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WERKTUIGBOUWKUNDIGE MEETTECHNIEK

Status quo en vooruitblik.

J. Koning.

Inleidinq.

Vanaf 1958 is aan de THE een werkeenheid lengtemeting aktief. In het
algemeen is er een sterke koppeling met de produktietechniek omdat in de
industri61e praktijk de realisering van voorgeschreven maten cen belangrijke
- in vele gevaIIen het belangrijkste - kwaliteitskenmerk voor heL produkt
is. Hieruit kan men concluderen dat meetteehniek - en in het bijzonder de
lengtemeettechniek - deel moet uitmaken van het onderwijs en het onderzoek
in de produktiete~hnologie.

Daarnaast werd steeds - uitgaande van de explieiete doeistelling in 1958 
een ruimere taak nagestreefd: verlenen van theoretische en praktisehe

I'i\ bijstand aan de gehe1e TH-gemeenschap in de vorm van een instrumentee!lY centrum.

Beide doeistcilingen, gericht op enerzijds de meettechniek van de
industriele praktijk en anderzijds op de (onvoorspelbare) behoefte van de
TH-gemeenschap, worden nog steeds nagestreefd.

Specifieke problemen.

Hoewel lengtemeting niet het enige aandachtsgebied is, 1igt hier weI het
zwaartepunt Vdn de aktiviteiten. Daarbij omvat lengtemeting dan tevens de
meting van macro- en microvormen en van hoeken en ook van de temperatuur die
een beldngrijke invlaedsfaktor is. De industri1::le lew;Jtemeting is gekenmerkt
door een verlangen naar steeds hogere meetnauwkeurigheid; d~t geldt in het
bijzondcr vaor de z.g. "produkten met hoge toegevoegde wdarde", omdat
dddrbij uit de adrd der zaak steeds gecompliceerd~r V0rmen met steeds
klcin~£c toleranties optredcn. Bet is een onmiskenbaar feit dat de
praktische lengternetillg vlak bij de grens opereert di~ zelfs ill
l~bc;ratorid l1ddlbaar is. De consequentie daalvan is ddt ontwikkelingswcrk
.i.uet de hov\]3t bereik:.kire Hauwkeuri9heid no~)dzdkelijk .is, teneinu i2 de
toc~omstige ontwikkeling in de lrldustri~le prakLijk mogclijk ffiakcTI. In 11et
algemeen is eehter voor onderzoekwerk van zeer hoge nauwkeurigheid een
reldtlc£ l..:Ul<Je tijd Dodiij. Ddd.r\)ffi Kdn undi~l'L.oek in ,,12 10ri'j::..2lih..;~~.il'l'1 "llli,:;2il

mel vrucllL worden gedadll a13 gedllticiD~e;J wordt op de tc veIwa~1~~21j

ontwikkelln9, waarbij dan ]0dacht moet worden dan een periode van de orJe
va.n 5 jd.d.:1:.
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De cruciale vraag is nu waaI ddt onderzoek gedaan kan worden. In het
algemeen kan men noemen: a) ontwikkelingswerk in de inJu3trie,

b) in de technische hogescholen,
c) in ov~rheid3instelliDyen.

Hiervan kan men zeggen:
a) dat ontwikkelingswerk in de industrie uit de dard der zaak "locaal"

bepaald is en dat de resultaten niet of nauwelijks voar de verdere
indu~trie (speciaal de kleinere -) beschikbaar zijn;

b) dat bij de technische hogescholen aIleen in Eindhoven anderwijs en
onderzoek van enige omvang aanwezig is. Bij de twee andere hogescholen ~s

de omvang van de wetenschappelijke stat en de aard van het
instrumentarium daarvoor onvoldoende;

c) dat van de overheidsinstellingen TNQ en de Dienst van het IJkwezen
genoemd kunnen worden. Binnen TNQ worden aIleen calibraties van
gereedschapsmachines verricht van matige kwaliteit. De Dienst van het
IJkwezen heeft een expliciete taak op het gebied van de bewakillg van
stdndaarden, maar de geringe omvang van de staf van de afdeling voor
mechanische metingen en de vele neventaken brengt met zich mede dat deze
dienst een deel van het gebied van de lengtemeting anbewerkt moet laten.
We komen daarop terug.

Toekomstige ontwikkelinq in de technische lengtemeting.

