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De universele lengtemeetbank van het Laboratorium voor 

Werkplaatstechniek der TechnischeHogeschool Eindl10ven 
door drs. J. Koning 

Ret is een goede gewoonte om in deze rubriek te be
richten over bijzondere aanwinsten van de hogescholen 

een goede gewoonte ais deze aanwinsten ook buiten 
deze instellingen van belang zijn, of aithans belangstel
ling kunnen ondervinden. Men kan zich afvragen of 
vanuit deze gezichtspunten een beschrijving van de 
nieuwe lengtemeetbank die sinds december 1962 tot 
het instrumentarium van de Eindhovense T.R. behoort 
- hier op zijn plaats is. Om dit te rechtvaardigen zal 
in dit artikel een beknopte opsomming worden gegeven 
van de technische eigenschappen van het instrument. 
Daarna zal een beschouwing volgen van enkele - naar 
onze mening - wezenlijke gezichtspunten bij de con
structie van lengtemeetbanken in het algemeen, en van 
de wijze waarop de fabrikant in dit geval aan deze eisen 
heeft voldaan. 

Technische gegevens. 
meetbereik: 3000 mm; afiezing tot op 1 ttm; 0,1 ttm 

kan geschat worden. 
meetobjecten: buiten- en binnenmeting (inclusief co

nusmeting en driedraadsmeting, echter 
geen meting van draadringen); 
meting van de spoed van draadspillen; 
meting van de verdeling van linealen. . 

Bijzonder is de mogelijkheid schroefspillen en linealen 
te meten, wat op "normale" lengtemeetbanken niet 
of slechts over lengten van enkele decimeters - moge
Iijk is. Bij de te beschrijven meetbank kan de spoed
meting gebeuren zowel met behulp van de moer (dus 
functioneel) ais gang voor gang. Ret laatste kan weer 
mechanisch met behulp van een aan een, dan weI 
aan beide flanken aanliggende kogeltaster - gebeuren 
dan weI in het optische schaduwbeeld, desgewenst ook 
met behulp van. meetmesjes. 

Principe. 
De metingen vinden plaats door middel van een meet

wagen, die met een totaal bereik van 3000 mm over 
een bed kan bewegen. Deze meetwagen bestaat weer 
uit twee gedeelten: de onderwagen, die met behulp van 
in het bed aangebrachte merktekens over intervallen 
van precies 100 mm lengte kan worden verplaatst en 
die o.m. een glazen lineaal van 100 mm, verdeeid in 0,1 
mm, draagt. Hierop beweegt de bovenwagen, waarop de 
meetmiddelen worden aangebracht. 

De stand van deze bovenwagen kan met behulp van 

een interpolatiemechanisme tot op 1 ttm worden afge
lezen, waarbij het schatten van 0,1 ttm mogelijk is. 

Mechanische opbouw. 
Het bed van de machine, dat ca 1100 kg weegt en 

4200 mm lang is, draagt drie gelepte geleidingen. Op de 
voorste en middelste geleiding kan de meetwagen bewe
gen, op de middelste en achterste geleiding worden de 
hulpstukken geplaatst, die het meetobject dragen en die 
zodanig gejusteerd kunnen worden dat het meetobject 
de juiste stand inneemt. Het aantal hulpstukken is 
in verb and met de vele mogelijkheden van meting _ 
vrij groot. 

Op de meetwagen kunnen verschillende meetmiddelen 
worden gemonteerd zoals plunjer en beugel voor resp. 
buiten- en binnenmeting, instelbare kogeltaster voor 
mechanische spoedmeting, microscoop voor optische 
spoedmeting, microscoop voor meting van linealen en 
cardanisch opgehangen montageplaat voor moeren t.b.v. 
spoedmeting. 

De aangename consequentie van de opbouw met drie 
geleidingen is uiteraard, dat minder gevaar bestaat voor 
beschadiging en vervorming van de geleidingen van de 
meetwagen. Bovendien wordt de bediening zeer verge
makkelijkt doordat in de meeste gevallen de meetwagen 
zich - ongehinderd door het object - over de gehele 
lengte van het bed kan bewegen. Daardoor kan men~ 
bijv. bij spoedmeting aan een lange spil, op ieder ge
wenst moment een controlemeting op de eerste en laat
ste gang verrichten en daardoor eventuele storingen 
bijv. door temperatuurverandering tijdig onderken-
nen. 

