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Samenvatting
Voor meetmachines en machinegereedschap 
is geometrische nauwkeurigheid een belangrijk 
prestatiecriterium. Terwijl numerieke compensatie al veel 
wordt toegepast bij CMM's, wordt het nu steeds vaker 
gebruikt op machinegereedschap naast de mechanische 
compensatie. Waarom defecte onderdelen produceren 
als productiemachines ook kunnen worden getest en 
verbeterd aan het begin van het proces? Ontdek hoe u 
schroot kunt reduceren, de kwaliteit kunt verbeteren en 
de productiviteit kunt vergroten, met specifieke snelle 
elektronische volumetrische compensatie door middel van 
een gespecialiseerde lasertracker en softwareoplossing.

De kwaliteit van gefabriceerde onderdelen garanderen is 
van cruciaal belang als het aankomt op het vermijden van 
schroot, machine-uitvaltijd of vertragingen in de productie. 
Het hangt allemaal af van machinenauwkeurigheid, wat het 
belang onderschrijft om de machine binnen de vereiste 
toleranties te houden. Tussen een verkeerde setup en 
versleten of beschadigde onderdelen zijn er een aantal 
factoren die een machine buiten de toleranties kunnen 
duwen, wat resulteert in het produceren van onderdelen 
die het verwachte kwaliteitsniveau niet halen.

Traditionele methodes om de prestaties te checken door 
middel van een lineaire interferometer zijn nauwkeurig, 
maar zeer tijdrovend, waardoor de machine urenlang buiten 
bedrijf is. Bovendien vereisen  deze methodes specifieke 
hardware die niet voor andere doelen kan worden gebruikt. 
Elektronische volumetrische compensatie door middel 
van metrologische hardware in combinatie met een 
gespecialiseerde softwareoplossing introduceert een 
nieuwe manier om niet alleen het proces te versnellen, maar 
tevens een betrouwbare correctieoplossing te bieden.

Introductie / probleemstelling
Computer Numerical Control- of CNC-machines maken 
onderdelen met hoge nauwkeurigheid en strakke 
toleranties, zeker voor grote objecten. Maar incorrect 
gecompenseerde machines produceren onnauwkeurige 
onderdelen, wat bijna altijd te laat in het productieproces 
wordt opgemerkt, vaak pas bij de laatste inspectie.

De machinegebruiker krijgt vervolgens de informatie over 
een verkeerd onderdeel, maar kan de fout niet achterhalen 
in de machine. Zeer vaak lijkt de machine gewoon in orde - 
de x-, y-, en z-posities zijn precies waar ze zouden moeten 
zijn. Maar wat als de machine zich niet werkelijk op deze 
positie bevindt? En zelfs als u weet dat iets niet in orde 
is, hoe zet je de fout recht op de beste, snelste en meest 
permanente manier?

Achtergrond
De ideale CNC-freesmachine is recht uitgelijnd, perfect 
lineair, heeft perfecte hoeken tussen zijn assen en wordt 
niet beïnvloed door enige rotatieafwijking.

21 mogelijke fouten in een machine met 3 
assen

Er kunnen drie afwijkingsfouten van rechtheid worden 
gevonden - een op elke as (EXX, EYX, EZX in fig. 1). Er zijn 
nog drie fouten mogelijk in de rotatie-as (helling, giering, rol 
- EAX, EBX, EXC) - deze zijn ernstiger en het moeilijkst om te 
ontdekken. Deze zes fouten kunnen voorkomen op elk van 
de drie assen van de machine, wat een totaal geeft van 18 
mogelijke fouten.

Maar er kunnen er nog drie aan de risicocatalogus worden 
toegevoegd: de rechtehoekfout tussen elke as. Wat in totaal 
21 geeft. Eénentwintig mogelijke fouten om op te letten 
tijdens het gebruiken van de machine. En elk van deze 21 
fouten zal resulteren in positie- en oriëntatiefouten op het 
gereedschapsmiddenpunt (Tool Center Point of TCP in het 
Engels) dat wordt overgedragen op het geproduceerde 
onderdeel. Dit is waarom een volumetrische compensatie 
nodig is.