Zoals al is aangeduid moet het ontwikkelingswerk anticiperen op de te
verwachten ontwikkeling in de technische praktijk. Dat anticiperen is-niet
vrij van subjectiviteit en de bruikbaarheid van de verkregen resultaten,
hangt dus samen met de kwaliteit ~an het- i~z{cht van de voar het onderzoek
verantwoordelljke personen. Tot nu toe hebben die inzichten tot voar d2

praktijk nuttige ontwikkelingen geleid, zoals nog zal worden Loegelicht. In
al';em2ne t.ermen kan de te verwachten ontwikkeling worden omschreven ais

II
cO\2iiemcndc complexitei t van objekten / engere toleranties zowel 'Jan maten als
van vormeu cn opperviaktestrukturen en streven naar harte meettijd. Het
Iaatste hangt samen met de eerder genoemde faktoren: bij toenemende
com~lexiteit van het meetproces wordt bij gelijkblijvende meettijd voar
d2'_= i"llt...:"':E·.;j ..:.ll dL tot-ale nlC:t:;Ltijd (:xcc:.3sit:£. Bovendien leiJ't (:.::en ,kritisch2r
prcdukt tot grotere steekproeveu, evenLueel tot 100\ meten. Tenslotte i~ bij
produklen met hoge tcegcvoegde waarde het prod~kLicpr0c,:s ~~l :~2~ alg2~2en

k03l:.Ddar zGuat h~t meet.9\~beuren geen siqni£icante .~·.jdch t.t::.iju ma\] vc;J:l)oIzaken.
H~.::.:t. DCVC:L::1 t.l(illJ. ..: 1,2i·: L ()lj,Gnt.kcombaar naar geheel of gedoel telijk automatisch

. . ddt" 'J-.' 11'" J' , •• ,
li~l, geavanceer e a aVerWeLii:ln'J en UlL-ell1ue 1.J" CuC recnC3CL>2KS:2
t~rugkQPP21~ilg van ~2~~t~~11 j6La l}d~~ 1'_,.~ =al:~ic~~epr0ce~. In sommige
].2v"ill;·,:r~ zal llet CQn~/eilti0lJ.;::le in,-3c:~:i..Lnls;:~l'i~ -';i..:U:!~'.1S~eE b.ij h2t lUeetp1'0CeS

., ,
m~~T_nG\l t.:i1 t

technlck van duL0matische beeldverw~r~ing.
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Aktiviteiten van het Lab. voor Lengtemeting THE.

Zeals al eerder is gesuggereerd heeft het laboratorium voor lengtemeting
redelijk geanticipeerd OJ de genoemdc ontwikkelingen. Onderstaand wordt dat

De nauwkE:urighciJ \ja.~~ m2,~:Li.ii..:J;:ru.li.l~lltt::n '.-.~.J ·\I:-':__ i.l -.:~ :0ct...cl"c pl>.)uuktic:nlilchines
kan aIleen met succes worden bepaald met behulp van technische
lasermectsystcmen. In e~trcme gevallcll worden dergelijke lasermeetsystemen
dlrekt in de produktie- of rneetmachines ingebouwd. De meetnauwkeurigheid van
deze technische lasermeetsystemen is derhalve van eminent belang, maar is
zander calibratie onvoldoende. Op het egenblik kunnen deze lasermeetsystemen
aIleen gecalibreerd worden in het Lab. voor Lengtemeting THE, en weI met
behulp van de in dat laboratorium door ir. P.H.J. Schellekens ontwikkelde
Jodium-gestabiliseerde lasers. De Dienst van het IJkwezen beschikt eveneens
over een tweetal Jodiurn-gestabiliseerde lasers (volgens antwerp van ir.
Schellekens duor de CTD vervaardigd) maar het verJcre insLrulliclltdLlurn lowel
als de vereiste "know-how" zijn daar vooralsnog onvoldoende beschikbaar.
Overigens vindt tUBsen beide laboratoria een vruchtbare gedachtenwisseling
en samenwerking plaats. Een formeel voorstel voor samenwerking is thans
geformuleerd en zal binnenkort aan de afdeling voorgelegd worden. Buiten de
calibratie van het lasersysteem is nag de brekingsindex van de lucht van
belang. In de naaste toekomst zal ddardoor de meetnauwkeurigheid begrensd
worden. Vaor de meting ddarvan is door Ir. Schellekens een refractometer
gebuuwd die veelbelovende resultatcn geeft. (Onder auspici~en van het-BCR
(e:eil EEG-in::;telling) zijn afgelopen zomer in Eindhoven vergelijkende
metingen gedaan met refractometeri van TtE; ~TB (Braunschweig) en NFL
(Teddington); de resultaten worden thans door ir. Schellekens samengevat.
nit gebeurt onder een ~CR-onderzoekcontract).

b. Oppervldkteruwheid en dataverwerkinq.

