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Het opbouwen en instellen van de Total Station wordt in de regel afgesloten met de zogeheten nulmeting. 
Bij de werponderdelen wordt dit gedaan door het prisma te plaatsen op de rand van de afwerpboog, de 
ring of het stootblok of op een korte afstand er vandaan. Bij de horizontale springonderdelen is dat de 
afzetlijn.  
 
Dit is de eerste check of, op de prismaconstante na, alles juist staat ingesteld en ingemeten is: 

• Straal bij werpnummers 

• Basispunt(-en) 

• Meetprogramma 

De uitkomst van de nulmeting wordt bepaald door: 
a. De meetonzekerheid/meetnauwkeurig van de Total Station bij een driehoeksmeting1.  

Bij de onderdelen vanuit de ring en bij de horizontale springonderdelen heeft dit nauwelijks een 
invloed op het meetresultaat van de nulmeting. Dit geldt niet voor de nulmeting bij de afwerpboog. 
 

b. Uitvoeringsfouten 
Deze zijn relatief eenvoudig te voorkomen door te kiezen voor een werkwijze die niet of weinig 
foutgevoelig is. 
 

c. Variatie in de straal van de rand van de ring, de afwerpboog, het stootblok of de inlegring. 
Dit komt (heel) vaak voor en zorgt ervoor dat de uitkomst van de nulmeting vaak geen nul is. 

Als de uitkomst van de nulmeting geen nul is, dan moet worden nagegaan of dat dit komt doordat er een 
fout gemaakt is bij het inmeten, de nulmeting zelf of dat dit komt door variaties in de lengte van de straal. 

 
1 De onderbouwing hiervan wordt verwezen naar bijlage 1. 

De nulmeting: theorie, tips, trucs en beperkingen 

1. Samenvatting 
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Is dit laatste het geval dan moet het resultaat van de nulmeting betrokken worden bij de interpretatie van 
de controlemetingen2. Hieruit volgt dat de nulmeting niet overgeslagen kan worden. 
 
Op de vraag of met de nulmeting ook gecontroleerd kan worden of de juiste prismaconstante is ingesteld 
moet het antwoord nee zijn3. Een uitzondering is onder voorwaarden de nulmeting op de afwerpboog. 
Daar met de nulmeting de ingestelde prismaconstante niet gecontroleerd kan worden, vormt de nulmeting 
geen vervanging van de controlemeting4.  
 
NB. 
Om alle facetten van de nulmeting te kunnen belichten, zijn enkele samenvattingen van andere 
documenten in dit document opgenomen.  
 

 
 
Uitgangspunt bij de nulmeting is dat bij de werponderdelen de punt van de meetstok met het prisma 
precies op de rand van de ring, stootblok of inlegring wordt gezet. En bij het verspringen en 
hinkstapspringen is dat precies op de afzetlijn/afzetvlak. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. 

2.1 Ring bij discuswerpen 

In de praktijk blijkt het zeer lastig om de punt van de meetstok precies op de rand van de ring te houden. 
De meetstok glijdt namelijk makkelijk van de rand af.  
 

  
Tekening 1:prisma op de rand van de ring 

Met hulpstukje wordt het wat eenvoudiger. Maar ook dat blijkt soms lastig te zijn de rand van de ring naar 
binnen gebogen is5. 
 

 
2 Bij de controlemeting wordt de meting met de Total Station na aftrek van de straal vergeleken met die met het meetlint. Zie het 
document over de controlemeting. 
3 Voor de liefhebbers is de onderbouwing hiervan te vinden in bijlage 1. 
4 Hieruit volgt dat er eisen gesteld moeten worden over welke afstand de controlemeting minimaal uitgevoerd moet worden. Dit is 
uitgewerkt in het document over de controlemetingen. 
5 Soms is dit productiefout maar vaker het gevolg van een “forse tik” met een slingerkogel. 

2. Het plaatsen van de meetstok bij de nulmeting 
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Tekening 2: prisma op de rand van de ring m.b.v. hulpstukje 

De punt van de meetstok hoeft niet precies op de rand van de ring geplaatst te worden. Het mag ook op 
een kleine afstand van de rand6 zijn mits het meetresultaat van de nulmeting gecorrigeerd wordt met de 
afstand van de punt van de meetstok tot de rand. 
 

  
Tekening 3: prisma op het midden van de rand (correctie nulmeting = helft breedte rand van de ring) 

 
6 In de landmeetkunde wordt dit een off-set genoemd. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het inmeten van een hoek van een 
gebouw. 
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Deuken in de rand van de ring 
Opgemerkt wordt dat bij de keuze waar de nulmeting wordt uitgevoerd, rekening gehouden moet worden 
met beschadigingen van en deuken in de rand van de ring.  
 

 
Foto 2: de rand van de ring bij discuswerpen na een “forse tik” met een slingerkogel. 

2.2 Inlegrand bij kogelslingeren en gewichtwerpen 

Bij het kogelslingeren en gewichtwerpen wordt er een inlegrand in de ring gelegd om de diameter van de 
te verkleinen van 2,500 m naar 2,135 m. De oudere modellen zijn meestal gemaakt van polyester en 
hebben aan de bovenzijde afgeronde hoeken. Bij de nieuwere modellen zijn deze hoeken “scherper”. 
 

