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:Bij1age 2 Starten 3-D meetmachine voor tetra-eder meting 
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Dit is het verslag van een opdracht ter afronding van het Il-vak 

"Bijzondere onderwerpen uit de lengtemetingtf, 4.270.0 • 

De opdracht was een analyse te maken van meetafwijkingen van de Zeiss 

UMC 550 3-dimensionale meetmachine die opgesteld staat in het laborato

rium v~~r lengtemeting van de TH Eindhoven. 

1.1 Afwijking=soorten 

Zoals bekend mag worden verondersteld hebben we twee typen meetafwijkingen: 

De toevallige en de systematische. 

De toevallige afwijking wordt voor deze machine voornamelijk bepaald door: 

- Afleesnauwkeurigheid van het instrument (In dit geval 2 meetsystemen). 

- Onnauwkeurigheid (machinenauwkeurigheid) in het berekenen van de posi-

tie bij het combineren van as-meetwaardes en tastkopmeetwaardes. 

- Numerieke stabiliteit van een berekening (b.v. middelpunten van cirkels 

en bollen, vlakken, etc.). 

- Onrondheid van tastkogel, en de toevallige afwijking in de bepaling van 

de diameter ervan. 

- Onrondheid van de ijkkogel. 

- "Speling" in de kinema tische keten van aledes en meetkop, virtueel dan 

weI reeel; meetkracht. 

- Oppervlaktegesteldheid van het te meten voorwerp, b. v. roest, oppervlak

teruwheid, golving van het oppervlak, etc. 
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Ilteafwijkingen zijn op enkelen (b.v. machinenauwkeurigheid) na niet analytisch 

te bepalen, doch weI te schatten uit herhaalde metingen. 

Syatematische afwijkingen komen vooral voort uit een niet volledig beheerste 

of te meten fysische omgeving (temperatuur en vochtigheid), lineariteitsaf

wijkingen in de meetsystemen, kantel-, rotatie- en rechtheidsafwijkingen van 

de assen en haaksheidsafwijkingen in de onderlinge stand der ass en. 

Deze zijn slechts door middel van vergelijking met standaarden en/Of referen

ties te bepalen. 



Bedoeling van de opdracht was na te gaan in hoeverre deze beide soorten 

afwijkingen met behulp van tetra-eder metingen te bepalen zijn. 

1.2 Gedane metingen 

Gebruikt werd een tetra-eder, gevormd door zes stangen van ea. 260 [mm] 

lengte met een lirieaire uitzettingscoijfficient van ca. 10-7, bevestigd 

aan vier stalen bollen -de vier hoekpunten- , met een diameter van ca. 

25 [mm) • 
Daze tetra-eder werd kinematiseh bepaald opgelegd op een staalplaat die 

als werketukreferentie dienst deed. 

Ter bepaling van de toevallige afwijking, die hopelijk niet al te weer posi

tieafhankelijk is, werden de bollen elk 5 x gemeten waarbij de tetra-eder 

zich op positie 1.1 (zie fig. 3.1) beYond. 

Ook werden 5 x de stanglengtes bepaald van de tetra-eder, weer op positie 

1.1. Beide meetseriee werden met behulp van eNe-programma's bedreven. 

Ter bepaling van de systematische afwijking. werd het mee,tvolume in 16 "blok

ken" verdeeld, in welke telkens d.m.v. metingen van de bolmiddelpunten (5 

meetpunten per bol) de stanglengtes werden bepaald. Dit werd 2 x door mij 

gedaan, ook m.b.v. een eNe-programma, ttTetra-eder". 

NB. Het woord 'stanglengte' is eigenlijk niet juist, daar niet de stang

lengte wordt gemeten, maar de afstand tusBen de middelpunten van twee 

bollen. V~~r de eenvoud zullen we deze term echter toch maar handhaven. 
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In tabel 2.1 zijn van de herhaalde metingen vantde bollen, de gemidde1de 

x,y,z-posities van de middelpunten, de gemiddelde diameters, en de standaard

afwijkingen ( x 2 : ) daarop weergegeven. (± 2S = 95~gebied) 
A1s extra is weergegeven het gemiddelde van de standaardafwijkingen per bol 

die optreden bij het bepalen van een bo1 door meer dan 4 punten. ( S; ) 
Kogel 1 Kogel 2 Kogel; Kogel 4 

