
rovende bezigheid zijn. Bet aanbrengen van kleine wijzigingen
is weI mogelijk.
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2. Inleiding

Ondanks de technische inspanningen en de daaruit voort
vloeiende hoge betrouwbaarheid en kwaliteit van gereed
schapswerktuigen en gereedschappen, is het bij geautomati
seerde fabricage met CNC-machine's niet zondermeer mogelijk
om aIle werkstukmaten binnen de tolerantie te realiseren.
Zodra namelijk de fabricageonzekerheid van een bewerkings
proces groter is dan de werkstuktolerantie, zullen ook werk
stukken gefabriceerd worden waarvan de maten niet binnen de
gestelde toleranties liggen.
Ook wanneer de fabricageonzekerheid bij het begin van het
proces kleiner is dan de werkstuktolerantie, is voortdurende
controle nodig omdat door allerlei oorzaken de fabricage
onzekerheid kan toenemen.
Ret geautomatiseerd meten met de machine kan (een deel van)
die controlefunktie overnemen.

2.1 Oorzaken fabricageonzekerheid

Er zijn vele oorzaken voor de onzekerheid waarmee een
produkt op een gereedschapswerktuig gefabriceerd wordt.
Aangezien er omtrent dit en andere begrippen enige on
duidelijkheid heerst, zullen de definities volgens VDI
3441 gehanteerd worden. Deze norm omschrijft de fabricage
onzekerheid als voIgt (vrij vertaald)

de fabricageonzekerheid is een maat voor de nauwkeurig
heid waarmee een werkstuk, op een bepaalde machine bij een
bepaaide bedijfstoestand, gefabriceerd kan worden.

De fabricageonzekerheid bevat dus machineafhankelijke en
machineonafhankelijke afwijkingen.
In onderstaand schema zijn verschillende bronnen opgenomen
waar de oorzaken voor de fabricageonzekerheid uit voort
komen.

fabricage
oaaekerbeid

yor.
.ateriaal
oplpaaaial

Inijlereedlchap
Ipaalereedlchap
inltellroothedea
koel.iddel
beverkiall.ethode

aauvkeurilheid
dyaa.ilche en
Itatilche Itijfheid
te.peratuurleyoelil
heid
I.erinl
elturiall·Ylte.en

bedieainll.an
- yak.aalchap
- verk.ethode
verko.ltaadil
heden

valtlellen
af•. produkt

Fig. 1 Invloedsfaktoren fabricageonzekerheid Il1(blz.3)
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De fabricageonzekerheid mag niet verward worden met de
bewerkingsonzekerheid. De definitie van dit begrip volgens
VDI 3441 luidt (vrij vertaald)

de bewerkingsonzekerheid is het totaal van machineafhanke
lijke afwijkingen die bij de fabricage van een produkt
ontstaan.

Bet onderstaand schema toont waaruit de bewerkingsonzeker
heid is samengesteld.

bewerkings
onzekerheid

systematische
afwijking

toevallige
afvijking

Fig.2 Invloedsfaktoren bewerkingsonzekerheid [1](blz.3)

Naast het bepalen van de maatafwijkingen van een werkstuk
is kennis ten aanzien van de oorzaken voor die afwijkingen,
voorwaarde voor de keuze van doelgerichte maatregelen ter
verkleining van de bewerkingsonzekerheid. Deze afwijkingen
worden veroorzaakt door onvolkomenheden van de verschil
lende elementen van een fabricageeenheid en treden met
wisselende frequentie en voorspelbaarheid Ope
De maatafwijkingen zijn te verde len in :

1) Systematische afwijkingen.
Systematische afwijkingen zijn (onder gelijkblijvende
omstandigheden) reproduceerbaar want altijd zijn de
grootte en de richting van deze afwijkingen bekend.
Ze zijn in principe dus ook corrigeerbaar. Deze afwij
kingen kunnen veroozaakt worden door bv.
* deformatie ten gevolge van zwaartekracht, verspanings-

of spankrachten en thermische spanningen.
* positieafwijkingen
* omkeerfout van de machine.
Deformatie van de machine kan veroorzaakt worden door
het gewicht van bepaalde machinedelen. Daarom kan de
vervorming van de machine afhankelijk zijn van de
positie van die delen.
Toch hebben deze afwijkingen vaak nog toevallige compo
nenten omdat niet altijd aIle invloedsgrootheden bekend
zijn. Zo zal een machine ten gevolge van het verspanen
van een bepaald produkt steeds vol gens hetzelfde patroon
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opwarmen, maar is de te verwachten variatie van de omge
vingstemperatuur onbekend.

2) Toevallige afwijkingen.
Toevallige afwijkingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt
door de positiespreiding van de machine. Hun grootte
beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte die met een
bepaalde zekerheid is aan te geven.
Ze zijn niet reproduceerbaar en zijn dus niet corrigeer
baar (althans niet op het nivo waarop de De30 nu werkt).
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2.2 Produktiviteitaverhogin&

Bet volgende schema laat zien hoe geautomatiseerd
meten en terugkoppelen van meetwaarden kan leiden tot
een verhoging van de produktiviteit.

Yerlaginl etiletandtijd
door foutieye terug
koppelinl

bat ere benuttina
.achinacapacitait

,rodaktiviteit

Fig. 3 Produktiviteitsverhoging door geautomatiseerd
meten en terugkoppelen [2](blz.25)

Doordat een deel van de in de bovenste laag genoemde af
wijkingen door geautomatiseerd meten en terugkoppelen
gecompenseerd kan worden, zal de fabricageonzekerheid
dalen. Dit heeft tot gevolg dat minder afkeur geproduceerd
wordt en dat minder 'uitval-produkten' nodig zijn.
Met 'uitval-produkten' worden produkten bedoeld die op
voorhand extra geproduceerd worden in verband met mogelijke
afkeurproduktie. Doordat het meten met de machine sneller
gaat dan handmatig meten door de bediener, daalt de stil
standtijd van de machine en is een betere benutting van de
machinecapaciteit mogelijk. Bovendien zullen minder fouten
ten gevolge van een foutieve terugkoppeling van meetwaarden
optreden omdat dit automatisch gebeurd. Ook dit zal de
stilstandtijd van de machine verlagen. Voorts is het moge
lijk om met geautomatiseerd meten het functioneren van be
paalde machinedelen te controleren. Hierdoor kan men
machineafwijkingen vroegtijdig herkennen en kan stilstand
voor reparatie en onderhoud beperkt worden.
Al deze positieve gevolgen van geautomatiseerd meten met
de machine en de daarop volgende automatische terugkoppe
ling, zullen bijdragen tot een hogere produktiviteit.
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3. Doel van dit onderzoek

In hoofdstuk 2 is beschreven dat het meten met de machine
gecombineerd met de automatische terugkoppeling kan leiden
tot een hogere produktiviteit.
Voor het meten met de machine worden meettasters gebruikt
die als gereedschap in de spil van de machine kunnen worden
opgenomen. Voor het bepalen van de meetwaarde worden de
coordinatenmeetsystemen van de machine gebruikt.
Met dit onderzoek wordt getracht aan te geven wanneer en hoe
meettasters in een bewerkingscentrum gebruikt moeten worden
om de genoemde produktiviteitsverhoging te bereiken. Ret
onderzoek is toegespitst op het Deckel DC30 bewerkingscen
trum zoals het staat opgesteld in Machinefabriek Acht (MFA).
De DC30 heeft een Sinumerik 8M besturing en is reeds uit
gerust met de vereiste voorzieningen. Ook zijn in de bestu
ring een aantal ijk- en meetcycli aanwezig.
In de volgende hoofdstukken worden beschreven :

- het meetsysteem dat gebruikt wordt en de daarbij gehanteer
de meetmethoden.

- de reeds in de besturing aanwezige ijk- en meetcycli
- het meetbereik en de meetonnauwkeurigheid

de potentiele gebruiksmogelijkheden en de voor de DC30 in
MFA zinvolle toepassingen.

- het gebruik van de meetcycli voor die toepassingen.



-8-

4. Be.chrij.ing ••n het .eet.y.tee. en de .eet.ethoden

Ret meetsysteem bestaat uit de combinatie van meettaster en
machine. Voor het functioneren van het systeem zijn een
aantal interfaces nodig die nog nader zullen worden beschre
ven. Bij het bepalen van de meetwaarde wordt het coordinaten
meetsysteem van de machine gebruikt. Rierdoor zal de uitein
delijke meetonnauwkeurigheid voor een groot gedeelte bepaald
worden door de machineonnauwkeurigheid.
De DC30 beschikt over een direct meetsysteem dat gebruik
maakt van lichtdoorlatende linialen.
In de volgende paragrafen worden de machine, de taster, de
werking van het systeem en de daarbij gebruikte meetmethoden
nader beschreven.

4.1 Be.chrij.ing van de ••chine

De machine waarop het onderzoek is toegespitst, is het
Deckel DC30 horizontaal bewerkingscentrum zoals het staat
opgesteld in MFA.
De machine is uitgerust met een SINUMERIK 8M besturing.
Om een indruk te krijgen van de grootte en de mogelijk
heden van deze machine is in bijlage Bl een opsomming van
technische gegevens opgenomen.
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4.2 Beachrijving van de taster en de interfaces

De meet taster is een zogenaamde schakelende taster (Touch
Trigger Probe) en is van het merk "Renishaw". Met een
schakelende meettaster kunnen geen continue metingen uit
gevoerd worden. Ret is aIleen mogelijk om de posities van
punt en te bepalen (discontinue meten).
De meettaster is als gereedschap te hanteren en wordt in
die hoedanigheid ook gebruikt.
Dat wil zeggen dat hij als gereedschap in de spil en in
het gereedschapmagazijn wordt opgenomen.
De eigenlijke tastkop is permanent verbonden aan de
houder of schacht. Dit is bij deze DC30 een StC 40
(StompeConus).
De tastkop heeft als typeaanduiding MPI!8 (8 voor Side
Electrical Connection). Voor de signaaloverdracht naar de
machine zij nodig :
- MI5 interface
- IMP tastermodule
- IMM machinemodule.
M15, IMP en IMM zijn typeaanduidingen van de fabrikant.
De IMP is vast verbonden aan de tasterkop (zie fig.4).

machinelllodule

8tC

tastermodule

tasterkop

..
Fig.4 Taster en interfaces

Tussen de machinemodule die permanent bevestigd is aan de
machine en de tastermodule bevind zich een luchtspleet.
De signaaloverdracht over de luchtspleet tussen beide
modules geschiedt induktief. Via de MI5 interface bereikt
het signaal dan "de machine".
De taststift wordt op de tasterkop geschroefd die met
4 bout en ten opzichte van zijn lengteas kan worden uitge
richt.
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De taststift kan in X- en Y-richting 17,5 graden uitslaan
en in Z-richting 8 mm. ingedrukt worden (zie fig.5).
Een grot ere radiale uitslag ofaxiale indrukking zal
onherroepelijk tot beschadiging van de taster leiden.
Daarom is in de besturing (via machineconstante) vastgelegd
dat 'Kollisionsueberwachung' aktief is.
Dat wil zeggen dat als de besturing een signaal van de tas
t e ron t van g t t e r wi j I d it n i e t ve r wac h two r d~ d e mac h i n e
onmiddellijk stopt.
Deze controle is aktief zodra de taster in de spil gewis
seld is.

tasterkop bouten voor

uitslag

xv

: \ uitrichting

! ; \. /
\ /
-# -
"\

~

< I 17,5
- -,-,~

j N'
~
,.,u I
~ 21.5

I
(0.85)

53 \2,091

810.311 Z i nd rukk i ftg

Fig.5 Constructie van de tasterkop
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4.3 Werking van het .,.tee.

In de tasterkop bevinden zich de schakelaartjes die bij
een bepaalde uitzwenking of indrukking van de taststift
contact maken en een elektrisch signaal afgeven dat
verder verwerkt wordt. De Manier van verwerken is afhan
kelijk van welke meetmethode gebruikt wordt. Bij het
"meten met zoekloop" wordt het signaal via de PC naar de
CNC geleid terwijl bij het "vliegend meten" het signaal
direkt naar de CNC wordt gestuurd (de verschillende meet
methoden worden in de volgende paragraaf beschreven).
Als de besturing een signaal van de taster heeft ontvang
en, wordt de aandrijving onmiddellijk gestopt.
Vervolgens 'kijkt' de besturing op welke plaats de betref
fende slede staat en slaat deze waarde op in een daartoe
bestemd geheugen. De nog af te leggen restafstand wordt
gewist (zie fig.6).
De geregistreerde waard kan met een commando (@24) uit het
betreffende geheugen gelezen worden.
De overdracht van een waarde van het ene naar het andere
geheugen geschiedt via variabelen. Hiertoe dienen de zoge
naamde R-parameters.
Zo wordt ook de gemeten waarde aan een R-parameter toege
kend. Dit gebeurt al in de reeds bestaande meetcycli en
hoeft dus niet geprogrammeerd te worden.

r ~ ~-·~C~h~.-k~e-la-1~·g~n~a~a~1--~

PC CRe

verkelijke
coordinaat

atuurkring
no.inale
coordinaat

Fig.6 Werking van het systeem
1 meten met zoekloop
2 : vliegend meten
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4.4 Bescbrijvinl van de ver8cbillende aeetaetboden

Er zijn 2 verschil1ende meetmethoden (eigenlijk is het
woord meetmethode niet juist want het betreft een methode
voor de verwerkinl van het schakelsignaal).
Dat zijn : het 'meten met zoekloop' en het 'vliegend
meten'.
Bij het meten met zoekloop wordt het schakelsignaal van
de taster via de PC naar de CNC geleid. Omdat dit met een
bepaalde vertraging gepaard gaat, zijn 2 aantastingen
noodzakelijk. De eerste aantasting dient ervoor om 'onge
veer' de positie van het gemeten punt te bepalen.
Bij de tweede aantasting wordt de meetsnelheid, vlak voor
de positie die verkregen is uit de eerste aantasting,
sterk verlaagd. Rierdoor wordt de maximale onnauwkeurig
heid ten gevolge van de tijdvertraging verkleind.
Bij het vliegend meten wordt de gemeten waarde door de
CNC 'vliegend' in een R-parameter geladen.
Ret voordeel van het vliegend meten is dat het veel
sneller gaat dan het meten met zoekloop (Sx zo snel).
Op de DC30 in MFA wordt het 'vliegend meten' toegepast.
In bijlage B2 is een uitvoerige beschrijving van be ide
methoden opgenomen.
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~ Beschrijving van de aeetstrategie en de ijk- en aeetcycli

5.1 Keetstrategie

Nadat met behulp van een meetcyc1us een maat is gemeten,
moet de bepaa1de waarde geinterpreteerd worden.
Bet is zinvo1 om eerst de 'kwa1iteit' van de gemeten
waarde te beoorde1en. Biervoor va1t by. te denken aan
verge1ijking van de gemeten afwijking met een maximaa1
toe1aatbare afwijking.
A1s de gemeten afwijking groter is dan de maxima1e afwij
king, zou daaruit geconc1udeerd kunnen worden dat 'er iets
mis' is. Bet beoorde1en van een gemeten waarde is met de
bestaande meetcyc1i moge1ijk. Daartoe moeten voor oproep
van de cyc1us bepaa1de R-parameters gedefinieerd worden.
Met deze parameters kan de grootte van bepaa1de inter
va11en vastge1egd worden.
Een aanta1 van deze interva11en dient ter diagnose van de
tasterfunkties. A1s de gemeten waarde buiten deze interva1
len 1igt, kan daaruit bijvoorbee1d geconc1udeerd worden dat
de taster defekt is. Andere interva11en hebben inv10ed op
de berekening van correctiewaarden.
In de onderstaande figuur is de 1igging van de interva11en
te zien. Ze moeten a1tijd symmetrisch om de nomina1e waarde
gedefinieerd worden bij oproep van een meetcyc1us.

betrouvbaarheidlinterval (.36)
maatafvijkinglcontrole (R37)

tolerantie verkltuk (R3S)

j

2/3_tOlerantiearen. (134)

r.'...."io-i.:../~:l 'R:',
/

/

/

nominale
v.arde (132)

Fig. 10 Posities van de interval1en

De correctiewaarden kunnen door een meetcyc1us berekend
worden vo1gens een bepaa1de formu1e.
Ze worden gebruikt om de gereedschapcorrecties aan te
passen.
In bij1age B3 is een uitgebreide beschrijving van de ver
schi11ende interva11en en de berekening van de correct ie
waarden opgenomen.
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5.2 IJk- en aeetcycli

In deze paragraaf wordt beschreven welke ijk- en meet
cycli ter beschikking staan.
Van deze cycli zullen aIleen de funkties beknopt beschre
ven worden, terwijl in bijlage B4 een uitgebreide
beschrijving van de funkties, de voorwaarden, definitie
van de parameters. Bovendien zijn bij aIle cycli program
meervoorbeelden aangegeven.

