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SAMENVATTING VAN EEN RAPPORT UIT DE SfCTIE, Meettechniek. r 
~------------------------------------+-----------------~------

TITELI Metingen Tan konussen in de meetkamer. 

AARD VAN HET OHDERZOEKI I U.D.C. 

, 
Meting Tan de tophoek van konussen door directe hoekmeting met een nauwkeurig. 
heid Van enk.~e boog~econden. • 

SAM!NVATTINGr ien •• thode wordt beschreven voor de nauwkeurige meting van 
konussen met behulp van een optische verdeelkop en een autocollimator. 
ne bereikte Dauwkeurigheid blijkt 2 boogsecopden te bedragen. 
Alternatie.e .ethoden worden aangegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van hoek
eindaaten saaen met .en autocollimator en Tan een theodoliet gecombineerd met 
een of meer collimatoren, or voorzien van een autocollimatoroculair. 

In het rapport wordt na e8n lnle1ding over de gebruikelijke wijze van konus
meting, - waarbij de tophoek wordt berekend.uit het verschil van twee diameters 
en de atstand tUl!Isen die diaJneters - de gebruikte proefopstelling beschreven, 
een dicuesie gegevenvan mogelijke foutenbronnen en de resultaten vermeld van 
desbetreffende contr3lemetingen. Voorts worden alternatieve opstellingen gegeven. 
"DSlot~. volgen euk.le append~e8 waarin het getalle~ateriaal van de controle
.etingen en Van ~nk.l. m.et-Toorbe.lden is vermeld. 

PROGNOSE VOOR VERDER ONDERZOEK, Het verdient aanbeveJ.ing de optische micrometer van de 
Terdeelkop nader te controleren, aansluitend hieraan kan een 
integrale contraJ.e van een verdeelkop volgen. 

De meetmethode met theodoliet kaneventueel tot hogere nauwkeurig
heid leiden a omdat de dubbele hoek gemeten wordt en 

[ omdat yoor redelijke prijs theodolieten verkrijgbaar 
zijn met groter'p.auwkeurigheid dan onze Terdeelkop toelaat. 

HOOGLERMRI Prof. dr. P.O. Veenstra. 

SECTIELEIDERI Drs. J. Koning 
ONDERZOEK NOI 1/5 

MEDEWERKERSI H:r. v. Hoevelau. OAT. RAPPORT, 17.11. t 60 
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RAPPORT UIT DE SECTIE, Meettechniek DATUM I 17. 11 • ' 60 

TITEl I 

AUTEURS, 

u. D. c., 

Meting van konussen in de meetkamer. ONDERZOEK NO I 

Drs. J. Koning. BlJlAGENI 

Samenvatting. Een methode wordt beschreven voor de nauwkeurige meting 
van konussen met behulp van een optische verdeelkop en een autocollimator 
De bereikte nauwkeurigheid blijkt 2 boogseconden te bedragen. 
Alternatieve methoden worden aangegeven waarbij gebru~~ wordt gemaakt 
van hoekeindmaten sarnen met een auto~ollimator en van een theodoliet 
gecombineerd met cen of meer collimatoren, of voorzien van cen auto
collimatoroculair. 

Inleidins. De gebruikelijke methoden voor het meten van konnussen 
komen - ongeacht het daarvoor gebruikte instrument - steeds neer op het 
be palen Van de diameter op twee plaatsen en van de afstand van die meet
plaat •• n. Uit de verkregen getallen wordt de (halve) tophoek van de 
konus berekend. 

Hierbij is het moeilijk, zo niet onmogelijk. om de meetfout tot ~~n 
boogseconde te beperken. Neemt men als redelijke waarde voor de afstand 
van de twee gemeten diameters 100 mm, dan dient (voor een fout van 1 sec) 
de fout in het verschil van de diameters beneden 0,5;um te blijven, de 
fout in de afzonderlijke diameters dus beneden Ot25~. 'Op een meetmi
croscoop, zelfa onder toepassing van meetmesjea is deze nauwkeurigheid 
zeker niet te halen, terwijl het zeer de vraag is of hat door toepaa
sing van een lengt •• eetmachine (b.v. horizontale lengtemeter volgens 
Abbe) tot de mogelijkheden behoort. 