Als de punt van de meetstok op het midden van de rand wordt geplaatst, dan is het ook mogelijk 
jalonstatief te gebruiken om de meetstok met het prisma waterpas te stellen. Behalve dat hierdoor de 
“kwaliteit” van de meting verbetert, maakt dit het ook mogelijk om de nulmeting zonder assistent uit te 
voeren. 
 

 
Foto 1: opstelling voor het inmeten van het basispunt en de nulmetingen op de rand van de ring. 

 



 
 

 
5 

  
Foto 3: Links een ouder model inlegrand en rechts een nieuwer model 

Het plaatsen van de punt van de meetstok met het prisma op de afgeronde hoek precies boven de 
binnenrand en tegelijk waterpas houden vraagt om de nodige vaardigheid. De punt van de meetstok heeft 
namelijk de neiging of van de ronding af te glijden, 
 

  
Tekening 4: de nodige vaardigheid is vereist om de punt van de meetstok precies boven de binnenzijde van de inlegrand te leggen.  

Dit punt van de meetstok hoeft niet op precies op de rand van de inlegrand geplaatst te worden. Het mag 
ook op een kleine afstand van de rand zijn mits het meetresultaat van de nulmeting gecorrigeerd wordt 
met de afstand van de punt van de meetstok tot de rand, de zogeheten offset. 
 

  
Tekening 5: de punt van de meetstok staat op een markering waarvan de afstand tot de binnenrand bekend is. 
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2.3 Stootbalk bij kogelstoten 

Als de stootbalk geheel van hout is gemaakt, dan zijn de hoeken aan de bovenzijde afgerond. De 
plaatsen van de punt van de meetstok is dan vaak lastig om deze de neiging heeft om van de hoek af te 
gijlden. Bij de kunststofbalken en die met een metalen rand speelt dit in mindere mate.  
 

 
Tekening 6:de nodige vaardigheid is vereist om de punt van de meetstok precies boven de binnenzijde van de inlegrand te leggen. 

Er zijn niet te vermijden maatverschillen tussen de diameter van de ring en de buitendiameter van de 
inlegrand. Hierdoor kan de inlegrand verschuiven ten opzichte van de rand van de ring. Als dit gebeurt 
tussen het inmeten en de nulmeting en/of controlemeting leidt tot verschillen van soms enkele 
millimeters. 
 
Dit kan voorkomen worden door bij het inmeten ervoor te zorgen dat de inlegrand tussen de beide 
sectorlijnen goed tegen de binnenkant van de rand van de ring ligt. Met een stevige trap tegen de 
inlegrand tussen de beide sectorlijnen kan dit gecontroleerd worden.  
 

 
Foto 4: : een spleet tussen de inlegrand en de rand van de ring waardoor de rand kan verschuiven. 
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Net als bij de inlegrand bij het kogelslingeren kan ook hier gekozen worden om de punt van de meetstok 
op een markering geplaats wordt waarvan de afstand van de rand bekend is. Wel moet dan het resultaat 
van de nulmeting gecorrigeerd worden met de afstand van de punt van de meetstok tot de rand (= offset). 
Bij beschadigingen van het stootblok aan de bovenrand aan de binnenzijde is dit meestal de enige optie 
om een betrouwbare nulmeting uit te voeren.  
 

 
Foto 5: punt van de meetstok geplaatst op een markering waarvan de afstand tot de binnenrand opgemeten is. 

 

 
Foto 6: beschadigde bovenrand van een stootbalk 
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2.4 Speerwerpen 

Als de verf van de afwerpboog vergaan is, is het vaak lastig of zelfs onmogelijk om de juiste plek te 
vinden waar de punt van de meetstok voor de nulmeting geplaatst moet worden. Als dit op de 
wedstrijddag zelf geconstateerd wordt, dan is dit praktisch gezien niet te herstellen. Dan moet op het oog 
de plaats waar de punt van de meetstok geplaatst wordt, gekozen worden. 
 

  
Foto 7: rechts is de afwerpboog op de afstand nog redelijk te zien waar deze loopt, van dichtbij praktisch niet 

Voor het geval dat de nulmeting herhaald moet worden omdat de uitkomst niet voldeed, is het verstandig 
de gekozen punten voor de nulmeting te markeren op de afwerpboog. Als het droog is, kan dit met een 
dunne stift. Anders biedt een kleine meubelnagel van 10 mm, ook wel kwartponder genoemd, uitkomst7. 
Deze wordt op de gewenste plaats van de nulmeting in de baan gedrukt. De punt van de meetstok wordt 
er dan precies naast geprikt.  
 

 
7 Opgemerkt wordt dat de spikes van een speerwerper vele malen “schadelijker” zijn voor de baan dan een kleine meubelnagel van 
10 mm. 

Een veel voorkomend probleem is dat de straal van de ring niet helemaal overeenkomt met de straal 
van het stootblok. De door de WA voor de certificering gestelde eisen aan de discusring en het 
stootblok laten bepaalde toleranties toe. Dit is de reden waarom het gebruik van gecertificeerde 
materialen geen waarborg biedt dat de rand van de ring naadloos aansluit op het stootblok. 
 
Het wedstrijdreglement 2022-2023 CR 28 stelt dat bij de controlemeting de afstand gemeten met de 
Total Station overeen moet komen met die gemeten met het meetlint. Bij het meetlint wordt de afstand 
afgelezen bij de bovenhoek aan de binnenzijde van het stootblok. Het is dan logisch om bij alle 
metingen uit te gaan van het stootblok en niet van de rand van de ring.  
 