5.2.1 IJkcycli L976

Bij bewerkingscentra wordt de meettaster vanuit een
gereedschapmagazijn (ketting) in de spil gewisseld.
Dat gaat gepaard met een bepaalde onnauwkeurigheid.
Bovendien is de meet taster een schakelende taster
waarvan de ligging van de schakelpunten of trigger
punten nauwkeurig bekend moet zijn. Bovendien moet
de lengte van de taster nauwkeurig bepaald worden.
Biertoe dienen de ijkcycli waarmee in een boring en
aan een vlak resp. triggerpunten en lengte geijkt
kunnen worden.
Van maximaal 3 tasters kunnen de triggerpunten en
lengten in het achtergrondgeheugen worden opgesla
gen.
De taster kan in een referentieboring of in een
willekeurige boring geijkt worden. Bet verschil is
dat de plaats en de afmetingen van een referent ie
boring in het achtergrondgeheugen vastgelegd zijn
en dat deze normaal gesproken vast in de arbeids
ruimte van de machine is opgesteld. Van maximaal 3
referentieboringen kunnen plaats en afmetingen in
het achtergrondgeheugen worden opgeslagen. Van een
willekeurige boring moeten bij elke ijking plaats en
afmeting worden vastgelegd bij oproep van de ijk
cyclus. Een willekeurige boring zou dus een boring
in een produkt kunnen zijn. Natuurlijk moeten de
plaats en de diameter nauwkeurig bekend zijn. In
die zin is het dus geen willekeurige boring.

5.2.2 Meetcycli L977

Met deze 8 cycli kunnen de afmetingen en posities
van boringen, astappen en spiegleuven bepaald worden.
Bet kiezen van de gewenste cyclus uit deze groep
wordt gedaan door parameter R23 een bepaalde waarde
te geven. Met de eerste 4 cycli uit deze groep kunnen
ook de gereedschapcorrecties van het betreffende
gereedschap aangepast worden.
Met de laatste 4 cycli uit deze groep kunnen nul
puntverschuivingen berekend worden. Bierbij wordt
steeds het midden (of het middelpunt) van de gemeten
boring, astap, spiegleuf of nok vergeleken met de
geprogrammeerde positie van dat midden of middelpunt
Uit het gemeten verschil wordt een nulpuntverschui
ving berekend.
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5.2.3 Meetcycli L978

Met deze groep van 4 cycli is het mogelijk de positie
van een vlak op te meten, een hoek te meten of een
meerpuntsmeting parallel aan een van de assen uit te
voeren.
Welke cyclus uit deze groep gekozen wordt, is af
hankelijk van de waarde van parameter R23.
Automatische nulpuntverschuiving is aIleen mogelijk
met de cycli behorende bij R23=O en R23=3 (nulpunt
bepaling aan een vlak resp. hoekmeting).
Automatische gereedschapcorrectie is in deze groep
aIleen te programmeren in de cycli behorende bij
R23=1 en R23=2 (positie van een vlak meten resp.
meerpuntsmeting asparallel).
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6. Keetbereik en aeetonnauwkeurigheid

Belangrijke eigenschappen van een meetsysteem zlJn het
meetbereik en de meetonnauwkeurigheid. Bij standaardmeet
apparaten zijn deze gegevens vaak bekend en hoeven aIleen
controlemetingen te worden uitgevoerd. Bij dit systeem is
dat helaas niet het geval.
In het volgende worden enige aspecten van het meetbereik toe
gelicht en wordt getoond uit welke deelonnauwkeurigheden de
meetonnauwkeurigheid is samengesteld en hoe deze bepaald
kunnen worden.

6.1 Keetbereik

Bet exact aangeven van het meetbereik is niet praktisch
omdat dit afhankelijk is van de positioneerrichting en het
te meten object (bv. boring of astap).
Enige toelichting is echter weI op zijn plaats. Bet meet
bereik in X- en Y-richting is ongeveer gelijk aan het
bereik van de machine.
Bij het meten rop de rand van het machinebereik' moet er
echter rekening mee worden gehouden dat de meetcyclus een
punt op afstand a voor de nominale positie, als startposi
tie kiest.
Als de werkelijke positie van het te meten vlak niet
binnen het interval ~a om de nominale positie ligt, is de
maximale positie die de machine bereikt gelegen op afstand
a achter de nominale positie.
Omdat de taster 'in Z-richting ligt', is het niet mogelijk
om 2 punten die in Z-richting achter elkaar liggen met een
rechte taststift te meten.
Bet meetbereik in die richting wordt locaal bepaald door
de lengte van de taststift. Globaal wordt het meetbereik
in Z-richting echter bepaald door de produktgeometrie.
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6.2 Keeto•••uwkeurigbeid

De meetonnauwkeurigheid wordt bepaald door de afwij
kingen van de verschillende componenten van het meetsys
teem. Dit zijn de machine en de meettaster.
Bovendien wordt de meettaster a1s gereedschap in het
kettingmagazijn geplaatst en automatisch in de spi1
gewisse1d. Hierdoor kunnen ook afwijkingen ontstaan. De
meetonnauwkeurigheid wordt dus bepaald door :

- afwijkingen van de machine
- afwijkingen ten gevo1ge van de gereedschapwisse1ing
- afwijkingen van de meettaster

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de verschi1
lende dee10nnauwkeurigheden moeten worden samengeste1d.

6.2.1 Samenste1ling van de dee10nnauwkeurigheden

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen systematische
en toeval1ige afwijkingen.
De systematische afwijkingen van de verschi11ende
componenten mogen worden opgete1d

Stot = Sma + Sgw + Stast

waarin Stot
Sma
Sgw

Stast

tot ale systematische afwijking
systematische afwijking machine
systematische afwijking veroor
zaakt door gereedschapwisseling
systematische afwijking van de
taster.

De systematische afwijking van de machine bestaat uit
de positieafwijking P a en de omkeerfout U.
Na een meting met de 1aserinterferometer worden a1s
kengeta11en P a , U en Umax bepaald.
Nu treedt het prob1eem op dat deze waarden niet per
positie bekend zijn. We zu11en daarom uitgaan van Pa en
o.
Tijdens het ijken van de taster met een ijkcyc1us
worden de exacte posities van de schake1punten van de
taster ten opzichte van de 1engteas van de opnameconus
bepaa1d.
Daardoor wordt de systematische afwijking Sgw gee1imi
neerd.
De systematische afwijking Stast wordt veroorzaakt door
een richtingsafhanke1ijke doorbuiging van de taststift
en treedt a11een op a1s gemeten wordt in andere
richtingen a1s die waarin geijkt werd (zie bij1age B5).
Dat zijn echter uitzonderingen. A11e andere systemati
sche afwijkingen veroorzaakt door de taster, worden
door het ijken gee1imineerd.
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We nemen aan dat Sgw=O en Stast=O.
Er geldt dus

Stot = P a + U

Deze afwijkingen worden volgens een bepaalde procedure
bepaald. De procedure die voor de DC30 is gebruikt,
staat beschreven in de norm VDI3441.
Hierin wordt een positioneertest beschreven waarbij de
gerealiseerde posities van een slede worden opgemeten
met een laserinterferometer. Deze posities worden
vervolgens vergeleken met de geprogrammeerde posities.
Het nameten van een as wordt uitgevoerd bij een vaste
positie van de andere assen.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van laatste (opt"i\'&.')
controlemetingen van de DC30 (machine nr. 133) opgeno-
men.
De positioneeronzekerheid wordt hierbij aangegeven als
3G'-waarde (aIle waarden in rom).

x

y

z

P

9.3

5.9

10. I

3.6

2.4

3.8

3.5

2.9

5.9

Umax

4.7

2.2

1.2

2.4

2.5

5.4

-U
2.5

0.9

0.4

Tabel 1 Onnauwkeurigheid DC30 volgens VDI3441

De toevallige afwijkingen moeten op een andere manier
worden samengesteld. Hiervoor geldt

Ttot == yr~a + T~w + T~ast
waarin Ttot

Tma
Tgw

Ttast

tot ale toevallige afwijking
toevallige afwijking machine (P s )
toevallige afwijking ten gevolge
van gereedschapwisseling
toevallige afwijking ten gevolge
van spreiding schakelpunten

Uit de laatst gedane controlemeting met de laserinter
ferometer werden per as PS max en Ps , maximale positie
spreiding resp. gemiddelde positiespreiding, berekend.
Ook hier gaan we uit van de gemiddelde waarde 'so
Deze waarden zijn te vinden in tabel 1.
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De toevallige afwijking Ttast wordt veroorzaakt door
de positiespreiding van de schakelpunten van de taster.
De fabrikant (Renishaw) garandeert een unidirectionele
repeteeronnauwkeurigheid (T tast ) van 1 ~m. Deze waarde is
geldig bij een meetsnelheid van 480 mm/min en wordt
opgegeven al s 2 (J' -waarde. Op de De30 wordt ecbter gemeten
met een snelheid van 150 mm/min. De repeteeronnauwkeurig
heid zal daarom waarschijnlijk lager uitvallen. Hoeveel
echter, valt op voorhand niet te zeggen. We zullen daarom
deze waarde aanhouden.
De toevallige afwijking Tgw is niet bekend uit de speci
ficaties van de machinefabrikant en moet door metingen
bepaald worden. In bijlage B6 is beschreven hoe de
metingen zijn uitgevoerd en hoe de toevallige afwijking
Tgw in de 3 richtingen berekend is.
De resultaten zijn vermeld in onderstaande tabel (aIle
waarden in )'lm).

Tgw

X 0,4

Y 1,6

Z 0,2

Tabel 2. Berekende waarden van de gereedschap
wisselonnauwkeurigheid.

Uit deze tabel is af te lezen dat Tgw in Y-richtin~

beduidend groter is dan in de andere richtingen. D1t kan
veroorzaakt worden door speling van de gereedschapconus
in de opnameconus.
Op grond van de waarden in tabel 1 en tabel 2 kunnen we
de absolute meetonnauwkeurigheid (Stot) en de repeteer
onnauwkeurigheid (T tot ) van het meetsysteem voorspellen.
De waarden zijn ondergebracht in tabel 3 (aIle waarden in
J&m).

X

Y

Z

3,6

2,4

3,8

U

2,5

0,9

0,4

Stot

6,1

3,3

4,2

2,4

2,5

5,4

Ttast

1,5

1,5

1 ,5

Tgw

0,4

1,6

0,2

2,9

3,3

5,6

Tabel 3. Voorspelde meet- en repeteeronnauw
keurigheid in X-, Y- en Z-richting.

Om deze waarden te controleren zijn een groot aantal
metingen uitgevoerd. Deze worden in de volgende paragraaf
toegelicht.
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6.2.2 Bepaling van de meetonnauwkeurigheid

Omdat er geen gegevens bekend zijn over de meetonnauw
keurigheid van het systeem. zijn een groot aantal test
metingen uitgevoerd.
Hiervoor werd een zgn. stappeneindmaat gebruikt. Met
behulp van het meetsysteem werd de afstand tussen een
aantal vlakken van de stappeneindmaat gemeten en verge
leken met de nominale waarde (de stappeneindmaat of
'Checkmaster' werd van te voren geijkt door de Centrale
Meetkamer). Door de stappeneindmaat op verschillende
posities in het arbeidsbereik van de machine te
plaatsen, werd een ruimtelijk inzicht verkregen in de
meetonnauwkeurigheid (in een bepaalde richting).
De stappeneindmaat werd gebruikt voor het bepalen van
de meetonnauwkeurigheid in X- en Y-richting. Omdat de
Z-richting de lengterichting van de taster is. kan de
stappeneindmaat niet gebruikt worden voor het bepalen
van de meetonnauwkeurigheid in Z-richting. Hiervoor
werd een andere methode gebruikt.
In bijlage B7 is een uitvoerige beschrijving van de
metingen opgenomen.
Het is belangrijk te weten met welke onnauwkeurigheden
deze methode gepaard gaat.
De belangrijkste onnauwkeurigheden zijn :

- uitzetting van de Checkmaster en/of de machine gedu
rende de test. Omdat tijdens de test geen tempera
tuurregistratie heeft plaatsgevonden, kan de invloed
hiervan niet worden bepaald.
scheefstand van de Checkmaster. Deze is met een
schuifmaat gecontroleerd. De meetpunten hiervoor
lagen op een afstand van ongeveer 400mm.
Aangezien scheefstand een 2e-orde afwijking geeft,
zal de invloed hiervan klein zijn.
De afwijking is te berekenen uit :

E=L(1-cos~)~1/2~*L.
Neem aan dat de Checkmaster 1 mm. scheef staat. dan
geeft dit op een afstand van 400 mm. een afwijking
van ongeveer 1 ~m.

Scheefstand kan aIleen leiden tot te kleine waarden.
- onnauwkeurigheid waarmee de Checkmaster door de

Centrale Meetkamer geijkt is.

Afschatting van de verschillende onnauwkeurigheden
leert dat de temperatuursveranderingen waarschijnlijk
de grootste invloed hebben. Een temperatuursverschil
van SoC leidt op 400 mm. tot een afwijking van 20 ~m.

Uitzetting van het te meten voorwerp kan aIleen leiden
tot te grote waarden.

De resultaten van de metingen worden in de volgende
paragraaf besproken.
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6.2.3 Interpretatie van de resultaten

In deze paragraaf zullen we de resultaten van de
metingen nader toelichten.
De gemeten waarden zijn ondergebracht in bijlage W2.
Ze zij genoteerd als afwijkingen ten opzichte van de
nomi na I e waarde, te noemen. X, 6 Y en 6Z. Deze waarden
zijn reeds gecorrigeerd voor de door de Centrale
Meetkamer geconstateerde afwijkingen van de Checkmas
ter.
Uit de meetwaarden zijn een aantal kengetallen te
destilleren. AIle waarden zijn opgegeven in ~m.

De invloed van de positiespreiding ten gevolge van de
gereedschapswisseling is hierin nog niet verwerkt omdat
tijdens het meten niet gewisseld werd.

-iX .. 1,7

max(iX). 16,8

min(U) .. -16,2

•&Y .. 0,2

max(~Y)" 7,3

min(bY) .. -3,8

i-". .. 0,46

max (G"A.) • 1,3

Giy " 0,43

max (~y) .. 0,&9

i = 1u

".,= 0,9

max (R,.y ) .. 2

Voorts zijn de gemiddelden Ai en bY voor elke positie
in verticale richting uitgezet in 12 '3D-grafieken'.
Deze zijn opgenomen in bijlage Gl • Per richting zijn
er 6 grafieken getekend; 3 waarbij de X- of Y-coordi
naat als parameter werd gebruikt en 3 waarbij de
Z-coordinaat als parameter werd gebruikt.
Voor de Z-richting verkrijgen we de volgende getallen,
die ook in fm zijn opgegeven.

==6Z .. 2

ma x CAZ)" 6 , 2

min (Ai) '" - 0 , 8

~... 0,31

max (0£1) .. 0,89
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Vervolgens moeten we met deze waarden de meet- en
repeteeronnauwkeurigheid van het meetsysteem berekenen.
De repeteeronnauwkeurigheid moet berekend worden uit
de spreiding gemeten met de Checkmaster en de spreiding
ten gevolge van het gereedschapwisselen.

Ttot ="T~w + Tge~
met Ttot

Tgem

tot ale toevallige afwijking van het
meetsysteem (spreiding)
toevallige afwijking ten gevolge van
het gereedschapwisselen
gemeten toevallige afwijking (=3*a).

Voor Tgem gebruiken we de gemiddelde spreidingen.
Met behulp van bovenstaande formule kunnen we de
volgende tabel samenstellen (aIle waarden in ~m).

Tgw Tgem Ttot

X 0,4 1,4 1,5

Y 1,6 1,3 2,0

Z 0,2 0,9 1,0

Tabe1 4. Berekende repeteeronnauwkeurigheid
in X- y- en Z-richting.,

Eenvoudigheidshalve stellen we dat het meetsysteem
een repeteernauwkeurigheid heeft van t2~m in X-, y
en Z-richting.
De repeteeronnauwkeurigheid van het aeetsysteem is
zelfs beter dan verwacht werd.
Anders is het met de meetonnauwkeurigheid.
De grootste gemeten afwijkingen in X- en Y-richting
zijn resp. 16,8 ~ en 7,3 ~m.

Vooral in X-richting is het verschil met wat verwacht
werd erg groot.
Zoals uit ~X en J' blijkt, is er geen positieve of
negatieve trend waargenomen.
Een mogelijke oorzaak voor het grote verschil tussen
de gemeten en de verwachtte waarden, is dat een
machinetest (zoals die door de firma Deckel uitgevoerd
wordt) met een laserinterferometer geen complete indruk
geeft van de ruimtelijke onnauwkeurigheid van de
machine.
Zo kunnen met een dergelijke test (op de .anier zoals
die door Deckel uitgevoerd is) geen hoekfouten worden
aangetoond terwijl die met metingen zoals verricht met
de Checkmaster weI naar voren (kunnen) komen.
De gemeten waarden in Z-richting hebben maar een be
perkt geldigheidsbereik. Ze geven aan hoe nauwkeurig
een afstand van 100 mm op die positie in de arbeids
ruimte van de machine gemeten kan worden. De gemeten
waarden kunnen daarom niet vergeleken worden met de
verwachtte meetonnauwkeurigheid.
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Over de repeteeronnauwkeurigheid in Z-richting Z1Jn
wel uitspraken te doen, omdat deze niet wezenlijk over
het arbeidsbereik van de machine zal varieren.
Bij het aangeven van de meetonnauwkeurigheid treedt het
probleem op dat de meetonnauwkeurigheid niet bestaat.
Deze is namelijk afhankelijk van de positie waar
gemeten wordt en wat gemeten wordt.
Op dit moment kunnen we aIleen aangeven wat de ••xi••le
meetonnauwkeurigheid is.
Afgaande op de gedane metingen kunnen we zeggen dat de
maximale meetonnauwkeurigheid in X-richting t20 ~m en
in Y-richting !lO ~m bedraagt (dit zijn afgeronde
waarden).
Deze waarden gelden echter voor eenpuntsmetingen.
Er moet derhalve onder scheid gemaakt worden tussen de
verschillende geometrische elementen. Ais een afstand
tussen twee punt en gemeten wordt, is de onnauwkeurig
heid waarmee dat gebeurd gelijk aan het verschil tussen
de onnauwkeurigheden waarmee de afzonderlijke punten
bepaald zijn.
Als echter het midden tussen de twee punten van belang
is (denk aan het middelpunt van een boring), is de on
nauwkeurigheid waarmee dat punt bepaald wordt, gelijk
aan het gemiddelde van de onnauwkeurigheden van de
afzonderlijke punten.
Samenvattend komen we tot de volgende tabel ( aIle
waarden in ~m)

x Y Z

maximale meet- ~20 tlO ?
onnauwkeurigheid

repeteeronnauw- ~2 ~2 t2
keurigheid

Tabel 5. Maximale meetonnauwkeurigheid en
repeteeronnauwkeurigheid van het
meetsysteem.

