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samenvatting 

In het eerste gedeelte wordt een wiskundige 'benadering 
van het onrondheidsprobleemgegeven, d .. ll1.v.Fourier-analy~). 
se-. In he t tweede gedeel te word t hetmet.en 'van onrondheid 
behande:td. waarbij de methode 'met statief en meetklok en 
de speciale rondb.eidsmeetapparatu1.lr.'aan .de orq.e komt. 
Tenslotte wordt gesproken over de analoge rekeneenheid t · 

welke recent is toegevoeg~ ~a.n het rondheidameetapparaat 
IITa.lyrond ll 
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Onrondheid (n.a.v. Colloquium dd. 8 mei 1963.) 

Wanneer wij eenb'epaald product laten v.ervaardigen .• dan!Zal het 
resultaat in het algemeen afwiJkenvan het ideaal"dat w~j ons ge
steld hebben., De afwijkingen, k~nnen gesplitst worden in drie groe
pen, na!llelijk maatafwijkingen. 'vormfouten en ruwbeid. Het volgende, 
handel t over vor:tnfou ten en weI, speci,aal oVer: de. afwijkingen Tan de 
ideale cirkelvorm, zOals die b~jvoo:t'beeld opt1'eden bij een .door
snede van een cylinder ,genomen loodrecht op de as,. In fig.' 1 zien 
we.een dergelijkedoorsnede,overdr'even weergegeven. Wenemen voor
lopig aan, dat we de vorm van deze dooranede "Op een of andere ma
nier,'.hebben bepaald. De onrondheid kunnen we 'nu definieren ,als het 

straalverschil van de in- enomge
schreven cirkelmet gertieenschappe~ " 
l.ijk middelpunt; ,waarbij deplaa'ts 
Yan het middelpunt zo gekozen is, dat 
dit. straalverschiL ,minimaalis., 
Inrig. 1 is'de'aldus,gedefinieel'de 
oni'ondheid aangegeven als A:z-. Deze 
definitie:komt 9vereenmet die vol
gens de AmerikaanSe en Engelse ,nor
men. V,olgens DIN 1 786 wordt ale o~
rondheid gedefinieerd,het'minl.nlale 
diameterverschil'; dus 2Ar. In 'Neder" 

fig. 1 land bestaat op dit gebied nog geen 
,\ genormeerde 'afspraak. 

Om tot een algemene behandeling van de. soortenvan ol'irondheid en . 
het meten van onrondheid te kottu~n, 1;~1 eers't worden 1ngegaan op 
de mathematische analyse vanh.etprobleem. Om het gem~tenprof~el 
op een een~uidige m~nier te kunnen vastleggen, brengeo weeen poo~
coordina tensysteem aan met ·willekeurigmiddelpunt . en, 'beschrijven 
het profiel met de fUllctie r ;:,r(~); ~,zie fig. 2, •. 

De'f,unctie ,r(<p)heeft de eigelISl'!hap, 
, Periodiek, tezijn, met periode.2n, eo'

'. dat vie de functie Kunnen' ont.ikkelen 
.')io een F~oui'ier-reeks. ,die de. volgen- • 
degedaante beeft: 

'., 1'(<p) =. R~ + A1 cos (<P+(11) + 

+ A cos (2<p+O: ) ----- '" 2 . 2 ,.,C/.l " 

~f r(ip} = R +, t AkcoS(k<p+<lk)" .. -(A) 
, 0 'k=1' ' 

'We ste.llen nu, dat .devormafw1jkingen 
fig. 2w,a$r-over we spreken gering zijn en ' 

. dat bovendiep dezeafwijkingen ~iet 
"te plotseling verlopen. wat in:de meettechnische'·prakU.jk over.,het 
algemeen'wel het geval istzodat wekun.p.en,st~llen: " 

.. 

werlcplaatltechn'ek technische hogeschool eindhoven 



o 

5 

1Q 

15 

20 

·25 

30 

35 

40 

45 

50 

rapport nr. 0070 
~ 

biz. 3 van 8 biz. 

en 

It . 
",k< < 1 voor It .. R = 
'0 

d~ <:: < 1 
dIP '. 