De vraag ligt veor de hand of het mogelijk is de tophoek te bepalen 
door-.en directe hoekmeting. Niet alleen is dit in principe meer elegant 
dan een indirecte meting, maar bovendien kan men hopen een grotere meet
nauwkeurigheid te bereiken. Dat dit juist tot de mogelijkheid behoort, 
moge uit het velgende blijken. Bovendien heeft de methode het voordeel 
dat een opstelling voor routinemetingen gebouwd kan worden die een zeer 
korte meettijdmogelijk maakt. 

De meetopstelling die voor e~n beproeving van de meetmethode werd samen
gest.ld. be staat uit een precisie-verdeelkop met optische aflezing 
(fabr. Leitz), waarop een ronde spanplaat is aangebracht. De as van de 
verdeelkop wordt verticaal gesteld t het vlak van de spanplaat is der
halve horizontaal. Hierop wordt de te meten konus geplaatst, waarbij de 
as van de konus nauwkeurig tot op 0,1 0 loodrecht ep de as van de verdeel
kop dient te staan.In het beschreven geval gebeurt dit met behulp van 
eindmaten, nadat de diameter van de ondersteuningsplaatsen met behulp var. 
een micrometer is bepaeld. De ondersteuning behoeft dan slechta de ideale 
waarde tot op 0,2 mm te ». .... ~n •• (appendix 1)* 

• Ook kan uiteraard gebruik gemaakt worden van twee gelijke V-blokken 
mits de V-greeven Ithorizontaal" zijn aangebracht, dQw.z. dat hetbiG
sectricevlak van de V evenwijdig loopt aan het grondvlak van het blok. 
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!an weerszijden van de konus wordt een spiegel, waarvan de mon
tering van twee verticale aanlegvlakken is Toorzien, geplaatst. 
(Hilger & I~tts TP 121). Hierbij staan dus de spiegels tennaaste
bij loodrechtop de beschrijvende lijnen van de te meten kqnus. 

Een autocollimator (Hilger & Watts TA 1),\waar~ede de stand van de 
spiegels kan worden waargenomen, wordt met behulp van een wil1e
keurig, mits etab1el, hulpstuk op het bij de verdeelkop behorende 
bed geplaatst. zodanig dat de spiegels in de optische as van de 
autocollimator gebra.cht kunnen worden. Riertoe is het. in verband 
met de objectiefdiameter, nodig de spiegels ttrug aan rug" te 
plaatsen, zodat de draaiingshoek in de buurt van 1800 ligt. 
Hierdoor kURneD 4e apiegels in elkaars plaats gcbracht worden. 

De metiDe gebeurt door met behulp van de verdeelkep de spiegels 
beurteiings in de optische as van de autocollimator te brengen. 
De stand Tan de Terdeelkop wordt afgelezen. de micrometer van de 
autocollimator wordt Diet gebruikt. 
Uit de afgalezeD hoakwaarden zou door aftrekken de konushoek·volgen, 
indian beide spiegels exact loodrecht op bet vlak van de aanleg
punten van hun montering staan. '~f tenm1nste daarmede een hoek 
malten die w.er beida spiegels precies gelijk is. Uiteraard is dit 
Diet het geval, de fabrikant geeft eeD tolerantie van 1 minuut. 
D~rhalye wordt een nUlpuntscorrectie bepaald door de spiegels 
tegen elkaar te schuiTen (zonder kenus derhalve) en, op'dezelfde 
.anier ala boven beschreven, de beide standen Tan de verdeelkop 
afte lezen. Het verschil van daze laatste aflezingenwcrdt vih boven 
bepaalde verschil afgetrokken, waardoor de konus~oek verkregen 
wordt, daar hierbij tegelijkertijd het bedrag van 1800 , ontstaan 
door de rug-a. an-rug stand van de spiegels verdwijnt. 