Voortbouwend op hel werk van Dr. Prakash (proefschrift THE 1975) wordt door
lng. K. struik mel voortvarendheid gewerkt aan geavaD~cerde ruwh(;i~~~cting,

mc::tin-; v'"(,.lil rQl:dhcid en V"lll ",,-Ol"iilClJ. i.E hcc u.1.'.;iemt:~n. Dt2 It;,tta.ver~..jer~ing t:JebeUl"t

--~.IL:ll1S JUlJL' ~~(;ppel.Ln(J Inc;L dt=: J.f~(~l.i~l{J.Jrl~::·~cr:~~·~6.ctinc Go~)r in.iddel v..ln ,2211

microprocessor. De meting van will~keurige vormcn kdll gebeuren met behulp
van de onder c. genoemde 3D:~~eLmachine. D~ ontwikkelde meetmethode maakt
het mogelijk technische ruwheidsstandaarJen te callbreren met cell
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c. Meting aan gecompliceerde, ruimteliike objekten.
z.g. 3D meettechniek.

JI~L laboratoriu~ bcschikt 0~~r (·ell gedvanceerd~ J-Dimensionale meetmachine
waarmee o.a. de volgende onderzoeken worden yedcian.

c1. Het meten van ge~ompliceerde objekten, met inbegrip van de uitbrelding
~an de door de fobrikant g~yeven meetmethoden en de door hem geleverde
"~0ftware", en van een onderzoek naaL de betrouwbaarheid van de in die
"software" vastgelegde rekenprocessen.

c2. Ontwikkelen van methoden voor het bepalen van de ruimtelijke geometrie
van meet- en produktiemachines. Oit omvat calibratie van de
meetsystemen, rechtheid van de geleidingen en bepaling van de hocken
tU3sen de assen van het bewegende systeem. Tenslotte dient dit Le
lciden lot de ontwikkeling van calibratie objekten waarmee
meetmachines in de technische praktijk snel en afdoende kunnen worden
gecontroleerd.

c3. Hier in het bijzonder, maar averal III de lengtemeting van belang,
wordt aandacht besteed aan nauwkeurige meting van de temperatuur. Voor
calibratiedoeleinden mag de onnauwkeurigheid niet grater zijn dan 0,01
K (= graad temperatuurverschil), waarvoor geavanceerde methoden nodig
zijn.

Onderwiis in de lengtemetinq.

In ait b~~oog is het onderwijs cen dfgel~ije-gro0theid. Uiteraard wordt de
lengtemetin~ op elementair niveau onderwezen en beoefend (collage en
praktikum in trimester 3l, verder wordt het resultaaL van het onder~oek al
verwerkt in het colle~e in trimester B (vroeger semester 6] en in het
cwlle~~ bijzaudere onderwerpen in 10 (vroeger semester Bl. Oak daze
cGllege'~ wordeD Joor praktische oefeningen onJersteund. Bet is Juidelijk
Jat d~ te verwdchtcn oD-twikkcling in d~ ill~ett2chniek v-rljwel Jlrect ill het
onderwijs moet worden ingeboliwd, 'jezien het tijdverloop tU.i':;Ul ;lc..;L ogenblik
v~n l1et volgen Vdn dat GllJ2l~ij~ ~n llet ogenblik Vdn mede-besllss~n in Je
iii:1Ll..3 tri~l~ praktijk. Ct:": tuei.Jd~:5in9 V..:111 (Zet:l i-~(J.3tLI..i.l>~) 3D iiicc; Lii1"'l,_:~l.illeS in

dr~ iJrakt.ij:~ ne~2rnt ~nc:l Lc;e en de (:r~idl.:'l}9 in de indu;:;-c..ricle ,t.;J.:dktijk .i::: iHJ9

ger iu9. Daarum wordt \-'1,J cL:: ~n~~~tmt,;lchill'2.in Lt:... t:. Lab. V001" L2il\ltemetin'].ill het
i~U.~~.L 'w-~ll :'.It:-L ae trinlez-teronderwijs een uitvoerige oefening gecc..an.

::icJacht.eiJ\~is;;;el.ingengestart teneinde
;~.3(.~li1.;"-c ~I.li z.~ ju V0,_i1 TITS -leraL'cn.
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Metingen vaor de industrie.

De thans in de industrie toegcpaste, Z0er kostbarc , ilieetinstrumenten, bv.
Id.sermeet..3~rstenlt;n en J-dim:::nsic.licilc met::c.rrldchl1l0S , kUnl:d:~n door de "kleinere"
industIie niet wordell -..l...iE'JI::~,-.hCl..rL, (il1deri1~t.~t~r dVIJr .]e tc: vcrwachten t.e lagc

• -- •• ':'1" '1 ~bezettlIlgs'FJ.dd. Bovendlen IS meestdl spraKe van ZOQdIlllj compJ.exe prOD emen
-dc.t \i~L::' -;:..c-,,-L... .J..~_J.;j ,-11 ~c!lnis -v~oor de ul-'lu..J.5ing nodilJ i3 .. :n to:21iemeihl~ .m~Le

~oldt een beroep op ons ldbordtorium g~dddn am deze metingcll te verrichten.
(Derg~lijke meting en zijn voor de illdustrie vaak van cruciaal belang omddt
ze door de afnemers get:ist worden). Anderzijd.s br0il'Jc de oplossin'J van deze
problcmen cen verrijking ddn kennis 0n ervaring met zich mee; een bijkomend
voordeel is dat het niet te verwaarlozen financiele inkomsten meebreIlgt , (in
1903 ca. f 40.000,-).

