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Voorwoord

In het Laboratorium voor Geometrische Meettechniek is een onderzoeksprogramma
opgezet betreffende software-correctie voor geometrie-afwijkingen van ( 3D- )
meetmachines. Hiervoor is reeds een software-programma ontwikkeld, dat de
mogelijkheid bied ook voor de invloed van temperatuur op de afwijkingsstructuur te
gaan corrigeren.
In dit kader heeft dit afstudeeronderzoek zich gericht op het ontwikkelen van een
meerpunts temperatuur-meetmethode, waarmee het temperatuur-gedrag van
3D-meetmachines onder wisselende omstandigheden bepaald kan worden.
Hierna is het effect van temperatuur-veranderingen op de geometrie van een
3D-meetmachine onderzocht. Na een eenvoudige analyse van het thermomechanisch
gedrag van deze machine is dan bestudeerd of de meetnauwkeurigheid verhoogd kan
worden door het toepassen van software-correctie voor dit temperatuur-afhankelijke
gedrag.
Aan dit afstudeerwerk hebben velen een bijdrage geleverd, waarvan in het bijzonder de
enthousiaste begeleiding van Piet Schellekens en Jan Teeuwsen niet onvermeld mag
blijven. Ook de hulp van Hans Soons in de laatste fase van dit afstudeerwerk verdient
lof. Verder wil ik aIle medewerkers, afstudeerders, AID's en promovendi van de groep
Geometrische Meettechniek bij deze bedanken voor de stimulerende sfeer waarin dit
afstudeerwerk heeft kunnen plaatsvinden.
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SAMENVATING

3D-meetmachines, ookwel coordinaten meetmachines genoemd, worden vooral gebruikt
om producten en werkstukken te controleren. Een 3D-meetmachine is in staat om van
ruimtelijke vormen de kenmerkende maten te bepalen. De met deze machines te
verrichten metingen zijn ook te automatiseren wat, als er veel gelijkvormige produkten
gemeten mooten worden, het control~proces aanzienlijk kan versnellen.
De algemene ontwikkeling in de industrie van steeds nauwkeuriger en snellere
producti~processen, heeft ook invlood op de product-eontrole, en de eisen die gesteld
worden aan de meetinstrumenten waarmee deze controles worden uitgevoord.
Het meetproces met o.a. 3D-meetmachines wordt zo dicht mogelijk bij het fabricage
gebracht, om snelheid van de product-eontrole en dus van het hele productie proces te
verhogen. De meetnauwkeurigheid van 3D-meetmachines is afhankelijk van de
geometrie van de machine. Een van de oorzaken van meetafwijkingen is het vervormen
van deze machine geometrie als gevolg van een wisselende temperatuurbelasting. Wil
men de meetnauwkeurigheid behouden of laten toonemen en toch het meetproces
versnellen door meetmachines in de thermisch onvriendelijke omgeving van een
fabricage proces te plaatsen, dan dienen er meetmachines ontwikkeld te worden
waarvan de meetnauwkeurigheid minder afhankelijk is van de temperatuurbelasting.
Dit onderzook hield zich bezig met de door temperatuursinvlooden veroorzaakte
geometrische vervormingen te beschrijven, en op deze wijze het softwarematig
corrigeren van de hierdoor ontstane meetafwijkingen mogelijk te maken.
Hiertoe is een methode ontwikkeld om het temperatuur-gedrag van 3D-meetmachines
vast te leggen. Hierna zijn met behulp van deze methode metingen verricht om de
temperatuur-afhankelijkheid van de machine geometrie te onderzooken. De voorlopige
resultaten van dit onderzook geven aan dat het temperatuur-gedrag van een
3D-meetmachine weI te beschrijven is, maar onder zeer beperkende omstandigheden.
Er zal derhalve nog verder onderzoek noodzakelijk zijn voordat daadwerkelijk "on line"
software-eorrectie voor het geheel van temperatuur-afhankelijke meetafwijkingen van
een 3D-meetmachine mogelijk is.
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HOOFDSTUK 1 :

§ 1.1

INLEIDING

Algemene inleiding

Met ren 3-dimensionale meetmachine ofweI a~rdinaten meetmachine (3CMM) is het
mogelijk om van een grate verscheidenheid aan (ruimtelijke) geometrische vormen
waaruit een meetobject (werkstuk) opgebouwd kan zijn, de kenmerkende grootheden
danwel de onderlinge positie te bepalen. Vanwege deze universele meet-mogelijkheden
worden 3D-meetmachines in de huidige meettechniek dan ook voornamelijk gebruikt
om de geometrie van produkten (werkstukken) te controleren. Om producten te kunnen
controleren dienen 3D-meetmachines zoals algemeen is geaccepteerd, net als aile andere
meetinstrumenten, een orde grootte nauwkeuriger te zijn dan gereedschapswerktuigen.

De nauwkeurigheid van een 3CMM hangt af van de mate waarin de, via de
meet-systemen bepaalde, coordinaten, afwijken van de werkelijke positie van de
meettaster bij het detecteren van een meetpunt.
Hoewel er 3CMM's van verschillend ontwerp bestaan, wordt de ruimtelijke beweging
van de meettaster vrijwel altijd gerealiseerd door een keten van drie haaks op elkaar
staande, t .0. v. elkaar beweegbare, rechtgeleidingen (zie fig 1.1).

(fig 1.1): Enkele verschillende 3CMM constructies.
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Als gevolg van deze construetie-wijze worden er per bewegingsrichting, in analogie met
het aantal vrijheidsgraden van een liehaam in de ruimte, zes onafhankelijke
geometrisehe afwijkingen geintrodueeerd, onderverdeeld in drie translaties (lineariteit,
en reehtheid in twee riehtingen) en drie rotaties (rollen, stampen, gieren). Hiervan
worden de translatie-afwijkingen direct (ren op ren) doorgegeven aan het uiteinde van
de kinematisehe keten (de meettaster), en de rotatie-afwijkingen volgens het
ABBE-principe. Al deze afwijkingen worden veroorzaakt door de imperfecte geometrie
van de rechtgeleidingen, behalve de lineariteitsafwijkingen waarvan het meetsysteem de
bron is. De niet geheel haakse positie van de geleidingen onderling zorgt voor drie
additionele haaksheidsafwijkingen, zodat het totaal aan geometrisehe afwijkingen
hiermee op 21 (= 3·6 + 3) komt.
Andere belangrijke machine-afhankelijke afwijkingsbronnen zijn o.a.:
- Het tastsysteem (doorbuiging tasterstift, riehtingsafhankelijk deteetie gedrag).
- Eindige stijfheidsversehijnselen, van b.v. (lueht-)lagers en geleidingen (t.g.v. massa
krachten van de zieh, tijdens het meet-proces, verplaatsende maehine-delen).
- Het dynamiseh gedrag van de 3CMM (zelf-excitatie van de eigen-frequenties).
Naast de machine-afhankelijke afwijkingsbronnen wordt de nauwkeurigheid van
3CMM's ook beinvloed door externe (niet machine-afhankelijke) afwijkingsbronnen,
hiertoe worden gerekend :
- De toegepaste software (incorreete berekeningsalgorithmen, numerieke stabiliteit).
- Het te meten object zelf (materiaal-eigenschappen, gewicht en positie).
- De omgevingscondities (trillingen, temperatuur-fluctuaties, luchtvochtigheid).
Om de invloed van de omgevingseondities op de meet-nauwkeurigheid van 3CMM's
zoveel mogelijk te onderdrukken, staan 3D-meetmachines meestal in zogenaamde
meetkamers waar de omgevingscondities zorgvuldig zijn geregeld (aparte fundering,
luchttemperatuur- en luchtvochtigheid-regeling).
In de industrie is echter de ontwikkeling gaande om het meetproces ter controle van de
producten, met o.a. 3D-meetmachines, steeds dichter bij de fabricage te brengen, zodat
nog sneller gereageerd kan worden op product-afwijkingen (b.v. door het productieproces bij te sturen). Een 3CMM zou dan in een fabriekshal tussen productie-maehines
komen te staan waar de (niet geregelde) omgevingscondities aanmerkelijk meer varieren
dan in een meetkamer. Vanwege deze ontwikkeling, en de algemene tendens richting
steeds nauwkeuriger producten, dienen er 3CMM's ontwikkeld te worden met een
steeds hogere nauwkeurigheid die steeds minder afhankelijk is van omgevingscondities.
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In dit kader wordt hier onderzocht wat het effect van temperatuur-fluctuaties (ren van
de omgevingscondities) op de nauwkeurigheid van 3CMM's is. Is dit eenmaal bekend,
dan kan van 3CMM-metingen bij varierende omgevingstemperatuur, bij het bepalen
van de uiteindelijke meetwaarden (door de computer) met deze effecten rekening
gehouden worden. Ret op deze (software-matige) wijze verhogen van de
nauwkeurigheid van 3CMM's staat bekend als Qomputer Aided Accuracy (CAA), maar
wordt nog niet gebruikt voor het corrigeren van temperatuursafhankelijke
(geometrische) afwijkingen, die ontstaan als gevolg van de door (varierende)
temperatuur-gradienten optredende vervormingen van de geleidingen (zie [TEE89]pA.I-4.6). Ret uiteindelijke doel van dit onderzoek is ook voor deze afwijkingen m.b.v.
CAA te kunnen corrigeren. Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat enkele, met
CAA uitgerustte, 3CMM's weI al rekening houden met de lineaire uitzetting van de
meetlinialen (t.o.v. het te meten object).

§ 1.2

Gevolgde strategie

Om het thermomechanisch gedrag van een 3CMM te kunnen vaststellen en onderzoeken, moet tegelijkertijd zowel het temperatuur-profiel, als de daarbij optredende
meetafwijkingen van de 3CMM bepaald kunnen worden. Om het temperatuur-profiel
van een 3CMM te bepalen dient op meerdere plaatsen de temperatuur van relevante
machine-delen bepaald te worden. Riervoor is een meerpunts temperatuurmeetsysteem
en een methode om de temperatuur-gegevens te verwerken, ontwikkeld. Voor het
bepalen van de optredende meetafwijkingen is gebruik gemaakt van reeds bestaande
meet-instumenten en -methodieken (wals o.a. laserinterferometrie). Riermee is vooral
het effect van vertikale temperatuursgradienten op de geometrie van 3CMM's
onderzocht, door bij verschillende stationaire temperatuurtoestanden de grootte en
richting van verscheidene geometrische afwijkingen te bepalen. Na analyse van de
hieruit verkregen meetresultaten, zijn dan die gegevens bepaald waardoor voor het
reproduceerbare (systematische) deel van deze afwijkingen CAA mogelijk wordt.
Rierna wordt in hoofdstuk 2 de werking van het meerpunts temperatuurmeetsysteem
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een theoretisch model behandeld dat temperatuursafhankelijke geometrische afwijkingen beschrijft. Een beschrijving van de gebruikte
meetmethoden, het meetprogramma en de resultaten hiervan worden in hoofdstuk 4
weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt dan aangegeven op welke wijze de gegevens voor
CAA kunnen worden bepaald. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies en
aanbevelingen voor verder onderwek gepresenteerd.
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HOOFDSTUK 2 :

TEMPERATUUR-MEETSYSTEEM

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste eigenschappen van het, voor dit onderzook
ontwikkelde, meerpunts temperatuur-meetsysteem kort behandeld. Een uitvooriger
beschrijving van dit temperatuur-meetsysteem wordt gegeven in [VEL89].
Het meetsysteem beschik over 37 temperatuur-sensoren waarvan het belangrijkste
onderdeel een platina meetweerstand (type PT-I00 van de firma HERAEUS) is. Van
deze meetweerstanden of RTD's (Resistance Temperature Detectors) is de relatie
tussen de temperatuur, gedefinieerd volgens IPTS~8 (International Practical
Temperature Scale uit 1968), en de electrische weerstandswaarde vrij nauwkeurig
bekend. Omdat deze PT-I00's de temperatuur van het te meten object mooten aan
nemen om deze te kunnen meten, zijn de sensoren zo geconstrueerd dat ze, na op een
(meet-)machine oppervlak te zijn aangebracht, hiermee een goed warmte-geleidend
contact maken. De afmetingen van een, in figuur 2.1 geschetste, sensor zijn :
40 x 15 x 12 [mm] (lengte x breedte x hoogte).

PERMNlNTE wam
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(fig 2.1): constructie sensoren

Temperatuursinvloeden vanuit de omgeving (luchttemperatuur, stralingswarmte)
worden zoveel mogelijk voorkomen door een kapje van hardweefsel (Celeron) dat als
warmte-schild dienst doot. Een knop-magneet vergemakkelijkt het bevestigen van de
sensoren op de, veelal uit ferro-magnetisch materiaal bestaande, machine-delen.
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De sensoren zijn door 4-aderige koperen telefoon snoeren (diam. 4 [mm]) verbonden
met een Scanner die, met behulp van insteekkaarten, de Digitale Multimeter (DMM) in
staat stelt d.m. v. de 4~raads "Ohm-meter" methode de weerstandswaarde van de
gebruikte PT-I00 sensoren te bepalen (zie figuur 2.2).
Het bepalen van de weerstandswaarde (Rj) van een PT-I00 sensor gebeurt door via de
Scanner de bijbehorende 4-polige schakelaar (of "channel") te sluiten. Vervolgens
stuurt de DMM via de "source"~raden (ms. 1 en 2 zie fig 2.2) de meetstroom (Ib) door
de PT-100, en meet via de "sense"~raden (ms. 3 en 4) de spanning (~Ui) erover.
Tevens meet de DMM de spanning (~Uref) over een interne referentie-weerstand,
waardoor ook de meetstroom (Ib) loopt, waarna de PT-I00 weerstandswaarde bepaald
R. = RA~f'LlUi
[0]
(frm 2.1).
wordt uit de volgende vergelijking:
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(fig 2.2): schets meetprincipe
Het temperatuur-meetsysteem
(zie fig 2.3) bestaat verder
uit twee standaard-weerstanden
van 10 en 100 Ohm waarmee,
door periodieke calibratie-metingen,
nauwkeurigheid van de DMMweerstandsmetingen op peil
wordt gehouden, en een omkasting
waarin de (5, 8 of 10 meter)
lange sensor~noeren kunnen worden
opgeborgen. De doosvormige ruimte
bovenop de omkasting waarin een

ALU-StQor me!-. PT-tO
----I
-

scanner

106

(fig 2.3): het temperatuur-meetsysteem
[afmetingen (hxbxd): 40 x 43 x 72 cm]
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nauwkeurige referentie PT-I0 weerstandsthermometer in een aluminium staaf is
aangebracht, bied de mogelijkheid de de nauwkeurigheid van de sensoren periodiek te
controleren. De Scanner en de DMM zijn beide (zie figuur 2.4) via IEEE-488
interfacing verbonden met een HP-9121 computer (een PC), die deze instrumenten
vanuit een meetprogramma aanstuurt, en uit de door de DMM bepaalde weerstandswaarden van de sensoren (m.b.v. opgeslagen calibratie-gegevens) de temperaturen
bepaalt.
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(fig 2.4): configuratie temperatuur-meetsysteem
Daar het meet-programma en de computer ook worden gebruikt voor het besturen van
de door te meten 3CMM, en het uitlezen van de geometrische meetinstrumenten (b.v.
laser-interferometer), is het meetprogramma zo opgezet dat het mogelijk is op
eenvoudige wijze het temperatuur-meetproces en de automatische meting van een
geometrische afwijking te integreren. De structuur van de temperatuur-meetprocedure
wals die in het meet-programma is geintegreerd is weergegeven in figuur 2.5 (zie
pagina 2.4).

fc ]

is de absolute nauwkeurigheid van de
In het temperatuurbereik van 15 tot 35
En de
temperatuurmetingen (t.o.v. IPTS-68) met dit meetsysteem : ± 5.7 _10-2
nauwkeurigheid waarmee temperatuurverschillen tussen twee sensoren onderling
bepaald kunnen worden is (t.g.v. het wegvallen van systematische onnauwkeurigheden
in de temperatuursbepaling) zelfs : ± 2.3 _10-2
Hierbij dient evenwei het
temperatuurverschil tussen de sensoren niet groter te zijn dan twee graden Celcius,
hetgeen bij dit onderzoek overwegend het geval was.

fc ].

fc ].
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De voorgenoemde meetnauwkeurigheden van het temperatuur-meetsysteem worden
grotendeels bepaald door de beperkte mogelijkheden bij de voorlopige calibratie van het
systeem (zie [VEL89]). Het is uiteindelijk de bedoeling dat de calibratie van het
systeem en zijn sensoren bij meerdere temperaturen mogelijk wordt, waardoor een
gemiddelde offset voor de verschillende sensoren bepaald kan worden. Op deze wijze is
het mogelijk de meetnauwkeurigheden van het temperatuur-meetsysteem met
minimaal een factor twee te verhogen. Desondanks zijn de huidige meetnauwkeurigheden van het temperatuur-meetsysteem (met de voorlopige calibratie) voor de hier
beoogde toepassing toereikend, zoals in het volgende hoofdstuk wordt aangetoond.
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ja
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I
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?