-Meetiouten. De toevallige fout wor.dt veroorzaakt door 
a) nietjuist aanliggen van de spiegels aan de konus. Door herhaalde. 
metug blijkt geen merkbare fout aanwezig te zijn. 
b) niet juist invangen van het gel"1lflecteerd,beeld in de oculair
draden Tan de aatocollimator. Dit kan gecontroleerd worden door 
bij vaatstaande spiegel herhaald in.te vangen met oehulp van de 
oculairmicrometer van de autocollimator. De fout blijkt zeker 
kleiner te zijn dan 0,3 sec. (appendix II~ 
c) instellout van de optische micrometer van de optische verdeelkop. 
Om daze te bepalen werd bij vaststaande verdeelkop de optische 
micrometer herhaa1d ingesteld. De fout bleek.zeker k1einer te zijn 
daD 1,5 sec. (a,pendix II? De fout door onjuist invangen in de 
autocollimator is hiertegen te verwaarlozen. Dit werd bevestigd 
door een seri. metingen waarbij op "n spiegel herhaald werd 
1ngesteld met behulp van de autocollimator, terwijl de verdeetkop 
w.rd afgelezen. Ret resultaat was practisch gelijk aan het voor
gaand •• (appendix II). 
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System.tische louten, worden veroorzaakt door de verdelings
nauwkeurigheid van de optische verdeelkop, die in de drukwerken 
van de tabrikant ala kleiner dan 2 sec. wordt gegarandeerd. Uit 
het meetprotocol van de eindco~trSle van de fabrikant blijkt 
voor de 12 gemeten standen de fout beneden 1 sec. te liggen • 
. ' ~ J;). tout van de optische micrometer van de verdeelkop is met 
het aanwezige instrumentarium nauwelijks te bepalen. WeI blijkt 
deze kleiner dan 1 sec. te zijn (appendix:III), maar het zou 
gewenat zijndeze nauwkeuriger te kennen o 

De totale fout is met grote zekerheid kleiner dan de som van de 
toevallige en systematische fouten en is derhalve kleiner dan 
2,5 seco 

Bezwaren van de gebruikte opstelling. 

Een gering bezwaar vormt de grote ~oogte van de opstelling, die 
bepaald wordt door de bouw van de verdeelkop. Uit dit gezichts
punt zou ... precisie-rondtafel een gering voordeel bieden. Een 
tweede incouTenient is dat, kijkend in het oculair van de' 
autocollimator, de fijnste1kn~p van de verdeelkop niet zeer 
gemakkelijk bereikbaar is. Dit bezwaar, dat echter bepaald niet 
groot is, kan iets verminderd worden door de positie van de ver
deelkap op het bed te wijzigen. Het wordt uiteraard volle dig 

. geelimineerd door gebruik van een foto-electrische autocollt
mator, (b.v. Hilger & Watts TA 3). 

Alternatieve oEstellingeno 

a) gebruik van een precisie-rondtafel samen met autocollimator. 
Dit geeft geen enkel nieuw gezichtspunt; maar kan een iets 
compacter .pbouw geve~. 
b) gebruik van twee autocollimatoren. Hierbij kan de hoek tussen 
de assen van deze autocollimatoren bepaald worden met behulp van 
hoekeindmaten. Een Terdeelkop of rondtafel is dan niet nodig, 
een draaibare (niet nauwkeurig afleesbare) rondtafel kan het 
instellen vergemakkelijken. Men kan dan een ~utocollimator als 
nul-instrument gebruiken.)en de a~wijking van de door de hoek
eind~aten gematerialiseerde nominale konushoek direct in de 
tweed. autocollimator aflezen. De fout vaft de spiegels kan b.v. 
bepaald worden door de konus om te keren (assen van de auto
collimatoren .!tgekruist"), waardoor het teken van de 
"nulstand-correctiett omkeert. 
De hier beschre·ven variant maakt zeer snelle metingen mogelijk 
en is dus zeer geschikt voar routinemetingen. Bij een geimpro
viseerde opstelling, waarbij de plaats van 'en autocollimator 
werd ingenomen door een theodoliet, gecombineerd met een cQlli-