M [mm1 ;0,1354 30,2;25 217,3710 112,.5872 x 
2SMx Cpm1 0.; 0.5 0.3 0.4 

it Cmm] 344,5566 59,1115 201,6853 201.8621 y 
2~ 1Jun] 0.7 0.6 0.4 0.3 

i\ rmmJ 17,4235 17,5891 17,5716 250,6;61 

2~z tpm] 1.1 0.6 0.5 0.3 

D tmml 24,9991 25,0008 25,0004 25,0004 

Sn 9w1 1.6 0.5 0.2 0.2 

S; (pm) 2.8 1.2 0.3 0.6 

N.B. Kogel 1 en 2 bleken wat roestig te zijn; 1 het ergste, hetgeen -tot ui ting komt in de standaarddevia ties, maar vooral in Sn 

Tabe1 2.1 Herhalingsnauwkeurigheid van de bolmetingen in 

positie 1.1 

In tabel 2.2 zijn de herhaalde mEitingen van de stanglengtes voor positie 

1.1 weergegeven. Uitgerekend is de gemiddelde stanglengte en de standaard

deviatie ( 2S : ) daarop. 

Vervo1gens is getracht de resultaten van de bolmeting, met betrekking tot 

de middelpuntsligging te koppelen aan de standaarddeviatie van de stang

lengtes. Het bedoe1de verband is op de volgende manier af te leiden: 

'" L 

2 L ~H 2 2 Als H - H(x.), dan geldt voor SH: SH = (~) • S 
1 ~i ~ 

(2.1) 

; 



Voor de 1engte 1. van een stang tussen de bo11en i en j ge1dt: 

(2.2) 

De aerste f'omula toagepast op de tweede 1evert: 

De per stang toegepaste f'omule 2.3 is onder SL weergegevan. 

Meting Stang 1 Stang 2 Stang, Stane 4 Stang 5 Stang 6 No 

1 285,4490 285,,166 285,5475 285,5712 285,4285 285,4315 

2 285,4485 . 285,3169 285,5479 285,5715 285,4284 285,4316 

3 285,4483 285,,164 285,5469 285,570} 285,4281 285,4315 

4 285.4479 285,3166 285,5471 285,5706 285,4285 285,4320 

5 285,4484 285,3168 265,5474 265,5105 285,4285 285,4319 

L tmm1 285.4484 285,'167 285,5474 265,5708 285,4284 285,4317 

2S [pm] 0.8 - 0.4 0.8 1.0 0.3 0.5 

2SL(pm] 0.9 0.6 0.5 1.0 0.7 0.6 

Midde1- 1-2 2-3 3-1 1-4 2-4 3-4 puntenf 

Tabe1 2.2 Herha1ingsnauwkeurigheid van de Stang1engte-metingen op 

posi tle 1.1. (in tmml) 

Verge1ijken we nu 2S met 2SL, dan b1ijkt de tendens er wel in te zitten. 

Prob1eem is echter dat beiden van verschi11ende meetseries zijn betrokken, 

en niet in elkaar over t. voeran zijn. 

Bij de bolmetingen is namelijk per bo1 een serie van 5 metingen gedaan, en 

bij d. stang1engtemetingen 5 maal een serie bolmetingen met een opnieuw 

bepaalde werkstukoriUntatie. 

De bolmetingen vallen dus af' om in stanglengtes overgevoerd te worden omdat 

h.t geen series zijn; vice verca is onmogelijk door hernieuwde "Nulling". 

4 



L:=o==o=f=ds==t=uk~2=====S==YS==TEMA====_=TI=S=~~_A=~====I=JK=IN::=G 

3.1 Metingen 

Zoals reeds vermeld, zijn, om een indruk van deze afw1jking te krijgen, de 

stanglengtes gemeten v~~r de tetra.-eder op 16 posities, verdeeld over het 

meetvolume van de machine. 

Met het oog op de toevallige afwijking is dat 2 maal gedaan. 

In figuur 3.1 zijn de posities (relatief) in de meetmachine aangegeven. 

Opgemerkt dient te worden dat in het positiepunt een hoekpunt van de plaat 

waarop de tetra-eder staat, wordt geplaatst, en wel die bij bol 2. 