Algemene eonstructieve gezichtspunten. 
De eisen die men aan een instrument - waarvan de 

hoogste nauwkeurigheid gevraagd wordt - mag stellen, 
vallen uiteen in twee groepen: die welke de meting ver
gemakkelijken en die welke wezenlijk zijn voor het be
reiken en voor het behouden van de gevraagde nauw
keurigheid. 

Ook pet verwezenlijken van de eisen van de eerste 
groep qraagt bij tot de bereikbare nauwkeurigheid: a1s 
de snelheid van meting vergroot kan worden is de kans 
op ontoelaatbare storing door temperatuurverloop ge
ringer; ais het comfort bij de meting vergroot kan wor
den verinindert de kans op toenemende meetonzekerheid ' 
door vermoeiing van de meettechnicus. Beide punten 
spelen een reele rol: een temperatuurverandering van 



0,1 0 die nauweIijks te vermijden is - geeft bij cen 
object van 3000 mm cen lengteverandering van 3 /lm; 
de meting van een lange scbroefspil kan vele urcn ver
gen. 

Evenzo kan men stellen dat de goed-doordacbte bulp
middelen voor bet opstellen van bet meetobject bet 
werk van de meettecbnicus vergemakkelijken, maar 

Fig. 1. Overzichtsfoto. Op de vaste kop en de meetwagen 
zijn meetstiften gemonteerd; het meetobject is een speer
micrometer. De meettechnicus kijkt in het afleesmicroscoop 

en draait aan de knop van het interpolatiemechanisme. 

Fig. 2. Detailfoto van de meetwagen. Het meetobject is een 
lineaa1. Op de meetwagen is een microscoop met speciale 

belichting gemonteerd. 
1. Lineaal met decimetermerken; 
2. Lineaal van 100 mm lengte; 
3. Afleesmicroscoop. 

Fig. 3. Close-up van de rechteronderzijde van figuur 2, 
(met weggenomen afdekking van de lineaal). 

4. Decimetermerken no. 19 en 20; 
5. Koppeling tussen de 3e en 4e lineaaI; 
6. Draaipunt van geleidingsrol van de lineaal; 
7. Geleiding van de meetwagen. 
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evenzeer essentieel zijn voor bet bereiken van de ge
vraagde nauwkeurigheid, omdat daarvoor een correct 
uitrichten van bet meetobject vereist is. 

Het lijkt niet reeel om op deze plaats op aIle details 
in te gaan, zodat volstaan moge worden met de vermel-

dat het instrument aan hoge eisen voldoet. Welis
waar zou de snelheid van meting vergroot kunnen wor
den door toepassing van digitale elektronische aflezing, 
maar niet dan ten koste van een aanzienlijke prijsver
boging. Weliswaar is het niet goed mogelijk anders dan 
staande en licht gebogen te meten, maar dit moet on
vermijdelijk geacht worden in verband met de nood
zakelijke zware bouw van bet bed: 

Uiteraard echter is het bereiken en bebouden van de 
meetnauwkeurigheid bet belangrijkste en moeilijkste 
probleem. Daarbij moeten vormveranderingen van bet 
bed ten gevolge van belasting en slijtage onscbadeIijk 
gemaakt worden. Uit praktiscbe overwegingen zal men 
bet meetobject op enige afstand boven bet bed willen 
aanbrengen, terwijl de lineaal - de ingebouwde secun
daire lengtestandaard - bij voorkeur in bet bed dient 
te liggen. Doorbuiging van bet bed geeft nu kans op 
instuiken van de lineaal, terwljl daardoor bovendien de 
meetmiddelen (meetwagen, eventuele meetkoppen) een 
kantelende beweging ondergaan waarvan een verplaat
sing in de lengtericbting - dus een meetfout - gelijk 
aan bet produkt van de kantelboek en de verticale af
stand tuggen lineaal en meetobject bet gevolg is. Door 
de lineaal "los" in het bed te leggen kan men bet gevaar 
van ingtuiken opheffen. De kantelfout wordt - zoals 
Ernst Abbe reeds in 1890 beeft aangegeven - terug
gebracbt tot fouten van de tweede or de (die in de prak
tijk steeds te verwaarlozen zijn) als men de verticale 
afstand tussen object en lineaal nul maakt; lineaal en 
meetobject liggen dan in elkaars verlengde. Helaas is 
deze oplossing nlet goed bruikbaar voor bet geval van 
grote meetlengten, aangezien de totale lengte van bet 
instrument dan afhankelijk van de verdere inricbting 