 
 
Opgemerkt wordt dat naar de letter van het wedstrijdreglement 2022-2023 TR 32.20.1 bij het meten 
van de prestatie uitgegaan moet worden van de rand van de ring. Maar als de ring en het stootblok 
niet goed op elkaar aansluiten, dan is dit niet haalbaar.  
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Foto 8: de met een stift gemaakt markering op de rand van de afwerpboog (de lijnen zouden smaller moeten zijn!) 

  
Foto 9: de punt van de meetstok is op de afwerpboog naast de “kwartponder” gezet 

2.5 Verspringen en hinkstapspringen 

Uitgangspunt voor de nulmeting bij het ver- en hinkstapspringen is dat de nulmeting ongeveer in het 
midden van de afzetlijn/afzetvlak wordt uitgevoerd.  
 

 
 
Door een wijziging van het wedstrijdreglement 2022-2023 TR 29.5 moet de plasticine niet meer onder 
een hoek van 45° aangebracht worden maar met een hoek van 90°. Dit zorgt ervoor dat bij de nulmeting 
de punt van de meetstok in de plasticine gedrukt moet worden om de meetstok met het prisma waterpas 
te kunnen stellen. Dit moet na de nulmeting hersteld worden. 
 

Wedstrijdreglement 2022-2023 TR 29.5: 
 
“Het gebruik van video of een andere technologie die bedoeld is om de juryleden te helpen beslissen 
bij de toepassing van regel 30.1 van de Technische Regels, wordt bij wedstrijden op alle niveaus sterk 
aanbevolen. Als er echter geen technologie beschikbaar is, kan een plasticinehouder nog steeds 
worden gebruikt.” 
 
Deze bepaling betekent dat het gebruik van de plasticinebalk niet meer verplicht is. Het wordt even 
dringend aanbevolen deze wel te gebruiken als er geen camera beschikbaar is voor de beoordeling 
van de afzet. 
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Tekening 7: punt van de meetstok moet in de plasticine gedrukt worden om op afzetlijn8 gezet te kunnen worden. 

Volgens het reglement moet de plasticinebalk strak aansluiten op de afzetbalk. Er mag dus geen spleet 
zitten tussen waar de uitsparing in de afzetbalk begint en de plasticinebalk.  
 
Dit is niet altijd het geval en kan de plasticinebalk enkele millimeters verschuiven. Het plaatsen van de 
punt van de meetstok kan er dan ervoor zorgen dat er spleet ontstaat waar de punt “in weg zakt”. Voor de 
afwijking die hierdoor ontstaat, moet het meetresultaat van de nulmeting gecorrigeerd worden. 
 

 
Tekening 8: punt van de meetstok heeft weg kunnen zakken omdat de plasticinebalk smaller is dan de uitsparing voor de 
plasticinebalk 

 
In de praktijk zal vooral bij kleinere wedstrijden de nulmeting vaak uitgevoerd moeten worden voordat de 
plasticinebalken er zijn. Maar gebruik gemaakt moet worden van inlegstrook. Ook dan geldt dat het 
meetresultaat gecorrigeerd moet worden als de punt van de meetstok in de spleet “wegzakt”.  
 

 
8 In het wedstrijdreglement 2022-2023 wordt niet meer gesproken van een afzetlijn maar afzetvlak. Waar gesproken wordt van 
afzetlijn wordt bedoeld de onderzijde van het afzetvlak. 
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Tekening 9: punt van de meetstok heeft weg kunnen zakken omdat de inlegstrook smaller is dan de uitsparing voor de inlegstrook  

 
 
  

Een probleem dat weleens voorkomt, is dat de afzetbalk niet haaks ligt op de as van de aanloop. Een 
dergelijke fout zal bij de metingen met het meetlint niet opgemerkt worden. Immers het meetlint wordt 
op het oog parallel getrokken wordt met de as van de aanloop.  
 
Voor de metingen met de Total Station heeft dit wel gevolgen. Deze metingen zijn namelijk altijd 
precies haaks op de ingemeten afzetlijn/afzetvlak. Een “scheefstand” van 10 mm van de afzetbalk 
leidt afhankelijk van de afstand van het prisma tot de as van de aanloop tot verschillen die oplopen tot 
12 mm. Binnen het verlengde van de aanloop is dat 5 mm. Deze fout komt niet naar voren bij de 
nulmeting. 
 

 
Tekening 10: in rood de afstand die de Total Station berekent als de afzetlijn niet haaks ligt op de as van de aanloop 

Opgemerkt wordt dat ook de voorste rand van de landingsbak niet haaks t.o.v. de as van de aanloop 
hoeft te liggen. Uit het meten van de afstand tussen de uiteinden van de afzetbalk en de landingsbak 
kan daarom niet zonder meer afgeleid worden dat de afzetbalk t.o.v. de as van de aanloop scheefligt. 
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Het resultaat van de nulmetingen wordt mede bepaald door uitvoeringsfouten zoals het niet waterpas 
staan van de meetstok9. Deze zijn (meestal) te voorkomen. Als dit niet het geval is, dan wordt het moeilijk 
om de uitkomst van de nul- en de controlemetingen te interpreteren.   