'1,2.3 ----- c..? ,.(B) 

Men kan nu de vraag stellen welke t,erm~n van de Four:i'er-o'ntwikke-: 
ling we moeten besehouwen als vormfout en welke ala ruwneid. Meeat
a1 rekent men ten minste de eerste 15termen tot de vormaf'wijkin~ 
gen en de rest tot de ruwheid~ . 
Wij zullen nu de diverse harmonisehe compo·nentender Fourier-ont":,, 
wikkeling afzonderlijk besehouwen t om zo de soorten onrondheid te 
onderkennen ,en iets over hun eigenachsppen te weten te ,komen. 

1. r(q» := R. stelt een eirkel v~~r met straal R en ala middelpunt 
o , , o. , 

de'Qorsprong van het coordina tenstelsel. R is het gemiddelde· 'i\ 
van r, genomenover 2n radialen en 'tolgt'dRs uit 

.. 
" 

,~, :,.(D) 

2. r(q» = 1<0 + A1 cos(<p4-Cl,1) stelt in ·goed~benadering e~nci:rkel 

voormet straal Roen excen,triciteit A1 t als weergegev·en in 

fig.,'3. 

fig. ,; 

werkplaat.techn I.k 

3. r(q» = Re) +A2 00s(2IP+«2) stelt 

in gO'ede benadering een ellips 

voormet ala lange en )torte as 

respectievelijk 2CRo \ A2} ~n 

2(R - A2') t als wee~gegeven· in 
, 0 

fig" 4. 

fig. 4, 

.. , 
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4. r(ip) :·Ro .. A:; cos(:;q>+<x:;) stelt een drielobbige figuurvoor. 

welke geen speciale naam heeft,voorgesteld door fig. 5. 

fig~ 5' 

Algemeen ste'lt R +een oneven harmonischeterm een figuur van o· 
constante diameter voor~ een zgn. tlGleichdicku • Neemt. men n~melijk 
de som vantwee stralen. b~horende bij 1800 verachillende:q>t s , dan 
,is deze gelijk san 2Ra· en due onafliankeiijk· van cp: 
~ .' . . 

ilo+A2~+1 Q~S f (zk+1) <P+(l2k+~' I+Ro +A2k~1eos I (~*1) ('tp"1:8o~~!t.~~~11· ::", 
. . '. 

30 i- -

.35 

45 . 

50 

reder willekeurig profiel .. : bestaande. nit-.ui:tsluit.~nd .oneven harmo
nische componenten. levert dientengevolgeeen·IIGl:eichdick" Op. De~e 
vorm .van onrondheid ontstaat .in )let 'algemeen bij' hetcen·terl.ooa 
sl.ijpen. De bekendste is .~4vel· het drielobbig "Gl.eichdicku • , . . 
Daa.rentegen is de diameter niet .constant 'bij een profiel. t bestaande 
nit een of maerdere even harmonische'componenten. . 

Wij zull.en ons nu bezig houden. met ]let meten vanonrondheidmet 
eenvoudige meetmiddelen.Nemen wij .. aan, .dat wij' de onrondheii( Ar 
willen bepalen van een as met eenOD,rondheidsprofiel, bestaande 
uit elm component ,dan kunnen wij onze toevlucht nemen tot een 
statief met meetklok. waarbij we detemeten a.s leggen in·et'tu v
blok waarvan d~ingesloten hoek,:' e bedraag~ (!Ziefig. -6). 

Het blijkt nu, -dat wij bij draa,~en 
van de as in het V-blok een maximaal 

. uitslagverschil 'V van de m~etklok . 
'krijge~t dat een factorC grater_ is 

. dan de onrondhei~ _ Ar t _ waarbij C een 
fig. 6functie is .van e en van de soort 

van olii'ondhe'id" dus van de rengorde 

werlcplaatstechnlek 

k van .debetreff'en~e harmoniache term,' 

• due: V==CxAr, C,:"C(9,k) . (E) 

I, . . , 
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Bierbij ~an e ook de wsarde i800 aannemen,'~~t geval dus van de 
vlakke tafel. In het'algemeen i8 voor onaven harmonischen C maxi
maal, alse het supplement is van ,de hoek tuesen tweeopvolgende 
lobben van het onrond, due als 

e = 1800 
- 3~O voor k.= 3.5,7,-"'--"'{" (F) 

Door Lehmann, Pick en Wiemer is'de' functie.C(e,k) langsanalyti-... 
f sche weg berekend, met het volgende reaultaat: , 

c (G) 

k co~(.,t+a) 

1 .' 
cosz(n-e) 

1 + , .. , ... 