Elke lineaire as, X, Y, Z, kan 6 geometrische fouten hebben  
(T: Translatie; R: Rotatie): VDI 2617 / ISO 230-1:

• positieafwijking XTX, YTY, ZTZ / EXX EYY EZZ
• lineairiteitsafwijking XTY, XTZ, YTX, YTZ, ZTX, ZTY /  
   EYX, EZX, EXY, EZY, EXZ, EYZ
• helling  XRZ, YRZ, ZRX / ECX, ECY, EAZ
• giering  XRY, YRX, ZRY / EBX, EAY, EBZ
• rol                             XRX, YRY, ZRZ / EAX, EBY, ECZ

Voor 3 lineaire assen zijn er 18 fouten mogelijk.

Daarnaast moeten de hoeken van deze drie assen worden 
overwogen:

• hoek x / y          XWY / C0Y
• hoek x / z          XWZ / B0Z
• hoek y / z          YWZ / A0Z
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Problemen vroeg herkennen

Het doel van de elektronische volumetrische compensatie 
is niet alleen het vinden van een eenvoudige manier om het 
probleem te begrijpen, maar tevens om een hulpmiddel te 
bieden voor het automatisch oplossen en verbeteren van 
nauwkeurigheid voordat er een meetfout plaatsvindt.

Hoe dit gewoonlijk wordt gedaan: machinebouwers 
gebruiken een interferometer om de machine te 
controleren en uiteindelijk te verbeteren. De laserstraal van 
de interferometer moet worden uitgelijnd met de as van de 
machine. Dit kost veel tijd.

Er zijn diverse systemen op de markt om zulke fouten te 
herkennen en corrigeren. De meest voorkomende zijn 
lineaire en zelftrackende laserinterferometers.

Hoe werkt een interferometer?

De interferometer is een zeer precies apparaat (nauwkeurig 
tot op ± 0,001 millimeter) dat relatieve afstanden kan meten 
tussen twee punten. In combinatie met een aantal extra 
spiegels kunnen tevens hoeken worden gemeten. 

Over het algemeen gebruiken interferometers een HeNe 
laserlichtbron (golflengte 0,000633 millimeter). De 
uitgezonden laserstraal wordt door een optisch toestel 
gezonden (stralingsdeler) dat in staat is een deel van het 
licht recht door te laten en het andere deel te gebruiken 
als een referentie. Het doorgelaten licht wordt direct 
gereflecteerd door een ander optisch apparaat (reflector). 
Het licht van beide kanalen (referentie en gereflecteerd) 
wordt nu samengebracht ter vergelijking, waarop er een 
lichtpatroon (interferentie) kan worden waargenomen.

Om metingen te kunnen maken wordt één van de 
apparaten (meestal de reflector) verplaatst zodat het 

interferentiepatroon ook begint te verplaatsen. Nu worden 
de interferentiegolven geteld. De afstand tussen twee 
golven is op basis van de golflengte van het licht 0,000316 
millimeter zonder enige interpolatie. Een interferometer 
kan dit op hoge resolutie meten en, afhankelijk van de 
opstelling, kan ook de richting van de reflectorbeweging 
worden gedetecteerd. Zo kan de relatieve afstand die de 
reflector verplaatst is nauwkeurig worden gemeten.

Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van interferometers is dat hun 
meetmethode zeer eenvoudig is en in het algemeen 
neerkomt op golven tellen, wat resulteert in een zeer hoog 
niveau van meetnauwkeurigheid. Dynamische metingen zijn 
ook mogelijk, waaronder van vibratieobservaties. Op basis 
van die uitstekende prestaties worden interferometers in 
het bedrijfsleven zeer breed beschouwd als een van de 
meest nauwkeurige methodes voor afstandmeting.