3.1 Richten Total Station 

Zowel bij de Total Stations met ATR10 als handmatig bediende Total Stations geldt dat het vizier in de 
kijker nauwkeurig op het centrum van de kruisdraden in het prisma gericht moet worden. Is er een 
afwijking links of rechts t.o.v. het centrum van de kruisdraden in het prisma dan ontstaat er een fout in de 
gemeten horizontale hoek. Deze fout wordt meegenomen in de berekeningen die op basis van de 
driehoeksmeting gedaan wordt.  
 
Bij de gebruikelijke opstellingen van de Total Station geeft een fout van 1 mm bij het richten op 
middelpunt van het prisma een fout van ≈ 1 mm in de berekende afstand van het prisma tot de rand van 
de ring, de afwerpboog of afzetlijn11.  
 

 
Tekening 11: hoekfout die ontstaat als het vizier van de Total Station niet op het middelpunt van de kruisdraden wordt gericht. 

3.2 Meetstok niet waterpas 

Als de meetstok niet waterpas staat, dan wordt niet het goede punt opgemeten. Er moet hierbij een 
onderscheid gemaakt worden tussen een zijwaartse scheefstand en een achterwaartse dan wel een 
voorwaartse scheefstand. 
 
Een zijwaartse scheefstand heeft hetzelfde effect op het meetresultaat als het niet goed richten van het 
vizier op het middelpunt van de kruisdraden in het prisma. De fout die hierbij ontstaat is, is dan ook 
dezelfde als bij het niet goed richten van het vizier van de Total Station. 
 

 
9 Voor wie de gesneden koek is, kan dit hoofdstuk overslaan. 
10 ATR (Automatic Target Recognition) zorgt ervoor dat de vizier van de Total Station automatisch gericht wordt op het centrum van 
de kruisdraden in het prisma.  
11 Voor de liefhebbers: met behulp van de formules in de bijlage kan dit berekend worden. 

3. Op herhaling: uitvoeringsfouten in meting Total Station 
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Tekening 12: Door de scheefstand bevindt het richtpunt zich niet meer boven de punt van de meetstok (= het op te meten punt). Dit 
zorgt voor een fout in de gemeten horizontale hoek. 

Een scheefstand, voor- of achterwaarts, zorgt een fout in de meting van de afstand. Uitsluitend bij de 
nulmeting voor de onderdelen vanaf de ring is deze fout bij gebruikelijke opstellingen van de Total Station 
te verwaarlozen12. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de controlemetingen of voor de nulmetingen op de 
afwerpboog van het speerwerpen.  
 

 
Foto 10: meetfout die ontstaat als de meetstok achterover leunt. 

3.3 Niet goed richten prisma 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen hoekgetrouwe prisma’s en prisma’s die dat niet zijn. 
De laatste zijn meestal te herkennen aan de meetstok die achter het prisma gemonteerd is. 
 

 
12 Zie voor de onderbouwing bijlage 1. 
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Bij niet-hoekgetrouwe prisma’s is de fout die ontstaat als het prisma niet goed naar de Total Station 
gericht is, te vergelijken met de fout die ontstaat als het vizier van de Total Station niet goed op het 
midden van de kruisdraden van het prisma gericht is. Opgemerkt wordt dat de fout in de gemeten afstand  
veel kleiner is dan die door de fout in de gemeten horizontale hoek. 
 

  
Tekening 13: Meetfout in de horizontale hoek als een niet-hoekgetrouw prisma niet goed gericht wordt. 

Bij hoekgetrouwe prisma’s is de fout in de horizontale hoek die ontstaat als het prisma niet goed gericht 

wordt, beperkt. Pas bij een afwijking van ≈ 25° is er een meetfout van ≈ 1 mm. Daarboven neemt deze 

toe. Opgemerkt wordt dat een afwijking van 25° goed vanaf de Total Station te zien is. 
 

 
Tekening 14: bij een hoekgetrouw prisma heeft het niet goed richten naar de Total Station tot 25°een beperkte invloed op het 
meetresultaat. 

3.4 Punt meetstok krom of scheef 

Een fout die soms voorkomt, is dat de punt van de meetstok zich niet onder het middelpunt van de 
kruisdraden in het prisma bevindt. Dit leidt tot een fout in de gemeten horizontale hoek. Deze fout wordt 
meegenomen in de berekeningen die basis van de driehoeksmeting gedaan wordt. Deze fout wordt 
grotendeels geëlimineerd als bij alle metingen dezelfde meetstok met prisma wordt gebruikt.  
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Deze fout kan opgespoord worden door met de hand de kruisdraden in het oculair precies op de punt van 
de meetstok te draaien. En vervolgens met de knop voor de verticale hoek de kijker omhoog te draaien 
totdat het midden van de kruisdraden van het prisma gelijk staan met de kruisdraden in het oculair. 
Hierbij kan er een afwijking links of rechts t.o.v. het centrum zichtbaar worden.  
 

 
Stap 1: kruisdraden op het basispunt (getekend voor 

kijkerstand 1) 

 
Stap 2: kruisdraden gericht op het prisma (getekend 

voor kijkerstand 1) 

3.5 Net van de veiligheidskooi “in de weg” 

Bij de onderdelen in de werpkooi kunnen de nulmetingen verschillen laten zien die groter zijn dan enkele 
millimeters, soms meer dan enkele centimeters. Ook na het opnieuw inmeten van het basispunt en het 
controleren van de instellingen blijft de nulmeting een grote afwijking zien. 
 