I nee

ja
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No~
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nee
I elDd I

? I
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(fig 2.5): Flowchart temperatuur-meetprocedure
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HOOFDSTUK 3 :

MODELVORMING

In dit hoofdstuk wordt het effect van een veranderende temperatuurverdeling op de
geometrie van een 3CMM beschouwd. In paragraaf 3.1 wordt de gebruikte notatiewijze voor geometrische afwijkingen beschreven, en een temperatuurbelastingsmodel
gepresenteerd, van de voor dit onderzoek beschikbare 3CMM. Een beschouwing van het
effect van temperatuursinvloeden op de geometrie van geleidingen wordt gegeven in
paragraaf 3.2 . Naar aanleiding hiervan wordt dan in paragraaf 3.3 de modelvorming
van de X-geleiding beschreven. Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 het effect van deze
temperatuur-afuankelijke geometrische afwijkingen op de meetnauwkeurigheid van de
3CMM toegelicht.

§ 3.1

Inleiding

Met het thermomechanisch gedrag van 3D-meetmachines wordt bedoeld, de invloed
van een veranderende temperatuurtoestand op de meetnauwkeurigheid van deze
machines. Een veranderende temperatuursbelasting op 3D-meetmachines, of delen
ervan, zal tot gevolg hebben dat deze zullen vervormen. Dit betekent dat ook voor de
meetnauwkeurigheid belangrijke machin~lementen, zoals geleidingen, afuankelijk van
de temperatuurtoestand van deze elementen, van geometrie danwel van onderlinge
stand zullen veranderen (= vervormen). De geometrische afwijkingen kunnen derhalve
onderverdeeld worden in een temperatuur-onafuankelijk deel, veroorzaakt door
fabricage- en montage-imperfecties, en een temperatuur-afuankelijk deel, met als
oorzaak de vervormingen door de temperatuurbelasting. Het temperatuur-afuankelijke
deel van de geometrische afwijkingen bepaald dus het thermomechanisch gedrag van
3D-meetmachines. Daar de kinematische keten van de drie geleidingen van een 3Dmeetmachine de bronnen van de geometrische afwijkingen bevatten (zie hoofdstuk 1,
pag 1.2), wordt nu, aan de hand van een schets van een geleiding, de gehanteerde
symboliek van de geometrische afwijkingen verklaard (zie figuur 3.1 en tabel 3.1). Per
geleiding (i) zijn er zes mogelijke bronnen van afwijking, waardoor de slede een andere
positie en/of een andere orientatie kan hebben dan gewenst is. Deze zes afwijkingen zijn
onder te verdelen in drie translatie-afwijkingen; TXi, TYi en TZi en drie
rotatie-afwijkingen; RXi, RYi en RZi (met i E {x,y,z}).
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TXx

RXx
TYx

GELEIDING

SLEDE

(fig 3.1): bronnen van geometrische afwijking in een (X-)geleiding

Eerste symbool

Tweede symbool

Index

Bron van afwijking

Bepaling van de afwijking

Geleiding

T : Translatie
R ·· Rotatie
S ·· Haaksheid

X, Y, Z : verplaatsingsrichting
X, Y, Z ·· rotatie-as
X, Y
·· referent ie-as

x, y, z
x, y, z
y, z

(tabel 3.1): verklaring symboliek geometrische afwijkingsbronnen
De translatie-afwijking in de bewegingsrichting van die geleiding, wordt de
lineariteits-afwijking genoomd (in fig 3.1; TXx). De translatie-afwijkingen van een
geleiding in de richting van ren van de twee andere geleidingen worden
rechtheids-afwijkingen genoomd (in fig 3.1; TYx en TZx). Van de drie rotatieafwijkingen worden de twee rotaties loodrecht op de bewegingsrichting van de
desbetreffende geleiding ook weI kantel-afwijkingen genoomd (in fig 3.1; RYx en RZx).
Een 3D-meetmachine bezit drie geleidingen waardoor er nog 3 haaksheids-afwijkingen,
de out of Squareness deviations SXy, SXz en SYz, gedefinieerd mooten worden. Dit
omdat de geleidingen nooit exact haaks t.o.v. elkaar staan, d.w.z. geen orthogonaal
assen-stelsel vormen. Hierbij kiest men meestal het eerste en tweede, b.v. X en Y,
element uit de kinematische keten van geleidingen als referentie-assen (zie tabel 3.1).
In het Laboratorium voor Geometrische Meettechniek was voor dit onderzook een
3D-meetmachine van de firma Mitutoyo, model FN-905, beschikbaar. Dit maakte het
mogelijk het te ontwikkelen model voor het thermomechanisch gedrag van 3D-meetmachines middels metingen aan deze TUE-3CMM te tootsen. Aan de hand van de, in
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figuur 3.2 geschetste, constructie van dit vrij algemeen voorkomende brug-type 3CMM,
wordt nu eerst ingegaan op de mogelijke oorzaken van de temperatuur-afhankelijke
afwijkingen van 3CMM's. Daar deze afwijkingen bepaald worden door de
temperatuur-toestand van relevante machine-delen, is het duidelijk dat gezocht moet
worden naar oorzaken die deze temperatuurtoestand beinvloeden.

De aanwezigheid van b.v. lampen, verwarming en andere machines in de nabije
omgeving kan door stralingswarmte de temperatuurtoestand van de 3CMM
beinvloeden. Ook kan de temperatuur van de omringende lucht door warmteoverdracht
deze beinvloeden. Buiten voorgenoemde externe bronnen kunnen ook interne bronnen
wals de warmte-ontwikkeling van de slede-aandrijfmotoren en het koelende effect van
de luchtlagers plaatselijk de temperatuurtoestand van een 3CMM beinvloeden. In
figuur 3.2 is een model van de temperatuurbelasting van de TUE-3CMM weergegeven.
Het bereik van de kinematische elementen die het meetvolume bepalen zijn 550, 900 en
450 [mm] voor respectievelijk de Y-, X- en Z-bewegingsrichting.

TUE - 3CHH

GI =geleldlng
SI =slede
pz =pInole
MI =l'IOtor
MI..I=PleetlJnlQQl
nLL=QQntQl luchtlQgers
T =to.ster

(fig 3.2): schets TUE-3CMM constructie, met temperatuurbelastingsmodel
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In figuur 3.2 is het machine cOOrdinaten systeem aangegeven door een assen-stelsel met
de symbolen Xm, Ym en Zm. Ais de cOOrdinaten (x m, Ym en zm) van de meetlinialen
(resp. MLx, MLy en MLz) de waarde nul aangeven, dan bevindt de taster (T) zich op
de plaats van de oorsprong van dit assenstelsel. Het bewegen van de taster door het
meet- volume in de X-riehting wordt door het verplaatsen van de X-slede (Sx) over de
X- geleiding (Gx) gerealiseerd. De beweging in de Y-riehting wordt gerealiseerd door
het verplaatsen van de, door de V-as motor (My) aangedreven, Y-slede (Sym) over de
Y-geleiding (Gym), waarlangs ook de V-as meet-liniaal (MLy) is aangebraeht.
Het tweede Y-slede (Syo) en -geleiding (Gyo) paar, heeft tot taak het andere uiteinde
van de X-geleiding alleen in Z-richting te ondersteunen, en wordt niet apart
aangedreven. De X-geleiding, gedragen door beide Y-sleden, vormt de
"brug"-construetie waar dit type 3CMM zijn naam aan ontleend. De beweging van de
taster in de Z-riehting tenslotte, wordt gerealiseerd door het verplaatsen van de
Z-pinole (Pz).
Het, in figuur 3.2 sehematiseh aangegeven, temperatuurbelastingsmodel geeft de plaats.
aan van de interne bronnen met in vierkantjes geplaatste symbolen :
- Mx, My en Mz ; voor de motoren van de X- en Y-slede en Z-pinole-aandrijving en,
- <getal>LL ; voor het aantalluehtlagers in elke slede en in de Z-geleiding.
De precieze plaats van de luehtlagers is voor de overziehtelijkheid van figuur 3.2 hierin
niet aangegeven, maar is in de figuren 3.10 tim 3.12 weI aangegeven.
Verder zijn in figuur 3.2 de externe temperatuurbelastingsbronnen weergegeven door
een gloeilamp, als symbool voor alle stralingsbronnen, en een assen-kruis met de
symbolen ; Ox, fJy, en (}z , hetgeen de temperatuurverdeling in de lueht symboliseerd.

§ 3.2

Besehouwing temperatuursinvloeden

Ais eerste worden hier de te verwaehten effecten van temperatuursinvloeden vanuit de
omgeving op de eonstruetie (geometrie) van de 3D-meetmaehine besehouwd. Deze
externe bronnen kunnen de temperatuurtoestand van 3CMM's op twee manieren
beinvloeden namelijk door warmteoverdraeht, vanuit de omringende lueht en in
mindere mate via vloereontact, en door warmtestraling van warmte-bronnen.
Ais warmtestralingsbronnen kunnen optreden:
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Mensen, waaronder de meettechnicus zelf.
Kachels en verwarmingselementen.
Lampen, b.v. lichtbakken met TL's in het plafond hoven de machine.
Andere machines in de nabijheid van de meetmachine.
Eventueel de zon, als er buitenramen aanwezig zijn.

De temperatuurverdeling in de lucht wordt behalve door opwarming van lucht door
warmtebronnen (en koeling door b.v. koude buitenramen) ook bepaald door:
- Natuurlijke convectie in ruimten, hetgeen een temperatuurgradient in hoogte richting
tot gevolg heeft.
- Gedwongen convectie zoals tocht en air-conditioning.
Opmerking:
in de TU~meetkamer wordt door een luchtcirculatie(=" gedwongen convectie") en luchttemperatuur-regelingssysteem waarbij de
toevoer via het plafond, en de afvoer bij de vloer plaatsvind, de
temperatuurverdeling t.g.v. de natuurlijke convectie enigzins onderdrukt.
Het effect van warmtestraling op de temperatuurtoestand van de meetmachine, is in
hoge mate afhankelijk van de specifieke omgevingssituatie waarin de meetmachine is
opgesteld. Omdat het te ontwikkelen model vrij algemeen en eenvoudig moot zijn
worden daarom voorlopig de effecten van warmtestraling verder niet expliciet
beschouwd. Als gevolg van de temperatuurverdeling in de omringende lucht zal ook in
de meetmachine een temperatuurverdeling ontstaan. Hoewel het zeer waarschijnlijk is
dat er in de lucht niet-lineaire temperatuurverdelingen aanwezig zullen zijn, zal dit in
de metalen meetmachine constructie-delen vanwege het grote verschil in warmtegeleidings-eoefficient (minimaal een factor 1000, zie de materiaaleigenschappen-tabel in
bijlage B), nauwelijks niet-lineaire temperatuurverdelingen veroorzaken.
Met de term lineaire temperatuurverdeling wordt hier bedoeld, dat de temperatuurverandering gemeten langs een willekeurig georienteerde rechte, lineair met de afstand
langs deze rechte tooneemt.
Omdat het ontwikkelen van een model voor het dynamisch thermomechanisch gedrag
van 3D-meetmachines buiten het kader van dit onderzoek valt, wordt bij de verdere
beschouwingen uitgegaan van langzaam in de tijd varierende temperaturen zodat de
temperatuurtoestanden en de hieruit voortkomende geometrische vervormingen als
semi,gtationaire toostanden beschouwd kunnen worden.
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De temperatuursinvloeden vanuit de omgeving hebben derhalve, onder voorgaande
aannamen tot gevolg dat de, in een 3CMM-geleiding (i) optredende, stationaire
verandering in temperatuurverdeling, t.o.v. de referentie temperatuurverdeling
Oiref(Xi,Yi,Zi) beschreven kan worden door een functie van de vorm :
(frm 3.1)
waarin: t::.Oi
Xi, Yi en Zi

t::.Toi

t::.K~

de verandering (t::.) in de temperatuurverdeling van de i-geleiding
(met i E {x, Y, z}) ten opzichte van Oirer . [ K ]
de coordinaten zijn van een aan de i-geleiding gekoppeld lokaal
assen-stelsel met dezelfde orientatie als het machine-coordinatenstelsel. [m]
de verandering van de temperatuur in de oorsprong van dit lokale
assen-stelsel t.o.v. TOi in de referentie toestand. [ K ]
de verandering van de temperatuur-gradient in X-richting, t.o.v.
die in de referentie toestand van de i-geleiding. Hierbij wordt
aangenomen t::.K~ plaats onafhankelijk is, of anders gezegd, geen

functie van een X-, Y- of kOOrdinaat is. [Kim]
t::.K~ en t::.K~ net als t::.K~, maar dan in Y- resp. Z-richting . [ Kim]
Aan een term t::.K~, t::.K~ of t::.K~ of het begrip dat zij symboliseren wordt verder
gerefereerd als verschil-gradient (of kortweg t::.-gradient).
Het te verwachten effect van deze verschil-gradienten op de geometrie van een
geleiding (en meetliniaal) zal zijn dat een verschil-gradient in de bewegingsrichting van
een geleiding een kwadratisch verlopende lineariteitsafwijking zal veroorzaken, en dat
een gradient loodrecht op de bewegingsrichting van een geleiding voornamelijk een
kantelafwijking (kromtrekken) zal veroorzaken. Het principe van deze effecten wordt
toegelicht aan de hand van de voorbeelden geschetst in de figuren 3.3 en 3.4 waarin een
X-geleiding voor de eenvoud wordt voorgesteld door een op twee punten opgelegde
balk.
Ais eerste zal het effect van aIleen een verschil-gradient in de bewegingsrichting van de
in figuur 3.3 afgebeelde X-geleiding beschouwd. Ten opzichte van de referentietoestand is het verschil in temperatuurverdeling in X-richting:
x

x

t::.O (x) = t::.To + t::.K ·x
(frm 3.2).
(De subscripts "x" om aan te geven dat het hier de X-geleiding betreft, worden voor de
eenvoud weggelaten.)
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(fig 3.4): kantelafwijking

(fig 3.3): lineariteitsafwijking

Analoog aan de bekende vergelijking : ~L = V . L· ~T , is de lengte van een klein
stukje "dx" op plaats "x" van de geleiding nu in lengte toegenomen tot "dx + ~dx" ,
met; ~dx = V .dx.~(J\x) ,waarin "V" de lineaire uitzettingscoefficient van het
geleidings- of liniaal-materiaal voorstelt.
De lineariteitsafwijking als gevolg van de veranderde temperatuurverdeling (Txi) is nu
x

eenvoudig te berekenen volgens: Txi(x)

= ~(x) = U'J~(J\x).dx
o

t

wat met formule 3.2 dan oplevert: TXx(x) = V ·(~To·x

1
x 2
+ 2·~K
·x )

(frm 3.3),
(frm 3.4).