Het grootste nadeel van interferometers is dat er alleen 
relatieve metingen mogelijk zijn. Zodra de laserstraal 
wordt onderbroken, worden de tellers op nul gezet en 
begint het golventellen weer vanaf het begin. Elke absolute 
afstandsmeting moet aanvullende informatie hebben over 
de beginpositie. Afhankelijk van de toepassing kan dit 
nadeel worden omzeild door een specifieke meetopstelling. 
Echter, het bewegende pad van de reflector moet precies 
genoeg uitgelijnd zijn dat elke straalonderbreking de 
meetprocedure verstoren. Een dergelijke paduitlijning 
vereist een lange installatietijd, vooral als er meer dan één 
lineaire as-richting moet worden gemeten.

Naast deze specifieke kenmerken van een 
interferometer, hebben ook omgevingsfactoren een 
invloed op meetresultaten. Zoals bij alle optische 
afstandsmeetapparatuur, zijn specifieke meetresultaten 
afhankelijk van de laserstraal en de gebruikte 

Op weg naar het (bijna) perfecte werkstuk
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systeemopstelling. Over het algemeen kunnen de volgende 
getallen worden gebruikt als indicatie:

Oplossingen
Elektronische volumetrische compensatie van grote 
machines heeft twee sterke oplossingen voor deze 
problemen. Ze maken beide gebruik van een lasertracker als 
alternatief voor een simpele lineaire laserinterferometer. 
Elke methode vereist ook zijn eigen nieuwe soort reflector 
en een gespecialiseerde softwareoplossing.

Gevestigde absolute trackersystemen

Hexagons Absolute Tracker-systemen AT930 en AT960 zijn al 
vele jaren gevestigd en gangbaar in het bedrijfsleven omdat 
ze interferometertechnologie bevatten en hebben bewezen 
dat de toevoeging van een Absolute Afstandsmeter ze op het 
benodigde prestatie- en nauwkeurigheidsniveau brengt.1 

Tot nog toe heeft alleen de acceptatiehoek van het 
reflectortoestel het gebruik beperkt van Absolute Tracker-
systemen in een snelle en geautomatiseerde meetprocedure 
voor elektronische volumetrische compensatie van grote 
machines.

Nieuwe reflectorconcepten

Wanneer er in het proces een traditionele reflector met een 
acceptatiehoek van slechts ± 30 graden wordt gebruikt, 
worden de tijdwinstvoordelen van het gebruik van een 
lasertrackersysteem in plaats van een simpele lineaire 
laserinterferometer teniet gedaan, omdat de reflector nu 
herhaaldelijk met de hand opnieuw moet worden uitgelijnd 
om zijn acceptatiehoek in het zichtveld van de tracker te 
houden.

Dankzij de introductie van de Active Reflector AR1 en de 
Super CatEye Reflector van Hexagon is het nu mogelijk 
de volgende grote stap te zetten in de richting van een 

1 Hoewel ze functioneren zonder interferometer, kan een Absolute 
Tracker AT40x-systeem, als er enige beperkingen op de functionaliteit 
worden geaccepteerd, ook worden toegepast in deze context.

Conditie Onzekerheid Resulterende 
onzekerheid

Luchttemperatuur 1°C 1 µm/m

Luchtdruk 1 hPa 0,3 µm/m

Luchtvochtigheid 10% RV 0,1 µm/m

CO2-inhoud 100 ppm 14 nm/m

Tabel 1 Gevoeligheid van laserafstandmetingen voor omgevingsfactoren
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eenvoudige en snelle oplossing voor elektronische 
volumetrische machinecompensatie.

De Active Reflector AR1

De Active Reflector AR1 gedraagt zich als een klein 
trackingtoestel, maar dan andersom - de reflector trackt de 
laser. Het middelste deel is een normale glazen hoek (prisma) 
in de vorm van een driezijdige piramide die precies tussen de 
twee haakse gemotoriseerde rotatieassen in is gemonteerd. 
Een klein stukje van de bovenkant van de piramide is 
afgesneden en er is een klein filter gemonteerd, waarachter er 
een positiegevoelig toestel (Position Sensitive Device of PSD 
in het Engels) gecentreerd is geplaatst.