De oorzaak hiervan is meestal het net van de werpkooi. Het net belemmert dan het vrije zicht van de 
Total Station op het prisma. Tegen de verwachting kan het gebeuren dat de Total Station dan toch een 
meting uitvoert. De gemeten afstand blijkt dan vaak (maar niet altijd) niet correct te zijn. Dit kan ook 
gebeuren als het net in de wind beweegt. Dit probleem treedt vaker op bij de grote standaard prisma’s 
dan bij de mini-prisma’s.  
 
De oplossing is het straktrekken van het net zodat er vrij zicht is op het prisma of het optillen van het net. 
De laatste oplossing heeft de voorkeur. 
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Tekening 15:net blokkeert deels het zicht  vrij zicht door het net op de middelpunt kruisdraden 

 

4.1 Verschil tussen theorie en praktijk bij de werponderdelen13 (een herhaling) 

Een eigenschap van een cirkel is dat overal de afstand van het middelpunt tot de cirkel of cirkelboog14 
hetzelfde is. Hieruit volgt dat in theorie volstaan kan worden met 1 meting om te controleren of de aftrek 
voor de straal in de Total Station goed ingesteld staat. En dat de nulmeting op elke willekeurige plaats op 
de rand van de ring, de inlegrand, het stootblok of de afwerpboog uitgevoerd mogen worden.  
 
In de praktijk blijkt dit niet te werken. De oorzaak hiervan zijn afwijkingen in de maatvoering in de straal 
van de rand van de ring, stootblok, afwerpboog of inlegrand. Ondanks dat bij het inmeten het 
uitgangspunt is om de invloed van de afwijkingen te minimaliseren, blijven er vaak “rest-afwijkingen” over. 
Waarvan overigens alleen die “rest-afwijkingen” van belang zijn die gelegen zijn tussen de beide 
sectorlijnen.  
 
Vaak komt het voor dat 1 van de “rest-afwijkingen” meer dan 3 mm is. Bij de afwerpboog kan dit zelfs 
meer dan 7 mm zijn. Deze afwijkingen hebben een duidelijke invloed op het resultaat van de 
controlemetingen waarbij de meting met de Total Station vergeleken wordt met die met het meetlint15.  
 
Artikel CR 28 van wedstrijdreglement 2022-2023 stelt dat bij de controlemetingen het meetresultaat van 
de Total Station overeen moeten komen met die met het meetlint. Als de maatvoering van de 
accommodatie niet aan de eisen van het wedstrijdreglement voldoet en dit is heel vaak het geval, is deze 
eis meestal onhaalbaar.  
 

 
13 Hoe hiermee rekening gehouden kan worden bij het inmeten, staat in het documenten over het inmeten. 
14 De afwerpboog bij het speerwerpen is een cirkelboog. Dit geldt ook het stootblok bij het kogelstoten. 
15 De Total Station meet de afstand vanaf het middelpunt van de ring, afwerpboog, stootblok of inlegrand en trekt daarvan af de 
ingestelde straal van de rand van de ring dan wel afwerpboog. Als de straal niet constant is, dan is er een verschil tussen de 
ingestelde aftrek voor de straal en wat het feitelijk had moet zijn. Bij metingen met het meetlint hebben afwijkingen in de straal 
evenwel geen invloed op het meetresultaat. 

4. Aantal nulmetingen en waar 
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Tekening 16: meetlint houdt rekening met afwijkingen in de rand van de ring, de Total Station doet dit niet. 

Als de nulmetingen correct worden uitgevoerd, dan geven deze inzicht in de te verwachten afwijkingen bij 
de controlemetingen met de Total Station en het meetlint. Daar de afwijkingen niet constant zijn, is het 
noodzakelijk om meerdere nulmetingen uit te voeren.  

4.2 Onderdelen vanuit de ring 

Voor alle metingen geldt dat slechts een deel van de rand van de ring, stootblok of inlegrand een invloed 
heeft op het meetresultaat. Namelijk het deel dat gelegen is tussen de beide sectorlijnen. Immers alleen 
als het werpmateriaal binnen de sectorlijnen landt, wordt deze mits geldig gemeten.  
 

 
Foto 11:het prisma links bij de uitstaplijn heeft geen nut voor de nulmetingen 

 
De lengte van de boog tussen de beide sectorlijnen bij onderdelen vanuit de ring kan als volgt berekend 
worden: 
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𝑙𝑏𝑜𝑜𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠 =
34,92

360
× 250 × 𝜋 = 76 𝑐𝑚 

𝑙𝑏𝑜𝑜𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑜𝑡𝑏𝑙𝑜𝑘/inlegrand =
34,92

360
× 213,5 × 𝜋 = 65 𝑐𝑚 

 

 
Tekening 17: het gedeelte van rand van de ring (rood) dat van belang is voor de metingen 

Daar de lengte van de boog tussen de beide sectorlijnen beperkt is, kan volstaan met 3 nulmetingen. Dit 
geeft in de regel een goed beeld van de variatie in de lengte van de straal. Bij voorkeur worden de 
nulmetingen uitgevoerd bij: 

• De beide snijpunten van de ring/inlegrand met de sectorlijnen (punt 1 en 3 op onderstaande 
tekening). 

• Het snijpunt van de ring met de as van de sector (punt 2). 