Figuur 3.1 Verde ling van het meetvolume 

De meetwaarden zijn weergegeven in de tabellen 3.2 en 3.;:voor respec

tievelijk de le en de 2e serie metingen. 

Daarna zijn de gem1ddelden van beide series per stang uitgerekend. 

De meetwaarden uit tabel 3.2 en 3.3 zijn in grafiek 3.4 in beeld 

gebracht in de vorm va~ afwijking A ten opzichte van de gemiddelde 

lengte. In deze grafiek is, ter vergelijking, ook de uit tabel 2.2 

verkregen 28 waarde uitgezet. 

5 
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STANG 1 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,4455 285,4470 285,4494 285,4482 
2. boven 285,4460 285',4474 285,4480 285,4480 

. 
1. onder 285,4448 285,4465 285,4475 285,4468 
2. boven 285,4440 285,4460 285,4478 285,4467 

.5 .6 .7 .8 

STANG 2 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,3179 285,3169 285,3179 285,3171 
2. boven 285,3179 285,3184 285,;180 285,3182 
1. onder 285,3164 285,;172 285,;173 285,;171 
2. boven 285,:5169 285,;173 285,;185 285,3171 

.5 .6 .7 .8 

STANG; 
.1 .2 .. 3 .4 

1. onder 285,5466 285,5459 285,5468 285,5461 
2. boven 285,5457 285,5450 285,5468 285,5462 
1. onder 285,5464 285,5466 285,5414 285,5473 
2. boven 285.5426 285.5426 285.5447 285,54;0 

.5 .6 .7 .8 

STANG 4 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,5687 285,5684 285,5688 285,5692 
2. iloven 285,'5616 285,5677 285,568; 285,5673 
1. onder 285,5670 285,5677 285,5674 285,5672 
2. boven 285,5660 285,5672 285,5681 285,5667 

.5 .6 .7 .8 

STANG 5 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,4291 285,4292 285,4;00 285,4;04 
2. boven 285,4281 285.4288 285,4294 285.4301 
1. onder 285,4290 285,4306 285,4299 285,4303 
2. boven 285.4296 285.4299 285.4318 285,-4313 

.5 .6 .7 .8 
. STANG 6 

.1 .2 .3 .4 
1. onder 285,4337 285,4325 285,4333 285.4330 
2. boven 285.4';7 285,4332 285.4339 285,4331 
1. onder 285,4302 285,4308 285,4303 285,4305 
2. boven 285.4316 285.4303 285.4324 285.4120 

.5 .6 .7 .8 

Tabel ;.2 Metingen Tetra-eder d.d. 19-9-'85 (-Ie serie) 
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STANG 1 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 265,4452 285,4471 285,4478 285,4472 
2. boyen 285,4452 285,4467 28S,448IP 285,4489 
1. onder 285,4450 285,4457 285,4464 285,4460 
2. boyen 285.4438 28~ . .4.460 28'3.A4Li 285. L1L17'Z., 

.s .6 ,~ .l} 
STANG 2 

.1 .2 .3 .4 
1. onder 285,3161 285,3167 285,3165 285,3171 
2. boyen 285,3171 285,3184 285,3186 285,;186 
1. onder 285,3167 285,3173 285,3167 285,;171 
2. boyen 285,3169 285,3176 285,3183 285,3183 

.5 .6 .7 .8 

STANG 3 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,5470 285,5468 285,5474 285,5467 
2. boyan 285,5458 285,5448 285,5460 285,5469 
],. onder 285,5463 285,5469 285,5463 285,5468 
2. boyen 285,5426 285,5433 285,5440 285,5438 

.5 .6 .7 .8 

STANG 4 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,5681 285,5681 285,5677 285,5675 
2. boyen 285,5670 285,5682 285,5682 285,5678 
1. onder 285,5675 285,5676 285,5671 285,5670 
2. boyen 285,5661 285,5667 285-,-5676 285,5662 

.5 .6 .7 08 

STANG 5 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,4285 285,4295 285,4302 285,4300 
2. boyen 285,4277 285,4298 285,4299 285,4307 
1. onder 285,4290 285,4288 285,4298 285,4303 
2. boyen 285,4290 285,4;04 285,4309 285,4298 