Zodra de laserstraal nu het prisma raakt, gaat er een deel 
van de straal door naar de PSD, die de verplaatsing vanuit het 
middenpunt meet. Deze meetparameters worden nu gebruikt 

om de motoren zo te sturen dat het voorste vlak van het 
prisma altijd haaks staat op de binnenkomende laserstraal. 
 
Dit relatief eenvoudige regelcircuit kan de reflector perfect 
gericht houden op de laserstraal van het trackingtoestel.

De actieve reflector kan nu worden gemonteerd op 
de machinespindel en als de Absolute Tracker op de 
reflector is gericht, zal hij in de juiste oriëntatie blijven 

tot de lasertracker, onafhankelijk van de beweging van de 
machinespindel.

The SuperCatEye reflector

De Super CatEYe (SCE) reflector levert een vergelijkbaar 
resultaat als de AR1, in dat hij door een lasertracker kan 
worden getrackt in een veel groter scala aan bewegingen 
dan een traditionele reflector. Maar in plaats van actief te 
bewegen door de laserstraal te tracken zoals bij de AR1, 
bereikt de SCE dit met een veel grotere laseracceptatiehoek 
- ± 75 graden, in plaats van de ± 30 graden van een typische 
reflector.

Het basiscomponent van de Super CatEye (SCE) reflector is 
een glazen bol met een specifieke brekingsindex van N=2. 
Brekingsindex N=2 betekent dat de laserstraal volledig 
wordt gereflecteerd, terug naar zijn bron.

Deze vereiste gaat gepaard met enkele fysieke 
beperkingen. Ten eerste is het niet eenvoudig om het juiste 
glazen materiaal te vinden met een brekingsindex van N=2, 
vooral omdat dat getal afhangt van de golflengte van de 
laserstraal. Ten tweede gebruikt een Absolute Tracker 
twee verschillende laserstralen met twee verschillende 

golflengtes: de HeNe-straal (632,8 nm) en de ADM-straal 
(790 nm).

Op basis van deze fysieke beperkingen was het mogelijk 
een materiaal van glas te vinden dat net iets meer is dan 
N=2 voor de ene golflengte en net iets minder dan N=2 voor 
de ander. Met deze tussenweg was het niet mogelijk een 
glazen bol te fabriceren met een 360 graden rond beeld, 
omdat de gereflecteerde lichtintensiteit te laag was voor 
nauwkeurige afstandsmetingen. Maar door de helft van 
de bol te coaten was het mogelijk een acceptabele hoek te 
krijgen van rond de 75 graden (straaldiameter beperkt die 
hoek). De glazen bol wordt ten slotte exact in het midden 
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gemonteerd van een bol van 3,81 cm zoals een rode-
ringreflector (RRR). Op basis van de signaalintensiteit is de 
maximale meetafstand 18 meter.

Het resultaat is een reflector met een brede acceptatiehoek 
die nauwkeuriger kan worden gelokaliseerd dan elke andere 
vergelijkbare reflector op de markt.

Meetconcepten

Gezien de beschikbare nieuwe reflectortechnologie, zijn er 
nu twee verschillende methoden beschikbaar voor snellere 
elektronische machinecompensatie door middel van een 
lasertracker. Ze hebben beide hun eigen voor- en nadelen. 
Simpel gezegd zijn dit de twee benaderingen:

1.

De eerste methode is in essentie een versnelde 
versie van de gevestigde methode van elektronische 
volumetrische compensatie, maar dan door middel van een 
trackinglaserinterferometer zoals kan worden gevonden in 
een hoogwaardige lasertracker, in plaats van een simpele 
laserinterferometer.

Met deze methode worden metingen gemaakt vanuit 
meerdere trackerposities, maar met alleen gebruik van 
de interferometerfunctie van de lasertracker voor directe 
afstandsmetingen. De exacte positie van de machine kan 
vervolgens worden bepaald met een driehoeksmeting 
aan de hand van deze drie gemeten afstanden. Deze 
methode maakt geen gebruik van de encoders van de 
lasertracker om positionele gegevens te bepalen, wat 
resulteert in nauwkeuriger resultaten. Dit wordt vaak een 
multilateratiegebaseerde aanpak genoemd.