.. 

15 - Ondersta:ande tabel geeft veor. de meest voorkomende soorten onrond
heid de ,waarden c: 

20 -

25 -

30 .:.... 

3h- , 

. .to r- '. 

50 r-

k 

2 (ellips) .2 o 1,38 

3J_ ... _1_._38.._._..... 
3 (3-lobbig 

. UGleichdick" ) 0 
1---__ . _________ '---.. _ .. ____ .. 

Om dus de elliptischeendr.ielob't!ige 'onrondheid van' een aa eve'n 
, sterk te meten, moet men een'V-blok met e'en hoek van 1080 nemen. 
Bet meten van een ,gat gelieurtme,estal ~et .een· driepunts bipnen
meet,apparaat. Viti men nuweer hetzelfde "criterium aanleggen. dan 
moet de hoek tussen de vaste 'beneh180~-1080 .!:: 720 bedragen. Dit 
is toegepast in bet binnenmeetinstrumen:tlf,Micro-Maag". 

Hat meten vanonrondh~id met v";biOit, stat:ie1" enmeetklok is dUs 
weI mogelijk" me.ar heeft bezwaren t omda tli'iet aIle harmonische com ... 
ponenten der onrondheid even 'sterk worden' gemeten. B.et~l". 'maar ook 
kostbaard-er"ltEln 'men onrondhe.id meten 'met speciale rondheidsmeet
instrumenten. waarvan de bekEuidate gefabriceerd worqen door de 
firma's Rank Taylor Hobson (1). H0D1Inel(2) en O.M.T.,(3). Deze 10-

str1!l'J1enten bestaan' in principeuit een zeer nauwkeurig gelagerde 
spil t wsaraan' de taster bevestigd is '.terwijl 'h~t .\"erkstuk stilstaat . 
{aho! ".waarop het'werkstu.i:d~zlc.ll'<,bevindtt terwijL de taster stil- . 

,staat (bie Beide uitvoeringen z'ijn vool"gesteld in fig.: 7. 
De instrument en (1) en (3) zijn uitgevoer4 vo1:gena(~)t het i:nstru
ment (2) volgena (b). Ret' iaatste,' is bovend:i,en oak geschikt om de . 
rechtheidven mantellijnen van een, cylindel- te c'ontraleren ~n b'e
zit boveniiien &e.n electronische centrering.· Ret instrument' (3) 
heeft fian spilt welke pneuma tisch (aerostatisch) isgelagerd. Het 
instrument· (1) is het oudete op~~dit gebiaden llet meeBt bekend~ In. 
hetvolgende zull.en ,wij vooral 'aandacht sclienkenaan, (iit instrument 
genae.md Tal,rond.Het heeft een Bpi! met een maximale rondloopon
nauwkeurigheidvan q\p,<,dnch =25.,4 x 10 ... 6 mm ~1/40, f.tm. Er zijn. 

werkplaatstechnlek techni'sche ' hogesch4?ol· eindhoven 
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a b 
fig .. 1. 

twee uitvoeri:Q.gen, nl •. het model 50 met een toe.Laatbaar werkstuk
gew1eht ven68 kg.e'n het model 2 met: een toe1.aatbaarwerket.ukge
wieht van 450 kg. 

De Talyrond levart als resuitaatv~n de meti.{lg .ee·n graf1ek, welke' 
in poolcoordinaten de ·funetie R = A' . {R!l/'" I' ((9) J. voorste:lt.Rierin is 
A de 1n trappen regelbare vergrot.1ng, en' Rt . de irietelbareafsta.nd 
van tastpunt en rotat'iemiddelpunt in de nulstand.Door het subjee
t1ef inpassenvan .op een traneparant-gedrukte eoneentriseheeirkels 
met regelmatig oplopende stralen, kan men uit';hetgrafiekj~ de on
rondheid. b.r bepalen, met inaehtneming,van de vel"groting .. Het pro- . 

