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Een,vergelijking word-t:gemaakt .tussen de meetsystemen 
van universele- en werkplAstsmeetmicroscopen .. Hieruit 
blijkt dat ;.;bij overigens bevredigende eigenschappen
het, werkpla,atsmicroscoop sterk achtel'steat t.a,.v. snel
heid van'verplaatsingt , 
Een uitweg is misschien mogelijk 'door,toepassing van 
een micl'ometerapil met korte slag,te combineren met een 
discontiinue,verplaatsing over afstanden van gehelemili .. 
meters. L 

Het bijkomend voordeel van gemakkelijke digitale a,f'le
zing en.eanslultingvanverdere digitele apparatuur 
wordt uiteengezet. 
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Mogelijkheid verbetering meetsysteem v~n werkvlaatsmicroscopen. 

Vergelijkin~ v~n het meetsysteem van universele- en werkpleatsrnicros-
5 copen levert als belangrijkste gezichtspunten op: 
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Een soortgelijke vergelijking kAn uiteraard gemaakt worden voor 
lengtemeetm;o:.chines.b.v. horizontale Abbe-lengtemeten versus "meet
varken ll

) • 

. Het belang VAn het werkplaatsmeetmicr-oscaop voar de praktijk wordt 
bepaald door de prijs in combinatie met de voor vele toepAssingen 
voldoende meetnauwkeurigheid .. Daarvoor k;:;n men dFtn de langzame ver
plaatsing vpn de tafel, (25 slagen bij micrometerschroef met 1 mm 
spoed), die vooral optreedt als men b.v. ven stand 24 naar stand 
26 (= 1 + 25 mm eindmeat) moet gaan, accepteren. Maar het is duide
lijk dat het instrument zeer aan wa~rde zou winnen als men dit laat- . 
ate bezwaar tegen redelijke ;kost-prijsverhoging zou kunnen elimi
neren. 

Uitv,eg. Een snelle verplaatsingsmogelijkheid ontstaat als men het 
bereik van de micrometerspil beperkt tot enkele slegen -bereik 1 
mm + overloop- en dit combineert met een discontinue verstelling 
Over gehele veelvouden van 1 mm, die dan gemakkelijk en reprodu
ceerbaar moet kunnen insnappen. 
[VIen zou kunnen stellen dat de kern van het 'idee is verwezenlijkt 
in het grote werkplaatsmeetmicroscoop van Zeiss, dat micrometers 
heeft met 25 mm meetbereik, gecombineerd met een "StufenE!Ddmass" 
in veelvouden van 25 mm .. Hierdoor wordt echter w~1 het hanteren ' 
(en de beschadigingskansen) van losse eindmaten geelimineerd, maar 
niet het tijdrovende en moeizame 25-mael-ronddraaien van de micro-
meter. . . 

Uitgengspunt van discussie van mogelijk.e uitvoeringsYormen kan zijn 
een heugel met steek van 1 mm en 600 profiel, waarin een aan een 
bIedveer bevestigd kogel insnapt. Slijtagedient onderwerp van een 
controle onderzoek te zijn en is mogelijk te beperken door geschikte 
keuze vande materialen (kogel bv. van aga'at, vgl. tastkogel Johansson) 
Verder'is door de symmetrische vorm van heugelprofiel en kogel een 
geringe slijtage nietdirect gekoppeld aan een evengrote fout in de 
instelling. 
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Mogeiijkedigitale'aflezing. H€t i8 op ee'nvoudige wijze. 'nlogelijk 
, een mict'om-etertt'Q1!l1:l1el. te voorzien, '\Tan, een decinia~,l ... b\i"nair, gecodeerde 
cont<lctenschijf (meeli.anis-ehofmet 'behulp vanfQto~i:Cide~Y. OOk de" 
miY1.metervers tefling;~kl:ln' . gemakke1ijk', van een. gecode'erde ~Gon tao tstrip 

. voorz'ien worden.' De bekellqe moeiD .. j~~eden·"die· 'optr-eden :bij niet, ge
heel juiste :pla~tsing .,van d,e' contacten. tredenhierbij ,~, op', 'otn-' 
,dat, de verplaatSing discontinu',is (de schijf aan denricroinetetdient 
progressief gecodeefd te·zijnh'·w~a.rd~or ook aalldeze. contactenb;aan;:, 
slechts besched.;den eisen'gestel'd word~rt., ",," , '"" ',.,," 

'Hierdoor. word~ het 'mog~iijk' d~' '~fl~'ssing t;do~n.'met, behuip' van'" 
I' cij ferb'\lizen" t waardoor de' pl,aats vanafle.zing gehael'vrij ,gekozen 
kan' wordenvanuitge£ichtspunte~ van' b~Hiienlngscom'fort. VerdeI' is, 
het zeer' eenvoudig mogelijk om het resul taat op popier te, laten a.f- , 
druyJ(,en met b,ebulp van .een .met aoleno.!de'nu:itgerust-e kautoortelma ... 
chine (del"gelijke telmachines" zijn :voor::acceptabeleprijzeniri ,de 
handel verkrijgbaar) die dan ook bij elka~r ,'beh?rende a.flezingsparefi 

. ;j. . • 't'l~ .. ~.", . 

kan aftrekken, herhaalde ,arlezinge~ sommeren, etc4~.tBovendien worden 
dewaarnemingen objectief vastgelegd .. '· . .' 

~ . '. , . . -"t _. , .. ~ • . ! • -;-'. .. .,. 

Realisering: het verdient a~nbe'veling' een proefmodel te 'VerV'aardigen,,' 
daaraan controlemetingen te doen, ,mede t.a .v·i ,slijtage, en te, trach
ten tot een gefundeerd oordeel', over depractische' toepasbaarheid te ' 
komen •. Dezegang van zaken is na.der gepreciseerd in,. een . voorstel 
1-2~opdra.cht. " " ~ " " , .. 

Verantwoording. Het ':"0 or gaande, is slechts e~~n nader~ ~ uitwerking .van 
. de gezichtspunten" naar voren gekomen tijdens eendiscussi~tussen 
. F ..Zuurveen I \II .. van. Hoevelaak en J .. Koning •• op 27-2 -1963 .. ~,iI~t . he eft 

~ dan oak een speClllatiet ker'akte'r.. -' ',' . ' , ,:, 
liet'; bela~g -mogelijk ook'· voor indilstriele toepaasing- van: eexi. op10s
,sing'met' de geschetste'eigensche:ppen t rech'tvaardigt' echter dezespe
, c\11a'ti..e . enmaakt ,nad~r (experimenteel) onderzoek -nOdig. 
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