Het gebruik van een lasertracker in plaats van een simpele 
lineaire laserinterferometer is efficiënter voor dit proces, 
aangezien een interferometer met één as een zorgvuldige 
en tijdrovende opstelling en oplijning van de instrumenten 
naar het richtmerk vereist. Dit is vooral duidelijk als het 
wordt toegepast op de relatief grote afstanden die gepaard 
gaan met het compenseren van grote machines.

Dit levert een significante verbetering op aan de tijd 
die normaal gesproken nodig is voor een traditionele 
volumetrische machinecompensatie met een simpele 
lineaire laserinterferometer. Verdere verbeteringen kunnen 
worden gemaakt door meerdere systemen te gebruiken voor 
het verkrijgen van de datapunten uit elke positie die vereist 
wordt door het proces, om zo simultane multilateratie 
te bereiken. Deze methode reduceert niet alleen de 
procestijd, maar heeft ook een betere herhaalbaarheid en 
een vermindering in gereedschapsafwijking als gevolg van 
temperatuurverschillen tijdens het meten.

De methode kan ook worden uitgevoerd met een toegewijde 
zelftrackende laserinterferometer in plaats van een 
volledige lasertracker.

2. 

De tweede meetmethode vereist het gebruik van de 
volledige 3D-meetmogelijkheden van de lasertracker, en 
maakt het mogelijk om alle metingen snel vanuit een enkele 
lasertrackeropstelling uit te voeren.

Met slechts een enkel meetopstelling van de tracker, 
en dus geen tijdrovende herpositioneringen, is deze 
methode duidelijk veel sneller. Echter, het vereist gebruik 
van de lasertrackerencoders, wat resulteert in iets lagere 
nauwkeurigheid van de uiteindelijke meetresultaten.

Softwareopties

Elk van de bovenstaande compensatiemethodes 
vereist een specifieke, speciaal hiervoor ontworpen 
softwareoplossing. Er is een enkele, heldere softwareoptie 
voor elk meetconcept.

Beide kunnen direct worden verbonden met de machine die 
gekalibreerd wordt, waardoor beide zijden van het proces 
kunnen worden bediend vanuit één enkel platform. Elke 
software genereert een reflectorpad in overeenstemming 
met internationale normen (ISO 230-2, 230-4, of VDI 3441 en 
ISO 10360-2) en kan dan ofwel de machine direct aansturen, 
of een numerieke bedieningscode creëren die kan worden 
gebruikt om de machine aan te sturen.

Deze connectiviteit betekent dat elke softwareoptie ook 
direct correcties aan de machine kan aanbieden door 
compensatiebestanden te uploaden.

De bedienings- en compensatiefuncties van elk platform 
zijn compatibel met een groot scala aan machinemerken.
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Etalon Trac-CHECK en Trac-CAL

De softwareplatforms Trac-CHECK en Trac-CAL van Etalon 
zijn gevestigde oplossingen voor traditionele elektronische 
machinecompensatie. Ze zijn geoptimaliseerd voor gebruik 
met een trackende laserinterferometer of lasertracker in 
plaats van een simpele lineaire laserinterferometer.

Methode

De lasertracker wordt handmatig gepositioneerd in een hoek 
van het machinevolume. Er wordt een reflector gemonteerd 
aan de tasterfitting van de machine. De lasertracker wordt 
verbonden met de Etalon Trac-CHECK-software en de 
lasertracker trackt automatisch de reflector.

Na een aantal machineposities ter oriëntatie, wordt de 
exacte positie van de lasertracker geregistreerd door Trac-
CHECK. De lijnen die kunnen worden gemeten worden 
automatisch door de software berekend en voorgesteld 
aan de hand van de geselecteerde norm in een grafische 
gebruikersinterface - lijnen parallel aan de as, het vlak en de 
diagonalen van de ruimte. Er is geen handmatige uitlijning 
vereist. De machine beweegt volgens de geselecteerde 
lijnen, bediend door een CNC-programma of een online 
interface.