t bleem . ie . ~ehter, da t het inpassel1y.an .de ~irkelseen van ,de persoon 
afhankell.Jk resultaat geeft. zodat afwijkl.ugen tengevolge van per-
soonlijke interpretatie. voork.Qmen~ , ' 
Ben oplossing van het genoemde probleem geeft detoepassing van de 
door Rank Taylor, Hobson als aeeesso.ire· bi:j .de Talyrond leverbare . 
analoge rekenmachine. Deze is in' staat' iase en amplitudete bere
kenen van' de eerate' harmonische term van de Fourier-ontw'ikkeling, 
welke ingoede benadering gelijk is aan de cirkel del' kleinst'e kwa
draten van het onrondheidsprofiel. Uitgaaridevan deze cirkel levert' 
de rekenmaehine nu eenduidig aevolgende waar~en: , 
a. De totaleonrondheid. d.w .. z. het verschU r- r . " uitgaande , . . '. max ml.n 

van het,middelpunt van' bovengenoemde eirkel. Dit is in goede be
nadering de onrondheid I:!.r a.ls v:roeg~r gedefinieerd. 

b. De max~ale afwijlting'naar buiten ... 
OJ> De maximale afwijking naar binnen_ 
d. De gemiddelde afwijking.eorresponderende met de C.L~A.-waardet -

zoals diebij de ruwheid wordt berekend. . 
De aldus gemetentotale' ()nrondheidis eenduidig, daar er:.slechts 
een eirkel der kleinste kwadraten bestaat •. 
Hiernaast .is de rekenmachine ,)login staat in .het diagramte tekenen 
de best passende eirkel of bes·t.passende .ellips. volge'he' de me'thode 
der kJ.einste kwadraten. In he.t diagram met .debest passeride cirkel 

h 
werkplaatstechnlek 

I 
technische . hogeschool eindhov~n 
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ken men de waarden a tim c opmeten end door planimetreren bepalen. 
In het diagram met de best passendeeUj.ps kan men de ovaliteit van " 
het onrond en de onrondheid, afgezien.van de ovaliteit, opmeten. , 
Het principe, waarop het uitrekenen del" Fouriercomponenten zou kUn
nen berusten.kan men zich voorstel~en, als men zich de formules 
van Euler in herinnering brengt. die de amplituden del" Fouriercom
ponenten opleveren. Daartoe schrijven we formule (A) in j,ets andere 
vorm: 

a' 
-'..Q ' r(<P) - '2 + a.1cosq>+b1sincp+a2cos2<p+b2s~n2CP+--~--

-----+8.kcosk<p+bksinkcp----- (H) I 

. 
Het verband met ,(A) blijkt ala men bedenkt dat 

Aan de machine kan men nu e08- en sin-po'tentiometers beve8tigen, 
welke roteren met de enkele, respectievelijk dedubbele hoeksnel
heid van de spll. Deze leveren nu alsuitgangsspanning . 
e1 :: Ecos<p, 8 1 ' = Esin<p, e 2 :: Ecos2cp en:e2 ' :: Esin2<p. Nemen we nu 

voor de ingangsspanning 'E het uitgangs'signaal van de tast:eren in
tegreren we het product over een omwenteling van de spil, dankrij
gen we,met bepaald~ scliaalfactoren, de, amplitudes der eerste en 
tweede harmo'nischen van het '()nrondheidsprofiel. De gemiddelde 

. . ,..' " " ·aO . 
grootte ,van het profiel (T) wordt verkregendoor' .illtegratie ·Yan 

, ' 

het tastersign~al over 'en periode.Deze uitkpmstenleveren DU de 
ligging en grootte van de cirkel enellips derkleinste kwadraten" 

aO ' 
Door van het tastersignaal het be.drag 2'" +' a1cosfP + b1sin<p af te 

trekken, kanmen het onrondheidsprofiel, gereduceerd op de best 
passende cirkel verkrijgen, waaruitde waarden(a), (b) en (c) 
volgen. De waarde d voIgt uit de irite8£8.tie van dit signaal; .. 

U:i.t het 'roorgaande moge blijiten, dat de toevoeging Van de beschre.
v~n analoge rekenmachine aan het instrument Talyrond heeft bijge-

50 - dragen tot een meer eenduidige vastlegging, van het begrip onrond.',:", 
heid. 
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