twee of driemaal deze meetlengte wordt. 
De beste uitweg is aangegeven door Eppenstein: de 

Fig. 4. Ligging van de Eppenstein-
combinatie in het instrument. 

B. Decimetermerk in het bed; 
9. Bijbehorende lens-prisma combinatie; 

10. Liniaal in de onderwagen; 
11. Bijbehorende lens-prisma combinatie; 
12. As van het meetobject. 



lineaal kan dan in het bed gelegd worden. De aflezing 
van de lineaal gebeurt -nu echter met behulp van een 
indexmerk dat door een lens en een prisma op de line
aal wordt geprojecteerdj lens en prisma zijn daarbij aan 
de meetwagen bevestigd. Treedt nu een kanteling van 
de meetwagen op, dan kantelen dus lens en prism a 
mee. Ret gevolg hiervan is dat het indexmerk over de' 
lineaal verplaatst wordt over een afstand gelijk aan het 
produkt van de kantelhoek en de brandpunbifstand van 
de lens. Maakt men nu de brandpuntafstand geHjk aan 
de verticale afstand tussen lineaal en meetobject" dan 
is de verplaatsing van het indexmerk gelijk aan de 
verplaatsing van het meetorgaan, zodat de kantelfout 
is opgeheven. 

Optische inrichting. 
In het bed bevindt zich, op rollen vrij opgelegd, een 

stalen lineaal bestaande uit vier stukken van 1000 mm 
lang. Drie daarvan zijn voorzien van in totaa1 29 borin
gen waarin glazen plaatjes zijn aangebracht; deze 
zen plaatjes dragen fijne strepen die zich onderling op 
precies 100 mm afstand bevinden. De vierde 1ineaal 
draagt een glazen plaatje met een dubbelstreep, dat 
zich aan het uiterste linkereinde van het bed bevindt. 
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Boven dit linkermerk is een vaste kop aangebracht die 
bij buiten- en binnenmetingen het vaste meetpunt 
draagt. Langs de overige 29 merken kan de meetwagen 
bewegen. Zowel de vaste kop ais de meetwagen dragen 
een prisma-Ienscombinatie, waardoor de dubbelstreep 
op een der overige merkstrepen wordt afgebeeld, tel
kens als de meetwagen over precies 100 mm is ver
plaatst. 

Zoals reeds is vermeld, draagt de onderwagen een 
lineaal van 100 mm lengte. Deze wordt afgelezen met 
behulp van een indexmerk dat op de lineaal wordt 
geprojecteerd met behulp van een prisma-lenscombi
natie die aan de bovenwagen is bevestigd. Door deze 
inrichting zijn dus kantelfouten van de onderwagen 
zowel ais van de bovenwagen onschadelijk gemaakt, 
waarbij het geen rol speelt of deze kanteling door door
buiging of door slijtage van de geleidingen veroorzaakt 
wordt. Hierdoor is dus een blijvende nauwkeurigheid 
verzekerd. In beide gevallen is het echter noodzakelijk 
dat de viakken waarin de lichtbundels lopen door de 
as van het meetobject gaan. Daarom zijn de prisma
lenscombinaties, de 100-mm-merken en de lineaal aIle 
in een schuine stand in het instrument gemonteerd, 
zoals in figuur 4 is verduidelijkt. 