Het proces wordt herhaald vanuit verschillende andere 
trackeropstellingen (minimaal drie). De resultaten van alle 
meetlijnen vanuit verschillende posities worden vervolgens 
samengevat in een meetrapportage, die vervolgens 
een evaluatie geeft aan de hand van de geselecteerde 
internationale norm. Alle vereisten van de norm, inclusief 
testonzekerheden, worden automatisch in meegenomen.

Deze gegeven kunnen vervolgens worden gebruikt met 
Trac-CAL-software om een volledige volumetrische 
analyse te ontwikkelen van de gehele machinegeometrie 
en compensatiegegevens te genereren voor de specifieke 
machine.
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AfM as-kalibratie

Het AfM AsKalibratieplatform biedt een oplossing 
die kan worden toegepast op de nieuwe methode 
van machinecompensatie die gebruik maakt van de 
volledige 3D-functionaliteit van een lasertracker.

De software gebruikt een propriëtair algoritme, 
ontwikkeld door AfM, en speciaal ontworpen 
voor correctie van het 21-foutenmodel. Zijn 
machineopstellingsmodule is een vereenvoudigde 
versie van de software die is ontworpen voor het 
meten van algemene geometrieën. Het kan snel 
en zonder voorkennis worden geleerd en stelt een 
gebruiker in staat de meetcomponenten van een 
hele machine of andere componenten met een 
lasertracker op te stellen, uit te lijnen en bij te stellen.

Methode

Creëer in de software informatie die nodig is voor een 
meting met de Machine Manager-module en creëer 
vervolgens de machinespecifieke meetstrategie. 
Tijdens een meting moeten de punten nauwkeurig 
zijn volgens zowel de software als de gegenereerde 
meetstrategie. Met de CNC-generatormodule kan 
een doelgericht uitvoerbaar CNC-programma worden 
gegenereerd op basis van de opgestelde strategie.

De meting kan nu worden uitgevoerd in de module 
Axis Analyzer. Dit wordt volautomatisch gedaan. 
Tijdens de meting ontvangt de gebruiker naast de 
huidige afwijkingen nog meer informatie over de 
huidige temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, 
overgebleven meettijd en het aantal punten. Dit 
wordt weergegeven in een externe interface.

Nadat een meting met succes is afgerond kan de 
data worden geëvalueerd met bekende notaties in de 
module Axis Analyzer.

De uitgevoerde meting kan worden ingelezen in de 
module Error Mapper. Op basis hiervan zal de Error 
Mapper een specifieke foutenkaart creëren voor de 
benodigde controle. Alle bekende controleformaten 
worden ondersteund. De software ondersteunt 
allerlei soorten foutenkaarten (positie, rechtheid en 
volumetrisch) voor alle controllers.

Ten slotte zal er een controlemeting worden 
uitgevoerd met de Axis Analyzer en de actieve 
foutenkaart om de effectiviteit van de correctie te 
verifiëren. Noteer welke notatie er voor de verificatie 
is gebruikt, zodat de meetstrategie hierop kan worden 
aangepast. Na een geslaagde verificatiemeting met 
de Axis Analyzer is het mogelijk om een voor-en-na-
vergelijking te visualiseren.

 

Voor-na-vergelijking - Verander analyse van machinegeometrie

Machinebeheer
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Testresultaten
Voorbeelden van compensatieresultaten bij Kinkele, Duitsland: 

VDI/DGQ 3441

Prüfer shailer
Datum 14.03.2019

Maschine Soraluce SL-12000 (Seriennummer: SL_12000-2)
X 10504 mm (12 ppm/°C)
Y 1442 mm (12 ppm/°C)
Z 1004 mm (12 ppm/°C)
Kinematische Kette (X)[H]-(Y)[V]-(Z)[H]
Steuerung Heidenhain

Messgerät (Seriennummer: 750042)
Hersteller Leica
Messunsicherheit -

Messung X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor
Vorschub 5000 mm/min
Wartezeit 6 s