mator. be~roeg de tijd per me~ing (exclusief de tijd van installer. 
~et behulp Van hoekeindmaten) ca. 3 minuten. 
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c) U1te.raard un men ook twee autoeollimatoren gebruilcen t ...... 
met een precisie·rondtafel ofverdeelkop. Hierdoor kan de 
instelling met hoekeindmaten achterwege blijven, daar de hoek 
tUGsen de beide autocollimatoren bepaald kan worden door e'n van 
de spiegela na elkaar in de assen van deze autocollimatoren 
te brencen. H.t voordeel van de geringe meettijd blijft ·behouden. 
d) theodoliet,gecombineerd JIlet (normale) collimator", 
Deze variant kan voordeel hebben, omdat een tlieodoliet met een 
nauwkeurigheid Tan 1 sec. een veel gangbaarder instrument is dan de 
overeenkomende verdeelkop. Daar de hoekmeting gebeurt door draai
ing van de .theOdoliet om de vertical.e as en,bet niet steeds moge
lijk 1s de 4r.tiingaas;yan'de~th.dd6ii.t in het snijpunt van de 
door de spiegels garefleeteerde lichtbundels te plaatsen, kan de 
opstelling ~zins gecompliceerd worden. De lichtbundel, afkom
at!g van de collimator, kan op de spiegels gericht worden met 
behulp Y'an een prisma of spiegelcombinatie. (b.T. pentagonpris-.), 
waardoor de invallende bundels op de twee spiegels streng eTen
w:1jd1g zijn •• ) De hoek, waarover de theodoliet gedraaid wordt, is 
20(., waardoo!' in prinCipe de meetnauwkeurigheid wordt verhoogd. 
Bij gesehikte opstelling kan de nUlpuntscorreotie Tan de sp~egels 
bepaald worden als onder (b). 
e) theodol1et, voorzien Tan autooollimator-oculair. De methode 
lijkt atteraard op de vporgaand., de opstelling is echtar eenvou! 
diger. Indien de theodoliet geplaatst kan worden in het snijpunt 
van «e loodlijnen op de middens del" spiegels, is voor de meting 
Terder nieta nodig. Dit is mogelijk in het geval van ste1l-konussen 
maar Diet steeds bij morsekonussen. doordat dan het snijpunt ver 
wegltQllt t6 ligg6n. De foutvan de spiegelmontering dient apart be
paald te worden. Dit un gebeuren als onder (l?), mits(b.v. )een 
pantagonprisma in de licht"BC wordt ingeschakeld, waardoor ook bij 
omgakeerde konus een reeel snijpuat vande lichtbundels ontstaat. 

Slotopaerkipg. Dat de mogelijkheden van het instrumentarium zo 
voll .. dig konden worden uitgebuit 1'5 goeddeels te danken aan de be
kwame en zorgvuldige wijze waarop de beschreven metingen door de 
Reer Roevelaak zijn uitgeToerdo 

Conelu81e, Het blijkt mogelijk door direote hoekmeting de tophoek 
van •• n konus yast te stellen, w~arbij reeds bij de eerste poging 
en met een ze.r voorzichtiS- foutenschatting, de meetfout beneden 
2,' sec. bleet, zodat de methode zeker kan concureren met de ge
bruikelijke • 

• } Het pentalonprisma (of daarmee overeenkomend optisch syateem) 
behoeft uiteraard geen dey1atie Tan exact 900 te geven. De enige 
eiaen z1jn mechanische stabiliteit en hoge kwaliteit van de 
oppervlakken. 
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App!n4!!~. Fout tengevolge van onju1ste stand Yen ~ekon~e te~-op
zli1i\. ft. «. a8 ftll de Terdeelkop. 1ndien de tophoek van de konus 
Of, genoead wordt en de hoek tUBsen de &ssen van konus en verdeelkop 
90 * ~ JiB •• t resultaat van etta elementaire berekening : 
.- =.t ~2 sin 0(.. V.or een "Amerikaans steil-konps" (Din 2079) t 