Het effect van een verschil-gradient loodrecht op de bewegingsrichting van die
geleiding wordt hier beschouwd aan de in figuur 3.4 geschetste X-geleiding met een
verschil-gradient in Z-richting. Ten opzichte van de referentie-toestand is het verschil
in temperatuurverdeling in Z-richting:
~i'(z) = ~Kz.z
(frm 3.5).
Dit betekent dat het temperatuurverschil"To - Th" tussen de onderkant (z = 0) en de
bovenkant (z = h) van de geleiding, toeneemt met de waarde: ~Kz. h .
Als gevolg hiervan zal de referentie kantel-afwijking op een bepaalde plaats "x"
toenemen met de waarde "dRYi". Ten opzichte van de referentie toestand is de lengte
van een klein stukje "dx" op plaats "x" van de geleiding op de hoogte z = h in lengte
toegenomen tot "dx + ~dx", met; ~dx = V ·dx·Kz·h ,terwijl dit stukje geleiding op
hoogte z = 0 de lengte "dx" heeft behouden. Nu is in figuur 3.4 eenvoudig te zien dat ;
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= dx, enj dRYi.(R + h) = dx + Adx, waaruit voIgt dat
Adx
Z
1
dRYx = -h- = U· dx· K ,en voor de kromtestraal: R = U' KZ •
De kantel afwijking t.g.v. de Z-verschilgradient op plaats "x" is dan :

dRyi·R
t

J

RVi(x) = U· AK • dx = U· AK • (x -~)
z

z

(frm 3.6),

waarbij als randvoorwaardej RYi(x = ~) = 0 is gebruikt, omdat de geleiding t.g.v. een
oonstante verschil-gradient zuiver circelvorrnig zal uitbuigen ("kromtrekken"), en er
precies midden tussen de opIegpunten geen verandering van kanteIafwijking zal
optreden.

RYx

_-.i

z

-----=~:..:::..:~---.r
TZx
x

Dat de temperatuurafhankelijke
rechtheidsafwijking Tzi t.g.v. de
z
verschil-gradient AK een kwadratisch
verloop in "x" zal vertonen is al in figuur
3.4 te zien. In figuur 3.5 is dit
verduidelijkt, en is tevens te zien dat de
relatie tussen Ryi en Tzi de volgende
vorm heeft :
t

t

a

TZx = R· (oos(RYx) - oos('2))
(fig 3.5): rechtheidsafwijking

Ais men in bovenstaande formule de cosinus
benadert door een tweede orde reeksontwikkeling, hetgeen voor kleine argumenten als Ryi en ~ volstaat, vervolgens de
Z

t

hoek "a" vervangt door; L/R, en de kromtestraal "R" door; 1/(U ·AK ) ,en RYx
volgens formule 3.6 invult, krijgt men:
TZi(x)

= U'A~Z'L2. [1

- 4'(r-i)2]

(frm 3.7).

Een verschil-gradient in Y-richting op de in figuur 3.4 geschetste X-geleiding heeft
soortgelijke temperatuursafhankelijke afwijkingen tot gevoIg als de Z-verschil-gradient.
Deze afwijkingen zijn dan de kantelafwijking Rzi en de rechtheidsafwijking Tyi , die
alleen door gebruik van andere randvoorwaarden, b.v. doordat de X-geleiding in de
V-riehting als een aan ren zijde ingeklemde balk met een vrij uiteinde besehouwd moot
worden, van de formules 3.6 en 3.7 zuBen afwijken.
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Aangenomen dat de geleidingen een symmetrische constructie• hebben, en de materiaal
eigenschappen homogeen verdeeld en isotroop zijn, wuden de volgende temperatuurafuankelijke (geometrische) afwijkingen t.g.v. de drie verschil-gradienten te verwachten
zijn bij de in figuur 3.2 geschetste TUE-3CMM:
il-Gradient in X-richting: TX~,
j uitzetting X-meetliniaal en -geleiding
TXy, RZy j 'kromtrekken' Y-geleiding
TX~, RY~ j 'kromtrekken' Z-geleiding
Ook kan, als gevolg van de il-gradient in X-richting, de temperatuur op de plaats van
de Y- en Z-as meetlinialen, afwijken van hun calibratie-temperatuur (T ref), wat een
(lineair verlopende) lineariteitsafwijking (TY~ of TZ~) in Y- of Z-richting veroorzaakt.
En analoog hieraan zuBen, als gevolg van de il-gradienten in de andere twee richtingen
de volgende afwijkingen optreden (zie fig 3.2):
~-Gradient in Y-richting: TYy, TY~ en RZ~, TY~ en RX~ , en (TX~ en TZ~)
~-Gradient in Z-richting: TZ~, TZ~ en RY~, TZyen RXy , en (T~ en TYy)
Als de verschil-gradienten niet plaats-onafhankelijk wuden zijn wals bij formule 3.1 is
aangenomen, dan kunnen ook de "torsie"-afwijkingen RX~, RY~ en RZ~ optreden. In
figuur 3.6 is dit effect voor een X-geleiding onder invloed van een positieve
verschil-gradient ~K~(y) geschetst.
Van de interne bronnen (aandrijvingen,
luchtlagers) worden hoofdzakelijk
locale effecten verwacht op de plaats
waar deze bronnen zich bevinden. Op de
plaats waar een motor op een geleidjng
is gemonteerd wordt deze geleiding

Y_.lo<:..--+-_.."

j'
Y

lokaal verwarmd. Dit locale verwarmen
kan plaatsvinden door: (1) de directe

(fig 3.6): torsie-afwijking R~

warmtestraling van deze motor, (2) warmtegeleirung via de bevestigings- punten en
door (3) de warmte-overdracht via de door de motor verwarmde lucht (zie figuur 3.7).
Als gevolg hiervan zal de geometrie van die geleiding dan oak lokaal vervormen.
Onderzocht moot worden in hooverre deze vervorming als stationair kan worden
beschouwd. De motoren worden namelijk bij de meeste 3CMM's tijdens het meetproces
nauwelijks belast, waardoor hun warmte-productie (en de hierdoor ontstane, van de
lokale temperatuurtoostand afuankelijke, vervorming) vrijwel niet varieert.

• Symmetrisch ten opzichte van een vlak (I,J) waarbij I de
gradient-richting voorstelt, en J de geleidingsrichting.
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(3)

(2)

(fig 3.7): warmte-afgifte motor

(fig 3.8): temp.-effect luchtlager

De luchtlagers verplaatsen zich tijdens het meetproces over de geleidingen, waardoor de
eventueel optredende 10kale temperatuur-beinvloeding (o.a. bepaald door de
temperatuur van de instromende lucht, en de temperatuur-verlaging t.g.v. de over de
restrictie noodzakelijke drukval), zich ook zal verplaatsen. De eventuele 10kale invloed
van luchtlagers op de geometrie van de geleidingen, kan derhalve in het algemeen niet,
in tegenstelling tot die van de motoren, als semi-stationair beschouwd worden.
Dat de drukval over de restrictie (zie figuur 3.8) een temperatuur-verlaging tot gevolg
heeft is te verklaren met het Joule-Kelvin-effect ~at dit proces, waarbij de enthalpie

(H) constant bUjft, beschrijft (zie formule 3.8).
(frm 3.8)

Joule-Keivin-effect :

Uit de toestandsvergelijking van een reeel gas voIgt dat de term
heersende drukken altijd kleiner is dan de term

[~]

bij de Wer
p

~ , zodat J,I, > 0 . Dit houdt in dat de

[~]

ook positief is, zodat de druk-val over de restrictie (1Jp = P2 -PI < 0 )
. H
leidt tot een temperatuurdaling (or < 0, dus T2 < T 1) van de door de restrictie
stromende lucht.
term

De grootte van de invloed van de interne bronnen op de temperatuurtoestand is
moeilijk van te voren af te schatten, en ook niet in een eenvoudig model te vangen.
De locale invloed van de motoren op een geleiding hangt samen met de constructie van
die geleiding daar ter plaatse. Dit zou eventueel m.b.v. een eindige elementen
programma en een PC weI te modelleren of beschrijven zijn, maar deze manier van
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modelvorming is te specifiek voor het algemene karakter van dit onderzoek. Met het
eventuele effect van motoren op de geometrie van geleidingen wordt bij de modellering
hier dan ook niet expliciet meegenomen. Met betrekking tot het effect van de koelende
werking van luchtlagers op de geometrie van geleidingen kan het volgende worden
afgeleid.
Per luchtlager zal zoals is aangegeven een lokale temperatuursverlaging t1T in het
onderliggende materiaal optreden. Daar dit in eerste instantie alleen lokaal optreedt zal
een vervormingseffect op het kokerprofiel van de X-geleiding optreden. Dit verwachte
beeld is voor de X-slede en de X-geleiding aangegeven in figuur 3.9

~s§~?-Y:
..............:_----......_-~
!

_-L_
---......
---- ,9"- ------~

.--

(fig 3.9): vervormingsbeeld X-geleiding op ren positie
De uitzettingseffecten te berekenen uit Ex

= t1t = O'·t1T wrgen voor een 10kale

spanningsopbouw te bepalen met elementaire mechanica beschouwingen ([H0089]).
Doorrekening met de bekende afwijkingen ([WAN89]) leert dat t.g.v. deze effecten een
locale kromming met een straal van R

= 23.6

.103 [m] kan optreden. Daar dit beeld

volgens figuur 3.9 voor de drie lagers optreedt, is voor een nominaal rechte balk weinig
effect te verwachten.
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Ook de verplaatsende luchtlager-invloeden worden hier, vanwege het niet stationaire
karakter, bij de modelvorming buiten beschouwing gelaten.
De consequentie van deze vereenvoudigde beschouwingswijze houdt in, dat de te
verrichten metingen zo ingericht dienen te worden, dat uit de resultaten ervan bepaald
kan worden, in welke mate het niet expliciet meenemen van de eventuele effecten van
warmtestraIing en de interne warmtebronnen de correctheid van het model beivloed.
Ret onderzoeken van het thermomechanisch gedrag van een gehele 3D-meetmachine is
een zeer complex en tijdrovend gebeuren. Men zou voor aIle drie de geleidingen, aIs
gevolg van de in aIle drie de as-richtingen optredende verschillende semi,;tationaire
temperatuur~radienten,de geometrische vervormingen en hun effect op de
meetnauwkeurigheid moeten bepalen. Riervoor ontbrak de tijd. Tevens was het voor
het verkrijgen van inzicht in deze problematiek niet nodig. Daarom beperkt dit
onderzoek zich tot het onderzoeken van het thermomechanisch gedrag van cen
kinematisch element (geleiding).

§ 3.3

Modelvorming

Als men nu de, voor dit onderzoek beschikbare, TUE-3CMM beschouwt (zie fig 3.2),
dan is het onderzoeken van het thermomechanisch gedrag van de z-geleiding niet erg
interessant. Als er niet aI te grote verschil~radienten in horirontaIe richting in
optreden zaI deze geleiding alleen een lineariteitsafwijking (TZ~) veroorzaken. Ook is
het vanwege de lagering van de Z-pinole (zie figuur 3.10), niet mogelijk om voldoende
sensoren op deze geleiding aan te brengen, ronder het bewegen van de pinole door de
geleiding te hinderen, wat het meten van geometrische afwijkingen bemoeilijkt. De
y ~eleidingen hebben als nadeel dat de modellering van het thermomechanische gedrag
van deze geleidingen niet eenvoudig is, door de vrij gecompliceerde inwendige
struktuur. Dit is waarschijnlijk met behulp van een eindige elementen software-pakket
(b. v. GIFTS) weI te doen, maar dit reikt voor het doel van dit onderzoek te ver.