.5 .6 .7 .8 

STANG 6 
.1 .2 .3 .4 

1. onder 285,4321 285,4315 285,4315 285,4;17 
2. boven 285,4335 285,4337 285,4340 285,4337 
1. onder 285,4310 285,4306 285,4293 285,4;04 
2. boven 285,4;15 285,4319 285,4327 285,4;22 

.5 .6 .7 .8 

Tabe1 ;.3 Metingen Tetra-eder d.d. 19/20-9-'85 (=2e aerie) 
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Hoofdstuk 4 CONCLUSlEE 

Toevallige afwijking: 

- Grootste standaardafwijking in de herhaalde stanglengtemetingen 

was 0,5 t)lm] ofwel 2S-gebied: ! 1 IjIm] 

Systematisohe 8fwijking: 

- Er traden verschillen in stanglengte op in de orde van 5 LfllmJ 

Indien we stanglengtevariaties over de verschillende posities verge

lijken met de verkregen toevallige afwijking, dan mogen we wel consta

teren dat er een systematiache afwijking optreedt. 

Deze conclusie is nog meer gerechtvaardigd ala we zien dat de grafieken 

van de twee verschillende meetseries redelijk coherent zijn. 

NB. Zeiss geeft zelf als absolute afwijking: A L = ! ( 2,6 + 200:000 ) fi'm] 

Als extra bijlage (1) is nog een bolberekening bijgevoe~ om een in

druk te krijgen van de standaardafwijking van de middelpuntsligging 

t.o.v. de standaardafwijking van de berekende diameter. 

Tevens is een soort "gebruiksaanwij zing" voor het tetra-eder programma 

bijgevoegd, als bijlage 2 

10 



Bij lage 1 - 1 

Bepaling van het middelpunt van een bol door 4 punten 

De meetkundige eigenaardigheid van een mdddelpunt is dat het gelijke 

afstanden heeft tot punten op de bol (aIle punten op de bol :) 

Hoe nu dit middelpunt te bepalen ale er 4 punten van de bel gegeven zijn? 

Dit kan met behulp van middelloodlijnen of middelloodvlakken. 

Dat zijn in resp. R2 en R; de verzamelingen van punten die gelijke 

afstanden hebben tot de be ide punten ten opziohte waarvan zij als 

middellood-lijn of -vlak zijn getrokken. 

Door twee punten in R3 kunnen we een middelloodvlak trekken. 

Door drie punten in R; kunnen we drie middelloodvlakken trekken, die 

ale doorsnede echter een lijn hebben (enijlijn van twee van de drie 

vlakken is telkens de zelfde lijn, een soort middelloodlijn.) 

Door vier punten in R; kunnen we zes middelloodvlakken trekken, die elkaar 

echter allenliijken te snijden in een punt. (Ale je zin hebt, bewijs dat 

maar eena, slechta het tekenen is moeilijk, het bewijs niet) 

Deze laatste bewering is wat wij nodig hebben. 

Gegeven de vier punten A (a ,a ,a h B (b ,b ,b ), C (c ,0 ,0 ), D (d ,d ,d ). xyz xyz xyz xyz 

Middelloodvlak door A en B: Normaal: (! -!) ; steunvector: i(! + !) 

1 

'i l!- ,} 
Dat geeft ala vergelijking voor dat vlak: 

s 

(ax-bx).X + (ay-by).Y + (s.z-bz).Z = (steunveotor invullen) 

i(ax
2+ ay

2+ a z
2),- i(bx

2+ by
2+ bz

2 ) 

Analoog de middelloodvlakken door B en C en door C en D (b.v.) 

Deze drie middelloodvlakken geven ons drie vergelijkingen (viakken waarop 

ons middelpunt moet liggen) met drie onbekenden; ons middelpunt: 

l
& - b x x 
b - c x x 
o - d x x 

a-b y y 
b-c y y 
o - d y y 

a - b 1 z z 
b - 0 z z 
c - d z z 

--

Dit is een stelael van drie vergelijkingen die onafhankelijk zijn (mits de 

vier punt en niet in een vlak gekozen worden) en lineair in X,Y,Z, due vrij 

eenvoudig op te lOBsen. 