W'8.arVaB 0(. 16°35'40", geett dit Toor ~::: 0,1 0 dot= 0,; eecf 
.at toeltlatbaar gea.cht mag worden. Bij een opleglengte Tan 100 mm 
_, de gezaaelijke tout van. de oplegg1.ngen dan niet meer dan 
0 .. 2 _ bedragen, wat met anige zorg gemakkelijk te verwezenlijken. 
ie, lndienaltbans, de konus van 'geschikte oplegvlakken 
(cylindrischegedeelten) is voorzien • 

. Voor •• n. eQ't'sekonus (0<. ~ 30 ) worden de bovengenoemde eisenree... , . 
pectievel1jk 0,40 en 0,7 Dlmo 

ApJ!b:diX II . 
.. IControlevan de nauwkeurigheid van het invangen van het gere
tl.ot.er4.· ••• 1d iD. de autocollimator. , 

1'1 a r 
1 '3'12,5" 0,01" 
2 12,5 0,01 
.3 12.3 -0,19 
4 12,5 0,01 
5 12,7 0,21. 
6- 12,5 0,01 
7 12,6 0,11 
.8 12,4 -0,09 
9 12,.5 0,01 
10 12,3 -0,19. 
11 12.4 ... 0,09 
12 12,5 0,01 
13 12,6 <el,11 
14 12,5 0,01 
15 12,5 0.01 

In tea.natellia, Tan "at later vermeld zal worden, is de afleee
naakeuri&heid zo_nig dat een ruime spreiding van de meetwaarden 
r.sulteert. 'Derha!ye is 3 (J ale meetnauwkeurigheid aangenomen. 
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b) controle van de afleesnauwkeurigheid van de optische verdeeL~op. 
Hierbij blijft de verdeelkop in ~6n (willekeurige) stand staan. 

n a S" ., 
3150 25'18" 

0 
, 

ti,7 J 1 1,27 C\. :::. 315" ).5 
2 " II 16" -0,73 
7, " " 16 -0,73 w;: II ./ 

4 " II 17 0,27 u: - = Q7° 
5 " " 17 0,27 ""'-1 
6 " " 16 -0,73 

" 7 " II 17 0,27 2G"= ',,'I 
8 II " 16 -0,73 
9 " " 17 0,27 
10 " " 18 1,27 
11 H " 17 0,27 
12 " " 17 0,27 
13 " " 16 -0,73 
11+ " " 17 0,27 
15 " " 16 -0,73 

De afleesnauwkeurigheid van de optische verdeelkop is blijkbaar te ge
ring om een min of meer normale verde ling te geven. Gezien de resul
terendp. &" -waarden is een bedrag 2 G" voor de nauwkeurigheid een alles
zins veilige schattin~. 

c) gezanelijke controle van invangnauwkeurigheid en aflezing van de 
verdeell:op. :~ierbij komt ook de mechanische stabiliteit in het gedinc. 
Eij e~n, vaststaande sTliegel wordt telkens opnieuw het gereflecteprde 
beeld in de autocollimator ingesteld en de stand van de verdeclkop af-
gelezen. 

n a ; " ;150 46'10" o b' lu S:3 1 -0,55 Gl.: JJ5 " 
, 

? 11 " 10 -0,53 
V~d1. II 

;.; !t " 11 0, LI-7 ():: - =0,6,( 
4 " 'I 11 0,47 ..,..-, 
r: " " 10 _'1 C;~ 
j .... ~ , ..... .,/ II 

6 " " 11 0,47 1.C;-:= I,~ 
'7 " " 10 -1'),53 . 
8 " " 10 . -0,53 
a " II 11 0,47 -' 