 
Tekening 18: 3 punten voor de nulmetingen op de rand bij de ring van het discuswerpen. 

Als de inlegrand wordt gebruikt, dan moet deze zowel bij de nulmetingen en als bij de controlemetingen 
tussen de beide sectorlijnen zo goed mogelijk aansluiten bij de rand van de ring.  
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4.3 Speerwerpen 

Het inmeten van de afwerpboog en het middelpunt ervan is vaak al een uitdaging op zich: 

• De straal van de afwerpboog is geen 8,000 m maar bijvoorbeeld 8,019 m. Dit is een oplosbaar 
probleem mits de straal constant is. 

• Het middelpunt van de afwerpboog is verkeerd aangebracht. Het ligt niet op de as van de aanloop. 
Ook dit is een oplosbaar probleem mits de straal van de afwerpboog constant is. 
Een probleem dat vaak optreedt als de 70 mm brede zijlijnen niet op de juiste plaats zijn 
aangebracht, is dat dan de afwerpboog zo aangepast wordt dat deze correct aansluit op de zijlijnen. 
Dit probleem komt vaker aan 1 uiteinde van de afwerpboog voor dan aan beide uiteinden. 
Dit heeft tot gevolg dat de afwerpboog niet langer een cirkelsegment met een vaste straal is maar 
onregelmatige kromme die zich moeilijk wiskundig laat beschrijven. 
 

Op de recent gerenoveerde atletiekaccommodatie G in S waren geen beschadigingen aan de rand 
van de nieuwe discusring te zien.  De 3 nulmetingen hadden als meetresultaat: 
 

• Punt 1: afwijking +1 mm  (straal = 1,256 m); 

• Punt 2: afwijking   0 mm  (straal = 1,255 m); 

• Punt 3: afwijking -4 mm  (straal = 1,251 m). 

Bij deze uitkomst van de nulmetingen worden de meetpunten voor de controlemeting zo gekozen dat 
het snijpunt van de lijn waarlangs gemeten wordt met de ring tussen punt 1 en 2 ligt (zie tekening). 
Hiermee wordt voorkomen dat de afwijking in de maatvoering van de ring de uitkomst van de 
controlemetingen gaat beïnvloeden. 
 

 
Tekening 19: voorkeursgebied voor de controlemetingen behorende bij bovenstaand voorbeeld van de uitkomst van de 
nulmetingen 
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Tekening 20: zwart gestreept = zoals de 7 cm brede afwerpboog aangebracht had moeten zijn. 

 
Er is geen gouden regel te geven op welke plaatsen op de afwerpboog de nulmetingen uitgevoerd 
moeten worden om een representatief beeld van de afwijkingen in de straal van de afwerpboog te krijgen. 
Wel kan gesteld worden dat nulmetingen op de beide uiteinden van de afwerpboog zelden of nooit 
representatief zijn voor het overgrote deel van de afwerpboog.  
 
In de praktijk is gebleken dat een goed uitgangspunt voor de plaats van de nulmetingen is: 

• ≈ 60 cm vanaf de beide uiteinden van de afwerpboog (punt 1 en 3 op onderstaande tekening). 

• Het snijpunt van de ring met de as van de sector (punt 2). 

 
Tekening 21: de plaatsen op de afwerpboog voor de 3 nulmetingen. 
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Foto 12: Heeft een nulmeting hier zin? 

 

5.1 Afronden bij de nulmeting 

Tijdens het onderdeel moeten de gemeten afstanden op centimeters afgerond worden volgens de afkap-
methode. D.w.z. de afstanden worden op hele centimeters naar beneden afgerond. Hierdoor worden 
afwijkingen bij de nulmeting van bijvoorbeeld 9 mm niet gevonden. De met de Total Station gemeten 
afstanden moeten daarom in millimeters afgelezen worden16. 

5.2 Beoordeling nulmeting 

Als de ring, de afzetbalk of de afwerpboog in goede staat is, dan zouden de afwijkingen bij de nulmeting 
bij de verschillende onderdelen niet groter mogen zijn dan:  

 

  

 
16 Soms is het hiervoor nodig een instelling te veranderen of moet met een toets(-combinatie) de millimeters “zichtbaar” gemaakt 
worden. 

5. Beoordeling nulmeting 
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Nulmeting bij onderdeel Maximaal te 
verwachten afwijking 

Opmerking 

Discuswerpen ≤ 3 mm  

Kogelstoten (stootblok) ≤ 3 mm  

Kogelslingeren/gewichtwerpen ≤ 5 mm Dit is sterk afhankelijk van hoe goed 
de inlegring in de ring past. 

Speerwerpen ≤ 5 mm De straal van de afwerpboog is zelden 
constant. Soms is ≤ 5 mm zelfs niet 
haalbaar. 

Verspringen ≤ 2 mm  

Hink-stap-springen ≤ 2 mm  

 
Als de afwijking positief is, moet dit kritisch beschouwd worden. Immers de atleet krijgt een paar 
millimeter “cadeau”. Dit is niet in overeenstemming met het uitgangspunt van het wedstrijdreglement, 
namelijk dat de prestatie van de atleet daadwerkelijk gehaald moet zijn. Dat laatste is de reden waarom 
afstanden naar beneden worden afgerond. 
 