De X~eleiding van de TUE-3CMM is voor het beoogde doel het meest geschikt. Ret
modelleren hiervan is vrij eenvoudig doordat deze geleiding onafhankelijk van de rest
van de machine kan vervormen. Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop deze
"brug"--eonstructie op de Y ~eleidingen is gelagerd (zie figuur 3.11).
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De holle koker constructie van deze geleiding maakt het mogelijk de temperatuursensoren ter bepaling van het temperatuur-profiel aan de binnenzijde aan te brengen,
zodat de beweging van de X-slede geen beperkingen ondervindt. De luchtlager
configuratie van deze X-slede is in figuur 3.12 weergegeven.

z

~.
x

(fig 3.10): luchtlager posities in de z-geleiding

z
...........................................

y

x
(fig 3.11): luchtlager posities in de Y-sleden, met de X-geleiding

(fig 3.12): luchtlager configuratie in de X-slede
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De X-geleiding is met betrekking tot verschil-gradienten in X- en Z-richting eenvoudig
te modelleren tot een, op twee punten opgelegde, 2D-balk waarvan de vervormingen
(Txi, RY~ en TZ~) in een X-Z vlak kunnen worden beschreven (zie fig 3.13). De
luchtlagering van de Y-sleden (zie fig 3.11) wordt in dit model weergegeven door de
vrijheids graden die de steunpunten wegnemen. Aan de linker zijde wordt alleen de
translatie in Z-richting tegengegaan,en aan de rechter zijde tevens de X-translatie.
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(fig 3.13): model X-geleiding TUE-3CMM in X-Z vlak
De in figuur 3.13 gebruikte aanduidingen stellen het volgende voor:
SP
de plaats van het punt op de liniaal dat bij uitzetting niet verschuift ten
opzichte van de geleiding (balk) ofweI het Statisch Punt.
LI
de meetlengte van de liniaal (meetbereik).
Lb
de hartafstand tussen de luchtlagergroepen van de Y-sleden (lengte halk)
Vm
Verschuiving van het midden van de liniaal t.o.v. het midden van de balk.
Vms
Verschuiving §tatisch punt t.o.v. het midden van de liniaal.
Xm
de (X-)coordinaat van het machine-meetsysteem.

y

RZx
v

•

(fig 3.14): model X-geleiding TUE-3CMM in X-V vlak
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Voor bet besebrijven van de vervormingen (RZi en TYi) t.g.v. een versebil-gradient in
Y-riehting, van de X-geleiding, kan bet model van een 2D-balk in bet X-V vlak
gebruikt worden zoals in figuur 3.14 is gesehetst. De lagering van de Ym-slede (zie
figuur 3.11) is hier weergegeven door de inklemming (recbts) die zowel de rotatie om de
Z-as als de translatie in X- en Y-riebting tegengaat. De lagering van de Yo-slede levert
in het X-Y-vlak geen enkele beperking van een vrijbeidsgraad op, en wordt bier (links)
voorgesteld door een vrij uiteinde.
Met behulp van de in de figuren 3.13 en 3.14 gepresenteerde modellen van de
X-geleiding van de TUE-3CMM kunnen nu, analoog aan de wijze waarop dit bij de
formules 3.3, 3.6 en 3.7 is gebeurd, de temperatuursafhankelijke geometrische
afwijkingen van deze geleiding bepaald worden. Hierbij wordt weer aangenomen dat de
(stationaire) verandering in de temperatuurverdeling van de X-geleiding beschreven
kan worden met formule 3.1 (zie pag 3.6) :

D..Ox = D..Tox

x
y
z
+ D..Kx·x
+ D..Kx·z
x + D..Kx·yx
x

[K]

( frm

3.9

= frm 3.1x)

De afleiding van de temperatuur-afhankelijke geometrische afwijkingen, die als gevolg·
van deze verandering in temperatuurverdeling worden verwacht, is opgenomen in
bijlage A. Hier worden nu alleen de resultaten van deze berekeningen gepresenteerd.
In deze formules (3.10 tim 3.14), wordt in pla.ats van de cOOrdinaat Xx , van het aan de
X-geleiding gekoppelde coordinaten-systeem, de machine- of meetliniaal-{X)ordinaat Xm
gebruikt. Dit is gedaan omdat deze cOOrdinaat, die toch al door de 3CMM bepaald
wordt, de input voor een meet- of correctie-programma zal zijn. Verder worden in deze
formules, naast de al bij figuur 3.13 verklaarde termen, ook de termen "UI" en "Ub"
gebruikt, die de lineaire uitzettingscoefficient van bet liniaal- respectievelijk bet
balk-materiaal voorstellen.
Als eerste worden de temperatuur-afhankelijke afwijkingen gegeven die m.b.v. bet
model in figuur 3.13 zijn bepaald. Ten gevolge van de gewijzigde temperatuurverdeling
zal er in X-ricbting een lineariteitsafwijking optreden van de vorm :
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De laatste twee termen van formule 3.10 zijn niet afhankelijk van X m , en stellen de
verschuiving van de meetliniaal ten opzichte van de positie in de referenti&-toestand
voor. Daar men met een 3CMM meestal relatieve metingen verricht, waarbij de
uiteindelijke meetwaarden bepaald worden door de onderlinge afstand tussen twee of
meerdere meetposities, zijn deze termen alleen van belang als men een positi&-bepaling
in het meetvolume wi! herleiden tot een positie in het coordinatensysteem van de
referenti&-toestand.
De gewijzigde temperatuurverdeling in de Z-richting heeft een kantel-afwijking om de
V-as (RY~), en een daarmee samenhangende rechtheidsafwijking in Z-richting (TZ~)
tot gevolg (zie figuur 3.13), die de volgende vorm hebben :
(frm 3.11)

(frm 3.12)

Met behulp van het in figuur 3.14 gepresenteerde model van de X-geleiding voor het
beschrijven van temperatuur-effecten in het X-Y-vlak zijn de, ten gevolge van een in
de Y-riehting gewijzigde temperatuurverdeling optredende, kantel-afwjjking om de
Z-as (RZ~) en de bijbehorende rechtheidsafwijking in Y-richting (TY~) bepaald. Deze
temperatuur-afhankelijke geometrisehe afwijkingen hebben de volgende vorm :
[rad]

(frm 3.13)

(frm 3.14)

§ 3.4

Invloed van versehil-gradienten 01> de meetnauwkeurigheid

In deze paragraaf wordt gekeken naar de invloed van de verschillende temperatuurafhankelijke geometrisehe afwijkingen van de X-geleiding op de meetnauwkeurigheid
van de TUE-3CMM. Hieruit kan dan afgeleid worden voor welke van deze afwijkingen
de meetnauwkeurigheid van de TUE-3CMM het meest gevoelig is. Ook kan hieruit
bepaald worden met welke nauwkeurigheid de verschil-gradienten en de temperatuur
van de meetliniaal bepaald moeten kunnen worden.
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Uitgaande van de formules 3.10 tim 3.14, kunnen direct de bijdragen van de
versehillende temperatuur-afhankelijke geometrisehe afwijkingen op de
meetonnauwkeurigheid van de beschouwde meetmaehine worden berekend. Bij deze
berekeningen wordt als realistische waarde voor de optredende versehil-gradienten
AK~, AK; en AK~ de waarde 0.2 [Kim] aangenomen. Van de bij deze verschilgradienten optredende temperatuur-afhankelijke geometrische afwijkingen wordt nu de
maximaal mogelijke bijdrage aan de meetonnauwkeurigheid bepaald bij het verrichten
van relatieve metingen met de TVE-3CMM. Bij deze berekeningen wordt de
verschuivings term Vm = 42 [mm] van de TVE-3CMM, ten opzichte van het
meetbereik van Ll = 900 [mm] van de X-liniaal verwaarloosd. Verder is de waarde van
de uitzettingscoefficient van deze stalen meetliniaal gelijk aan die van de X-geleiding
zelf, VI = Vb = 12 '1O~ [m/(m·K)]. Achtereenvolgens worden hier nu de
.
t
t
t
t
t
meetonnauwkeungheden ten gevolge van TXx, RYx, TZx, RZx en TYx afgeschat. Ook
t
wordt aangegeven wat een eventueel optreden van RXX voor effect op de
meetonnauwkeurigheid heeft.

T~

(zie formule 3.10)
Translati~afwijkingen worden rechtstreeks aan de tasterpunt doorgegeven.
- De maximale meetafwijking die door de lineaire uitzetting t.g.v. ATox optreedt is
a)

te berekenen uit ATX:~(ATox)max = Vl·Ll·ATox. Rieruit kan men dan kan
berekenen dat de nauwkeurigheid waarmee de absolute temperatuur van de liniaal
bepaald dient te worden 9 .10-2 [K] bedraagt als men A TX~( ATOx)max gelijkstelt
aan de resolutie van 1 '1O~ [m] van de TUE-3CMM meetlinialen. Voor deze
afwijking wordt bij veel meetmachines al gecorrigeerd, en is voor dit onderzoek
verder niet interessant.
- Er wordt nu aileen gekeken naar het effect t.g.v. de verschil-gradient AK~ = 0.2

[Kim], dus ATox = 0 [K]. De grootste bijdrage aan de meetonnauwkeurigheid
treedt op bij een meting over de maximale lengte (900 [mm]) en bedraagt
dan 1.0 '1O~ [m] in de X-richting.
b)

RY~

(zie formule 3.11)
z

Ret effeet van deze rotatie om de V-as t.g.v. de verschil-gradient L.\.K x = 0.2

[Kim], is een translatie van het tastpunt in X-riehting, te berekenen uit
AX taster = RY~. Zt , waarin Zt de afstand van het tastpunt tot de X-liniaal is. Bij
een relatieve maximale rotatieafwijking ARY~, te berekenen uit formule 3.11,
voIgt dan voor AX m= 0.90 [m] en Zt = 0.65 [m] , een maximale bijdrage aan de

meetonnauwkeurigheid van 1.3 '1O~ [m] in X-richting.
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c)

Tzi
(zie formule 3.12)
Ret effect van de zakking Tzi t.g.v. dezelfde verschil-gradient ~K~ = 0.2 [Kim],
levert met formule 3.12 een maximale relatieve meetafwijking, tussen X m = 0 of LI
en X m = L1/2, op van 0.2 -10--6 [m] in Z-richting.

d)

Rzi
(zie formule 3.13)
De rotatie Rzi voIgt analoog aan b) uit formule 3.13 waarbij voor de
verschil-gradient ~K; = 0.2 [Kim} een maximale relatieve rotatie afwijking ~Rzi
van 0.4 boogseconden optreedt. Voor precisie metingen levert de asymmetrische
geleiding structuur hierbij nog bijdrage aan de meetonnauwkeurigheid op in de
X-riehting van ~X = ~Rzi. Vp = 0.2 .10--6 [m], waarbij V p = 0.09 [m} de
afstand van de X-liniaal tot het midden van de Z-pinole is. Dit effect wordt groter
als taster-verlengingen worden toegepast.

e)

Tvi
(zie formule 3.14)
Analoog aan c) kan uit formule 3.14 de maximale translatie afwijking, bij een
relatieve meting, t.g.v. de verschil-gradient ~K; = 0.2 [Kim], tussen X m = 0
en X m = LI, bepaald worden. Deze bedraagt dan 1.0 . 10--6 [m] in de V-richting.

f)

RXi
Tenslotte het "torsie"-effect van de rotatie Rxi. Dit effect treedt op als een
verschil-gradient ~K~(y) of ~K;(z) aanwezig is. Dit zijn verschil-gradienten die
weI, in tegenstelling tot wat bij de modelvorming is aangenomen, van de plaats
afhankelijk zijn. De rotatie-afwijking RX~ levert evenals RV~ evenredig met de
lengte van de Z-pinole een translatie-afwijking van de tasterpunt in V-richting op.

Ais conclusie uit de bovenstaande schattingen kan worden vastgesteld dat van de
bijdragen door rotatie afwijkingen, de invloed van Rvi op de meetonnauwkeurigheid
het grootst is. En dat van de translatie afwijkingen t.g. v. verschil-gradienten de invloed
van Tvi en Txi op de meetonnauwkeurigheid het belangrijkst is.
Daar de onnauwkeurigheid in de temperatuurverschilmeting een factor tien kleiner is
dan de hier aangenomen verschil-gradienten, kan geconcludeerd worden dat, zolang de
afstand tussen de twee temperatuursensoren waarmee een temperatuurgradient wordt
bepaald 100 [mm} of meer bedraagt, de temperatuurverdeling met het in hoofdstuk 2
beschreven temperatuur meetsysteem voldoende nauwkeurig kan worden bepaald.
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BOOFDSTUK 4: MEET=OPSTELLINGEN en -PROCEDURES
tel bepaliq van de relatie tussen de
temperatuuryerdeling en geometrie van de 3CMM.

Bet doel van de, in dit boofdstuk te behandelen, gecombineerde temperatuur- en
geometrie-metingen, is te bepalen welke temperatuurveranderingen, op welke plaatsen,
karakteristiek zijn voor een bepaalde geometrische vervorming. Pas als dit bekend is
kunnen de benodigde gegevens voor bet toepassen van software correctie, ofweI CAA,
voor deze temperatuur-&fhankelijke afwijkingen bepaald worden.
In paragraaf 4.1 worden de gebruikte sensoren configuraties van bet in boofdstuk 2
beschreven temperatuurmeetsysteem, waarmee de verschillende temperatuurprofielen
bepaald zijn, toegelicht. De meet-instrumenten en -opstellingen die gebruikt zijn voor
bet bepalen van de geometriscbe afwijkingen bij de verschillende
temperatuurtoestanden worden beschreven in paragraaf 4.2. De wijze waarop bet
creeren van verschillende temperatuurtoestanden moge1ijk werd, is weergegeven in
paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 zijn de meetprocedures, voor bet bepalen van de
verschillende afwijkingen en de lucbt1ager~ffecten, alsmede de gegevensverwerking,
weergegeven. In paragraaf 4.5 zijn dan de resultaten van deze gecombineerde metingen
gepresenteerd.