In deze tabel zijn de afgeronde waarden opgenomen.
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7. Potentiele gebruik••ogelijkbeden

In deze paragraaf worden de potentiele gebruiksmogelijkheden
van een meettaster in een bewerkingscentrum aangegeven.
In Hoofdstuk 8 worden de voor de DC30 in MFA zinvolle
toepassingen besproken.

7.1 Werk.tukidentificatie

In bepaalde situaties is het gewenst allereerst te
controleren of een produkt op een bepaaldeplaats aanwezig
is en zo ja, of dat dan weI het juiste is.
Ais dit niet het juiste is, moet het produkt uitgeworpen
worden en moet de machine met het volgende produkt
verder gaan.
Bij CNC-bedrijf moet de bediener of het juiste werkstuk
alsnog inbrengen of het juiste programma in het geheugen
oproepen.
Belangrijk bij deze toepassing is dat de juiste volgorde
voor het aftasten van de mogelijke posities wordt
aangehouden omdat anders de machine door een botsing
'in alarm zal gaan' ten gevolge van de altijd aktieve
'Kollisionsueberwachung'.
Bij normaal bemand CNC-bedrijf van de machine zal
werkstukidentificatie met behulp van meettasters weinig
zinvol zijn. Palletidentificatie is in dat geval een
bet ere controlemogelijkheid.
Bij dun- of onbemand bedrijf van de machine echter is
werkstukidentificatie een voorwaarde voor het verantwoord
laten functioneren van de machine.
Het automatisch beladen van de pallets vergroot de nood
zakelijkheid van werkstukidentificatie.
Werkstukidentificatie hoeft niet met meettasters gereali
seerd te worden. Er zijn ook systemen die barcode-Iezers
gebruiken voor de identificatie van een werkstuk.
De mogelijkheid meerdere programma's direct oproepbaar in
het (werk)geheugen op te slaan of het gebruik van de
machine in DNC-verband, verhogen het nut van werkstuk
identificatie.
Door het meten van een voor elk(e) werkstuk of opspanning
karakteristiek punt, wordt bepaald welk werkstuk aanwezig
is. Het is de taak van de programmeur ervoor te zorgen
dat deze karakteristieke posities ver genoeg uit elkaar
liggen. De meetonnauwkeurigheid is voor deze toepassing
dan onbelangrijk.
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7.2 Positiebepa1ing .an werkstuk of span.a1

Alvorens met de bewerking te beginnen, moet de positie
van het werkstuk of de spanmal ten opzichte van de
spindel bepaald of gecontroleerd worden. Ale een referen
tievlak en/of een referentieboring in het produkt
aanwezig is, kan daaraan een afwijking bepaald en via de
nulpuntsverschuiving automatisch gecorrigeerd worden.
Meest voorkomende afwijkingen zijn afwijkingen in X-, y
Z- en B-richting. Deze afwijkingen zijn automatisch
corrigeerbaar. Hoekverdraaiing van werkstuk of spanmal om
X- of Z-as zijn niet via nulpuntsverschuivingen te corri
geren. De afwijking ten gevolge van rotatie om de Z-as
zou via een computerprogramma dat aIle relevante coordi
naten omrekend (als hoekfout en rotatiemiddelunt bekend
zijn), gecorrigeerd kunnen worden.
In die gevallen waarin een automatische correctie niet
mogelijk is, moet de bediener gemeld worden dat hij het
werkstuk opnieuw moet opspannen.
Deze toepassing is reeds met de bestaande meetcycli te
realiseren en is zinvol als de repeteeronnauwkeurigheid
van het spanmiddel of spansysteem groot is ten opzichte
van de maattoleranties van het werkstuk (bv. als geen
speciaal spanmiddel gebruikt wordt maar het werkstuk
direct op de pallet geklemd is).
Vooral bij dure en eenmalige werkstukken moet men er
absoluut zeker van zijn dat ze op de juiste Manier zijn
gespannen.
In principe is voor deze toepassing de meetonnauwkeurig
heid weI van belang. In par. 7.7 wordt echter een methode
beschreven waarbij aIleen de repeteeronnauwkeurigheid van
het meetsysteem bepalend wordt voor de nauwkeurigheid
waarmee de positie van een werkstuk of spanmal (ten op
zichte van een referentiepositie) bepaald kan worden.
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7.3 Poaitiebepa1iul .au te bewerkeu .1akkeu

Om bewerkingstijden te minimaliseren kan de positie van
een te bewerken vlak of boring worden opgemeten en
vergeleken worden met de nominale waarde. Deze nominale
waarde kan een coordinaat ten opzichte van bet werkstuk
nulpunt zijn, maar kan ook de afstand tot een ander vlak
zijn ten opzichte waarvan het gemeten vlak .oet worden
uitgericht. Dit is vooral van toepassing bij gietstukken
omdat die vaak ten opzichte van bepaalde kritische
elementen moeten worden uitgericht.
Afhankelijk van het gemeten verschil kan beslist worden
in hoeveel sneden dit verscbil te verwijderen is.
Bovendien kan beslist worden of voldoende 'vlees' voor de
bewerking aanwezig is.
Hierdoor kan ook verkomen worden dat alleen 'lucht ver
spaand' w~rdt.

Voor deze toepassing valt vooral te denken aan de bewer
king van gietstukken vanwege de bij die werkstukken
aanwezige toegift.
Voor deze toepassing is de meetonnauwkeurigheid in
principe wel van belang • Dit is echter afhankelijk van
de specifieke toepassing.
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7.4 Uit.iddelen van lietvetk

Een niet voorbewerkt oppervlak van een gegoten werkstuk
is vaak erg ruw.
Door een aantal keren te meten kan de gemiddelde positie
van een dergelijk oppervlak van een voorgegoten werkstuk
bepaald worden. Dit is bijvoorbeeld van belang als een
boring uit esthetisch oogpunt in het midden van een
bepaald oppervlak moet liggen, terwijl de coordinaten van
het middelpunt niet belangrijk zijn.
Doordat het gemeten oppervlak vaak erg ruw is, is de
onnauwkeurigheid waarmee de positie bepaald wordt groot.
De onnauwkeurigheid van het meetsysteem is daarom niet
van belang.

7.5 Uitrichten van een werkatuk bij tafeldraaiinl

Ret kan voorkomen dat een boring te diep is om in een
bewerken uit te kotteren. Dan wordt de methode van het
'omslag-kotteren' toegepast.
Bij de eerste bewerking wordt de boring tot op een
bepaalde diepte gekotterd. Rierna wordt de tafel over
180 graden gedraaid en wordt 'van de achterkant' het
resterende deel van de boring bewerkt. Daarvoor is het
vereist dat de hartlijn van de 'tweede boring' overeen
komt met die van de 'eerste boring'. De boringen moeten
dus ten opzichte van elkaar worden uitgericht. Dit kan
met de meettaster gebeuren.
Na tafeldraaiing moet de positie van de eerste boring
gemeten worden. Via een nulpuntverschuiving wordt ervoor
gezorgd dat de hartlijnen van de twee delen van de boring
overeenkomen.
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7.6 Breukcontrole

De meettaster kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren
van een breukcontrole.
Door bijvoorbeeld na bewerking met een 'breukgevoelig'
gereedschap de afmetingen, voornamelijk de diepte, van de
gerealiseerde geometrische elementen te controleren kan
breuk geconstateerd worden. De meting moet beginnen bij
het laatst geproduceerde gat.
De diameter van de tasterkogel moet uiteraard kleiner
zijn dan de diameter van het geproduceerde gat. Is dit
niet zo, dan zou een dunne taststift gemonterd kunnen
worden, die natuurlijk voldoende stijfheid moet hebben.
Deze toepassing is uiteraard weinig zinvol als er reeds
een andere methode voor breukcontrole gebruikt wordt.
Voor deze toepassing is de meetonnauwkeurigheid niet
belangrijk omdat het kleinste gemeten verschil dat
invloed heeft op de te nemen beslissingen in de groott
orde ligt van millimeters of hoogstens tienden van milli
meters.
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7.7 Proceabevakiug

Door's nachts een bewerkingscentrum onbemand te laten
werken kan een aanzienlijke capaciteitsverhoging bereikt
worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de machine is
uitgerust met een systeem dat het verloop van het fabri
cageproces waarneemt, registreert en corrigeert.
Ret gebruik van meettasters kan een deel van die funktie
overnemen. Met meet tasters en speciale meetcycli is het
namelijk mogelijk om het verloop van het fabricageproces
waar te nemen en voor een gedeelte ook te corrigeren.
Door de machine in een DNC-systeem op te nemen worden de
mogelijkheden voor procesbewaking sterk vergroot.
De registratie van het fabricageproces kan beter door een
host-computer gedaan worden in plaats van door de
machinecomputer.
Bovendien kunnen diagnose-meldingen (die eventueel door
een meting geinitieerd zijn) van de machine naar de
host-computer verzonden worden. Deze kan de meldingen
door speciale beslissingsroutines leiden, waarvan de
uitkomst een door de host-computer, machine of bediener
van de machine te verrichten actie is.
Welke beslissing genomen wordt, is afhankelijk van het
nivo van het systeem waarin de machine opgenomen is.
Als bv. met de meettaster een ontoelaatbare waarde wordt
gemeten, mag de machine niet 'in alarm gaan' als deze in
onbemand bedrijf werkt.
Gezien het groot aantal mogelijke nivo's van de systemen,
is het niet mogelijk op voorhand te zeggen welke beslis
singen genomen moeten worden. Dit moet per situatie
bekeken worden.
Direkt voordeel van procesbewaking is een kleinere en
meer constante bewerkingsonzekerheid.
Bij de fabricage van een produkt uit een serie worden
steeds dezelfde posities bewerkt. Systematische fouten
zijn in ieder produkt herkenbaar en zouden gecompen
seerd kunnen worden. Hierdoor zou het theoretisch moge
lijk moeten zijn om binnen de repeteernauwkeurigheid van
de machine te bewerken of te meten.
len voortdurende terugkoppeling van de geconstateerde af
wijkingen naar de gereedschapcorrecties moet voorkomen
dat de gemeten produktafmetingen buiten de toleranties
vallen.
Bij aanvang van het proces moet eerst een referentie
toestand worden vastgelegd waaraan aIle latere metingen
gerelateerd worden.
Voor het verkrijgen van een referentie zijn 2 methoden
aan te geven :

- een zogenaamd 'masterpiece' wordt op de machine gemeten
en als referentie gebruikt. Probleem hierbij is dat
niet altijd een masterpiece te beschikking staat.

- een produkt wordt op de machine gemaakt en vervolgens
in een meetkamer opgemeten. De verkregen waarden worden
als referentie gebruikt.

Omdat niet altijd een 'masterpiec~ aanwezig is, is de
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eerste methode te verkiezen. Deze moet als voIgt toege
past worden :
Als het op de machine geproduceerde produkt aan de eisen
voldoet, wordt het vervolgens op de machine gemeten. De
dan gemeten waarden moeten worden gebruikt om de gepro
grammeerde nominale waarden in de meetcyclus te optimali
sereno
Een voorbeeld:
Stel dat de afstand tussen 2 vlakken lOOt 0,01 moet z1Jn.
Ret produkt wordt op de machine gemaakt en in de meet
kamer gemeten. Daar meet men dat de afstand 100,000 is.
Vervolgens wordt de afstand op de machine gemeten. Dit
geeft als uitkomst 99,985. We weten dan dat als we op de
machine 99,985 meten, de werkelijke afstand 100,000 is.
De waarde 99,985 moet dan als nominale waarde voor die
maat worden geprogrammeerd.
Als in de meetkamer echter 100,005 gemeten wordt en op de
machine 99,985, kan de gereedschapcorrectie met 5~ aange
past worden. Een andere mogelijkheid is 99,980 als nomi
nale waarde te programmeren.
Weer een andere mogelijkheid is de waarde 5~ als erva
ringswaarde in het achtergrondgeheugen op te slaan. De
gemeten waarde wordt dan bij elke meting gecorrigeerd met
die ervaringswaarde (zie Bijlage 4 bIz. b57).

7.8 Controle .an de .achinetoestand

Door op een bepaald moment een referentietoestand van
een machineonderdeel vast te leggen, kan de toestand van
dat onderdeel op een later tijdstip gecontroleerd worden.
Machinefukties die zo gecontroleerd worden zijn bijvoor
beeld : gereedschapwisseling, pal1etwisseling en rond
loop van de tafel.
Voor deze toepassing is aIleen de repeteeronnauwkeurig
heid van het meetsysteem bepa1end.

7.9 Controle .an de sereedschapslijtage

Wanneer een gemeten waarde (bv. de diameter van een
boring) op een gegeven moment een bepaalde grens over
schrijd, kan daaruit geconcludeerd worden dat het gereed
schap versleten is.
Rierbij treedt het probleem op dat er vaak meerdere
oorzaken voor de genoemde overschrijding kunnen zijn.
Roe groter echter de invloed van gereedschapslijtage is
op het verloop van een waarde, hoe groter de kans dat
slijtage inderdaad de oorzaak is voor het overschrijden
van de grens.
Deze toepassing is dus aIleen zinvol als men met vo1doen
de zekerheid kan zeggen dat gereedschapslijtage inderdaad
de oorzaak was voor de overschrijding van de grens.
In de bestaande meetcycli kan hiervoor als grens de zoge
naamde maatafwijkingscontro1e gebruikt worden (zie
Bijlage B3 parameter R37).
Voor deze toepassing is aIleen de repeteeronnauwkeurig
heid van het meetsysteem van belang.
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8. Belangrijkete toepaeeingen van een aeettaeter Of de DC30

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de be1angrijkste
toepassingen zijn en hoe deze gerea1iseerd moeten worden.

8.1 Proceebewaking

Complete procesbewaking is op dit moment bij de DC30 nog
niet moge1ijk (en niet noodzake1ijk).
De standaardmeetcyc1i geven toch a1 een eerste aanzet.
Met deze cyc1i kunnen de aan een produkt of opspanning
geconstateerde afwijkingen automatisch teruggekoppe1d
worden naar de gereedschapcorrecties of de nu1puntver
schuivingen.
De te vo1gen methode is a1 aangegeven in par. 7.7.
Eerst moet een produkt op de machine gemaakt worden.
Riervan moeten de re1evante maten worden gemeten.
A1s de maten binnen de to1eranties 1iggen, moet het
produkt op de machine met de meettaster gemeten worden.
De gemeten moeten gebruikt worden om de nomina1e waarden
zoa1s deze in de meetcy1i geprogrammeerd zijn, te
optima1iseren.
Met de standaardmeetcyc1i staan vo1doende moge1ijkheden
ter beschikking om de gemeten maten te bewaken.
Dit kan door de gereedschapcorrecties aan te passen met
een door de meetcyc1us berekende correctiewaarde.
Voor deze toepassing moet een keuze gemaakt worden uit
de eerste 4 cyc1i van L977 of 2 cyc1i uit L978 (die
waarvoor R23=1 of 2). Welke cyc1us gekozen wordt, is af
hanke1ijk van de situatie.
Riervoor moet eerst het prob1eem van het wegschrijven van
de correctiewaarden naar het gereedschapgeheugen opge
lost worden. De op1ossing van dit prob1eem is een apart
hiertoe geschreven onderprogramma (LI00). Ret prob1eem
en de op1ossing worden in Roofdstuk 9 nader beschreven.
De afhanke1ijk van de gemeten afwijking te nemen bes1is
singen zijn a1 in de meetcyc1i vastge1egd. Deze zijn in
bij1age B5 beschreven. Ret veranderen van de meetcyc1i is
een ingewikke1de zaak en is voor de huidige situatie ook
niet nodig.
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8.2 Poaitiebepaling van verkatuk of apan.al

In de huidige situatie kunnen translatorische afwijkingen
in de positie van werkstuk of spanmal gecompenseerd
worden via nulpuntverschuivingen. Ook een rotatorische
afwijking in B-richting kan zo gecompenseerd worden.
De standaardmeetcycli zijn ervoor uitgerust om dit auto
matisch te doen.
Voor het vaststellen van de afwijkingen moeten referen
tievlakken (die voldoende nauwkeurig zijn) aan de spanmal
of het produkt aanwezig zijn.
De juiste methode is eerst de rotatorische afwijking te
bepalen en te corrigeren met de cyclus voor hoekmeting
uit L978. Vervolgens kunnen de translatorische afwijking
en gemeten en gecorrigeerd worden. Hiervoor kunnen de
laatste 4 cycli uit L977 of de cyclus "nulpuntbepaling
aan een vlak" uit L978 gebruikt worden.