Hic,rbij ao.r,sluitend kan nog v(~rmt::ld worden dat oak VOGr \niversitaire
laborataria (bv. voor de Universiteit Limburg) geavanceerde metingen ~0rd2n

~crricht, haewel hier niet of nauwelijks financi~le compensatie tegenover
staat.

Toekomst yan het laboratorium.

De verdere ontwikkeling zal zich vrijwel geheel buiten mLJn invloedssfeer
voltrekkcn. Tach wil ik hier mijn visie in een aantal stellingen vastleggen.

1. Ret onderwijs in de lengtemeting in Nederland is in hoge mate
Q·nvoldoende. (Zie bv. "Fertigungsmesstechnik ... " VDFZeitschrift 123
(1981), no. 9 p335 ev.). Dit feit blijkt ook een punt van zorg te zijn
Van de Rdad van Advies van de Nederlandse Kalibratie Organisatie.

2. Ret onderwijs in de mee ttechnl.<.:k aan de IITS-en is in het a1gemeen
beneden peil; ter verbetering is de TITS Emmen opgericht met cen
hoofdrichting meettechniek. R~t is niet dcceptabel als dat onderwijs
Iliel zou kunnen steunen op onderwijs en onderzoek aan een TR.

3. Ret onderwijs in de meettechniek in Eindhoven is completer dan aan de
zusterinsLellingen, maar is volgen;:; d~ i;1 1. aangehaalde Duitse mening
no'; minim.lal.

4. Gezien de outwikkeling van de l2chniek in Nederland is ln de
~2ett2chniek een snelle verschuiving te verw.lchten (0£ beter: IS
2lL/dig) ill (It:; lichtill;J va.n ~t~c.Gmpli~eerde produkten met enge
col"':l:dnties in mdat i-:'.n VG.rm.

5. Om 0P dlt g~bi~J zinllig underzoek ce J~UDn~ll JOCD ill02t illerl op Jeze
ontwikkeling .lnticiperen.-Alleen dail is ook oIlderwIJ~ o~ llIveau
mogelijk.
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Bet is van het hoogste belang dat onderzoek en onderwijs van goede
kwaliteit mogelijk blijft. Ook op het gebied van Jienstverlening aan
de TH-':J-..;meel'.3'..:hdj! w.::>rclen steeds hu,;el'e eisen gesteld. Elders III

Ne~erl&nJ wardt vrijwel geen onderzoek op dit gebied gedaan, en
vrijwel geen onderwijs gegeven.

Voal het voorgddnde is cen competente wetenschap~elijk staf nodig. De
aanwezige bezettiIlg heeft in het verleden goed werk gedaan, maar is
naar objektieve maatstaven te klein. Bet is van groot belang dat bij
pensionering van de "kroondocent" de staf met een wetenschappelijk
medewerker wordt aangevuld.

Bet oplossen van complexe problemen en het adviseren voor het
realiseren van goede kwaliteitszorg voor de industrie is voor deze
vaak van het grootste belang, terwijl voor het laboratorium onmisbare
kennis- en ervaringsuitbreiding resulteert.

Gezien de grate diversiteit van problemen in de produktietechniek kan
daarvall Joar elk van de op dit geLied actieve werkeenheid slechts een
kleine steekproef worden bewerkt. Bet is daardoor onwaarschijnlijk dat
het onderzoek in de verdere vakgroep gerelateerd is aan de
ontwikkeling Vdn de meettechniek in de nabije toekomst. Bet maet
daarom mogelijk blijven dat de staf van het laboratorium zelfstandig
zij het in samenspraak - het onderzoekbeleid bepaalt.

In concreto: het onderzoek in de produktietechniek is in Eindhoven
altijd gericht geweest op de stabiliteit van de proce~zenl en niet op
de te bereiken maat. Echter kan ddn het thans gestarte onderzock in de
vakgroep (bv. fijndraaien , positio~e~r~auwkeurigheid van flexibele
automaten) worden bijgedragen omdat de Jaarvoor nodige technieken
rceds gLo~:,endeels anticiperend zijn verworven.

Eilldhoven, jalluari 1984.
Prof.drs. ~. :':c,n':'li-J.
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