 

5.3 Grotere afwijkingen dan in tabel staat: wat te doen 

Er zijn drie veel voorkomende oorzaken voor de afwijkingen in de nulmeting: 

• De fouten bij het plaatsen van de punt van de meetstok met het prisma. Zie hoofdstuk 2 om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

• Uitvoeringsfouten bij de meting zelf. Zie hoofdstuk 3. 

• De straal van de ring, inlegrand, stootblok of afwerpboog is niet constant. 

Minder vaak voorkomende oorzaken zijn: 

• De Total Station stond niet meer waterpas bij nulmeting omdat er bijvoorbeeld tegen het statief 
gestoten is17. 

• Verkeerde instellingen van de Total Station zoals een foutief ingevoerde straal bij de werponderdelen 
of een verkeerd gekozen meetprogramma. 

• Afwijkingen die ontstaan door meetonzekerheden. Dit speelt alleen bij de nulmetingen op de 
afwerpboog en niet bij de nulmetingen bij de onderdelen vanuit de ring of bij het horizontaal springen. 

In de regel kan met het bovenstaande achterhaald worden wat de oorzaak is.  
 
  

 
17 Als de Total Statief niet meer watrerpas staat, kan in de regel niet volstaan worden met het opnieuw waterstellen. In de meeste 
gevallen er is  ook sprake van een horizontale verplaatsing. Dit maakt het dan noodzakelijk om het basispunt opnieuw in te meten. 

De nulmeting geeft geen uitsluitsel of de prismaconstante goed ingesteld is (zie bijlage 1). Dit komt 
pas naar voren bij de controlemetingen. De resultaten van de nulmetingen kunnen daarom niet in de 
plaats komen van de controlemetingen. 
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Als de uitkomst van de zogeheten nulmeting een verschil laat zien van 1 mm à 2 mm dan zou hieruit de 
conclusie getrokken kunnen dat de instellingen van de Total Station kloppen. Dit blijkt niet altijd het geval 
te zijn. Een fout ingestelde prismaconstante komt bij de gebruikelijke opstelling bij de onderdelen die 
vanuit de ring worden gedaan niet naar voren. Dit geldt ook voor het ver- en hinkstapspringen.  
 
Als bij het inmeten van de afwerpboog de straal ervan is opgemeten met de Total Station komt een 
foutieve instelling van de prismaconstante in de Total Station ook niet naar voren. Tenzij bij de nulmeting 
de straal ook gemeten wordt met het meetlint.  
 

 

B1.1 Discuswerpen, kogelslingeren, gewichtwerpen en kogelstoten 

Met de onderstaande berekeningen wordt aangetoond dat bij de onderdelen vanuit de ring bij de 
gebruikelijke opstelling van de Total Station een foutief ingesteld prismaconstante bij de nulmeting niet 
naar voren komt. 
 
In de eerste stap worden vanuit de coördinaten van de Total Station, het basispunt en het prisma op de 
rand benodigde afstanden en hoeken berekend. Dit zijn de gegevens die uit de metingen van de hoeken 
en schuine afstanden met de Total Station in een bepaalde situatie zouden moeten komen.  
 
De 2e stap begint met het optellen bij de schuine afstanden van de fout die ontstaat door de foute 
instelling van de prismaconstante. Vanuit hier worden vervolgens de afstanden berekend. 
 
1. In een x-y assenstelsel zijn de coördinaten van de Total Station, het basispunt en de punten 1 en 2 

op de rand van de ring bekend. Voor de punten 1 en 2 geldt dat ze gelegen zijn binnen de 
sectorlijnen. 

 
Tekening 22: de gebruikelijke opstelling Total Station bij de onderdelen in de ring 

 
  

Bijlage 1: Invloed foutieve instelling prismaconstante op de nulmeting 
Voor de liefhebbers 

De onderstaande berekeningsmethoden kunnen ook gebruikt worden voor het berekenen van de 
invloed van uitvoeringsfout zoals niet goed richten van de Total Station op het prisma of scheefstand 
van de meetstok waardoor het prisma zich niet loodrecht boven het op te meten punt bevindt. 
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Voor dit voorbeeld wordt uitgegaan dat de ring een straal van 1,0675 m heeft.  
 

Coördinaten X 
 

[m] 

Y 
 

[m] 

Basispunt18 0,0000 0,0000 

Total Station 4,5000 7,0000 

Punt 119 1,0505 0,1900 

Punt 2 1,0466 -0,2100 

 
2. M.b.v. de stelling van Pythagoras kunnen hieruit de afstanden berekend worden20: 

 

Lengte punt 1 
 

[m] 

punt 2 
 

[m] 

A (Total Station – Basispunt) 8,3217 8,3217 

B (Total Station – punt 1 / 2) 7,6338 7,9944 

C (Basispunt – punt 1 / 2) 1,0675 1,0675 

 
3. Uit de coördinaten kan eveneens de hoek α tussen A en B berekend worden: 

 

∠ 𝛼 = 𝑏𝑜𝑜𝑔𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠 (
𝑥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑥𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡

𝐴
) − 𝑏𝑜𝑜𝑔𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠 (

𝑥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑥𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑝 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡

𝐵
) 

 

Driehoek Tophoek α 
 

[gon]  

Basispunt- Total Station – punt 1 6,5235 

Basispunt- Total Station – punt 2 7,9359 

 
4. Als de afstanden A en B en de hoek α bekend zijn, dan kan daaruit m.b.v. de cosinusregel de afstand 

C eveneens berekend worden.  
 