8.3 Poaitiebepaling van te beverken vlakken

I '
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Deze toepassing kan gebruikt worden als de positie van
de te bewerken vlakken varieert. Dit is veelal het geval
bij gegoten werkstukken.
Omdat op de De30 veel gietwerk bewerkt wordt, kan deze
toepassing veel direkt voordeel brengen.
Via een nulpuntverschuiving kunnen de posities van de
gemeten oppervlakken gecorrigeerd worden.
Deze mogelijkheid werd al toegepast bij de 'tiltschijf'.
Dit is een gegoten, reeds voorbewerkte plaat. Elke plaat
heeft een andere dikte. Ten opzichte van het voorvlak
moet een kamertje gefreesd worden met een diepte van Imm.
De tolerantie hierop bedraagt 0,05 mm. (zie fig.20).
Omdat elk produkt een andere dikte heeft, is niet van te
voren bekend waar het voorvlak van elk produkt ligt.
Er hoeft niet gewerkt te worden met automatische nulpunt
verschuivingen. De gemeten waarde worden door de meet
cyclus in R-parameters opgeslagen.
De posities van de gereedschappen kunnen ook met deze
parameters gedefinieerd worden. De parameter vervangt dan
als het ware de coordinaat (bv. GOI X ROl).
Ais men weI met automatische nulpuntverschuivingen wil
werken, kunnen aIleen de laatste 4 cycli uit L977 en de
eerste cyclus uit L978 gebruikt worden.

tiC

Fig.20 Meting van de 'tiltschijf'
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8.4 Uitaiddelen van gietverk

Zoals gezegd worden op de De30 veel gegoten produkten
bewerkt.
Deze toepassing komt echter Minder voor dan die, die in
par. 8.3 beschreven is.
Te denken valt bv. aan een voorgegoten boring die tot een
bepaalde diameter uitgefreesd moet worden.
Door de positie van het middelpunt te bepalen, kan
ervoor gezorgd worden dat over de hele omtrek verspaand
wordt.
Voor de keuze van de meetcyclus geldt hetzelfde als in
paragraaf 8.3.

8.5 Controle van de aacbinetoeatand

Alhoewel deze toepassing produktie-technisch gezien geen
direct voordeel brengt, kan ze toch nuttig zijn.
Machinefunkties die gecontroleerd kunnen worden zijn bv.:
palletwisseling, gereedschapwisseling en rondloop van de
tafel.
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9. Bet veg8ebrijven van de eorreetie••arden Dear bet gereed
8eb.pgebeugen

Met de bestaande meetcycli is het mogelijk correctiewaarden
te berekenen, waarmee de gereedschapcorrecties van een
bepaald gereedschap aangepast kunnen worden. Dit is een voor
waarde voor het toepassen van procesbewaking.
Ret probleem is dat men bij het ontwerp van de meetcycli
uitging van het systeem waarbij .lle gereedschapcorrecties in
zgn. D-registers kwamen te staan (DOl tim D199). Bij elk
D-register hoorde een gereedschap. In een meetcyclus moet van
te voren gedefinieerd worden welk D-register aangepast moet
worden met de door de meetcyclus berekende correctiewaarde.
Dit gebeurt door parameter RIO een bepaalde waarde te geven.
Op de De30 wordt echter een geheel ander systeem gebruikt.
Bierbij worden aile gereedschapcorrecties in een zgn. gereed
schapgeheugen opgeslagen. Bij elke oproep van een gereedschap
worden de betreffende gereedschapcorrecties in de D-registers
DOl tim D04 geladen. Dit gebeurt met het onderprogramma L90.
De andere D-registers bestaan ook maar worden niet gebruikt.
De inhoud van DOl tim D04 verandert dus steeds bij de oproep
van een gereedschap.
Bet overbrengen van de correctie waarden naar DOl tim D04
heeft dus geen zin want daarin staan op dat moment de gereed
schapcorrecties van het gereedschap dat op dat moment in de
spil zit (dat kan ook de meettaster zijn). Dit is niet altijd
het gereedschap waarvan de gereedschapcorrecties aangepast
moeten worden. Bovendien is een voorwaarde dat het te corri
geren gereedschap al een keer in de spil 'gezeten' heeft.
Bet probleem werd opgelost door het gebruik van een ander
D-register (in dit geval D100).
In de meetcyclus moet dan via RIO geprogrammeerd worden dat
de berekende correctiewaarden overgebracht moeten worden naar
D100. Daarna moet de waarde uit D100 nog naar de gereedschap
correcties van het gewenste gereedschap overgebracht worden.
Riertoe werd een onderprogramma geschreven : L100.
Met L100 wordt dus de gereedschapcorrectie van het betreffen
de gereedschap uit het gereedschapgeheugen gelezen.
Vervolgens wordt de waarde in DlOO daarbij opgeteld en wordt
de nieuwe gereedschapcorrectie weer in het gereedschapgeheu
gen opgeslagen.
De invoer van dit onderprogramma bestaat uit het nummer van
het gewenste gereedschap (R6S) en het nummer van de aan te
passen gereedschapcorrectie (R66). Elk gereedschap heeft in
principe 4 gereedschapcorrecties :
lengte1 (R66=1), diameter1 (R66=2), lengte2 (R66=3) en dia
meter2 (R66=4).
De gereedschapcorrecties lengte2 en diameter2 horen bij het
zustergereedschap.
Elk D-register bestaat uit een absoluut gedeelte en een
incrementeel gedeelte (het slijtagegeheugen 'WEAR').
De meetcyclus verandert niet de waarde in het absolute ge
deelte maar past de waarde in het incrementele slijtagegeheu
gen aan !!
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Een voorbeeld

Aanpassen van de gereedschapcorrecties van gereedschap T51102
Van dit gereedschap moet "lengtel" aangepast worden.

R65 51102 R66 I
LIOO

De sourcetekst van LIOO is in bijlage 8 opgenomen.
De volgende figuur geeft de betrokkenheid van de verschillen
de geheugens en registers weer.

-of GEREF.DSCHAPGEHEUGEN

L90
.b.o1uut increment eel

........ ------- werk.tukprolr ••••
l'T:lnf -- ----

:-- 002-
~ D03 - - - -- - - I LIOO
'"--- D04 - - -

0100 - - - - .... --I--
I

I

I llaeetcvc1u.'
I

D199 I
j

~ ID-regi.ters

Fig. 21 Relatie tussen de D-registers en het
gereedschapgeheugen.



-36-
10. S1otbe8chouwing

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste teopassingen
van een meettaster op de De30 met de bestaande meetcycli te
realiseren zijn.
Bet gehanteerde meetsysteem is zondermeer geschikt voor het
meten met de machine.
Een van de funkties van de meetcycli is het automatisch aan
passen van de gereedschapcorrecties. Gebleken is echter dat
deze funktie niet overeenkomstig de handleiding "Messzyklen
Teil 2" uitgevoerd wordt. Dit probleem is in Boofdstuk 9
nader omschreven. In hoeverre dit symptomatisch is voor door
fabrikanten van gereedschapwerktuigen (of besturingen) ver
strekte handleidingen, is mij niet bekend.
Een ander belangrijk aspect is de meetonnauwkeurigheid.
Voor het bepalen hiervan zijn een groot aantal metingen uit
gevoerd.
Bierbij werd een groot verschil geconstateerd tussen de
gemeten en de verwachtte onnauwkeurigheid (vooral in X-rich
ting). De gemeten maximale afwijkingen zijn ongeveer 3 maal
zo groot als verwacht werd.
Deze afwijkingen kunnen niet worden toegeschreven aan het
tastsysteem. Zeer waarschijnlijk zijn de machineafwijkingen
groter dan verwacht werd.
Bij de voorspelling van de onnauwkeurigheid is uitgegaan van
waarden die verkregen zijn door metingen met een laserinter
ferometer. Deze metingen zijn door de fa. Deckel uitgevoerd.
Met deze (op die manier uitgevoerde) test kunnen aIleen
lineariteitsafwijkingen worden aangetoond. Bet is echter al
gemeen bekend dat hoekfouten als 'pitch', 'yaw' en 'roll',
een grote invloed kunnen hebben.
Omdat (op de manier zoals door de fa. Deckel gemeten is) met
deze test geen hoekfouten gemeten kunnen worden, geven de
uit deze test verkregen waarden geen juiste indruk van de
onnauwkeurigheid van de machine.
Bet is dan ook aan te bevelen een testmethode te hanteren
waarmee weI hoekfouten kunnen worden gemeten. Een laserin
referometer kan hierbij natuurlijk weI een geschikt hulpmid
del zijn.
Als de geometrieafwijkingen van de machine gemeten zijn, moe
ten ze nog gecombineerd worden voordat men een uitspraak kan
doen over de onnauwkeurigheid van de machine.
Een zeer interessante mogelijkheid hiervoor biedt een door
ir.J.Teeuwsen en F.Theuws (TU Eindhoven) ontwikkeld computer
programma ([4]). Met dit programma kan de maximale onnauwkeu
righeid van een machine voorspeld worden.
Bet geometrisch model van de machine dient als grondslag voor
het opstellen van de formules waarmee de onnauwkeurigheid
berekend wordt.
Als invoer dienen o.a. de geometrieafwijkingen van de machine
en enkele karakteristieke afmetingen van de aachine.
Als uitvoer wordt de maximale onnauwkeurigheid van de machine
berekend. Deze methode werd aanvankelijk ontwikkeld voor de
analyse van 3D-meetmachines maar is in principe ook te
gebruiken voor bewerkingsmachines.
Een heel andere methode is de zgn. "Kreisform-±est".
Dit is een door W.Knapp aan de ETB Zuerich ontwikkelde test
methode ([5]). Bij deze test wordt een taster in de spil op
genomen waarmee continue metingen kunnen worden uitgevoerd.
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Met deze taster, die gekoppeld is aan een plotter, wordt een
zeer nauwkeurige cirkelschijf afgetast. De schijf moet op
verschillende posities in de arbeidsruimte van de machine
worden geplaatst. Uit de vorm en de grootte van de geregis
treerde figuur kunnen de geometrieafwijkingen van de machine
afgeleid worden. De diameter van deze schijf moet ongeveer
gelijk zijn aan 2/3-de van 'de langste as' van de machine.
Door een cirkelschijf met een diameter van 40 mm. af te tas
ten wordt informatie over de karakteristieken van de bestu
ring en de aandrijving verkregen.
De gemeten geometrieafwijkingen van de machine moeten daarna
nog wel gecombineerd worden om een indruk te krijgen van de
onnauwkeurigheid van de machine.
Een andere methode wordt door P.Kohler beschreven ([2]).
Hierbij wordt een zeer nauwkeurige trapvormige stellage ge
bruikt waarop een soort stappeneindmaat wordt gelegd. De
stellage wordt in de arbeidsruimte van de machine geplaatst.
Door de trapvorm is de stappeneindmaat op verschillende posi
ties te plaatsen. Bij deze methode wordt ook gebruik gemaakt
van een schakelende, in de spil opgenomen meettaster. Door de
afstanden tussen de verschillende vlakken van de stappeneind
maatte meten voor verschillende posities van de stappeneind
maat, kan men een ruimtelijke indruk krijgen van de onnauw
keurigheid van de machine. Deze methode verschilt in principe
niet van de methode die ik heb gebruikt.
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11. CODcluaiea

ad Meetmogelijkheden

Met de bestaande meetcycli z1Jn een aantal geometrische
elementen te meten. Dit zijn :
- het middelpunt en de diameter van een boring
- het middelpunt en de diameter van een .stap
- het midden en de breedte van een gleuf
- het midden en de breedte van een nok
- de positie van een afzonderlijk punt
- de posities van een aantal punten langs een as
- een hoek ten opzichte van een van de assen.
Voor de De30 is op dit moment geen behoefte aan andere
meetmogelijkheden.

ad Onnauwkeurigheid van het meetsysteem

Uit de gedane metingen blijkt dat de repeteeronnauwkeu
righeid van het meetsysteem in X-, Y- en Z-richting 2 m
is. Dit betekent dat het een betrouwbaar systeem is en
dat het in principe geschikt is voor het automatisch
meten met de machine.
Uit de gedane metingen blijkt ook dat de absolute meeton
nauwkeurigheid veel groter is dan verwacht werd.
De maximale meetonnauwkeurigheden in X- en Y-richting
zijn 20 m resp. 10 m. Over de absolute meetonnauw
keurigheid in Z-richting kunnen op grond van de gedane
metingen geen uitspraken gedaan worden.

ad Gebruiksmogelijkheden

Met de bestaande meetcycli z1Jn de belangrijkste toepas
singen voor de DC30 te realiseren.
Dit zijn :
- positiebepaling van werkstuk of spanmal
- positiebepaling van te bewerken vlakken

uitmiddelen van gietwerk en
- controle van de machinetoestand
Op dit moment is voor de DC30 geen behoefte aan andere
meetcycli. Door het ontbreken van flowschema's en gebrui
kershandleidingen zal het zelf schrijven van nieuwe meet
cycli een ingewikkelde en tijrovende bezigheid zijn.
Kleine veranderingen zijn weI eenvoudig aan te brengen.
De (afhankelijk van de gemeten waarden) te nemen beslis
singen zijn reeds in de meetcycli vastgelegd en hoeven
niet gewijzigd te worden.
In bijlage B4 is beschreven hoe de cycli geprogrammeerd
moeten worden.
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Biji_le Bl Techniache legevena Deckel De30 beverkingacentrua

mm.
mm.

mm.

SINUMERIK 8M besturing.
bewerkingscentrum. Dat wil

bewogen kan worden, namelijk

* de machine is uitgerust met een
* het is een 4-assig horizontaal

zeggen dat met 4 assen tegelijk
X-,Y-,Z- en B-as.
Met X-, Y- en Z-as is lineaire interpolatie aogelijk
terwijl de B-as (indextafel)dient ter positionering.
Circulaire interpolatie is mogelijk met 2 van de 3 assen.
Schroeflijninterpolatie is ook mogelijk.

* het bereik van de machine is in X-richting 505
in Y-richting 400
in Z-richting 500
in B-richting 360 graden.

Te programmeren z1Jn incrementen van 0,001 mm. in X-,Y- en
Z-richting en 0,001 graad in B-richting.

* haalbare snelheden in X-,Y- en Z-richting :
voeding 1-4000 mm/min en ijlgang 15000 mm/min.
De snelheid in B-richting is niet te programmeren en
bedraagt 15 omw/min.

* het toerentalbereik van de spil is 16-5600 omw/min.
De machine is uitgerust met een 2-voudige palletwisselaar
met 4 pallets.

* het gereedschappenmagazijn (ketting) kan 80 gereedschappen
bevatten.

* het maximaal te leveren vermogen aan de spil bedraagt 9 kW
en het maximale koppel aan de spil is 350 Nm.

* het coordinatenmeetsysteem is een zogenaamd direkt systeem
en werkt met lichtdoorlatende lintalen die vast aan de
machine verbonden zijn.

* de spil is geschikt voor inwendige koelmiddeltoevoer.
* de geheugengrootte bedraagt 256.000 tekens.
* er zijn 12 nulpuntsverschuivingen per as mogelijk.
* voor de gereedschappen wordt variabele plaatscodering

gebruikt, terwijl 199 gereedschapscorrecties gebruikt zouden
kunnen worden (DOl tIm D199). Bij de DC30 in MFA worden er
echter maar 4 gebruikt namelijk DOl tIm D04 omdat bij elke
oproep van een gereedschap de betreffende gegevens uit het
gereedschapsgeheugen geladen worden in de registers DOl tIm
D04. De inhoud van deze registers verandert dus steeds.

* de machine is uitgerust met een (mechanisch) palletherken
ningssysteem.
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* er z1Jn 2 seriele uitgangen voor datatransport aanwezig.
Op de eerste is de ponsbandlezer aangesloten terwijl op de
tweede diverse apparaten voor datacommunicatie aangesloten
kunnen worden (zowel V24- als 20mA-verbindingen).

* de machine heeft bovendien de mogelijkheid om :
- infrarode breukcontrole uit te voeren
- standtijdbewaking toe te passen en
- meettasters te hanteren.
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Bijlage B2 Beachrijving van de verachillende aeetaethoden

B2.1 Meten met zoekloop

In deze paragraaf wordt het meten met zoekloop
besehreven.
Voor oproep van een meet eye Ius moet eerst de nominale
positie van het te meten punt gedefinieerd worden.
Deze positie is te vergelijken met de positie 'zoals
die op tekening staat'. Omdat de nominale positie in
de praktijk nooit overeenkomt met de werkelijke
positie, moet een interval om de nominale positie
gedefinieerd worden, waarin de werkelijke positie
zal liggen. Dit is het interval ta om de nominale
positie.
De meeteyelus kiest het punt op afstand 'a' voor
de nominale positie als startpositie. Ais doelposi
tie wordt het punt op afstand 'a' aehter de nominale
positie gekozen.
Binnen dit trajeet wordt de werkelijke positie ver
waeht (zie fig.7).

Do.inale
pOlitie

.~

doelpolitie Ie atartpolitie

Fig.7.Nominale, start- en doelpositie

Dit trajeet wordt met een bepaalde snelheid afgelegd.
Normaal is a = 1 mm. en de meetsnelheid • 100 mm/min.