Bijlage 1 - 2 

Bij'lage 3 - 3 laat een ui tdraai van de meetmachine zien, met daarop 

5 punten, A,B, C, D, E, en de door de computer daaruit bepaalde 

bole 

Met behulp van het voorgaande is door ondergetekende zelf een bol 

bepaald door deze 5 punten (bijlagen 3-Y tim 3-8), namelijk 5 bollen 

door telkens 4 punten. 

Deze leveren telkens een middelpunt M en een diameter D op, zodat 

in totaal 5 middelpunten en 5 diameters verkregen werden. 

Hleruit is weer een M en een D te bepalen met standaardafwijkingen 

daarop. Om deze waarden was het begonnen, want deze zijn te vergelijken 

met de output die de computer ook geeft. (Zie tabel) 

Resul ta ten eigen b erekeningen: 

M = (235,0279 54,6527 176,0859) D = 30,1247 

D = 30,1245 ! 0,00123 

(Dit is het gemiddelde vande 

diameters der berekende boll en) 

(D is de gemiddelde afstand van de vijf punten tot 

het KE!!.i.!!d.!lEoe_ middelpunt) 

afwijking D min,max: -0.0066 , + 0.0059 

Hierbij moet opgemer~worden dat de resultaten van de 5e berekening 

(met de punten BCDE) niet in bovenstaande meegenomen zijn, omdat deze 

resultaten erg onbetrouwbaar waren. (B,C,D,E liggen vrijwel in een vlak) 

Dat komt omdat deze middelloodvlakken vrijwel een waaier vormen,.en aldus 

een zeer hoge foutvoorplanting veroorzaken van meetafwijkingen. 

Let weI: dit geldt voor ~ berekeningsmethode; Numerieke stabiliteit 

is o.a. algori thme-a.fhankelijk. 

Overigens toont dit aan dat deze berekeningsweg niet geschikt is om 

als computeralgorithme gebruikt te worden, vanwege de hoge kana op 

numerieke instabiliteit (door veel cijferverlies), nog afgezien van 

de problemen die deze methode geeftbij bijvoorbeeld 89 meetpunten. 



30 PUNI(T Z 191.0896 
A 

X 231.4390 
Y 53.4623 

31 PUNI<T y 39.9704 

B. X 234.4583 
Z 1:'9.3724 

32 rUNI<T X 220.3'759 

C Y 53.3964 
Z 179.3724 

, 
==~_=====:=======================================================_========m===== 
DATUM: 22088S l·J-tIAME: T TEIL-t-'R: Ii 22 

ADRIRKF IAUFCABE: BEZ ISYl ISTMASSI NCNNMASSI D.TOl I U.TOl I ABW UCB 
==================================================================.-==~~====~~== 

33 PUNKT Y 69.1004 

D X 236.2022 
Z 180.1555 I:l1 

l: 
34 PUNI(T X 249.3015 I-' . , , 

E Y 54.3478 
Z 180.9050 I-' 

35 * IWGEL X 235.0275 I 

Y 54.6521 
Z 17 ('" 0 f-168 
D 30.1238 

5P S/HIN/HAX 0.0123 (2) -0.0063 (5) p.OO64 



Bij1age 1 - 4 

BOL 1 ABeD 

AB: - 0,0193 -13,4919 11,7172 2.796,156140 
Be· .. 14,0824 - 13,4260 ° 2.575,807240 
OD : - 15,826; - 15,7040 - 0,78;1 - 4.715,589010 
DA: 1,7632 15,6381 - 10,9341 - 656,374;70 

[~ 
-0,953;886269 0 182.90967H] 
0,9922723568 0,049480927;2 297,9590;09 
8,869158348 -6,201281760 -372,26;1409 .. 