§ 4.1

Meetopstelling voor temperatuurprofielmetingen

Bet is mogeliJI om met bet in boofdstuk twee beschreven meerpunts temperatuurmeetsysteem in korte tijd ( 1 tot 4 minuten) op meerdere plaatsen op de 3CMM de
temperatuur te bepalen. Een verzameling van deze temperaturen in combinatie met de
plaats van de sensor waar deze gemeten zijn, levert bet temperatuurprofiel op een
bepaald tijdstip op. Bet temperatuurprofiel geeft dus een beperkt beeld van de
werkelijke temperatuurverdeling die op een bepaald moment in de 3CMM, of een dee!
daarvan, aanwezig is.
Bet temperatuur-meetsysteem beschikt over een 37-tal sensoren waarmee bet
maximale aantal van temperatuur-meetplaatsen waaruit een temperatuur-profie1 kan
worden opgebouwd is vastgelegd. Bet temperatuurmeetsysteem biedt overigens de
mogelijkheid dit aantal uit te breiden tot maximaal 97 sensoren. Als men met bet nu
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besehikbare aantal sensoren zowel de globale temperatuurwijzigingen, t.g.v. externe
invloeden, als de locale temperatuur-wijzigingen, t.g.v. de interne invloeden, in de
temperatuur-verdeling van de 3CMM wil kunnen vastleggen, moot de plaatsing van de
temperatuur,;ensoren zo efficient mogelijk gebeuren.
Zoals in hoofdstuk drie is vastgesteld, dient vooral gekeken te worden naar het effect
van versehil-gradienten, ofweI een veranderende temperatuur-verdeling, in vertikale
(Z-) riehting op de geometrie van de horizontale geleidingen. Voor bet vaststellen van
een versehil-gradient in Z-richting dienen twee sensoren in vertikale riehting zover
mogelijk uit elkaar op een geleiding geplaatst te worden. Om in staat te zijn de effeeten
t.g.v. de aandrijfmotor en de luehtlagers van de slede te onderzooken, zullen dergelijke
sensoren paren op meerdere plaatsen in de bewegingsricbting van de geleiding geplaatst
moeten worden. Dit maakt het mogelijk de temperatuurveranderingen op de plaats van
de motor en de slede-Iuehtlagers te relateren aan temperatuurveranderingen van een
ander gedeelte van de geleiding.

motor

ML

(fig 4.1): configuratie temperatuursensoren in de X-geleiding
In figuren 4.1 tot en met 4.3 is aangegeven waar de temperatuur,;ensoren, aangegeven
met een omcirkeld nummer, in de geleidingen van de TUE-3CMM zijn aangebracht.
Verder zijn in deze figuren aangegeven de plaatsen waar de motor (M) en de
meetliniaal (ML) op de desbetreffende geleiding zijn bevestigd.
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In figuur 4.1 is de gebruikte sensoren-configuratie voor de X-geleiding weergegeven.
Deze sensoren zijn aan de binnenkant van de holle X-geleiding aangebracht zodat de
beweging van de X-slede over de geleiding niet gehinderd werd. In eerste instantie zijn
er zestien sensoren in groopjes van vier, op versehillende plaatsen in X-riehting, in de
X-geleiding geplaatst. Op deze wijze is het mogelijk om het temperatuur-versehil in
rowel Z- als Y-richting aan twee zijden van de X-geleiding op vier verschillende
X-posities te bepalen. Zo kan het eventuele optreden van een verschil in
temperatuur-verdeling tussen voor- en

achter~ijde, respectievelijk

boven- en

onder~ijde,

worden opgemerkt. Een groopje van vier sensoren is in de beurt van de
X-slede aandrijving geplaatst om de lokale invloed van deze motor op de
temperatuur-verdeling van de X-geleiding te kunnen deteeteren. Verder zijn de andere
drie sensoren groopjes met min of meer gelijke afstanden over de X-geleiding verdeeld
om de aanname van een op elke X-positie evengrote verschil-gradient te kunnen
verifieren, en om de beinvloeding van de temperatuurverdeling ten gevolge van de
positie van de luchtlagers van de X-slede vast te kunnen stellen. Ook kan met de op
liniaal-hoogte geplaatste sensor van elk viertal, het temperatuur verloop van de
meetliniaal bij de verschillende temperatuurtoostanden bepaald worden.
Om de totale temperatuurtoostand van de TUE-3CMM te kunnen monitoren is ren rij
sensoren (nummers 1, 5, 9, 13) er later weer uitgehaald,om in de andere geleidingen te
worden geplaatst. Door de temperatuursensoren over meerdere geleidingen te verdelen
is het mogelijk aan meerdere geleidingen gecombineerde metingen uit te vooren ronder
de sensoren configuratie telkens te mooten verplaatsen, hetgeen een langdurige
aangelegenheid is. Na het verwijderen van deze rij sensoren kan nog steeds, zij het aan
ren zijde het temperatuursversehil in Z- en Y-riehting op meerdere X-posities van de
X-geleiding bepaald worden.
motor

z

~x
(fig 4.2): eonfiguratie temperatuursensoren in de Y-geleidingen
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Ook in de Y-geleidingen zijn temperatuursensoren, in drie groepen van twee of drie
sensoren per Y-positie, geplaatst zoals geschetst is in figuur 4.2. Voor de
ondersteunende geleiding Yo, zijn de sensoren paren zo geplaatst dat er alleen een in yen Z-richting optredende verandering in temperatuurverdeling kan worden
waargenomen. Dit, omdat het zijwaarts uitbuigen t.g.v. van een eventuele verandering
van de temperatuurverdeling in X-richting, geen effect beeft op de positie of orientatie
van de X-geleiding. Dit is bij de andere Y-geleiding weI van belang zoals uit de
lageringsconfiguratie weergegeven in figuur 3.9 blijkt. Helaas was bet, vanwege de
interne constructie van de Ym-geleiding, Diet mogelijk om de temperatuur~ensoren
ver uit elkaar te plaatsen. Ook was bet niet mogelijk in bet midden van de
Ym-geleiding het temperatuurverschil in dwars-richting te meten. WeI is dit aan de
uiteinden van deze geleidingen gedaan. De temperatuur van de Y-meetliniaal wordt
door twee temperatuur~ensoren gemeten.
Op de Z-pinole, waarvan de constructie geen mogelijkheid hood om ronder de beweging
door de Z-geleiding te hinderen meer temperatuursensoren aan te brengen, zijn alleen
twee sensoren bovenin geplaatst om met een buitenom aan de onderkant van de pinole
te bevestigen sensor bet temperatuurverloop van de Z-liniaal te kunnen bepalen.
Dit is in figuur 4.3 weergegeven.
Om de relatie tussen de temperatuurverdeling in de lucht met die in de 3CMM
te kunnen vergelijken, zijn er 8 temperatuursensoren op aluminium plaatjes, die als
warmte-collectoren dienen, in de omgeving
van de meetmachine in de lucht opgehangen,
roals in figuur 4.4 is geschetst.
Bij ren hoekpunt van de 3CMM zijn 5 sensoren
met een onderlinge afstand van 0.5 meter
in hoogte-richting opgehangen, om bet
temperatuurverloop in Z-richting in de
lucbt bij de verschillende temperatuurtoestanden te kunnen bepalen. Ter boogte
van de X- en Y-geleidingen zijn er op de
drie andere hoekpunten ook sensoren
opgehangen, om de optredende temperatuurverscbillen in borizontale riehting in
de lucht te kunnen bepalen.
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(fig 4.3): temperatuursensoren
op de Z-pinole
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(fig 4.4): configuratie temperatuursensoren in de lucht.

§ 4.2

meet-instrumenten en -opstellingen voor geometrie-metingen

Uit de modelvorming van de X-geleiding in hoofdstuk 3 blijkt dat vooral het meten van
de rotaties, en in mindere mate het metenvan rechtheden, van belang is.
Voor het meten van de rotaties Ryi en Rzi zijn een autocollimator en een
laserinterferometer als meetinstrument gebruikt.
- Ben autocollimator is een optisch hoekmeetinstrument met een resolutie van 0.2
boogseconden en een absolute onnauwkeurigheid van 0.5 boogseconden die evenwel bij
nauwkeurige metingen na correctie tot 0.2 " kan worden teruggebracht (zie [KON88]).
De werking van dit meetinstrument berust op bepalen van het verschil in hoek tussen
de evenwijdige uittredende lichtbundel en de door de reflector weerkaatste. Ben nadeel
van de autocollimator is de gevoeligheid voor veranderingen van de brekingsindex van
lucht in de meetbundel, en de aanwezige hysterese waardoor de metingen altijd vanuit
ren richting benaderd mooten worden. Ook is deze meting hier niet te automatiseren
omdat de meting zuiver optisch en handmatig moot worden uitgevoord.
- Met behulp van een laser-interferometer en een dubbele tripelreflector kunnen de
rotaties Ryi en Rzi met een resolutie van 0.1 boogseconde bepaald worden, waarbij
een absolute onnauwkeurigheid van 0.1 boogseconde haalbaar is (zie [SCH88]).
De werking van deze meting berust op het bepalen van het verschil in afgelegde
weglengte van twee laserbundels, door middel van het optisch doppler effect, dat met
behulp van de bekende afstand tussen de twee tripelreflectoren wordt omgerekend naar
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een verschil in hoek. Deze meting is vrij gemakkelijk te automatiseren daar de
laserinterferometer een IEEE-i88 parallel-interface uitgang bezit, waardoor de
meetwaarden door een computer met gelijke interfacing, kunnen worden ingelezen.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de interfacing ten behoeve van het
automatische meten met de laserinterferometer zie [SPA89]. In figuUf 4.5 is een
opstelling geschetst waarin het meten van de rotatie Rvi met een laserinterferometer
aan een portaal-3CMM wordt weergegeven. Voor de TUE-3CMM van het brug-type is
de opstelling identiek. Aan deze opstelling is een computer gekoppeld die behalve de
laserinterferometer, oak de 3CMM bestuurt en uitleest. Hiermee worden rechtstreeks de
meetwaarden Rvi als functie van de X-eoordinaat vastgelegd. Bij het meten van de
rotatie Rzi wordt het optisch gedeelte van de laserinterferometer opstelling 90 graden
om de X-as gedraaid. Een meetopstelling voor het meten met de autocollimator, is
geschetst in figuur 4.6, het betreft hier evenals bij de laserinterferometer de rotaties
Rvi en Rzi. Met de autocollimator kunnen Rvi en Rzi evenwel tegelijk als functie
van de X-eOOrdinaat gemeten worden.

z

(fig 4.5): laserinterferometer opstelling voor het meten van

Rvi

z

(fig 4.6): autocollimator opstelling voor het meten van

Rvi en RZ~
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het dak van de tent te beletten. De temperatuur-tent heeft een hoogte van 2.5 meter,
een lengte van 3.0 meter en een breedte van 2.5 meter
.' .

c

A

(fig 4.8): de temperatuur-tent
A :Dexion frame
D : Verwarmingselement

B :Landbouwplastic
C :Tempex isolatielaag
21 tim 26 : sensoren voor de luchttemperatuur

Het is mogelijk het verwarmingselement op verschillende posities te plaatsen waardoor
de temperatuurverdeling in de tent kan worden beinvloed. Zoals al in § 4.1 is gemeld,
zijn ter hoogte van de sensoren 23 en 26 nog twee extra sensoren (nummers 27 en 28)
geplaatst om het temperatuurverloop in Y-richting in de lucht vast te leggen. Een
karakteristieke temperatuurverdeling in de lucht die met deze opstelling kan worden
bereikt is weergegeven in de figuren 4.9a en 4.9b .
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(fig 4.9a): temperat uurverdeling
in Z-richti ng

@f
(fig 4.9b): temperatuurverdeling
in X-V vlak
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§ 4.4

Meetprocedures

De meetprocedures zijn onder te verdelen in meetprocedures voor metingen waarbij de
optredende rotaties Ryi en Rzi als functie van de gecreeerde temperatuurtoestand
bepaald worden ,en meetprocedures voor metingen waarbij de translaties Tzi en Tyi
als functie van de temperatuurtoestand bepaald worden.
De rotatie metingen kunnen worden gesplitst in:

§ 4.4.1
§ 4.4.2

de metingen met de autocollimator waarbij de meetresultaten via het
toetsenbord zijn ingevoerd,
de metingen met de laserinterferometer waarbij de meetwaarden automatisch
via de IEEE-488 interface in de computer worden ingevoerd.

-opmerking: De metingen met de autocollimator zijn in het begin uitgevoerd. Op dat
moment was de laserinterferometer Diet beschikbaar, en moesten er op
korte termijn toch meetresultaten beschikbaar komen, om in de
dissertatie [TEE89] te kunnen worden vermeld ter illustratie van het
thermomechanisch gedrag van 3CMM's en het effect hiervan op de
meetnauwkeurigheid.
De translatie-metingen zijn direct met de laserinterferometer bepaald en vastgelegd
(zie § 4.4.3). In § 4.4.4 worden de meetprocedures ter bestudering van de luchtlager
effecten besproken. In § 4.4.5 wordt een algemene beschrijving van het meetprogramma
LASERPAK en de hiermee mogelijke gegevensverwerking gegeven.

Meetprocedure beschrijvingen

§ 4.4.1

Autocollimator metingen

Bij deze metingen evenwijdig aan de X-as is de spiegel (reflector) op de taster-positie
aan de Z-pinole bevestigd, zodat bij verplaatsing van de X-slede de hoekveranderingen
RYx en RZx direct in de autocollimator kunnen worden afgelezen. De verplaatsing van
de X-slede wordt ingesteld met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld
meetprogramma LASERPAK dat tevens de temperatuurmeetwaarden met behulp van
het temperatuurmeetsysteem bepaalt. Tijdens de meting dient de afgelezen
autocollimatorwaarde RYx, respectievelijk RZx, via het toetsenbord te worden
ingevoerd. Hieruit kan dan met dit meetprogramma de waarde van RYx,
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respectievelijk RZx, grafisch worden weergegeven als functie van de X-eoordinaat.
Om eventuele drift effecten te kunnen elimineren worden deze metingen zowel heen als
terug uitgevoerd. Zowel de totale meetlengte als de intervallengte kunnen vooraf in het
meetprogramma worden ingegeven. De totale meetlengte was hier 900 [mm] en de
intervallengte 100 [mm]. Bij een dergelijke meting werden de temperatuursensoren
uitgelezen voor aanvang van de autocollimatormeting, voor de teruggaande meting, en
na afloop. Deze temperatuurmetingen zijn vooral bedoeld om vast te stellen of de
aangebrachte temperatuurgradienten voldoende stabiel waren gedurende de meettijd.
De bovenstaande procedure is bij twee verschillende temperatuurverdelingen uitgevoerd
waarbij de ene als referentie temperatuurverdeling fungeerde, en de andere om het
effect van het thermomechanisch gedrag van de meetmachine vast te leggen. De
waarden voor Ryi en Rzi zijn nu te bepalen door het verschil te nemen van de bij de
verschillende temperatuurtoestanden gemeten waarden van RYx, resp. RZx. In de
referentie toestand was de gemiddelde temperatuursgradient in Z-richting van de
X-geleiding 0.25 [Kim], en in de verwarmde toestand, zoals in § 4.3 beschreven 1.24

[Kim].
Zoals reeds vermeld, zijn deze metingen in het begin uitgevoerd. De in § 4.1 geschetste
sensoren configuraties waren dan ook nog niet in gebruik. AHeen de configuratie van 16
sensoren in de X-geleiding (zie fig 4.1) was reeds aanwezig. Verder waren er 6 lucht
sensoren met een onderlinge afstand van 0.5 [m] in hoogte-richting opgehangen op de
plaats waar in figuur 4.4 sensor 26 is gesitueerd. Ook de tempex isolatie laag (zie fig
4.8) was nog niet aangebracht. De reden dat deze metingen hier worden behandeld is
dat de gecreeerde temperatuurverdeling in de lucht als gevolg van het ontbreken van
deze isolatie laag verschilt van de met de in figuur 4.8 geschetste opstelling bereikte
temperatuurverdeling. Ook zijn de hiermee bepaalde meetresultaten verschillend van de
met de laserinterferometer verrichte metingen.