Als de taster gesehakeld heeft, wordt het signaal
naar de PC geleid en wordt de nog af te leggen rest
afstand gewist.
Omdat de PC en de CNC serieel werken, wordt de eom
munieatiepoort eyeliseh getest. Dit kan ertoe leiden
dat (in het ongunstigste geval) een vertraging van
25 ms. optreedt bij de verwerking van het sehakel
signaal.
Nadat de resterende afstand gewist is, verplaatst de
slede nog over een afstand gelijk aan de sleep
afstand.
De gemeten waarde moet nog voor beide faetoren geeor
rigeerd worden (zie fig.8).
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Omdat de vertragingstijd niet elke keer hetzelfde is,
moet nog een keer getoucheerd worden. Deze keer
echter, moet de meetsnelheid net voor het schakelpunt
(waarvan de positie ongeveer bekend is uit de eerste
touchering) zo klein worden dat de onnauwkeurigheid
ten gevolge van de genoemde vertragingstijd te
verwaarlozen is.
De startpositie voor deze tweede touchering ligt
ongeveer 0.5 mm. voor de nominale positie. De meet
snelheid bedraagt aanvankelijk 100 mm/min maar wordt
200 ~m voor de nominale positie gereduceerd tot een
kruipgang van 7 mm/min (zie fig.8).

v
-Q

Do.inale
poaitie

"52

..
Fig.8 Meten met zoekloop

.1.5_

2 e atartpoaitie

••

le atartpoaiti"

5

met de sleep-
is te berekenen
de "KV-factoren"

De nu gemeten waarde moet alleen nog
afstand gecorrigeerd worden. Deze
uit de meetsnelheid op dat moment en
van de aandrijving.
Deze faktoren geven aan binnen welke tijd een as, bij
een bepaalde snelheid, tot stilstand kan komen.
In de tekening werd gemakshalve het schakelpunt van
de taster gelijk genomen aan de nominale positie.
Deze meetmethode wordt bij het 8M-systeem in combi
natie met cyclisch-absolute meetsystemen gebruikt.
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B2.2 Vliegend meten

In het volgende wordt het zogenaamd vliegend meten
beschreven.
De meetcyclus berekent de start- en doelposities op
dezelfde manier als bij de vorige methode. Als af te
leggen weg wordt een vaste afstand van 2a genomen die
met een snelheid van 150 mm/min (als a-I mm) wordt
afgelegd totdat het schakelsignaal wordt afgegeven.
Vergroting van de afstand leidt tot een verdubbeling
van de meetsnelheid.
Bet wezenlijke verschil van deze methode met de
vorige (qua verwerking van het signaal), is dat het
signaal direct wordt doorgeleid naar de CNC die de
gemeten waarde " v liegend" laadt en in een R-parameter
wegschrijft.
De vertraging bij de waardebepaling ligt statistisch
tussen 0 en 40 ~s. Omdat de meetsnelheid 150 mm/min
is, leidt dit tot een maximale onnauwkeurigheid van
0,1 JLm. Deze afwijking is te verwaarlozen. Aanslui
tend wordt de resterende afstand gewist. De vertra
ging hierbij bedraagt maximaal 12 ms (zie fig.9).

IVI ••
nOllinate
positie Q

restafetand
vilsen

doelpoeiti"

'S,_afg"legde afstand
tijd"ns."rtragiDgstijd

.,1. .....,
'52- sleepa fa t and

"aarde taden
1S0.,.in

I
*' schalt"lpunt

s
"illdpositi"

GO

Fig.9 Vliegend meten

Ook in deze tekening werd gemakshalve aangenomen dat
de schakelpositie gelijk is aan de nominale positie.
Voordeel van deze methode is dat de verwerking van
het signaal buiten de PC om gaat. Daardoor is geen
extra touchering nodig en wordt de meettijd verkort
van ongeveer 5 sec. bij meten met zoekloop tot 1 sec.
of minder bij het vliegend meten.
Deze methode kan bij het 8M-systeem aIleen in combi
natie met een digitaal meetcircuit gebruikt worden.
Dit is de methode die op de DC30 in MFA toegepast
wordt.
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Bijlage B3

Be8chrijving van de interval len en de berekening van
de correctiewaarden

In deze bijlage wordt beschreven waartoe de vast te leg
gen intevallen dienen. Bovendien wordt toegelicht hoe de
correctiewaarden berekend worden.
Voor oproep van een meetcyclus moet ook altijd de nominale
waarde van een maat gedefinieerd worden. Deze maat is te
vergelijken met de maat zoals deze op tekening staat.
De nominale waarde wordt uit symmetrieoverwegingen in het
midden van het interval gelegd (zie fig.II).

no.inale
vaarde (132)

betrouvbaarheidointerval (136)
aaatafvijkingacontrole (137)

olerantie verkotuk (135)

1

2/3_tOleraatie crena (134)

Inoncorrec~ie-ia:erval.. (133)/

/ /
/

Fig.II Posities van de intervallen

De vast te leggen interval len zijn :

a) betrouwbaarheidsinterval

Dit interval heeft geen invloed op de bepaling van de
correctiewaarde maar dient ter diagnose. Valt de
gemeten waarde buiten dit interval, dan zou daaruit
geconcludeerd kunnen worden dat er een spaan tussen
werkstuk en tasterkogel heeft gezeten of dat de meet
taster defekt is.
De machinemode " au tomatisch bedrijf" wordt onderbro
ken en het programma kan niet voortgezet worden. De
bediener krijgt een alarmtekst op het display te
zien.
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b) maatafwijkingscontrole.

Ook dit interval heeft geen invloed op de bepaling van
de correctiewaarde. Als de gemeten waarde buiten dit
interval ligt, is bijvoorbeeld het gereedschap versleten
en moet ingewisseld worden. De bediener krijgt een
alarmtekst op het display te zien en kan bet programma
voortzetten met "NC-START".

c) tolerantie van de maat.

Als een maatverschil geconstateerd wordt dat groter is
dan de "2/3-tolerantie", maar binnen het betrouwbaar
heidsinterval ligt, dan wordt dit voor 100% als correc
tiewaarde gewaardeerd en wordt de vorige correctiewaarde
gewist (dit zou het geval kunnen zijn bij bet gebruik
van een nieuw gereedschap). Hierdoor is het mogelijk
om snel te reageren op grote afwijkingen. Bij over
schrijding van de tolerantie wordt de machinemode
"automatisch bedrijf" onderbroken.
Afhanke1ijk van de gemeten waarde krijgt de bediener
de teksten "untermass" (te klein) of "aufmass" (te
groot) op bet display te zien. Met "NC-START" kan bij
bet programma vervolgens weer voortzetten.

d) 2/3-tolerantie van de maat

Als een gemeten waarde binnen de "2/3-tolerantie" ligt,
maar buiten bet noncorrectie-interval valt, wordt de
bijbeborende correctiewaarde aangepast en berekend
volgens de formule op bIz. b8. De berekende correct ie
waarde Cn wordt vergeleken met R33 :

- is Cn > R33 dan wordt correctie uitgevoerd met
Cn en wordt vervolgens bet bijbeborende correc
tiegeheugen gewist.

- is Cn < R33 dan wordt geen correctie doorge
voerd.

Met R33 wordt de grootte van bet noncorrectie-interval
vastgelegd.

e) noncorrectie-interval

De grootte van dit interval komt overeen met de maxi
male grootte van de toevallige afwijkingen. Valt de
gemeten waarde binnen dit interval, dan vindt geen
correctie plaats. De correctiewaarde wordt weI opnieuw
berekend, eventueel gecorrigeerd met een ervaringswaarde
en vervolgens opgeslagen.
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Nadat de kwaliteit van de gemeten waarde beoordeeld is, kan
deze gebruikt worden voor verdere verwerking.
Een belangrijk hulpmiddel bij het bewaken van de bewer
kingskwaliteit is het terugkoppelen van de gemeten afwij
king naar de gereedschapcorrectie.
Dit middel mag niet blindelings gebruikt worden.
In het volgende wordt beschreven welke strategie wordt
toegepast in de meetcycli.
Voor afwijkingen van nominale maten zijn vele oorzaken
te wijzen. Ze zijn globaal te verdelen in 2 categorieen

1) oorzaken, die niet aan een trend onderhevig zijn.
Deze zijn niet controleerbaar en treden toevallig op,
zoals de positiespreiding van de machine.

2) oorzaken, die weI aan een trend onderhevig zijn.
Deze zijn in principe voorspelbaar en als zodanig ook
controleerbaar. In deze categorie vallen by. positie
afwijking van de machine of vervorming van het gereed
schap door verspaningskrachten.

Voor de bepaling van correctiewaarden zouden aIleen de
systematische oftewel de voorspelbare afwijkingen meegeno
men mogen worden. Omdat meestal echter niet bekend is hoe
groot het aandeel van de systematische afwijkingen is, is
het zinvol een strategie te volgen, die dit gebrek verdis
conteerd.
Daarom moet een methode gehanteerd worden waarbij de
gevoeligheid voor toevallige afwijkingen "ingesteld" kan
worden.
De gemeten afwijkingen moeten gecompenseerd worden door de
lengte of diameter van het betreffende gereedschap aan te
passen. Hiervoor kunnen correctiewaarden gebruikt worden
die bij de lengte- of diametercorrecties van het gereed
schap die in het geheugen staan, opgeteld worden.
Voor de bepaling van correctiewaarden worden door de
meetcycli de volgende formule gehanteerd

Cn • Cn -l - Cn -l!k + V!k

waarin Cn
Cn-l
k
V

nieuwe correctiewaarde
vorige correctiewaarde
weegfaktor
gemeten verschil (eventueel
minus ervaringswaarde).

Een ervaringswaarde kan gebruikt worden voor de compensatie
van constante afwijkingen in de meetwaarde. Deze afwijking
en kunnen ontstaan door machineafwijkingen. Stel dat
bekend is dat voor bepaalde posities van de assen steeds
15 ~m te groot gemeten wordt. Dan kan deze waarde gebruikt
worden als ervaringswaarde. In de meetcycli wordt hiermee
rekening gehouden. Zoals uit de formule blijkt, wordt bij
de berekening van de momentane correctiewaarde rekening
gehouden met de vorige waarde. Hierdoor wordt voor een
gedeelte een mogelijke trendinvloed verdisconteerd.
Andere methoden bepalen het voortschrijdend gemiddelde
over een aantal produkten en verwerken dat in de correct ie-



-b9-

waarde. Een dergelijke methode kan bij de standaardmeet
cycli (nog) niet gebruikt worden.
De volgende grafiek laat het theoretisch verloop zien van
het gemeten verschil indien gebruik wordt gemaakt van de
bovenstaande formule voor de berekening van correctiewaar
den.
Verticaal is het theoretisch te meten verschil uitgezet,
terwijl de index n langs de horizontale as staat. Deze
index is gelijk aan het aantal gemeten produkten.
De weegfaktor k is als parameter gebruikt.

V...hcor o

i aantal produkten

.....k'--......----------- Ie gemeten verschil"

o 1

Fig.I2 Verloop van het theoretisch te meten verschil

Toelichting bij de grafiek :
- als k=I wordt het gemeten verschil V als correctie voor

het volgende werkstuk gebruikt, zodat het theoretisch te
meten verschil voor het volgende produkt 0 is.
als k=3 wordt I/3*V als correctie voor het tweede produkt
gebruikt, zodat het theoretisch te meten verschil voor
dat produkt V-l/3*V=2/3*V is.
Dan is Cl=1/3*V dus C2=2/3*Cl + 1/3*V=5/9*V. Zodat het
theoretisch te meten verschil voor het derde produkt
gelijk is aan 4/9*V enz.

Uit de grafiek blijkt ook de invloed van de weegfaktor k

* bij grot ere k reageert de formule langzamer op een
grote afwijking maar tevens wordt de invloed van
toevallige afwijkingen op de correctiewaarde kleiner.

* bij kleinere k reageert de formule sneller op een
grote afwijking terwijl de invloed van toevallige
afwijkingen op de correctiewaarde groter wordt.

De keuze van de waarde van k is dus afhankelijk van de
grootte van de toevallige afwijkingen.

Van max. 29 meetposities zijn de correctiewaarden in het
geheugen op te slaan.
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De meetcyclus controleert bovendien de toestand van de
meettaster :

1) Ais na oproep van een cyclus en na activering van de
meettaster ( M65 ) reeds een schakelsignaal gegeven
blijkt te zijn voordat dit verwacht werd, wordt na
5 sec. het alarm "messfuehler defekt" op bet display
aangegeven.

2) Ais na het aflopen van het traject "2a'i geen schakel
signaal is waargenomen, wordt dit traject tot 5 maal
toe opnieuw afgelopen. Is na de vijfde maal nog geen
signaal ontvangen, dan wordt de alarmtekst "Mess
fuehler schaltet nicht" op bet display gezet.

Beide alarmen kunnen aIleen met "RESET" verwijderd worden.
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Bijlage B4

Gedetailleerde be.chrijving van de ijk- en aeetcycli

~ De ijkcycli L976

Met deze cyc1i is het moge1ijk om triggerpunten en 1engte
van de meettaster te ijken. De noodzaak hiervan is a1 in
h 0 0 f d stuk ~. 2..1 be s c h reven.
Met parameter R23 wordt vastge1egd welke cyc1us men wi1
gebruiken.

R23 .. 0
R23 .. 1
R23 .. 2
R23 .. 3

triggerpunten
lengte
triggerpunten
lengte

ijken
ijken
ijken
ijken

in een referentieboring
in een referentieboring
in een willekeurige boring
aan willekeurig vlak

1.1 Triggerpunten ijken in een referentieboring

Met deze cyclus worden de triggerpunten een taster
bepaald in een referentieboring.
De berekende triggerpunten worden automatisch in de
registers 84 tIm 98 van het achtergrondgeheugen geladen.
De cyclus positioneert de taster automatisch in de
boring en wel parallel aan de assen met lineaire inter
polatie via de kortste weg. Na beeindiging van de cyclus
staat de taster in het midden van de boring.

Beginvoorwaarden

afmeting en plaats van de referentieboring moeten in
het achtergrongeheugen (69-83) opgeslagen zijn.

- R12 moet een waarde hebben (1,2 of 3).
- het startpunt is willekeurig
- de meettaster moet met gereedschapscorrectie en met

G53 (geen NV) op het startpunt gepositioneerd worden.
- de kogel van de taster moet voor de bovenkant van de

boring staan.

Definities

Voor oproep van de cyclus zijn de volgende parameters
te definieren :

R12
R13
R22
R23
R25
R27
R28
R33
R36

1-3
3
1-3
o
o
1-10
1-10

Keuze van de referentieboring
Lengteas van de taster is de Z-as (is nr. 3)
Keuze van de meet taster
Keuze van de cyclus
Variabele meetsnelheid in mm/min.
Aantal metingen op dezelfde positie
Variabele meetweg ( 'a' )
Noncorrectie-interval
Betrouwbaarheidsinterval
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Output

Na beeindiging van de cyclus staan de volgende waarden
als R-parameters ter beschikking

R42 Diameter van de robijnkogel op de taststift
R43 Triggerpunt -x -richting
R44 Triggerpunt +X -richting
R45 Triggerpunt -Y -richting
R46 Triggerpunt +Y -richting
R47 Nr. referentieboring/nr. meettaster

vb. 12 : referentieboring nr. 1 en tasternr. 2
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Voorbeeld

Bet ijken van meettaster nr. 1 in referentieboring nr. 1.
In de registers 69 tim 73 van bet achtergrondgebeugen
dienen positie en afmetingen te zijn geladen.
In de registers 84 tim 88 moeten de diameter van de
tasterkogel en de waarden van de nominale triggerpunten
opges I agen z i jn. Be t I aden van de reg is ters is moge 1 i j k
met bet onderprogramma L898.
In dit voorbeeld geldt:
register 69 200

70 130
71 20
72 0
73 100

84 6
85 3
86 -3
87 3
88 -3

De waarden in de registers 85 tim 88 worden door de
ijkcyclus veranderd.
De lengte van de taster staat in DOl.

Programma

HI L906 TI MI8
H5 L90
HIO G53 GOO G43 DOl ZIOO
HI5 RI2 1 RI3 3 R22 1 R23 0 R25 0
N20 R27 1 R28 1 R33 o R36 1
HI5 L976
N20 M30

re fe re n t' i'ebor i ng
T

spindel

II •

z

"1----

_15
\i>OI-------_~15 .....---..............
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1.2 Lengte ijken in een refereutieboriug

Met deze ijkcyclus wordt de lengte van de meettaster
geijkt in een referentieboring.
De nieuw berekende lengte wordt in het aangegeven
D-register geladen.
De cyclus positioneert de meettaster automatisch in de
gekozen referentieboring en weI asparallel met lineaire
interpolatie via de kortste weg. Na beeindiging van de
cyclus staat de meettaster in het midden van de boring
en op een afstand 'a' voor het ijkvlak.

Beginvoorwaarden

Zie par. 1.1

Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden :

RIO 100
R12 1-3
R13 3
R22 1-3
R23 1
R25 0
R27 1-10
R28 1-10
R33
R36

Output

D-register
nr. referentieboring
lengteas van de taster (= Z-as)
nr. meettaster
keuze van de cyclus
keuze meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
noncorrectie-interval
betrouwbaarheidsinterval

Na beeindiging van de cyclus staan de volgende waarden
in R-parameters ter beschikking

R42 oude tasterlengte
R43 nieuwe tasterlengte
R44 verschil
R47 gebruikt D-register
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Voorbeeid

IJken van meettaster nr. 2 (T2) in referentieboring
nr.3.
Plaats en afmetingen van de referentieboring zijn
opgesiagen in het achtergrondgeheugen.