[~ 
-0,953;886269 ° 182.9096773 }" 

1 0,025431423 59,13124;66 
1 -0,6;1;;1342 -56,52025077 

[~ ° 0,024246029 239.2847325 J 
1 0,02543142; 59,1;124366 
0 1 176,0932571 

[~ 
o 0 235'O15~ 
1 0 54,6529· 
o 1 176,0933 

~ 

(a11es in [romJ ) 



BOL 2 ABCE 

AB: 0,0193 13,4919 11,7172 
Be: 14,0824 -13,4260 ° 
eE: - 28,9256 - 0,9514 - 1,5326 
EA: 14,S625 0,8855 -10,1846 

[~ 
-0,953388627 o 
0,032891280 0,052984208 
0,059579479 -0,685254863 

[~ -O'95~388627 ° 0,05372126069 
-0,676482144 

Blj1age 1 - 5 

2.796,156140 
2.575,807240 ~ 

-7.120,184795 * 
1.748,221400 * 

182,9096773 ] 
246,1551288 
117,6263347 

182,9096773 ] 
64,12525598 

-64,44757956 

U 

n 

o 
1 

° 

0,051217238 
0,05372126069 

1 

244,0459671 J 
64,12525598 

176,07811 

° 1 

° 

o 

° 1 

235'0277] 
54,6661 

176,0781 

(a11as in [mmJ) 



:BOL 3 A:BDE 

A:B: - 0,019; 1;,4919 11,1112 2.196,156140 
:BD: - 1,14;9 - 29,1;00 - 0,18;1 -2.139,181110 
DE: - 1;,0993 14,1526 - 0,1495 -2.404,595180 
EA.: 14,8625 0,8855 - 10,1846 1.148,221400 

16,10393945 
-699,0621162 
- 1,126212851 

16,1039;945 
1 

1 

0,449059.111 1:'221,009444 J 
-601,108808; -144.818,5565 

0,051216198 183,5661;81 

0,4490509111 
0,848821161; 
0,02191593 

1221,009444 ] 
204,1241 
58,52124466 

u 
u 
U~ 

-13,72961642 -2.182,617185 J 
0,848821767; 204,1247 

1 176,0950455 

n o 
1 

o 

o 
o 
1 

235.0402] 
54,6514 

176,0950 

(alles in tmmJ) 

:Bij lage 1 - 6 



Bij1age 1 - 7 

BOL 4 ACDE 

AC: 14,06;1 '0,0659 11,7172 5.371,96340 H 

CD: 15,826:; 15,7040 '0,7831' 4.715,58901 H 

DE: 13,0993 - 14,7526 0,7495 2.404,59578 H 

EA.: 14,8625 0,8855 - 10,1846 1.748,2214 

U 
'0,004686022 0,83;187561e ~81. 9899881 
0,992272357 0,0494809273 297,9590;09 

- 1,126212851 0,057216798 183,5667387 

U 
0,00468602229 0,8331875618 ~81.9899880 J 

1 - 0,7935575921 - 85,08720111 
1 0,6861539812 175,4562269 

U ° 
O.8~690610 J ~82.~887085 ~ 

1 -0,7935575921 - 85,08720111 

° 1 176,0772 

U ° ° 2~5'0286J 
1 ° 54,6402 

° 1 176,0772 

(a11es in rmmJ) 



Bijlage 1 -

BOL 5 :BeDE 

Dit stelsel vergelijkingen blijkt nogal afwijkende oplossingen te 

geven. 

De oorzaak ligt in het feit dat de punten 13, C, D, E vrijwel in een vlak 

liggen, en een klein. meetafwijking erg versterkt wordt daardoor. 

De Z-co6rdinaten van respectievelijk B,C,D en E zijn: 

119,3124 ; 179,3124 ; 180,1555 ; 180,9050 

Het zal Guidelijk zijn dat met deze vier punten geen betrouwbare 

Z-ligging van het middelpunt te bepalen is. 



Bijlage 2 

Meten van de tetra-eder 

Opstelling Tetra-eder: - Staaf 1 evenwijdig aan de Y-as 

- Kogel 3 in positieve x-richting t.o.v. staaf 1 

- Staven 1, 2, 3 horizontaal 

Starten meetmachine: - tget"p¢",~,~' 

- -execute-

- evt. naam en -continue-

- evt. datum en -continue-

Gebruik programma 'Tetra-eder ': 

- Tetra-eder opstellen 

- !DR FROG 11 runnen (=resetten teller en uit-

gangspositie) 

- Positioneren (. bovenvlak: plane, drie punten, 
terminate, space, 
zeropoiat. 

- CNC 

• voorvlak: twee punten, surface, 
zeropoint. 

• linkerzijvlak: punt, zeropoint. 

• V-pos. 
(V-Iage auf disk (=ja)} 
(naam = "Tetra-eder") 

) 
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