§ 4.4.2

Laserinterferometer rotatie-metingen

Bij deze metingen zijn de laser zelf, en de straaldeler, op de meettafel bevestigd. De
dubbele tripelreflector is hier op de tasterpositie aan de Z-pinole bevestigd, zodat bij
het verplaatsen van de X-slede danwel de Y-sleden de rotatie RYx, respectievelijk
RXy, door de laserinterferometer wordt bepaald. Deze metingen zijn geheel
automatisch uit te voeren met het programma LASERPAK, omdat zowel de
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TUE-3CMM, het temperatuurmeetsysteem en de laserinterferometer via IEEE-488
interfacing zijn te besturen en uit te lezen. AIleen het uitrichten van de
lasermeetopstelling, evenwijdig aan de te meten as-richting, dient nog handmatig te
gebeuren. Het meetprogramma is verder zo ingericht dat ook hier na het in gegeven van
de intervallengte, het aantal te nemen samples per meetpunt, en de totale meetlengte,
de positionering van de slede en het uitlezen van de bijbehorende macbine-coordinaten
door dit programma wordt gecontroleerd. Hierbij wordt dan de waarde van RYx, of
RXy, als functie van de machine-cOOrdinaat voor een heen- en terug~aande meting
bepaald. Ook worden bier analoog aan § 4.4.2 bij aanvang, op het keerpunt, en na
afloop van de interferometermeting de temperatuursensoren uitgelezen.
Ook deze procedure is bij twee verschillende temperatuurtoestanden uitgevoerd om de
waarde voor Ryi en RXy te kunnen bepalen. Voor de metingen van RYx is de totale
meetlengte 900 [mm] en voor RXy 550 [mm], en voor beiden is als intervallengte 50
[mm] genomen.

§ 4.4.3

Laseri nterferometer rechthei ds-meti ngen
t

t

De meetprocedure voor het meten van de rechtheden TZx en TYx verloopt geheel
analoog aan de meetprocedure voor de bepaling van de rotatie RXy met de laserinterferometer zoals hierboven is beschreven. Bij deze metingen, evenwijdig aan de
X-as, zijn de laser en de rechtheidsspiegel op de meettafel bevestigd, en is het
Wollaston-prisma op de tasterpositie van de Z-pinole aangebracht.

§ 4.4.4

Meetprocedures ter bepaling van het luchtlager-€ffect

Vanwege de symmerische configuratie van de luchtlagers in de X-slede wordt er weinig
verwacht van rotatie metingen ter bepaling van het eventuele effect van luchtlagers op
de geometrie van de X~eleiding. Daarom is een rechtheidsmeting uitgevoerd waarbij
de X-slede na langdurig aan het begin, of einde, van de X~eleiding te zijn
gepositioneerd, naar bet midden van deze geleiding werd verplaatst, waarna dan op
deze positie met bepaalde tijdsintervallen het temperatuurprofiel en de
rechtheidsafwijking werden bepaald.
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§ 4.4.5

Beschrijving van het LASERPAK meetprogramma

Dit meetprogramma voor het meten van geometrische afwijkingen aan de TUE-3CMM
was reeds in het Laboratorium voor Geometrische Meettechniek ontwikkeld ten
behoove van het promoti~nderzoek beschreven in [TEE89]. Dit meetprogramma is in
het kader van dit onderzoek, naar het thermomechanisch gedrag van 3CMM's,
uitgebreid met een temperatuur-meetgedeelte dat het in hoofdstuk 2 beschreven
temperatuur-meetsysteem aanstuurt en uitleest. Ook is de gegevensverwerking van de
hiermee bepaalde temperatuurprofielen in LASERPAK geimplementeerd.
Bepaling meetgegevens
Ret meetprogramma is menu-gestuurd, en in het hoofdmenu kan worden gekozen uit ;
(1) het verrichten van geometrische metingen al dan niet gecombineert met het bepalen
van temperatuurprofielen, en (2) het verrichten van zelfstandige temperatuurmetingen,
of (3) het wijzigen van de uit te lezen sensoren configuratie waaruit het temperatuurprofiel is opgebouwd. Rieronder worden deze opties kort toegelicht.
(1) - Voor aanvang van een verder automatisch verlopende geometrische meting moet
eerst worden ingegeven wat voor meting het betreft; lineariteit, rechtheid of
rotatie. Vervolgens met wat voor meetinstrument er gemeten gaat worden; de
laserinterferometer, of een ander meetinstrument waarvan de meetwaarden dan
via het toetsenbord moeten worden ingevoord.
- Om de TUE-3CMM tijdens de meting te besturen moot worden ingegeven; de
begin- en eind-positie van het meettraject, het aantal intervallen waarin dit
traject moet worden onderverdeeld, en het aantal samples per meetpunt.
- Bij de optie TEMPSCAN dient te worden aangegeven of de geometrische meting
met of zonder het bepalen van de bijbehorende temperatuur-profielen moot
worden uitgevoord.
- De meting: Bij elk meetpunt wordt de gemiddelde waarde van de samples
genomen, deze meetwaarden worden of automatisch via de IEEE-488 interface
uitgelezen of het programma wacht totdat deze via het toetsen-bord zijn
ingegeven. De verplaatsing van de 3CMM taster naar het volgende meetpunt
wordt automatisch door het meetprogramma uitgevoerd.
- Op deze wijze wordt de geometrische afwijking als functie van de machine
coordinaten, bij het heen en terug doorlopen van het meettraject bepaald. deze
gegevens worden, eventueel sarnen met de bij aanvang, op het keerpunt en na
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afloop van de meting bepaalde temperatuur-profielen en de hiervoor van
belangzijnde sensoren-ronfiguratie, op floppy-disk opgeslagen.
(2) - Bij het verrichten van zelfstandige temperatuur-profielmetingen, los van een
geometrische meting, dient te worden ingegeven, het totale aantal te verrichten
temperatuur-profiel metingen, en met welk tijdsinterval deze mooten worden
bepaald. Ook deze gegevens worden, met de gebruikte sensoren-ronfiguratie, op
floppy-disk opgeslagen.
(3) - Bij het wijzigen of opnieuw invoeren van de sensoren-ronfiguratie waaruit het te
meten temperatuur-profiel is opgebouwd, dient de volgende voor de
temperatuur-gegevensverwerking belangrijke data te worden ingegeven. Ret
totale aantal van de sensoren waaruit het temperatuur-profiel is opgebouwd, en
de positie in langsrichting op een geleiding van de diverse sensoren-paren.
- Ook dient de onderlinge afstand in hoogte- en dwars-richting van de rijen
sensoren waarmee de temperatuur-gradient als functie van de positie in
langsrichting wordt bepaald te worden ingevoerd. Van een rij sensoren kan
worden aangegeven dat deze het temperatuurverloop langs een meetliniaal
bepalen.
- Deze gegevens worden in een voor het LASERPAK-programma beschikbare file
opgeslagen.
Gegevensverwerki ng
AIle hierboven opgeslagen gegevens kunnen op een printer worden afgedrukt.
Ook kunnen de meetgegevens verder worden verwerkt op de hierna beschreven wijze.
Van de volgens (1) bepaalde geometrische meetgegevens wordt zowel de gemiddelde
meetwaarde van de heen- en terug-meting, als het verschil tussen deze meetwaarden,
als functie van de bijbehorende coordinaten bepaald.
Van de bij (1) of bij (2) gemeten temperatuur-profie]en kan middels de bij (3)
ingegeven gegevens de waarde van de temperatuur-gradienten in hoogte- en/of
dwars-richting op de verschillende posities langs een geleiding worden bepaald.
Deze temperatuur-gradienten, en ook het temperatuurverloop langs een liniaal, kunnen
voor verschillende momenten, b.v. bij aanvang, het keerpunt en na afloop, tijdens een
meting worden bepaald.
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De volgens de hiervoor beschreven methode verwerkte gegevens kunnen zowel op het
beeldscherm als op een plotter grafisch worden weergegeven. In figuur 4.10 is als
voorbeeld van een geometrische meting met bijbehorende temperatuur-profielen deze
grafische weergave gegeven.
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(fig 4.10): plotter-plaatje meet~egevens

§ 4.5

§ 4.5.1

Meetresultaten
De meting van RY~ met de autocollimator

De meetopstelling is opgebouwd als in § 4.4.1 is beschreven. Bij deze metingen Zijn de
rotaties RYx gemeten en de bijbehorende temperaturen van de X~eleiding en de
omgevende lucht. In figuur 4.11 is de relatieve gradient of verschil~radient VTZ(Yl)
van de X~eleiding gegeven en in figuur 4.12 is de relatieve gradient VT z(Y2) gegeven
voor dezelfde geleiding. De posities Yl en Y2 corresponderen met de voor en achterkant,
in Y-richting gezien, van de X-geleiding. Naast de vertikale verschil~radienten voIgt
hieruit ook het gedrag van de horizontale gradienten VTy(zd en VTy(Z2), waarbij Zl en
Z2 corresponderen met met de onder- en boven-kant van de X~eleiding. Deze relatieve
gradienten zijn weergegeven in de figuren 4.l1a en 4.12a
- 4.15-

I'

'17; (Ya.)

(A!nJ)

~

1,0

X

O,5[

o

550

2/0

~5"O

1220

X
(min)

I

0

210

(fig 4.11): versehil-grad. voor

,

)

!

:>

X

122:) (~rn)

(Kim) v7jdz 2 )

r

1,0

'0
• If

0,5
C

I

- 850

(fig 4.12): versehil-grad. aehter

iJTy (z)

(Kim)

550

I......-------'x~

210

x-

_ _---'-

550

_+

850

I~: ~

(fig 4.11a): versehil-grad. onder

JE

o,s-

x

X

(mm)

)(

!

0

~
21O

x.
,

550

1220

(fig 4.12a): versehil-grad. hoven

De gradienten geven behalve informatie over RYx ook nog informatie over RXx
(torsie-effeeten van de X-geleiding). De optredende rotaties RY~, zie figuur 4.13, geven
voor deze versehil-gradienten een maximaal effect van 1.8 ". Dit werkt door met een
maximaallineair effect op de tasterpositie in X-riehting van 5.8 [/lm]. In figuur 4.14 is
het bijbehorende temperatuur-profiel in de lueht weergegeven, zoals met de
verwarmingsunit in de "tent II is geereeerd. De metingen zijn een aantal malen herhaald
en gaven binnen de meetnauwkeurigheid dezelfde resultaten. In figuur 3.13 is ook
opgenomen de theoretisehe kromme (de onderbroken lijn) die gesehat is uit de
versehil-gradient metingen zoals die in figuur 4.11 en 4.12 zijn gepresenteerd.
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Rotatie metingen RYx met de laserinterferometer

§ 4.5.2

Deze opstelling is opgebouwd als eerste proefmeting waarbij veel aandacht is besteed
aan de koppeling tussen laserinterferometer, meetmachine en computer (HP-9121). De
meetopstelling is beschreven in § 4.4.2 . De opgetreden relatievegradienten VT Z (Yl) zijn
in figuur 4.15 gegeven voor een heen-en terug-meting.In figuur 4.16 is het gemeten
effect RY~ weergegeven. De gestippelde grafiek is wederom het berekende effect.,
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(fig 4.15): Relatieve gradient VT z (Yl) voor heen (-) en terug (--) meting
t

Opmerkelijk is dat ondanks de gemeten gradienten de gemeten rotaties RYx
aanmerkelijk kleiner zijn dan bij de meting met de autocollimator, en vergeleken met
de berekende waarde. Uit analyse van de insteltijden van de diverse aangebrachte
gradienten is gebleken dat hier een insteltijd van ongeveer een uur is gehanteerd, en
voor de autocollimator-meting ongeveer drie UUT. De opgetreden verschillen zijn dan
ook vrijwel zeker te wijten aan de tijdsconstante van de machine. Deze veronderstelling
wordt onderbouwd met de resultaten van een recente meting (door [80089]), waarvan
de resultaten zijn weergegeven in de figuren 4.17 en 4.18. Door tijdgebrek was het niet
mogelijk verificatie metingen nit te voeren, dit heeft er ook toe geleid dat de
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rechtheidsmetingen niet meer apart zijn uitgevoerd daar deze afwijking ook uit de
gemeten resultaten van RY~ zijn af te leiden.
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§ 4.5.3

Effecten van luchtlagers

Daar uit de afschatting zoals in hoofdstuk drie ten aanzien van de vervorming voIgt dat
de kromtestraal zeer groot is en de effecten elkaar gedeeltelijk tegenwerken, is de
rechtheidsafwijking
gemeten zoals deze door de gradient-wijziging optrad evenals
de wijziging van de gradient zelf. In figuur 4.19 is de gradient-wijziging opgenomen en
in figuur 4.20 de gemeten rechtheidsafwijking zelf. De rechtheidsafwijking is gemeten
op een positie in het midden van de geleiding, als functie van de tijd direct na het
arriveren van de X-slede op de meetpositie. Het resultaat geeft aan dat het effect, zoals
verwacht gering is.
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HOOFDSTUK 5 :

BEPALING GEGEVENS voor CAA

In dit boofdstuk wordt aangegeven boe in principe uit de resultaten van de in
boofdstuk 4 gepresenteerde metingen, die gegevens bepaald kunnen worden waarmee
Computer Aided Accuracy (CAA) ofwel software-rorrectie mogelijk wordt. Het
feitelijke corrigeren van de temperatuur-afbankelijke meetafwijkingen, danwel bet
ontwikkelen van een correctie-model biervoor, valt buiten bet kader van dit onderzoek.
Hier wordt, in paragraaf 5.1, alleen bepaald welke informatie voor bet corrigeren van
temperatuur-afbankelijke meetafwijkingen van belang is, en in wat voor vorm de invoer
van deze gegevens zou kunnen plaatsvinden. Vervolgens wordt, in paragraaf 5.2, dan
aangegeven boe uit meetresultaten deze gegevens kunnen worden bepaald. In paragraaf
5.3 wordt ten slotte kort ingegaan op de te verwachten nauwkeurigbeidsverbetering van
een met deze vorm CAA uitgerustte 3CMM.