Programma :

NI L906 T2 MI8
N2 L90
N5 G53 GOO G43 DOl ZIOO
NIO RIO 100 RI2 3 R13 3 R22 2 R23 I
N15 R25 0 R27 1 R28 1 R33 0 R36 1
N20 L976
N25 R65 2 R66 1 L100
N30 M30

.y referentiebo~ing

"0

1-----200 ---4

z

pindel

x

x
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1.3 Triggerpunten ijken in een villekeurige boring

Met deze cyclus worden de triggerpunten van een meettas
ter bepaald.
De berekende triggerpunten worden automatisch in de
registers 84 tim 98 van het achtergrondgeheugen geladen.
Na beeindiging van de cyclus staat de taster in het
midden van de boring.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedschapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden.

- de taster moet op het boringsmiddelpunt gepositioneerd
worden. De tasterpunt moet in de boring staan.

Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden :

R13
R22
R23
R25
R27
R28
R32
R33
R36

3
1-3
2
o
1-10
1-10

lengteas van de taster (Z-as • 3)
nr. meettaster
keuze van de cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
nominale waarde diameter van de boring
noncorrectie-interval
betrouwbaarheidsinterval

Output

Na beeindiging staan de volgende waarden in R-parameters
ter beschikking :

R42 diameter van de robijnkogel op de tasterpunt
R43 triggerpunt -X -richting
R44 triggerpunt +X -richting
R45 triggerpunt -Y -richting
R46 triggerpunt +Y -richting
R47 nr. meettaster
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Voorbeeld

IJken van meettasternr. 3.
Programma

N1 L906 T3 M18
N2 L90
N5 G92 N1 X100 Y50 ZO
N10 G54 GOO G43 001 Z55
N15 X100 Y80
N20 R13 3 R22 3 R23 3 R25 0 R27 1
N25 R28 1 R32 100 R33 0 R36 1
N30 L976
N35 M30

,

z

..

..

spindel

werkstuk

I

•
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1.4 Lengte ijken .an een willekeurig .lak

Met deze cyclus kan de lengte van een meettaster aan een
willekeurig vlak geijkt worden.
De berekende lengte van de taster wordt automatisch in
het gedefinieerde D-register geladen.
Na beeindiging van de cyclus staat de tasterpunt op een
afstand 'a' voor het ijkvlak.

Beginvoorwaarde

De meettaster moet met gereedschapcorrectie en zonder
G53 gepositioneerd worden.

Definities

De volgende parameters moe ten voor de oproep van een
cyclus gedefinieerd worden :

RIO ~O

R13 3
R22 1-3
R23 3
R25 0
R27 1-10
R28 1-10
R32

R33
R36

Output

nr. D-register
lengteas van de taster (Z-as • 3)
nr. meettaster
keuze van de cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
nominale waarde ten opzichte van werkstuk
nulpunt
noncorrectie-interval
betrouwbaarheidsinterval

Ha beeindiging van de cyclus staan de volgende waarden
in R-parameters ter beschikking

R42 oude tasterlengte
R43 nieuwe tasterlengte
R44 gemeten verschil
R45 gekozen D-register
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Voorbeeld

IJken van meettasternr. 1 (Tl).
De lengte van de taster wordt door de eye Ius opnieuw
bepaald.
Programma

Nl L906 Tl M18
N5 L90
NlO L999 G54 GOO XlOO Y80
N15 G43 DOl Z55
N20 RIO 100 R13 3 R22 1 R23 3 R25 0
N25 R27 1 R28 1 R32 20 R33 0 R36 1
N30 L976
N35 R65 1 R66 1 LI00
N40 M30

z

x

lIS

.100
ySO
I
I
I
Iwerkstuk

- .......-.---i..
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2. De aeetcycli L977

Met behulp van deze meetcyclus kunnen de afmetingen en
posities van boringen, astappen en spiegleuven gemeten
worden. Bovendien kan automatisch een gereedschapcorrectie
of een nulpuntverschuiving worden uitgevoerd.
Welke cyclus gebruikt moet worden, hangt af van de waarde
van parameter R23 :

R23 1
R23 2
R23 11
R23 12
R23 21
R23 22
R23 31
R23 32

boring meten
astap meten
spiegleuf meten
nok meten
nulpuntverschuiving bepalen aan boring
nulpuntverschuiving bepalen aan astap
nulpuntverschuiving bepalen aan spiegleuf
nulpuntverschuiving bepalen aan nok
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2.1 Borius aeteu

Uit de punt en PI en P2 wordt het middelpunt in X-richting
berekend. Vervogens wordt de taster op dit punt geposi
tioneerd en worden de punten P3 en P4 geaeten. Uit deze
laatste punten worden het middelpunt in Y-richting en de
diameter van de boring berekend.

Betreft alleen diameter:
De gemeten diameter kan gecorrigeerd worden voor een in
het achtergrond geheugen opgeslagen ervaringswaarde.
Bovendien kan over meerdere werkstukken een correct ie
waarde berekend worden en wordt de gemeten waarde
gecontroleerd aan de hand van de in bijlage B3 beschreven
intervallen.
Na beeindiging van de cyclus staat de taster in het
midden van de boring.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedschapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden.

- de taster moet op het boringsmiddelpunt gepositioneerd
worden en de tasterkogel moet in de boring staan.
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Definities

Voor oproep van de taster moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden

geen automatische correctieRIO o
1100

IT.._-_ nr . D-register
------correctie als lengte

t!:=
00

nr. D-register
correctie als radius

R11 0-29

R13 3
R22 1-3
R23 1
R25 0
R27 1-10
R28 1-10
R29 1-10
R32
R33
R34
R35
R36
R37

Output

register in achtergrond geheugen voor
ervaringswaarde
lengteas van de taster (Z-as • 3)
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
weegfaktor k
nominale waarde diameter
noncorrectie-interval
2/3-tolerantiegrens
tolerantie om nominale waarde
betrouwbaarheidsinterval
maatafwijkingscontrole

Na beeindiging van de cyclus staan de volgende waarden
in R-parameters ter beschikking :

R40 bovengrens tolerantie (volgens tekening)
R41 ondergrens tolerantie (vol gens tekening)
R42 nominale waarde diameter (volgens tekening)
R43 werkelijke waarde diameter
R44 gemeten verschil
R45 X-coordinaat middelpunt
R46 Y-coordinaat middelpunt
R47 nr. D-register/nr. ervaringswaarde-geheugen
R48 ervaringswaarde
R49 correctiewaarde

R47 vb.
~1f gebeugennr. ervaringawaarde

nr. D-register

De parameters R40 tIm R42 moeten ook voor de oproep van
de cyclus gedefinieerd zijn.
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Voorbeeld

Ret meten van een boring met tasternr. 3, met automa
tische radiuscorrectie (k=3) van gereedschap T12315, de
ervaringswaarde staat in geheugen nr. 3.
Programma :

N1 L906 T1 M18
N2 L90
N5 G54 GOO X180 Y130
N10 G43 DOl Z20
N20 RIO 2100 R11 3 R13 3 R22 1 R23 1
N25 R25 0 R27 1 R28 1 R29 3 R33 0,002
N30 R34 0,03 R36 1 R37 0,06
N35 R40 0,03 R41 0,03 R42 130
N40 L965 (BEREKENING VAN R32 EN R35 UIT R40-R42)
N45 L977
N50 R65 12315 R66 2 L100
N55 GOO Z200
N60 M30

Met het onderprogramma L965 kunnen R32 en R35 uit
R40 tim R42 berekend worden.

PJ

y ww IR461

X ww IR451----t

)(

z

F

)(
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2.2 A.tap aeten

De berekening van de coordinaten van het middelpunt en
de diameter gaat hetzelfde als bij het meten van een
boring.
Na beeindiging staat de tasterkogel boven bet berekende
middelpunt van de astap.

Beginvoorwaarden

gereedschapcorrectie en zonder G53- de taster met met
opgeroepen worden

- de tasterkogel moet
gepositioneerd worden
vlak van de astap.

op het middelpunt van de astap
en weI ongeveer Imm. voor het
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Definities

Voor oproep van de taster moe ten de volgende parameters
gedefinieerd worden

geen automatische gereedschapcorrectie

~--------D-register

------ correctie als lengte

register in achtergrondgeheugen voor
ervaringswaarde of middelwaarde (diam.)
lengteas van de taster (Z-as • 3)
terugtrekafstand voor Z-as, incrementeel
met voorteken
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
weegfaktor k
nominale waarde diameter
noncorrectie-interval
2/3-tolerantie-grens
tolerantie diameter
betrouwbaarheidsinterval
maatafwijkingscontrole

Output

Na beeindiging van de cyclus staan de volgende waarden
in R-parameters ter beschikking

(volgens tekening)
(volgens tekening)
(volgens tekening)

R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49

vb. R47

bovengrens tolerantie
ondergrens tolerantie
nominale waarde diameter
werkelijke waarde diameter
gemeten verschil
X-coordinaat middelpunt
Y-coordinaar middelpunt
D-register/register voor ervaringswaarde
ervaringswaarde
berekende correctiewaarde

U4L~regiS~er voor ervaringswaardeL_--D- reg lS t er

De parameters R40 tIm R42 moeten ook voor oproep van de
cyclus gedefinieerd worden.
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Voorbeeld

Meten van een astap met tasternr. I en automatische
radiuscorrectie van het gereedschap T14725

Programma

N50 L906 TI MI8
N55 L90
N60 G54 GOO Xl80 YI20
N65 G43 DOl ZIOI
N70 RIO 2002 RII 0 RI3 3 RI9 -10 R22 I
N75 R23 2 R25 0 R27 I R28 I R29 2
N80 R32 130,01 R33 0,005 R34 0,03 R35 0,04 R36 I
N85 R37 0,05 R40 0,05 R4I -0,03 R42 130
N90 L977
N95 R65 14725 R66 2 LIOO
NIOO Z200

y

'4

11.~---+-+--+++

Yww (A461

x

z

"

•

x·
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2.3 Gleuf aeten

Met deze cyclus worden de coordinaten van de punt en PI
en P2 bepaald. Uit deze 2 posities worden zowel de
breedte als bet midden van de gleuf berekend ten opzicbte
van bet werkstuknulpunt.
De breedte van de gleuf kan met een in bet acbtergrond
gebeugen opgeslagen ervaringswaarde gecorrigeerd worden.
Bovendien is bet mogelijk over meerdere werkstukken een
correctiewaarde te bepalen zoals bescbreven in bijl. B3.
De meetwaarde wordt ook gecontroleerd aan de band van
de in bijlage B3 bescbreven interval len.
Na beeindiging van de cyclus staat de taster in bet
midden van de gleuf.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedscbapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden.

- de taster moet op bet middelpunt van de gleuf geposi
tioneerd worden, zodanig dat de punt zicb in de gleuf
bevind.
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Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende R-parameters
gedefinieerd worden :

geen automatische gereedscbapcorrectie

register in achtergrondgeheugen voor
ervaringswaarde of middelwaarde (diam.)
lengteas van de taster (Z-as = 3)
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde plaats
variabele meetweg
weegfaktor k
nr. meetas (X-as = 1, Y-as = 2)
nominale waarde gleufbreedte
noncorrectie-interval
2/3-tolerantiegrens
tolerantie gleufbreedte
betrouwbaarheidsinterval
maatafwijkingscontrole

'------ D-register
------correctie als lengte

~~ D.-register
'--------correctie als radius

RIO 0

t1¥
2100
t

Rll 0-29

R13 3
R22 1-3
R23 11
R25 0
R27 1-10
R28 1-10
R29 1-10
R30 1-2
R32
R33
R34
R35
R36
R37

Output

Na afloop van de cyclus staan de volgende waarden in
R-parameters ter beschikking :

(volgens tekening)
(volgens tekening)
(volgenstekening)

R40
R41
R42
R43
R44
R45
R47

R48
R49

vb. R47

bovengrens tolerantie
ondergrens tolerantie
nominale waarde breedte
werkelijke waarde breedte
gemeten verschil
coordinaat midden gleuf
D-register/register in achtergrondgeheugen voor
ervaringswaarde
ervaringswaarde
berekende correctiewaarde

~
23

1:--register ervaringswaarde
D-register

De parameters R40 tIm R42 moeten ook voor oproep van de
cyclus gedefinieerd worden.
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Voorbeeld

Meten van een gleuf met tasternr. 3, zonder automatische
correctie, 3 metingen per positie

Programma

N30 L906 T3 Ml8
N35 L90
N40 G54 GOO Xl50 Yl30
N45 G43 DOl Z40
N50 RIO o RII 0 Rl3 3 R22 3 R23 11
N55 R25 o R27 3 R28 1 R29 1 R30 2
N60 R32 100,4 R33 0 R34 0 R35 0,2 R36 1
N65 R37 1 R40 0,1 R41 -0,3 R42 100,5
N70 L977
N75 Z200

y

.

PI

R32

.~~
WW

NW IR431

t I
I

Yww R45
F~

1A I::..

~
w~ ~

l .4~

"'lI~ '!rO X
1--70-

z
F

" y
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2.4 Wok aeten

Deze cyclus meet op 2 parallelle vlakken de punt en PI en
P2. Uit deze meting worden de afstand tussen be ide
vlakken en het midden tussen be ide vlakken berekend ten
opzichte van het werkstuknulpunt.
De gemeten afstand kan gecorrigeerd worden met een in
het achtergrondgeheugen opgeslagen ervaringswaarde.
Bovendien kan over meerdere produkten een correctiewaarde
berekend worden en wordt de gemeten afwijking gecontro
leerd aan de hand van de in bijlage B3 beschreven inter
vallen.

Beginvoorwaarden

- de meettaster moet met gereedschapcorrectie en zonder
G53 opgeroepen worden.

- de taster moet boven het midden van de twee vlakken
gepositioneerd worden waarbij de tasterpunt ongeveer
1 mm. voor de vlakken moet staan



-b31-

Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende R-parameters
gedefinieerd worden :

geen automatische gereedschapeorrectie

'------- D-register
~------correctie als lengte

~~ D-register

--------correctie als radius

register in achtergrongeheugen voor
ervaringswaarde/middelwaarde (afstand)
lengteas taster (Z-as • 3)
terugtrekafstand, incrementeel met voor
teken
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
weegfaktor k
nr. meetas (X-as • 1, Y-as • 2)
nominale waarde nokbreedte
noncorrectie-interval
2/3-tolerantiegrens
tolerantie om nominale waarde
betrouwbaarheidsinterval
maatafwijkingscontrole

Output

Na beeindiging van de eye Ius staan de volgende waarden
in R-parameters ter beschikking

R40
R41
R42
R43
R44
R45
R47

R48
R49

vb. R47

bovengrens tolerantie (volgens tekening)
ondergrens tolerantie (volgens tekening)
nominale waarde afstand (volgens tekening)
werkelijke waarde afstand
gemeten verschil
coordinaat van het midden in meetrichting
D-register/register voor ervaringswaarde in het

achtergrondgeheugen
ervaringswaarde
berekende correctiewaarde

L
~...5__
- register ervaringswaarde

----D-register
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Voorbeeld

Meten van 2 parallelle vlakken met tasternr. 2, met
automatische radiuscorrectie van gereedschap T56,
de ervaringswaarde is opgeslagen in register nr. 8. Dit
betekent dat de correctiewaarde opgeslagen wordt in
registernr. 38 (=8+30).

Programma

NlO L906 T2 M18
Nl5 L90
N20 G54 GOO X220 YlOO
N25 G43 DOl Zl50
N30 RIO 2100 RII 8 RI3 3 RI9 -50 R22 2
N35 R23 12 R25 ° R27 I R28 I R29 3
N40 R30 1 R32 70 R33 0,005 R34 0,02 R35 0,03
N45 R36 I R37 1 R40 0,03 R41 -0,03 R42 70
N50 L977
N55 R65 56 R66 2 LIOO

y

100 t----+----f.I-+

Xww tR4S1

x

z

l5"o.-----r11:=t:-.....

" --+----210----i
x
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2.5 .ulpuutbepaliug in een boring

Uit de coordinaten van de punten PI en P2 berekent de
cyclus de X-coordinaat van het middelpunt. Dan wordt de
taster op die coordinaat gepositioneerd en aeet de cyclus
de punt en P3 en P4 in Y-richting. Uit de coordinaten van
deze punten wordt de Y-coordinaat van bet middelpunt
berekend.
Nadat de X- en Y-coordinaat van het .iddelpunt zijn
berekend, wordt het verschil in X- en Y-richting met de
nominale waarden (-startpositie) bepaald.
Afhankelijk van de waarde van parameter RIO wordt geen
automatische nulpuntverschuiving uitgevoerd of wordt in
het aangegeven nulpuntverschuivingsgeheugen bet berekende
verschil additief opgeslagen.
Na beeindiging van de cyclus staat de taster in het
midden van de boring.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedschapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden.

- de taster moet op het middelpunt van de boring geposi
tioneerd worden en de tasterpunt moet zich in de boring
bevinden.
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Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende R-parameters
gedefinieerd worden :

RIO

R13
R22
R23
R25
R27
R28
R32
R36

Output

o
1-12

13

3
1-3

21
o

1-10
1-10

geen automatische nulpuntverschuiving
automatische nulpuntverscbuiving in een
van de 12 groepen
automatische nulpuntverschuiving in G59

lengteas taster (Z-as = 3)
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
nominale waarde diameter
betrouwbaarheidsinterval

Na afloop van de cyclus staan de volgende waarde in
R-parameters ter beschikking :

R42 nominale waarde X-coordinaat middelpunt
R43 nominale waarde Y-coordinaat middelpunt
R44 werkelijke waarde X-coordinaat middelpunt
R45 werkelijke waarde Y-coordinaat middelpunt
R46 gemeten verschil in X-richting
R47 gemeten verschil in Y-richting
R48 nr. opgegeven nulpuntverschuivingsgeheugen
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Voorbeeld

Nulpuntbepaling in een boring met tasternr. 1, nul
puntverschuiving wordt verwerkt in G59, 5 metingen per
positie.