Kommentar

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-7,5

-2,5

2,5

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

32,5

37,5

42,5

47,5

52,5

57,5

Achse P (Unsicherheit) Pa (Abweichung) Ps (Streubreite) U (Umkehrspanne) VDI erfüllt (ja/nein)
D1
D2
D3
D4
XY1
XY2
XZ1
XZ2
YZ1
YZ2
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Z 34,38 μm 10,28 μm 15,02 μm 1,38 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 1/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor 14.03.2019 Z

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

25

50

75

0

��  ↑↓ ��  ↑, ��  ↓ ��  + 1/2(    +       ), ��  − 1/2(    +       )

X-Achse

Y-Achse

Z-
Ac

hs
e

2205

4305

6406

8506

10607

-1162-874-586-298-10
-812
-611
-411
-210
-10

104
-1450

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-0,25
0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
5,75
6,25
6,75

Kennwert Abweichung [μm]
P 90,86 μm
Pa 60,51 μm
Ps 28,00 μm
Psmax 49,55 μm
U 2,66 μm
Umax 6,56 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 2/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor 14.03.2019 Y

Standort
250 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.250 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-50

-25

25

50

0

��  ↑↓ ��  ↑, ��  ↓ ��  + 1/2(    +       ), ��  − 1/2(    +       )

X-Achse

Y-Achse

Z-
Ac

hs
e

2205

4305

6406

8506

10607

-1162-874-586-298-10
-812
-611
-411
-210
-10

104
-1450

Standort
250 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.250 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

Kennwert Abweichung [μm]
P 112,24 μm
Pa 19,60 μm
Ps 55,87 μm
Psmax 85,80 μm
U 14,73 μm
Umax 25,69 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 3/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor 14.03.2019 Z

Standort
250 mm 500 mm 750 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-20,0

-17,5

-15,0

-12,5

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

0

��  ↑↓ ��  ↑, ��  ↓ ��  + 1/2(    +       ), ��  − 1/2(    +       )

X-Achse

Y-Achse

Z-
Ac

hs
e

2205

4305

6406

8506

10607

-1162-874-586-298-10
-812
-611
-411
-210
-10

104
-1450

Standort
250 mm 500 mm 750 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25

0

Kennwert Abweichung [μm]
P 34,38 μm
Pa 10,28 μm
Ps 15,02 μm
Psmax 28,40 μm
U 1,38 μm
Umax 4,23 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 4/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

https://www.hexagonmi.com


Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Conclusie
Een lasertracker gebruiken voor machineverificatie en 
-compensatie bij grote volumes biedt een significante 
verbetering wat betreft tijdsduur en dus een significante 
vermindering van kostbare machine-uitvaltijd. Het betekent 
eveneens dat de compensatie met grotere nauwkeurigheid 
kan worden gemaakt, aangezien een sneller kalibratieproces 
minder last heeft van temperatuursinvloeden.

Tests uitgevoerd volgens internationale normen met 
lasertrackers laten duidelijk zien dat deze kunnen 
worden gebruikt als realistisch alternatief voor simpele 
lineaire laserinterferometers. Deze nieuwe oplossing 
kan meettijden reduceren tot wel 85 procent terwijl het 
hardware gebruikt die ook kan worden gebruikt voor 
onderdeelinspectiedoeleinden.

De combinatie van lasertrackertechnologie voor grote 
volumes met hoogwaardige software die scripts volgens 
internationale normen kan uitvoeren, is de perfect 
combinatie voor een zeer efficiënte en traceerbare methode. 
Machines kunnen niet alleen worden gecontroleerd volgens 
een internationale norm, maar tevens automatisch worden 
gecompenseerd.

Welke van de hierboven beschreven methodes ook wordt 
gebruikt, de kalibratieprocedure kan op ieder moment 
worden gestart door interne operators met minimale 
training en expertise, zonder uitgebreide voorbereidingen 
of het inhuren van externe specialisten. Bij tests waren 
beide methodes (met de Active Reflector AR1 of Super 
CatEye reflector) nauwkeurig tot binnen 50 micron op een 
meetvolume van 10 meter.
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