10 II II 11 ° h" -, . ( 
11 " II 10 -0,53 
12 " " 10 -O,53 
13 It II 10 -0,53 
1 L~ " " 11 0,1+7 
1'" " II 12 1,47 .. 
.Je gevonden nauV'll:eurigheid is iets groter dan onder (b)' bepauld. Dit 
~o~dt veroorzaakt doo~dat bij serie (b) tw~6, bij serie (0) ~5n 
e::treen meetreGultaat voorkomt~ dat m&n zelfs met enig recht als 
11uitbijter" zou kunnen ver"verpen. Nede hierdoor is de aanname van 
2CJ als maot voor de nauwkeurigheid zeker verantwoord. 
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d) be paling van de grootteorde van de fout van de optische micrometer 
van de optische verdee~kop. De enige methode die ons op korte termijn 
ten dienste stond, was de vercelijking van deze optische micrometer 
met de oculairmicrometer van de autocollimator. 

autocollimator verdeelkoE som gem. s-
210°7'39.'111 21 007'39,7 lt 

/I 

0 1,1 
30ft II If 9 II II 39 3826 0,4 
1 t 2100 6 t 38,T' 

u II 38,7 0,1 
l' 30n " " 9" It " 39 0,4 
2' 210°;'39" II II 39 0,4 -
2'30" " II 8 7" " " 38.7 0,1 
7 I 2100 4'38" II II 38 -0,6 ./ 

4' 210°3'38,3" " II 38,3 -0,3 
5' 210°2'38,3" " II 38,3 -0,3 
5'24" 210°2' 14" II tf 38 -0,6 
5'28" 210°2' 9,7" " " 37,7 -0,9 
5'50" 210°1'47,7" II " 37,7 -0,9 
6' 210°1'37,7" Il If 37,7 -0,9 
7' 210°0'37,711 If It 37,7 -0,9 
8' 209°59'39" II " 39 0,4 
9' 209°58'40" II II 40 1 t 4 
10' 209°57'40" II II 40 1,4 

Het geconstateerde verschil kan grotendeels worden gedekt door de door 
Hilger & Watts gegeven nauwkeurigheid voor de autocollimator over het 
gehele bereik, die 111 badraagt. Aangezien een redelijke veronderstellin@ 
is dat deze fout voornamelijk door resterende afbeeldingsfouten v.d o 

optische stelsels wordt veroorza~ktt en dus min of meer waarschijnlijk 
is dat hat aandeel van de autocollimator een symetrisch varloop heeft, 
is van de hieronder grafisch weergegeven fout een symetrische functie 
afgetrokken, die zo gekozen is dat de resterende fout zich min of 
meer symetrisch om deze kromme beweegt. Het lijkt aannemelijk dat de 
fout van de optische micrometer de waarden van een verschilkromme niet 
ove!' .'chrij d t. 

\ I 
a, 

I" \ I " , 
\ I 

l\ \~ 
/ Q, 

Q \ \ / 

10' , I.' 

/)/1 
~Q 
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Metingen van konussew in de Meetkamer. 1111'1' IR 
.~ .J..I 1/2 

Appendix IIIQ Voorbeeld van een meting aan steilkonus 50 met bchul; 
van verdeelkop en autocollimator. 

a b -
316°56'46" ) 

II II 46 11 ) gem. 316°56'46" 
" "451t

) 

Verschil a - b = 163°26'40tl 

Nulcorrecties 

at b l 

317°56'9" ) 
° 

137°53' II) 
II II 011 ) gem • 317 56'911 ... II II 48" ) gem. 

" II 10" ) 

nulcorrecties 

meetresultaat 

II II 48" ) 

a' - b l = 180°2 1 21 11 

180°2' 2111 16.3°26' 40" 

Appendix IV. Voorbeeld van een meting volgens al terna tieve mei::~ .od€' (d 
theodoliet (Wild T2, centesimrtle uitvoering) met collinator (.Ten:;.) 
en constante-deviatie spiegelcombinatie ( 2 stuks HilGer::: '!lath; 
TP 120 ) : 

b 

340,0338 ) 
36 ) 3 
38 ) gem. 340,0337 g. 
38 ) 
36 ) 
"liB ) 

a - b = 376,87152g - 340,03373 = 36,83779g. 

nulcorrectie 0,03790g. 