Programma

N35 L906 Tl M18
N40 L90
N45 G54 GOO X180 Y150
N50 G43 DOl Z20
N55 RIO 13 R13 3 R22 1 R23 21 R25 0
N60 R27 5 R28 1 R32 150 R36 1
N65 L977

..
y

II)

'50t--------if-------+--+

Yww lA4S1

XWW lR441----t

x

I

F

x
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2.6 Rulpuntbepaling aan een astap

Uit de X-coordinaten van de punten PI en P2 wordt de
X-coordinaat van het middelpunt berekend.
Vervolgens wordt op die coordinaat gepositioneerd en
worden de punten P3 en P4 gemeten. Uit de Y-coordinaten
van deze punten wordt de Y-coordinaat van bet middelpunt
berekend. Daarna wordt in X- en Y-richting bet verschil
tussen de nominale en de werkelijke waarde (=start
positie) berekend.
Afhankelijk van de waarde van parameter RIO wordt geen
automatische nulpuntverschuiving uitgevoerd, of wordt
het berekende verschil additief in het opgegeven geheugen
opgeslagen.
Na beeindiging staat de taster op bet berekende middel
punt.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedschapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden.

- de taster moet op het middelpunt gepositoneerd worden
en de tasterpunt moet dan circa Imm. voor het vlak van
de astap staan.
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Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende R-parameters
gedefinieerd worden :

RIO

R13
R19

R22
R23
R25
R27
R28
R32
R36

o
1-12

13
3

1-3
22
o

1-10
1-10

geen automatische nulpuntverschuiving
automatische nulpuntverschuiving in een van
de 12 groepen
automatische nulpuntverschuiving in G59
lengteas van de taster (Z-as = 3)

terugtrekafstand in Z-richting, incremen
teel met voorteken
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
nominale waarde diameter
betrouwbaarheidsinterval

Output

Na afloop van de cyclus staan de volgende waarde in
R-parameters ter beschikking :

R42 nominale waarde X-coordinaat middelpunt
R43 nominale waarde Y-coordinaat middelpunt
R44 werkelijke waarde X-coordinaat middelpunt
R45 werkelijke waarde Y-coordinaat middelpunt
R46 gemeten verschil in X-richting
R47 gemeten verschil in Y-richting
R48 nr. opgegeven nulpuntverschuivingsgeheugen
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Voorbeeld

Nulpuntbepaling aan een astap met tasternr. 1, de
nulpuntverschuiving wordt additief opgeslagen in groep 9.

Programma

N5 L906 T1 M18
N10 L90
N15 G54 GOO X180 Y120
N20 G43 DOl Z101
N25 RIO 9 R13 3 R19 -15 R22 1 R23 21
N30 R25 0 R27 1 R28 1 R32 120 R36 1
N35 L977

y

120

Yww (A'51

NW

z

XWW'R'41--~

I

"
1I:
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2.7 Rulpuntbepaling in een gleuf

De cyclus meet de posities van de punt en PI en P2 in de
gekozen meetrichting. Uit de verkregen waarden wordt het
midden van de gleuf ten opzichte van bet werkstuknulpunt
berekend. Vervolgens berekent de cyclus bet verschil
tussen de werkelijke waarde en de nominale waarde
(=starpositie) van het gleuf-midden.
Afhankelijk van de waarde van parameter RIO wordt geen
automatische nulpuntverschuiving uitgevoerd of wordt bet
berekende verschil in het opgegeven nulpuntverschuivings
geheugen additief opgeslagen.
Na beeindiging van de cyclu8 staat de taster in het
midden van de gleuf.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedscbapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden

- de taster moet op bet midden van de gleuf gepositio
neerd worden en weI zo dat de tasterpunt in de gleuf
staat.
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Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden

RIO

R13
R22
R23
R25
R27
R28
R30
R32
R36

Output

o
1-12

13
3

1-3
31
o

1-10
1-10
1-2

geen automatische nulpuntverschuiving
automatische nulpuntverschuiving in een
van de 12 groepen
automatische nulpuntverschuiving in G59
lengteas meettaster
nr. meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
nr. meetrichting (X • 1, Y • 2)
nominale waarde gleufbreedte
betrouwbaarheidsinterval

Na afloop van de cyclus staan de volgende waarden in
R-parameters ter beschikking :

R42 nominale waarde gleufbreedte
R44 'werkelijke waarde gleufbreedte
R46 gemeten verschil
R48 nr. opgegeven nulpuntverschuivingsgeheugen
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Voorbeeld

Nulpuntbepaling in een gleuf met tasternr. 3, de nul
puntverschuiving wordt additief opgeslagen in groep 1.

Programma

N5 L906 T3 MI8
NI0 L90
N15 G54 GOO XI50 Y130
N20 G43 DOl Z40
N25 RIO 1 R13 3 R22 3 R23 31 R25 0
N30 R27 1 R28 1 R30 2 R32 100 R36 1
N35 L977

y

.
PI.

tL "'\
ATI-""/

130 t ".r-breedte. I

.:' I
Yww R44

I~

1 ~

~
w~ ~

l ..~
"'"" -p"o X

1--10-

z

" -+o_-"o--~

y
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2.8 BulpuDtbepaliDg aaD Dok

De eye Ius meet aan twee paraIIeIIe viakken de punten PI
en P2. Uit de gemeten waarden wordt het midden tussen de
viakken ten opzichte van het werkstuknulpunt berekend.
Daarna berekent de eye Ius bet verschil tussen de bereken
de werkeIijke waarde en de nominale waarde C-startposi
tie).
AfhankeIijk van de waarde van parameter RIO wordt geen
automatische nulpuntverscbuiving uitgevoerd of wordt bet
berekende verscbil additief in het opgegeven nulpuntver
scbuivingsgeheugen opgesiagen.
Na beeindiging van de eye Ius staat de taster boven het
midden tussen de 2 viakken.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedschapcorrectie en zonder G53
opgeroepen worden.
de taster moet op het midden tussen de 2 viakken
gepositioneerd worden en weI zo dat de tasterkogel ca.
Imm voor de 2 viakken staat.
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Definities

Voor oproep van de cyc1us moeten de vo1gende R-parameters
gedefinieerd worden :

RIO

R13
R19

R22
R23
R25
R27
R28
R30
R32
R36

Output

o
1-12

13
3

1-3
32
o

1-10
1-10
1-2

geen automatische nu1puntverschuiving
automatische nulpuntverschuiving in een

van de 12 groepen
automatische nu1puntverschuiving in G59
lengteas van de taster
terugtrekafstand in Z-richting, incremen
tee1 met voorteken
nr. meettaster
keuze cyclus
variabe1e meetsnelheid
aantal metingen op dezelfde positie
variabe1e meetweg
meetrichting (x • 1, Y • 2)
nomina1e waarde nokbreedte
betrouwbaarheidsinterval

Na afloop van de cyclus staan de vo1gende waarden in
R-parameters ter beschikking :

R42 nominale waarde midden van de nok
R44 werke1ijke waarde midden van de nok
R46 berekende verschil
R48 opgegeven nr. nulpuntverschuivingsgeheugen
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Voorbeeld

Nulpuntbepaling aan 2 parallelle vlakken met tasternr. 2,
de nulpuntverschuiving wordt additief verwerkt in G59.

Programma

N35 L906 T2 Ml8
N40 L90
N45 G54 GOO X220 YIOO
N50 G43 DOl Zl50
N55 RIO 13 R13 3 R19 -25 R22 2 R23 32
N60 R25 o R27 1 R28 1 R30 1 R32 75
N65 R36 1 L977

y

.
1

1

I"h. l=..100 'V PI P7.
I

R32

j;:~ breedte

w~:--Xww IA441 --l~~
1.iI~

"'l; X
:--70-

z

" - .....---210-~~
x
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3. Keeteyeli L978

Met deze groep van eyeli is het mogelijk de positie van een
vlak te bepalen, een hoek te meten of een meerpuntsmeting
parallel aan een van de assen uit te voeren.
Tevens kan een automatische nulpuntversehuiving en/of gereed
shapcorreetie uitgevoerd worden.
Welke eyelus uit deze groep gekozen wordt, is .fhankeIijk van
de waarde van parameter R23 :

- R23 0
- R23 1
- R23 2
- R23 3

nuipuntbepaling aan een viak
positie van een vlak meten
meerpuntsmeting asparaIIel
hoek meten.

3.1 Wulpuatbepalia, a.a eea .l.k

Met deze eyclus wordt de positie van een vlak ten
opziehte van het werkstuknulpunt bepaaid.
Eventueel wordt ze met een ervaringswaarde die in het
aehtergrondgeheugen is opgesiagen, geeorrigeerd.
AfhankeIijk van de waarde van parameter RIO wordt geen
automatisehe nulpuntversehuiving uitgevoerd of wordt het
berekende versehil additief in het opgegeven nulpuntver
sehuivingsgeheugen opgesiagen.
Na beeindiging van de eye Ius staat de taster op een
afstand 'a' voor het gemeten vlak.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedsehapeorrectie in zonder G53
opgeroepen worden.
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Definities

Voor oproep van de eyelus moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden

RIO

Rll

R13
R22
R23
R25
R27
R28
R30
R32

R36

Output

o
1-12

13
0-29

3
1-3
o
o

1-10
1-10
1-2

geen automatisehe nulpuntversehuiving
automatisehe nulpuntverschuiving in een

van de 12 groepen
automatisehe nulpuntversehuiving in G59
register voor ervaringswaarde in aehter

grondgeheugen
lengteas taster
nr. meettaster
keuze eye Ius
variabele meetsnelheid
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
meetriehting (x = 1, Y • 2)

nominale waarde ten opzichte van werk
stuknulpunt
betrouwbaarheidsinterval

Na afloop van de eye Ius staan de volgende waarden in
R-parameters ter beschikking

R42 nominale waarde
R43 werkelijke waarde
R44 verschil
R46 gereedsehapcorrectie (1) (aIleen als RIO 0)
R47 register voor ervaringswaarde
R48 ervaringswaarde
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Voorbeeld

Nulpuntbepaling aan een vlak in X- en Y-richting met
tasternr. 1. De nu1puntverschuivingen worden additief
verwerkt in G59. De ervaringswaarde voor de X-richting
staat in registernr. 28, die voor de Y-richting staat
in registernr. 29. Bovendien is niet precies bekend waar
de te meten v1akken 1iggen : R28 = 2.

Programma

N5 L906 TI Ml8
N7 L90
NIO G54 GOO X-20 Y25
Nl5 G43 DOl ZIO
N20 RIO 13 RII 28 Rl3 3 R22 1 R23 0
N22 R25 0 R27 1 R28 2 R30 1 R32 0
N25 R36 3 L978
N40 X-20
N45 Y-20
N50 X50
N60 RII 29 R30 2 L978
N75 Y-20
N80 ZIOO
N85 X-40 Y80

y

z

M

14---100---+1

Ml5

Mao

N50

---+l14---1IO--~

20

I

I



-b48-

3.2 I-punt ••eting

Met deze cyclus kan de positie van een bepaald punt ten
opzicbte van bet werkstuknulpunt en bet verscbil met de
nominale waarde berekend worden.
Eventueel wordt de gemeten waarde gecorrigeerd met een
in bet acbtergrond gebeugen opgeslagen ervaringswaarde.
Bovendien kan over meerdere werkstukken een correct ie
waarde bepaald worden. De gemeten waarden worden gecon
troleerd aan de band van de in bijlage B3 bescbreven
intervallen.
Na beeindiging staat de taster op een afstand 'a' voor
de gemeten positie.

Beginvoorwaarde

- de taster moet met gereedscbapcorrectie en zonder G53
tegenover bet te meten vlak gepositioneerd worden.
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Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden

geen automatische gereedschapcorrectie

3
1-3
1
o
1-10
1-10
1-10
1-3

o
1100

l -r~---------D-register~------------correctie als lengte
2100 D-register
T correctie als radius
0-29 register voor ervaringswaarde in achter

grondgeheugen/ correctiewaarde
lengteas taster
nr.meettaster
keuze cyclus
variabele meetsnelheid
aantal metingen op dezlfde positie
variabele meetweg
weegfaktor k
meetrichting (X • 1, Y • 2, Z • 3)

nominale waarde ten opzichte van werk
stuknulpunt
noncorrectie-interval
2/3-tolerantiegrens
tolerantie om moet-waarde
betrouwbaarheidsinterval
maatafwijkingscontrole

RII

RIO

Rl3
R22
R23
R25
R27
R28
R29
R30
R32

R33
R34
R35
R36
R37

Output

Na afloop van de cyclus staan de volgende waarden in
R-parameters ter beschikking :

R40 bovengrens tolerantie (volgens tekening)
R41 ondergrens tolerantie (volgens tekening)
R42 nominale waarde (vol gens tekening)
R43 werkelijke waarde
R44 berekende verschil
R46 gereedschapcorrectie (aIleen als RIO 0)
R47 D-register/register voor ervaringswaarde in

achtergrondgeheugen
R48 ervaringswaarde
R49 berekende correctiewaarde

De parameters R40 tIm R42 moeten voor oproep van de
cyclus gedefinieerd zijn.

vb. R47 Lo 2"""[.5__
- register ervaringswaarde

-------D-reg i s ter
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Voorbeeld

I-puntsmeting met tasternr. 1 en automatische radius
correctie van gereedschap T13284

Programma

N5 L906 Tl M18
NI0 L90
N15 G54 GOO Xl30 YIOO
N20 G43 DOl Z50
N25 RIO 2100 Rll 0 R13 3 R22 1 R23 1
N30 R25 0 R27 1 R28 I R29 2 R30 1
N35 R32 25 R33 0,005 R34 0,02 R35 0,03 R36 1
N40 R37 1 L978
N45 R65 13284 R66 2 LI00

y

YIOO I-------~...-~- ..

""'n'fiJ-------~.I3~O.......f!...W-=----------.L.-......- X

H
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3.3 Heerpunt••etinl parallel aan de I- of Y-a.

Met deze cyclus wordt de positie van een punt ten
opzichte van het werkstuknulpunt en het verschil met de
nominale waarde bepaald.
Met parameter R24 kan het aantal meetpunten langs de
geklozen meetas opgegeven worden.
De waarde van parameter R19 bepaalt de aftsand tussen 2
meetpunten.
De werkelijke waarde wordt berekend als het rekenkundig
gemiddelde van de gemeten posities.
Ook bij deze cyclus is correctie met een ervaringswaarde
mogelijk en kan een automatische gereedschapcorrectie
uitgevoerd worden.
Bovendien kan over meerdere werkstukken een correct ie
waarde bepaald worden en wordt de gemeten waarde gecon
troleerd aan de hand van de in bijlage B3 beschreven
intervallen.
Na beeindiging van de cyclus staat de tasterpunt op
afstand 'a' van het gemeten vlak.

Beginvoorwaarden

- de taster moet met gereedschapcorrectie en zonder G53
tegenover het te meten vlak gepositioneerd worden.



-b52-

nefinities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende R-parameters
gedefinieerd worden :

geen automatische gereedschapcorrectie

3

1-3
2

o
1-10
1-10
1-10
Ol/Or

o
1100

1Tl.-----n-register
.--- correctie als lengte
2100

lTL-----n-register
~.------correctie als radius

0-29 register voor ervaringswaarde in achter
grondgeheugen
lengteas taster
afstand tussen de meetpunten. met voor-
teken
nr. meettaster
keuze cyclus
aantal meetpunten
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
weegfaktor k
01 = as waarlangs de punten liggen
Or = meetrichting

RIO

Rll

R13
R19

R22
R23
R24
R25
R27
R28
R29
R30

by. 0102 meetpunten langs X/Y is meetrichting

R32

R33
R34
R35
R36
R37

nominale waarde ten opzichte van werk
stuknulpunt
noncorrectie-interval
2/3-tolerantiegrens
tolerantie om moet-waarde
betrouwbaarheidsinterval
maatafwijkingscontrole

Output

Na afloop van de cyclus staan de volgende waarden in
R-parameters ter beschikking

R40 bovengrens tolerantie (vol gens tekening)
R41 ondergrens tolerantie (volgens tekening)
R42 nominale waarde (volgens tekening)
R43 werkelijke waarde
R44 berekende verschil
R46 correctiewaarde (aIleen als RIO 0)
R47 n-register/register voor ervaringswaarde in

achtergrondgeheugen
R48 ervaringswaarde
R49 middelwaarde

vb. R47
~lf register ervaringswaarde

n-register
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Voorbee1d

Meerpuntsmeting aspara11e1 met tasternr. 3, 4 punt en
1angs de X-as, Y is meetrichting, elk punt wordt 3 maa1
gemeten, met automatische radiuscorrectie gereedschap T7.

Programma

N15 L906 T3 M18
N20 L90
N25 G54 GOO X15 Y-5
N30 G43 DOl Z20
N35 RIO 2 toO Rll 0 R13 3 R19 15 R22 3
N40 R23 2 R24 4 R25 0 R27 3 R28 1
N45 R29 2 R30 0102 R32 0 R33 0,003 R34 0,02
N50 R35 0,03 R36 1 R37 1 L978
N55 R65 7 R66 2 LI00
N60 Z100
N65 X-30 Y100

y

10

x
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3.4 Hoekaeting

Met deze cyclus kan de hoek ten opzichte van een as
gemeten worden. De gemeten waarde kan met een in het
achtergrondgeheugen opgeslagen ervaringswaarde gecorri
geerd worden. Afhankelijk van de waarde van parameter RIO
wordt weI of geen automatische nulpuntverschuiving
uitgevoerd. Na beeindiging van de cyclus staat de taster
kogel op afstand 'a' voor het gemeten vlak.