§ 5.1

Beschouwing benodigde invoergegevens voor temperatuur-eorrectie

Zoals al in hoofdstuk ren en drie is aangegeven zijn temperatuur-afbankelijke
afwijkingen te beschouwen als het temperatuur-afbankelijke deel van de geometriscbe
afwijkingen. Ais de temperatuurtoestand van een 3CMM zicb nooit wu wijzigen, dan
kan volstaan worden met bet bescbrijven van de geometriscbe afwijkingen als functie
van drie (X, Y en Z) coordinaten die de onderlinge positie van de meetmacbinegeleidingen bepalen.
Ais daarentegen de temperatuurtoestand van de machine weI significant veranderd in
de loop van de tijd, dan zal bij bet corrigeren van de geometriscbe afwijkingen niet
alleen de meetpositie van de 3CMM van belang zijn, maar zal ook het effect van de
wisselende temperatuurverdeling op de meetmacbine meegenomen moeten worden.
Bij een veranderende temperatuurtoestand kan dan de temperatuurverdeling een
indicatie geven over de mate waarmee de geometrische afwijkingen veranderd zijn.
Om deze temperatuur-afbankelijke afwijkingen te kunnen corrigeren, moet het
correctie-programma weI kunnen beschikken over informatie die de temperatuurtoestand in de 3CMM weergeeft. Het bepalen van een temperatuurprofiel biedt
biervoor, net als bij de gecombineerde temperatuur en geometrie metingen, de
oplossing.
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Een ander deel van de benodigde informatie waarover het correctie-programma moot
beschikken, is welke relaties er bestaan tussen het, ten opzichte van de referentie
toostand, veranderde temperatuurprofiel en de temperatuur-afhankelijke afwijkingen.
Tot dusver is er steeds van uitgegaan dat een veranderende temperatuurverdeling in
het ene kinematische element (geleiding) geen invloed heeft op de temperatuurafhankelijke afwijkingen in een ander element. Dit houdt in dat m.b.t. het corrigeren
van de temperatuur-afhankelijke afwijkingen van een geleiding ook aIleen maar
informatie van het temperatuurprofiel van die geleiding van belang is. AIleen bij het
corrigeren van de temperatuur-afhankelijkheid van haaksheid-afwijkingen, die door
meerdere geleidingen bepaald worden, kan temperatuur-informatie van meer dan een
geleiding van belang zijn. Verder is aangenomen dat het temperatuur-afhankelijke deel
van een geometrische afwijking onafhankelijk is van door andere oorzaken ontstane
afwijkingen. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur-afhankelijke afwijkingen te
superponeren op de bijbehorende geometrische afwijking die bepaald is in de referentietoostand.
In formule vorm:
G~ = G~ef + G~
(frm 5.1)
waarin:
Gj een van de 21 geometrische afwijkingen (zie hoofdstuk 1).
Het superscript ref geeft aan dat het de geometrische afwijking in de referentie
toestand betreft. Het superscript t dat het de lemperatuur-afhankelijke
geometrische afwijking betreft. En het superscript g dat het de gehele, bij een
bepaalde temperatuurtoestand optredende, geometrische afwijking betreft.
Een op de, in de vorige alinea, genoomde aannamen gebaseerd correctie-model voor
temperatuur-afhankelijke meet-afwijkingen van 3CMM's wordt beschreven in [TEE89].
Zijn de relaties tussen de temperatuur-afhankelijke afwijkingen en het temperatuurprofiel eenmaal bekend, dan kan ook bepaald worden welke temperatuurmeetplaatsen
(sensor-posities) uit het temperatuurprofiel kunnen worden verwijderd. Hiervoor
komen aIle sensoren in aanmerking waarvan de temperatuur-informatie niet, of
redundant, in een relatie voorkomt. Een op deze wijze geoptimaIiseerd temperatuurprofiel bestaat dan uit minder sensoren en heeft aIs gevolg hiervan een kortere
bepalingstijd.
Is de informatie over de relaties tussen het (geoptimaliseerde) temperatuur-profiel en
de temperatuur-afhankelijke afwijkingen in het correctie-programma verwerkt, dan

-5.2 -

kan het programma door periodiek (b.v. elke 10 minuten) het temperatuur-profiel van
de meetmachine te bepalen de correcti~termen ( - G~ ) in het correcti~model
aanpassen, als wijzigingen in het temperatuur-profiel daartoe aanleiding geven.
Hierbij dient er weI voor gewaakt te worden, dat dit aanpassen van de correcti~termen
niet tijdens ren en dezelfde 3CMM-meting gebeurt. Omdat de meetresultaten van dit
onderzoek bepaald zijn bij semi-stationaire temperatuurtoestanden, is het niet
verantwoord met de uit deze meetresultaten te bepalen CAA-gegevens dynamische
temperatuur-eorrecties uit te voeren. Het correcti~programma dient derhalve, naast
het aanpassen van de correctie-termen tussen twee 3CMM-metingen, ook aan te geven
wanneer het temperatuur-profiel niet stationair genoeg is voor de beoogde 3CMMmeting.
Zoals in formule 5.1 al is aangegeven zuBen voor een software-eorrectie programma,
t
dat voor temperatuur-afuankelijke meetafwijkingen corrigeert, de parameters Gi
bepaald dienen te worden. Voor een voBedige correctie van de TUE-3CMM voor de
temperatuursinvloeden die op de X-geleiding inwerken worden dit dan hier:
- de translatie termen ;
Txi, Tvi en Tzi, en
- de rotatie termen ;
Rxi, Rvi en Rzi.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat al deze termen functies zijn van x en ilDx., en
derhalve curv~fitting voor x en fj.Dx. noodzakelijk is.
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§ 5.2

Softwar~orrectie

§ 5.2.1

Basisvormen voor correctie

voor termperatuur-afhankeliike meetafwijkingen

Ten aanzien van het corrigeren van temperatuur-afhankelijke meet- danwel productieafwijkingen, kan voor het bepalen van de thermische vervormingen van de volgende
twee methoden gebruik gemaakt worden :
1.

Een aantal geschikt geplaatste temperatuursensoren geeft rechtstreeks informatie
over de temperatuurverdeling van de meetmachine. Uitgaande van een empirisch,
numeriek en/of analytisch bepaald model worden hieruit de resulterende
thermische vervormingen van de machine berekend.

2.

Een aantal geschikt geplaatste temperatuursensoren geeft informatie omtrent de
warmtestromen van en naar de machine. Uitgaande van een empirisch, numeriek
en/of analytisch bepaald model wordt hieruit de temperatuursverdeling van de
machine berekend en uiteindelijk de hiermee gerelateerde thermische
vervormingen.

Elk van de hierboven geschetste methoden geeft uiteindelijk informatie over de
thermische vervormingen van de machine. De wijze waarop deze bepaald wordt is
echter duidelijk verschillend, waarover het volgende kan worden opgemerkt.
- Methode 2 heeft zeer duidelijke voordelen indien aan een machine een aantal
overheersende warmtebronnen kunnen worden geindentificeerd. Een typisch
voorbeeld hiervan is de warmte gegenereerd door de draaiende hoofdspil van een
freesmachine. In dat geval kan het aantal temperatuursensoren sterk worden beperkt.
- Bij het optreden van kleine temperatuur-verschillen en de afwezigheid van sterke
lokale warmte-bronnen vergt methode 2 een uitgebreide kennis over het
warmte-transport binnen een machine, en de warmteuitwisseling met de omgeving.
De geometrie van de diverse onderdelen en het al dan niet geverfd zijn, van een
oppervlak kan in dit geval dan van grote invloed zijn op het te hanteren model voor
het thermomechanisch gedrag van een machine. Bovendien vergt deze methode
hierdoor een uitgebreide modelleringsinspanning die, indien zij gebruikt wordt voor
softwar~orrectie

bij hoge nauwkeurigheden, waarschijnlijk zelfs voor machines van
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hetzelfde fabricage-type een verschillend model zal opleveren. Van het toepassen van
deze methode op 3CMM's wordt dan ook niet veel verwacht.
- Methode 2 heeft een groter potentieel voor het corrigeren van sterk in de tijd
varierende temperatuur-belastingen, omdat deze aan de bron eenvoudiger en eerder
te detecteren zijn. Methode 1 vereist in dit geval een groter aantal temperatuursensoren, dit eventueel in combinatie met het toepassen van materialen met een hoge
warmtegeleidings-eoefficient en een lage warmte-eapaciteit in de machineconstructie.
- Methode 1 heeft bij een langzaam in de tijd varierende temperatuur belasting een
groter potentieel voor nauwkeurige temperatuur-afhankelijke meetafwijkingen
correctie, omdat het model in dit geval geen temperatuurverdeling hoeft te berekenen
maar deze direct meet, waardoor ren stap in de modelvorming (van warmtestromen
naar temperatuur- verdeling) kan worden overgeslagen.
Voor 3D-meetmachines is waarschijnlijk een combinatie van beide methoden te
prefereren waarbij het zwaartepunt dan bij de eerste methode ligt. Voor gereedschapsmachines is in eerste instantie een correctie model volgens de tweede methode te
prefereren. Hierbij wordt dus vrijwel uitsluitend op opwarm- en afkoel~ffecten gelet.
Dit in tegenstelling tot een meetmachine waar de temperatuurtoestand van de machine
en de directe omgeving in de modelvorming wordt meegenomen.

§ 5.2.2

Beperkingen voor het corrigeren van thermische vervormingen

De beperkingen die voor een verantwoorde wijze van software-eorrectie voor
temperatuur-afhankelijke vervormingen of geometrische afwijkingen en de hieruit
voortvloeiende meetafwijkingen zijn aan te geven, zijn :
- De reproduceerbaarheid van de thermische vervormingen. Dit houdt in dat bepaald
moet worden in hoeverre met kruipverschijnselen en andere niet elastische effecten
bij een bepaalde temperatuur belasting rekening moet worden gehouden. Ook zal
bepaald moeten worden welke temperatuur belasting in dit verband nog toelaatbaar
is.
- Overeenkomstig thermomechanisch gedrag van machines van het zelfde fabriekstype.
Gezien de in het algemeen grote inspanning die vereist is om een therrnisch
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vervormingsmodel te genereren, is het voor economisch haalbare software-correctie
van temperatuur-afhankelijke afwijkingen noodzakelijk dat een dergelijk model voor
elk fabriekstype slechts ren maal hoeft te worden bepaald.
- Superpositie van afwijkingen. Temperatuur-afhankelijke afwijkingen hebben geen
invloed op de overige afwijkingen van de meetmachine en omgekeerd.

§ 5.2.3

Strategie software-correctie thermomechanisch gedrag

De basis van de software-correctie is een model voor het thermomechanisch gedrag van
de totale 3CMM, welke de uitgelezen waarden van de temperatuursensoren relateert
aan afwijkingen in de positie van de taster. Rierbij is al opgemerkt dat dit model een
relatief karakter heeft. Ret beschrijft de verandering van de thermische vervormingen
t.o.v. een bekende referentie toestand. Eventuele thermische deformaties in de
referentie toestand zijn verdisconteerd in de bij deze referentie toestand bepaalde
referentie geometrische afwijkingen.
Ret model voor het thermomechanisch gedrag kan via verschillende methodieken
worden verkregen :
- Analytische methoden zijn slechts voor eenvoudige temperatuurverdelingen en
machine-geometrieen bruikbaar. Rierbij kan nog worden opgemerkt dat een
economisch verantwoord aantal temperatuursensoren, de mogelijkheid tot het
corrigeren volgens methode 1 van afwijkingen, die als gevolg van een complexe
temperatuurverdeling optreden, al van nature beperkt.
- De eindige elementen methode is een universeel toepasbare methode om het
thermomechanisch gedrag van een machine te onderzoeken. De resolutie van de
hierbij toegepaste verdeling in elementen, kan direct worden gerelateerd aan het
aanta! en de posities van de temperatuursensoren. Deze methodiek levert niet direct
het gewenste model, maar de vervorming van de machine bij ren bepaalde
temperatuurverdeling. Door het effect van een aantal temperatuurverdelingen door te
rekenen kan het gewenste model worden opgesteld.
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- Empirische methode. Hierbij wordt uitgaande van, middels testobjecten of
meetmiddelen, gemeten afwijkingen bij verschillende representratief geachte
temperatuur belastingen, het model geschat.
Ben belangrijk voordeel van de eerste twee methodieken is dat het aantal en de locatie
van de temperatuursensoren pas na het beschikbaar komen van de simulatie data
behoeven te worden bepaald. WeI dient men bij deze methodieken op de een of andere
wijze te beschikken over informatie aangaande relevante temperatuurverdelingen.
Een ander voordeel van deze methodieken is dat deze het inzicht over de mechanismen
achter de thermische vervormingen van de machine doen toenemen. Tenslotte dient de
benodigde inspanning, in tijd en middelen, bij de empirische methodiek niet te worden
onderschat, en kan bij de andere twee methodieken het thermomechanisch gedrag van
de machine al worden geanalyseerd voordat het eerste prototype beschikbaar is.
Empirische verificatie van de berekende vervormingen bij relevante
temperatuurverdelingen blijft echter ook bij deze methoden noodzakelijk.
Ais compromis tussen de diverse methodieken wordt de volgende strategie voorgesteld :
- Voorzien van een groot aantal temperatuursensoren (eventueel geconcentreerd op
onafhankelijk vervormbare machine delen) wordt de vervormingsstructuur van de
gehele machine bepaald bij verschillende relevant geachte thermische belastingen.
Eventueel kan hierbij de eindige elementen methode worden toegepast als extra data
generator voor moeilijk te realiseren of gedurende de meettijd constant te houden
temperatuur toestanden. Om ook het thermodynamisch gedrag van de machine
eventueel in de analyse te kunnen betrekken dient tevens de temperatuur van de
machine aandrijvingen en de lucht op diverse plaatsen rond de machine te worden
gemeten.
Hierna moet ook nog geanalyseerd worden, in hoeverre tijdseffecten en de uitgelezen
temperatuur van iedere sensor met de geconstateerde vervormingen correlleren.
Deze stap in de modelvorming heeft de volgende voordelen :
- Het voorkomt dat het model te specifiek wordt voor de verkregen data (overfitting),
- het verhoogt het inzicht in het thermomechanisch gedrag van de machine,
- het reduceert het aantal sensoren dat nodig is voor de daadwerkelijke correctie.
Uitgaande van de geconstateerde significante variabelen en parameters wordt een

model voor het thermomechanisch gedrag geschat en vervolgens geimplementeerd.
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§ 5.2.4

Het parametrische correctie model

Bij de parametrische software-correctie wordt de machinestructuur verdeeld in
verschillende door kinematische elementen gescheiden componenten waarna de
betreffende kinematica kan worden beschreven door de relatieve positie en orientatie
van deze componenten. De aan de onnauwkeurigheid van de machine ten grondslag
liggende positie en orientatie afwijkingen tussen deze componenten worden nu
beschreven als een te schatten functie van het verschil-temperatuur-profiel "~~i(t)"
gemeten bij relevant geachte sensoren, en eventueel de variabele tijd "t". Voor een
uitgebreidere beschrijving van dit model zie [50088]. In formule vorm ziet dit er als
voIgt uit :
n

(frm 5.2)

dx=lDi'G~
i=l

g
ref
,met: Gi = Gi

hierin is :

t

+ Gi (!i , ~~i(t), t)

(frm 5.3)

dx

een vector die de positie afwijking van de tasterpunt in

G~

het meetvolume voorstelt,
een bepaalde geometrische afwijking,
een bekende vector die bepaalt wat het effect van

Di

afwijking G~ is op dx (m.a.w. het kinematisch model),

G~ef

G~

het deel van Gi dat niet gerelateerd is aan thermische
vervormingen (dus de referentie afwijking waarin o.a.
verdisconteerd de fabricage imperfecties en eindige
stijfheid-effecten)
het deel van Gf dat gerelateerd is aan de thermische
vervormingen.

Ten aanzien van de parametrische moddellering kan het volgende worden opgemerkt :
- Bij deze manier van modellering is de proefopzet beperkt tot het gedrag van de
individuele machine componenten, waarna hun samenwerking op analytische wijze
wordt geevalueerd.
- De parametrische benaderingswijze heeft de mogelijkheid zowel analytische als
empirische gegevens m.b.t. het thermomechanisch gedrag van de diverse machine
componenten in het model te implementeren, waardoor de controle- en schattings-
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procedure vaak aanzienlijk kan worden verkort. Een voorbeeld hiervan is de
aanwezige correllatie tussen rechtheids- en rotatie-afwijkingen veroorzaakt door
thermische vervormingen.
- De van het parametrische model afkomstige resultaten zijn direct herleidbaar naar
het gedrag van de individuele machine-componenten. Dit is bijvoorbeeld van groot
belang voor het ontwerp van nieuwe machines.
- De parametrische benadering sluit rechtstreeks aan bij de reeds binnen de TUE
ontwikkelde software-correctie methoden.