2 ot = 36,83779 + 0,0379° = 36,87569g. 

0(, = 18,43784g = 16°35'38,0" 
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~ r 

.~.. 
1--- -------D----------r-

positie 1, aflezing ~. 

~. t--- --- --E? --------3--

positie 2, aflezing ~. 

L -r--- -----~--------3--

positie 3, aflezing at. 

positie 4, aflezine b' Ca' - b ' ::; nulpuntscorrectie). 



I 
I 
I 

I I 
I f 

I 

G{g- - -- ---- - f -- - -8-
8 2 81 C 

Meting met theodoliet en collimator ( alternatief d ). 

c · collimator · 
81 : constante deviatiespiegels ( positie 1 ) 

c • 
""'2- constante deviatiespiegels ( positie 2) 

T · theoliet ( positi. 2 ) . · 

bIz. 1J. 
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Naar aanleiding van een schrijven van Prof. Dr. v.d. lA.de. aan de 
hoogleraren de Beer en Veenstra. intoraerende naar de stand'van 
zaken bij d. temperatuursregeling van de aeetkamers t lijkt h.t nuttig 
de beschikbare feiten samen te vatte •• 

a. Apparatuur. Beschikbaar zijn registratl •• van de teaperatuur ill 
aeetkaaer en me.tpracticum - gemaakt met een normale handels-ther
mograaf, fabrikaat Thiess, bereik 10 tot 30

oC, - vanaf 10 juli tot 
heden. De gevoeligheid van deze instiumentea is z~danig dat 1 schaal
deel ( ca 1 am ) oYereenkomt met 1/4 C. W.arachijnlijk ~.~~er •• 
deze instrumenten juist nog op een Y.randering van 1/10 c. , 

b. Resultaten. Uit onder a, genoemde registra~.sblijkt dat in de 
periode tot 19 - 9 de temperatu~r in de •• ettam.r gedurende enkele 
uren binnen een traject van 0,2 C is geweest op Dond.rdag 1 s.p
t.mber t Dond.rdag 8 s.pt ember , Zondagaorgen 11 s.pt .... r, en in de 
avond Yan Donderdag 15 t~t Vrijdag 16 september ca. 12 uur. III ge 
tussenliggend. dagen kwamen echter teaperaturen van 18°c tot 27 C 
yoor. 

c. Conclusie. Het is duidelijk dat van .en betrouwbaar .erken'de 
regelapparatuur nog geen sprake is, hoewel de incidenteel yoorko
mende perioden ae conclusie .ettigen dat de verlangde constanthe1d 
op ongeve.r 0.1 C misschien tot de mogelijkheid behoort. 

d& R •• tricti.. Met de meest.aadruk· .oet echter gesteld worde., dat 
1 de gebrulkte meetapparatuur slechta een globale indruk g •• tt, 

omdat de gevoeligheid onvoldoende is. 
20 de teap.ratuur slechta op een punt van de ruimte is gemeten. 
30 in het beetek W 2280/2 (pag. 112 en derde staat van .ijzingen) 

is bepaald, dat apparatuur zal worden geleyerd door de aannft.r, 
op aanwijzing van de directie en in overleg met de .erkgr.ep WT, 
waarmede de uiteindelijke controlemetingen g.daan zullen worden. 
Besloten is te onderzoeken of het op de THE aanwezige instru
mentarium Yoor deze meting geachikt is. Pas daarna kunaen deti
nitieye controlemetingen gedaan worden, die tot een oplevering 
zouden kunnen leiden. Of daartoe op k.orte termijn kan word.n 
overgegaan. is vooralsnog twijtelachtig, aangezien nog in de 
nacht Tan Zogdag op Maandag 18 - 19 september, de teaperatuur 
tot boYen 30 C is opgelopen. 