Beginvoorwaarden

- De meettaster moet met gereedschapcorrectie en zonder
G53 opgeroepen worden.
de afstand 'm' tussen beide punt en in meetrichting,
moet kleiner zijn dan de afstand aangegeven met para
meter R19.
Daarom kunnen slechts hoeken van maximaal 44.999 graad
gemeten worden.
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Definities

Voor oproep van de cyclus moeten de volgende parameters
gedefinieerd worden

RIO

Rll

RI3
RI9

R22
R23
R24
R25
R27
R28
R30

o
1-12

13
0-29

3

1-3
3

o
1-10
1-10
01/0r

bv. 0102

geen automatische nulpuntverschuiving
automatische nulpuntverschuiving in een

van de 12 groepen
automatische nulpuntverschuiving in G59
register voor ervaringswaarde in achter
grondgeheugen
lengteas taster
afstand tussen de 2 punten (incrementeel,
en aIleen positief)
nr. meettaster
keuze cyclus
nominale waarde hoek (max. 44.999 graad)
variabele meetsnelheid in mm/min
aantal metingen op dezelfde positie
variabele meetweg
01 = as waarlangs de punt en liggen
Or = meetrichting

punt en langs X-as/Y is meetrichting

R31 4
R32

R36

Output

nr. B-as (aIleen als RIO ongelijk 0)
moet-waarde beginpositie ten opzichte van
werkstuknulpunt
betrouwbaarheidsinterval

Na beeindiging van de cyclus staan de volgende waarden
in R-parameters ter beschikking

R42 nominale waarde hoek
R43 wekelijke waarde hoek
R44 berekende verschil
R46 correctiewaarde (aIleen als RIO 0)
R47 register voor ervaringswaarde in achtergrond

geheugen
R48 ervaringswaarde
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Voorbeeld

Hoekmeting met tasternr.2, met nulpuntverschuiving voor
B-as (in G59), 5 metingen per positie.

Programma

N65 L906 T2 MI8
N70 L90
N75 G54 GOO X70 Y-30
N80 G43 DOl ZI5
N85 RIO 13 RII 0 RI3 3 RI9 40 R22 1
N90 R23 3 R24 0 R25 0 R27 5 R28 2
N95 R30 0102 R31 4 R32 0 R36 2
NIOO L978
NI05 Z70
NIIO XI60 YI60

y

80

"

70
x
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Toelichtiac bij de R-para.etera

RIO met RIO legt de programmeur vast of wel/geen automa
tische aanpassing van een gereedschapcorrectie gewenst
is. Ais dit weI gewenst is, moet RIO of de waarde 1100
of de waarde 2100 hebben. Met de waarde 1100 wordt aan
geduid dat er een lengtecorrectie aangepast moet
worden (1***) en dat de hiervoor gebruikte waarde moet
worden weggeschreven in register DlOO (*100).
Met de waarde 2100 geeft de programmeur aan dat er een
radiuscorrectie aangepast moet worden (2***). Ook in
dit geval wordt de gebruikte waarde ip DlOO opgeslagen.
Met deze parameter wordt ook aangegeven of wel/geen
automatische nulpuntverschuiving uitgevoerd moet worden
Ais dit weI moet gebeuren, moet met RIO gedefinieerd
worden, welke nulpuntverschuivingsgroep gebruikt moet
worden.

R1l met Rll wordt aangegeven in welk register van het
achtergrondgeheugen de ervaringswaarde is opgeslagen.
De gemeten maat wordt met deze ervaringswaarde gecorri
geerd. Met deze parameter wordt tevens het register in
het achtergrondgeheugen vastgelegd, waarin de berekende
correctiewaarde moet worden opgeslagen. Deze correct ie
waarde wordt berekend volgens de formule in bijlage B3.
Vb.

RII-16 betekent dat de ervaringswaarde is opgesla
gen in register 16 van het achtergrondgeheugen en
dat de berekende correctiewaarde in register 46
wordt opgeslagen (46-16+30).

R25 met deze parameter wordt de meetsnelheid gedefinieerd.
R25=0 definieert een snelheid van 150 mm/min. Dit is de
standaardwaarde die eigenlijk altijd gebruikt kan
worden. De meetsnelheid is bovendien afhankelijk van de
waarde van parameter R28.

R27 met R27 wordt het aantal metingen op dezelfde positie
gedefinieerd. De meetwaarde wordt berekend uit het
rekenkundig gemiddelde van de afzonderlijke metingen.

R28 hiermee wordt de variabele meetweg aangeduid. R28 defi
nieert de grootte van het interval om de nominale waar
de waarin de werkelijke positie van het meetvlak ver
wacht wordt. Deze parameter is vooral bij het meten van
gietwerk belangrijk. Standaardwaarde voor R28 is 1 mm.
Vergroting van R28 leidt echter weI tot een verdubbe
ling van de meetsnelheid. Zo bedraagt bij R28-l.1 en
R25=0 de meetsnelheid 300 mm/min • De aaximale waarde
voor R28 is 10 mm. De minimale waarde is 1 mm.

R29 deze parameter definieert de weegfaktor k die wordt
gebruikt bij de berekening van de correctiewaarden
zoals die in bijlage B3 is beschreven. De maximale
waarde voor k is 10. De minimale waarde is 1.

Met de parameters R32 tim R37 worden de interval len zoals die
in bijlage B3 beschreven zijn, vastgelegd.



-b57-

Bijlage BS

Syste••tische afwijking ••n de taster

Ais in andere richtingen dan die waarin geijkt is (zijnde
+/- X, +/- Y en -Z), gemeten wordt treden systematische
afwijkingen op die veroorzaakt worden door de construc
tie van de taster. Omdat de positie van de taststift door
3 verende elementen bepaald wordt, heeft de 'hoek-kracht
karateristiek' een 3-lobbige vorm (fig.14).
In deze figuur is in radiale richting de doorbuiging van
de taststift uitgezet. .
Deze afwijking treedt niet op als het aan te tasten vlak
loodrecht op X-, Y- of Z-richting staat.

positie van een
verend element

Fig.14 Drie-Iobbige 'hoek-kracht karakteristiek'
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Bijlase B6

KetiDseD ter bepaliDS ~aD de sereedachapwiaael
oDDauwkeurisheid

Doordat de meettaster als gereedschap automatisch in de
spil gewisseld wordt, ontstaan afwijkingen. De grootte
van die afwijkingen is afhankelijk van de nauwkeurigheid
van de opnameconus. Vervuiling met spanen is natuurlijk
funest voor de nauwkeurigheid van de opname. Omdat bij
de DC30 een hoeveelheid lucht door de opnameconus gebla
zen wordt voor inwisseling van het gereedschap, zou dit
nauwelijks voor mogen komen.
Ook hier kunnen we weer een onderscheid maken tussen
toevallige en systematische afwijkingen.
Een systematische afwijking kan het niet parallel zijn
van de as van de opnameconus en de Z-as. Systematische
afwijkingen worden echter door het ijken gecorrigeerd.
De toevallige afwijking kan omschreven worden als de
positiespreiding van de taster ten opzichte van de
machine.
Een toevallige afwijking kan optreden als de machine
geen gedefinieerde spindeleindstelling heeft. De DC30
heeft dit echter weI.
Om deze positiespreiding te meten hebben we een test
uitgevoerd op de DC30 (nr.I33).
Met behulp van de meettaster werd het middelpunt van een
boring (X- en Y-coordinaat) en de Z-coordinaat van een
vlak gemeten. De boring en het vlak waren aanwezig in
(aan) een op die machine vervaardigd produkt dat perma
nent op een spanmal gespannen was. De boring en het vlak
werden 5 maal gemeten en de bijbehorende waardenwerden
genoteerd. Deze 5 waarden zijn de automatisch berekende
gemiddelden van 5 metingen omdat in de meetcyclus
geprogrammeerd werd dat 5 maal gemeten moest worden.
Daarna werd de meetaster gewisseld in het kettingmagazijn
en draaide de spil gedurende 2 sec. op een bepaald
toerental. Vervolgens werd de taster weer ingewisseld uit
het kettingmagazijn en werden de metingen herhaald. Deze
cyclus werd zo 5 maal herhaald.
In totaal werden dus 25 maal de waarden genoteerd en
werd de taster 5 maal gewisseld.
In bijlage WI is een tabel opgenomen waarin de gemeten
waarden zijn vermeld.
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Uit de in bijlage WI opgenomen waarden z1Jn met behulp
van een eenvoudige statistische methode, de zgn. Range
methode, de volgende gegevens te destilleren (aIle
waarden zijn int'm ):

Ry = 1,2 Rz = 0,2

Voor 5 metingen geldt ~ =0,43*R en voor de standaard
afwijking van het gemiddelde geldt O"'ia! .Dus:

G'"'~ = 0,21 cr, = 0,23 ~! = 0,04

Dit zijn de standaardafwijkingen van het gemiddelde die
men op grond van de gemeten strooiing mag verwachten.
Van de gemeten gemiddelden i, Y en 6Z zijn de standaard
afwijkingen berekend

•C1'x = 0,24 •cry = 0,58
•G6z = 0,09

Door deze 6 getallen met elkaar te vergelijken, kan de
wisselonnauwkeurigheid bepaald worden.
In X-richting is geen significant verschil waar te nemen.
Het verschil in Z-richting wordt veroorzaakt door een
uitschieter, en is dus eigenlijk geen reeel verschil.
In Y-richting ligt de situatie anders. In deze richting
is wel een significant verschil waar te nemen dat niet
wordt veroorzaakt door uitschieters.
Een oorzaak voor dit verschil kan zijn dat de gereed
schapsconus in Y-richting speling heeft in de opname
conus (zie fig.15).

y opnameconus

---41---+---t--)(

Fig.15 Speling van de gereedschapconus

De toevallige afwijking, te noemen Tgw , is bij benade
ring te berekenen uit :

Dit is een benadering omdat in S bijvoorbeeld ook nog
temperatuursinvloeden 'zitten'. Voor de 3 richtingen
is Tgw dus :

X-richting
Y-richting
Z-richting

Tgw = 0, 36 ..~
Tgw = 1,59,.,..",
T gw =0,24J4'"
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Bijlage B7

Ketingen ter bepaling .an de aeetonnauwkeurigheid

B7.1 Uitvoering van de metingen in X- en Y-richting

Om de meetonnauwkeurigheid te bepalen, moet de afstand
tussen de punten die men wil meten nauwkeurig bekend zijn.
Hiervoor kunnen eindmaten worden gebruikt. Omdat het gebruik
van losse eindmaten omslachtig is, werd een zgn. stappen
eindmaat gebruikt. Dit is een balk waarin op regelmatige
afstand 'gleuven' aanwezig zijn •
De stappeneindmaat (Checkmaster) is van het merk Mitutoyo en
werd van te voren door de Centrale Meetkamer geijkt op een
universele meetmachine met een onnauwkeurigheid van !1,5 ~m.

Door de Checkmaster in lengterichting parallel aan een
bepaalde as op een bepaalde positie in de werkruimte te
plaatsen (fig.16), kan de meetonnauwkeurigheid in die
richting bepaald worden. De bepaalde meetonnauwkeurigheid
geldt echter aIleen voor die positie van de Checkmaster.
Door deze op verschillende posities te plaatsen, kan een
ruimtelijk beeld van de meetonnauwkeurigheid in een richting
verkregen worden.

y

~~,.......

Fig.16 Positie van de Checkmaster voor een meting
in X-richting

Omdat de meettaster in Z-richting 'ligt', kan de Checkmaster
niet gebruikt worden voor het bepalen van de meetonnauwkeu
righeid in Z-richting. Hiervoor werd een andere methode
gebruikt die later wordt beschreven.
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Om enerzijds een voldoende gedifferentieerd beeld te krijgen
van de meetonnauwkeurigheid en anderzijds de testperiode zo
klein mogelijk te houden in verband met stilstand van de
machine, werd besloten om op de Checkmaster 5 vlakken te
meten. Elk vlak werd 5 maal gemeten. Voorts aoest nog
vastgelegd worden op hoeveel posities de Checkmaster in het
arbeidsbereik van de machine geplaatst moest worden. Om
dezelfde redenen werden hiervoor 3 posities per as gekozen
(fig.17).
Voor elke richting werden werden dus 3x3x5=45 vlakken
gemeten. Elk vlak werd 5 maal gemeten. In totaal zijn dus
per richting 225 meetwaarden genoteerd.

,,

leo

/
/ / /'

/'

/
, /J

./
7 I

/' ,~

Fig.17 Posities van de Checkmaster in de arbeidsruimte
van de machine (X- en Y-richting)
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De Checkmaster werd tegen een hoekplaat gespannen. Door deze
hoekplaat te verschuiven en eventueel de Checkmaster op een
andere plaats op de hoekplaat te bevestigen, konden de
verschillende posities in de arbeidsruimte van de machine
bereikt worden.
De scheefstand van de Checkmaster werd gecontroleerd met
behulp van een schuifmaat.
Voor het uitvoeren van de metingen werd een programma
geschreven dat de machine de in fig.IS getoonde bewegingen
laat uitvoeren.

Fig.IS Machinebewegingen voor metingen in X- en Y-richting

Het '60-mm. vlak' van de Checkmaster werd ongeveer op
machinecoordinaat X60 of Y60 geplaatst (tSmm.).
Hierna werd een nulpuntsverschuiving (in meetrichting)
bepaald met behulp van de meettaster om het program-
meren te vereenvoudigen. De positie van het vlak is dus vr1J
willekeurig. Dit maakt niets uit want het verloop van de
positioneeronzekerheid over een afstand van Smm. is te
verwaarlozen.
Vervolgens werd het '60-mm. vlak' weer gemeten en werden de
S waarden genoteerd. Daarna werd voor het volgende vlak
gepositioneerd. Dit vlak werd weer S maal gemeten en de S
waarden weer genoteerd enz.
Ais aIle S vlakken waren gemeten, werd de Checkmaster op een
andere positie geplaatst en herhaaide de serie zich.
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B7.2 Uitvoering van de metingen in Z-richting

Zoals gezegd moest in Z-richting een andere procedure worden
gevolgd.
Hiervoor waren 2 vlakken nodig op een bepaalde afstand die
over een bepaalde afstand 'versprongen' waren.
Het onderstaande hulpmiddel werd geconstrueerd.

Fig.19 Meetsteun voor Z-richting

Door een lange taststift te monteren in de tasterkopt kon
een afstand van 100 mm. gemeten worden. Vier van dergelijke
'meetsteunen' werden gemaakt en van een nummer voorzien
waarna ze door de Centrale Meetkamer werden gemeten op een
universele meetmachine met een onnauwkeurigheid van tItS ~m.

Deze 4 meetsteunen werden parallel aan de Y-as tegen een
hoekplaat gespannen (zie fig.20).

Fig.20 Posities van de meetsteun_



-b64-

Vervolgens werd elk meetvlak 5 maal opgemeten. Daarna werd
de hoekplaat en eventueel de steunen op de hoekplaat
verplaatst waarna de metingen werden herhaald.
Hiertoe werd een programma geschreven dat de machine de in
fig.21 getoonde bewegingen laat uitvoeren.
In fig.20 is te zien dat de meetsteunen in het XY-vlak op
20 posities tegen de hoekplaat gespannen werden.
De hoekplaat werd op 2 Z-coordinaten geplaatst en weI
zodanig dat de voorkant van de meetsteun op Z495 resp. Z395
stond. In bijlage W2 zijn de gemeten waarden opgenomen.

" ..... l •• t

Fig.21 Machinebewegingen voor meting in Z-richting

De posities van de meetsteunen werden met behulp van een
schuifmaat gecontroleerd.
Voor deze serie metingen werd een grotere hoekp1aat gebruikt
als bij de metingen in X- en Y-richting omdat anders de
benodigde hoogte in Y-richting niet kon worden gehaald.
Nadeel hiervan was echter dat dat deze in Z-richting slechts
ongeveer 100 mm. verschoven kon worden omdat de hoekplaat
anders tegen de veiligheidsdeur botste. Een ander, onoverko
melijk, nadeel is dat de gemeten onnauwkeurigheid slechts
geldig is over een afstand van 100 mm. en ook aIleen voor
die posities van de meetsteun. De gemeten waarden geven dus
aIleen aan hoe nauwkeurig een afstand van 100 mm. op die
plaatsen in het arbeidsbereik van de machine gemeten kan
worden. .
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.ijI.ge 8

De 80urcetekst v.n onderprogr•••• LIOO

Met het onderprogramma LIOO wordt de waarde uit register DIOO
overgebracht naar het gereedschapgeheugen •

LIOO
N5 ROI 1 R02 2 R03 3 R04 4 R05 0 R07 0
NIO M88
N15 @31
N16 R06 01100
N17 @29 10502 R06
N20 @03 40 R66 R02
N25 R61 R05
N30 R62 0 R61
N35 @OO 85
N40 @03 55 R66 R03
N45 R62 R05
N50 @OO 85
N55 @03 75 R66 R04
N60 R63 R05
N65 R62 0 R63
N70 @OO 85
N75 R64 R05
N80 R62 0 R64
N85 R61 0 R66
N90 @31
N95 M89
NIOO @29 20702 R06
NI05 Ml7
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M€tlng in X-richting
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Meting in Y-richting
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Meting in Y-richting
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Meting in Y-richting
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Metingen Z-ri~hting
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