§ 5.2.5

Keuze schattingsmethoden

Voor de problemen die optreden bij het bepalen van de juiste parameters bestaan er in
de literatuur diverse schattings algorithmen waarvan er hier twee, de interpolatie
techniek en de meervoudige regressie, kort worden beschouwd.
- Interpolatie technieken,
Dit houdt in dat een lineaire of hogere orde interpolatie wordt bepaald tussen de
gemeten afwijkingen behorende bij karakteristieke punten in de ruimte die wordt
opgespannen door de uitgegeven waarden van de machine vrijheidsgraden, de tijd, en
het verschil, t.O.V. de referentie toestand, in gemeten temperatuur van de relevante
sensoren. Deze methode is bruikbaar bij problemen van een lage dimensionaliteit,
hetgeen hier hoofdzakelijk betekent dat weinig sensoren het gedrag van een bepaalde
afwijking bepalen.
- Meervoudige regressie,
Hierbij wordt een model geponeerd waarin een bepaalde rotatie of translatie
afwijking wordt beschreven als een te schatten lineaire combinatie van bekende
elementaire functies die gedefinieerd zijn in een ruimte opgespannen door de
uitgegeven waarden van de machine vrijheidsgraden, de tijd, en de verschiltemperaturen t.o.v. referentie toestand gemeten door de sensoren. In formule vorm:
n

G~

=

l fJk .fk(~j, ~~(t), t)

(frm 5.4)

k=l
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Voor deze bekende functies komen in principe alle combinaties van eenvoudig te
evalueren mathematische functies in aanmerking zoals polynomen, geometrische en
exponenW~le functies. Ret model blijft echter lineair in de te schatten coefficienten
fJk , waardoor het model kan worden geschat met behulp van de bekende technieken
uit de regressie-analyse (lineaire kleinste kwadraten). Hiermee komen tevens een
aantal technieken ter eliminatie van niet significante parameters (en dus temperatuursensoren) ter beschikking.

§ 5.3

Verbetering CAA door correctie van het thermomechanisch gedrag

Uit eerder onderzook (zie [TEE89], [80088]) is pebleken dat correctie van geometrische
afwijkingen veroorzaakt door de parameters G~e een aanmerkelijke verbetering van de
meetnauwkeurigheid van 3D-meetmachines opleverde. Deze verbetering wordt
gelimiteerd door drie zaken, namelijk:
- Eindige meetnauwkeurigheden waarmee de parameters zijn vastgesteld bij een zekere
referentie toestand.
- Eindige nauwkeurigheid van de "fitting" technieken waardoor het afwijkingen
patroon niet perfect kan worden vastgelegd.
- De vormafwijkingen ten opzichte van de referentie toestand van de machinestructuur
die veroorzaakt worden door veranderende temperatuurscondities van de
meetmachine, speciaal in industriele omgevingen.
Deze laatste bijdrage is hier onderzocht en er is vastgesteld dat hier belangrijke
verbeteringen zijn te bereiken door dit temperatuur-afhankelijke gedrag van de
parameters G~ vast te leggen. Vooral de rotatie-parameters behooven aandacht daar
deze de grootste invlood op de meetnauwkeurigheid hebben. Er zijn afwijkingen t.g.v.
verschil""f;radienten vastgesteld van enkele boogseconden, zodat bij relevante
afmetingen van 500 tot 1000 [mm] van de machine, meetafwijkingen ontstaan van
enkele micrometers (2 it 7 [Jlm]). Daar de meetafwijkingen door de parameters in de
referentie toostand van dezelfde grootte orde zijn kan dit een aanmerkelijke verbetering
opleveren. In extreme situaties kan zelfs het thermomechanisch gedrag van machines
anders gaan overheersen zoals bij productiemachines soms het geval is.
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HOOFDSTUK 6 :

CONCLUSIES en AANBEVELINGEN

Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat het nu mogelijk is geworden het thermomechanisch
gedrag van een meet- of produktie-machine vast te leggen. Hiervoor zijn
meetmethodieken ontwikkeld die het mogelijk maken het gedrag van de geometrische
parameters, hier Gi genoemd, als functie van machine-coordinaten en temperaturen te
bepalen.
Ook is vastgesteld dat luchtlagers lokale temperatuursvariaties veroorzaken, vooral als
een slede op een bepaalde positie wordt ingesteld. Het totale effect op de parameters Gi
is echter bij deze machine klein gebleken, waarbij dient te worden opgemerkt dat dit
effect in de referentie toestand van de machine gemeten is.
Uit de vergelijking van de autocollimator-metingen met de laserinterferometermetingen bij een ingestelde gradient, is gebleken dat verschillen in de rotatieparameter
Ryi zijn gemeten die te wijten zijn aan het verschil in insteltijd van de machine bij
deze metingen. Ret is van belang gebleken deze insteltijd voldoende lang te nemen,
daar anders tijdsafhankelijke effecten het resultaat negatief gaan beinvloeden.
Dit kan gedeeltelijk worden opgevangen door extra sensoren te plaatsen op die
componenten waarop deze effecten kunnen optreden. De betreffende parameter dient
dan als functie van de aangebrachte temperatuursituaties, de plaats en de tijd te
worden gemeten. Dit heeft het grote voordeel dat de betreffende parameter naderhand
voor elke temperatuursituatie berekend kan worden.
Voor de totale correctie voor thermomechanische effecten is het aan te bevelen ook het
gedrag van de verbindingselementen die in de machine voorkomen zorgvuldig vast te
leggen, daar deze van grote invloed kunnen zijn.
Afsluitend kan gesteld worden dat uit het onderzoek duidelijk is geworden dat het
thermomechanisch gedrag van een machine een complexe zaak is, en dat nog veel
onderzoek, zeker naar tijdsafhankelijk thermomechanisch gedrag, nodig is om het
geheel te kunnen beschrijven. Ret lijkt zelf zo dat het weinig zin heeft correcties voor
thermomechanisch gedrag door te voeren als het tijdsafhankelijk gedrag niet bekend is.
Een gedeelte van deze software-correctie problematiek kan overigens door de fabrikant
worden opgevangen via geschikte materiaalkeuze.
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Bijlage A :

AFLEIDING VERVORMINGSRELATIES X-GELEIDING

Voor het beschouwen van de effecten van een veranderende temperatuur-verdeling in
de X-, Y- of Z-richting in de TUE-3CMM X-geleiding, op de geometrie van deze
geleiding, kan deze gemodelleerd worden als een 2D-balk in een vlak waarin de
vervormingen te beschrijven zijn. De vervormingen t.g.v. een veranderende
temperatuur-gradient in Z-richting (RYi, Tzi ) kunnen beschreven worden in een
X-Z-vlak. De geometrie-veranderingen t.g.v. een veranderende temperatuur-gradient
in Y-richting (RZi, Tyi ) kunnen in een X-Y-vlak worden beschreven, en de
lineariteitsafwijking t.g.v. een veranderende X-temperatuur-gradient (Txi ) kan in
beide voorgenoomde vlakken beschreven worden. Als eerste zullen de vervormingsrelaties van de X-geleiding t.g.v. veranderende temperatuur-gradienten in X- en
Z-richting behandeld worden. Ret hierbijhorende 2D-balk-model in het X-Z-vlak is
weergegeven in figuur A.I (Voor de modellering zelf zie hoofdstuk 3 pag. 3.12).
De X-geleiding wordt in het X-Z-vlak-model (zie fig A.I) beschouwd als een op twee
punten opgelegde balk waarvan het linker oplegpunt alleen de translatie in hoogte (Z-)
richting onderdrukt, en het rechter oplegpunt de rotatie (om een as loodrechtop het
papier) als enige vrijheidsgraad toolaat. In dit rechter oplegpunt is ook de oorsprong
van het assen-stelsel gelegd, ten opzichte waarvan in eerste instantie de temperatuurverdelingen en geometrische vervormingen beschreven zullen worden. Dit assen-stelsel
heeft dezelfde orientatie als het assenstelsel van de machine-coordinaten (xm, Ym, en zm)
van de TUE-3CMM zoals geschetst in figuur 3.2 op pagina 3.3 . De coordinaten van
het model assen-stelsel zouden eigenlijk aangeduid mooten worden met Xx, Yx, en Zx ter
onderscheid van de coordinaten van de andere geleidingen, maar daar we hier alleen de
X-geleiding beschouwen wordt hier voor het gemak het subscript "X" weggelaten.
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(fig A.I): X-Z-vlak model X-geleiding TUE-3CMM
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de in figuur A.I gebruikte symbolen ste1len het volgende voor:
xm
de machine coordinaat of meetliniaal
coordinaat van de X-ge1eiding
Ll
de meetlengte van de liniaal (meetbereik)
Lb
de lengte van de halk, de hartafstand
tussen de luchtlagergroepen v.d. Y-sleden
Verschniving van het midden van de liniaal
VII
t.O.v. het midden van de balk.
VIIS
Verschuiving Statisch Punt t.o.v. het
midden van de liniaal
SP
Statisch Punt, dit is het punt op de liniaal
dat bij uitzetting niet verschuift t.O.v. de balk
Verder worden nog de volgende symbolen gebruikt:
Ub
de linea.ire yitzettingscoefficient van
het halk-materiaal
U1
de linea.ire yitzettingscoefficient van
het liniaal-materiaal

[m]
[m]
[m]
lm]

[m]
[-]

1

lm·m-1 . K- ]
[m·m-1 •K-1]

De verschil-temperatuurverdeling in de X-geleiding wordt beschreven met formule 3.9:
AfJx = AT o + AKx.x + AKY.y + AKz.z
,waarbij de index x ter
aanduiding dat het de X-ge1eiding betreft wordt wegge1aten.
De lineariteitsafwijking in x-richting ten gevolge van een gradientverandering in
x-richting voIgt nit invu1len van de integraal vergelijking van formule 3.3 voor figuur
A.I, dit levert:
v.+ vms -l b/2

TX~ =

J

Ub
x=o

AO(x) dx

v. - Ibh-1l/2+x.

+

J

U1
AlJ(x) dx
x-v.+v •• _lb/2

(frm A.I)

,waarin AO(x) = ATo + AKx.x, de verschil-temperatuurverdeling in X-richting
voorste1t. Dit uitwerken geeft:
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Dit omwerken naar de relatieve dimensieloze coOrdinaat x./Lllevert dan formule 3.10
op.

(frm 3.10)
Ten gevolge van een veranderde temperatuurverdeling i 60(z) = 6 T 0
Z-richting, treden er de volgende Iengte veranderingen op
van de balk (zie figuur A.2):

&an

+ 6K

z

•z , in

de onder- en boven-zijde

11 = R· Q = Lb' Ub' 6T o (£rm A.3), en
z

12 = (R + H).Q = Lb' Ub·(~To + 6K • H)
(£rm A.4)
Hieruit voIgt voor Q:
z

Q = Ub' 6K • Lb (£rm A.5)
en voor de kromtestraal R met £rm A.3:
1

R = Q. LSKz (frm A.6)
. t

Nu voIgt uit de verhouding in hooken
en de biJbehorende verhouding in afstand
(zie fig A.2) dat :
,,,(v\

~=

(fig A.2): RYx

XII - (Ll - VII)

tb

(£rm A.7) , dit gekombineerd met £rm A.5Ievert dan:

~x) = Ub·6Kz,(Xm - Ll + V.) (£rm A.8)
2

,wat hetzeIfde is als:

(£rm 3.11)

Uit figuur A.3 is in te zien dat het verband tussen Tzi en Ryi wordt beschreven door
de volgende relatie :

TZ: = R·cos(cpx) - R.cos{Q) = R·(cos(cpx) - cos{~»
2

Hetgeen met de tweede orde benadering voor cos(O)

2

(£rm A.9)

= 1_~2(+
(J4 ....) oplevert:
2
24
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(fig A.4): model X-V vlak

(fig A.3): TZ x
Modellering in het X-Y-viak (zie figuur A.4):
Ten gevolge van een verschil-temperatuurverdeling: ~6(y) = ~To + ~KY.y , trekt de balk
analoog aan figuur A.2 krom zoals geschetst
in figuur A.S. Er geidt nu:

~ = ~,met p = Ub·~KY.

to .

y

RZx

Lb (frm A.12),

analoog aan £rm A.S en A.8 voIgt nu:

flpz(xm) = XII zodat:
lpz(xm)

(Ll - V.)

lb

X

= Lb

(£rm A.13)
t

(fig A.S): RZx

= Ub·~KY.(Xm + V. (Ll2 + Lb)
2

RZt(x ) = U .~KY. L .{-{Xm + Vm)
x

m

b

1

Ll

(£rm A.14)

+ (Ll2Ll
+ Lb)}

= (frm 3.13)
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Er geldt nu analoog aan formule A.6 voor de kromtestraal: p =

1

Ub oLlK
t

Uit figuur A.5 voIgt dat geldt :

- Lly = p - pocos(RZx(Xm))

Y (frm A.15)
(frm A.16)

En de tweede orde benadering van cosinus geeft dan:
- Lly = p( {RZ:(xm
2

n\

(frm A.17) , zodat moet worden uit gewerkt :

TY~(xm) = Lly =- UboLlKYo L:JRZ;(x
)l2
2
lI

y

2

t1

o
TY~(xm) =- Ub LlK 2 ° Ll {(Lb2 L1 ) - (XII

(frm A.18) ,hetgeen oplevert :

t 1VII)

r

= (frm 3.14).
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Bijlage B :

Materiaal

TABEL MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN

Lineaire
Uitzettingscoefficient

A

Q

m·m-1 . K-1
Lucht
Polystyreen
Hardweefsel
Water
Glas
Graniet
Aluminium
Staal
IJzer
Koper
Messing

- 70

·10--6

- - 8
7
24
12
12
17
21

It'armte
Geleidingscoefficient

.10--6
·10--6
·10--6
.10--6
.10--6
·10--6
.10-6

" .m-1 . K-1
0.024
0.080
0.23
0.60
0.93
3.5
220
45
79
390
122

Soortelijke
It'armte

Soortelijke
Massa

C (Cp)

P

J.kg-1.K-1
1.0 .103
1.3 .103

- 4.18
0.84
0.82
0.88
0.48
0.46
0.39
0.38

.103
.103
.103
.103
.103
.103
.103
.103

kg.m-3
1.29
1.06
1.5
1.00
2.60
2.65
2.7
7.8
7.9
8.9
8.5
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.103
.103
.10 3
.103
.103
.103
.103
.103
.103
.103