𝐶 =  √𝐴2 +  𝐵2 − 2 ∗ 𝐴 ∗  𝐵 ∗ cos 𝛼    
 
In beide gevallen is afstand C gelijk aan de uitkomst die berekend is m.b.v. coördinaten. 
 

5. Voor het berekenen van de horizontale afstand meet de Total Station de schuine afstand en de 
verticale hoek.  
 
De schuine afstand en de verticale hoek kunnen ook berekend worden uit de coördinaten van de 
Total Station en het prisma en het hoogteverschil tussen de Total Station en het prisma. Voor dit 
voorbeeld is uitgegaan van een hoogteverschil van 1,35 m. 
 

∠ 𝛽 = 𝑏𝑜𝑜𝑔𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 (
𝑙ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙

𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

) 

 

𝑙𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 =  √(𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
2 + 𝑙ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙

2)  

  

 
18 De oorsprong van het assenstelsel mag willekeurig gekozen. Om de berekeningen niet onnodig complex te maken, is gekozen 
om voor oorsprong van assenstelsel het basispunt te nemen. 
19 De coördinaten van de punten op de ring kunnen gecontroleerd worden met de stelling van Pythagoras. 
20 Alle berekeningen zijn gemaakt met behulp van Microsoft Excel en zijn alleen voor de tabellen in dit document afgerond. 
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Lengte/hoek Horizontale 
afstand 

 
 
 

[m] 

Verticale hoek 
β 

bij hoogteverschil 
1,35 m 

 
[gon] 

Schuine afstand 
 
 
 
 

[m] 

A 8,3217 10,3736 8,4305 

B voor punt 1 7,6338 11,3178 7,7523 

B voor punt 2 7,9944 10,8023 8,1075 

 

 

Tekening 23 

6. De Total Station houdt bij de meetresultaten altijd rekening met de ingestelde prismaconstante. Deze 
laatste is afhankelijk van het model prisma.  
 
Stel dat er een prisma gebruikt is met een constante van –34,4 mm gebruikt is maar in de Total 
Station als prismaconstante –17,5 mm ingesteld. Dit impliceert dat voor de berekening van de 
horizontale afstand de Total Station de verkeerde schuine afstand wordt gebruikt.  
 

𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = 𝑙𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑+𝑓𝑜𝑢𝑡 ∗ cos 𝛽 

 

 Schuine afstand 
+ fout prismaconstante 

 
 

[m] 

Horizontale afstand 
bij fout in prismaconstante 
bij hoogteverschil 1,35 m 

 
[m] 

Fout in 
horizontale 

afstand 
 

[m] 

A 8,3217 + 0,0169 8,3355 0,0138 

B voor punt 1 7,7523 + 0,0169 7,6467 0,0129 

B voor punt 2 7,9944 + 0,0169 8,0078 0,0134 

 
7. Rekening houdend met de fout in de horizontale afstand (geïntroduceerd door de foutieve instelling 

van de prismaconstante) kan m.b.v. de cosinusregel de afstand C (basispunt – prisma op rand van 
de ring) berekend worden. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat bij gebruikelijke opstelling van de Total Station voor de onderdelen in 
de ring (kogelstoten, discuswerpen, kogelslingeren en gewichtwerpen) de foutieve instelling van de 
prismaconstante bij de nulmeting een verschil geeft van minder dan 2 mm in de afstand C.  
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 Lengte A 
 
 
 

[m] 

Lengte B 
 
 
 

[m] 

∠ α 
 
 
 

[gon] 

Lengte C21 
prismaconstante 
– 17,5 i.p.v. -34,4 

 
[m] 

Fout in 
lengte C 

 
 

[m] 

Punt 1 8,3355 7,6467 6,5471 1,0691 0,0016 

Punt 2 8,3355 8,0078 7,9359 1,0692 0,0017 

 
Conclusie 
Op basis van de berekeningen moet geconcludeerd worden dat de nulmeting niet altijd uitsluitsel geeft 
over het goed instellen van de prismaconstante bij de onderdelen vanuit de ring.  
 
Dit kan verklaard worden aan de hand van de horizontale ∠ α tussen de meting van het basispunt en het 
prisma op de rand van de ring. Als deze hoek klein is, dan hebben de veranderingen van de afstanden 
van basispunt en het prisma op de rand tot de Total Station maar een beperkte invloed op de afstand C.  
 

 
Tekening 24: bij een kleine ∠ α neemt de afstand tussen de beide zijden van de driehoek minder snel toe dan de afstand tot de top 

van de driehoek 

B1.2 Speerwerpen 

Voor de nulmeting op de afwerpboog bij het speerwerpen is eenzelfde berekeningen gemaakt worden als 
bij de onderdelen uit de ring. Het verschil is dat bij de gebruikelijke opstelling van de Total Station is dat ∠ 
α dan veel groter is.  
 

 
Tekening 25: gebruikelijk opstelling Total Station bij het speerwerpen 

Voor de berekening is ervan uitgegaan dat de afwerpboog een straal van 8,010 m heeft en onderstaande 
coördinaten van de Total Station, het basispunt en het prisma.  
  

 
 
21 Dit is voor de correctie van de straal van de ring. 
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Coördinaten X 
 

[m] 

Y 
 

[m] 

Basispunt 0,0000 0,0000 

Total Station 11,0000 7,0000 

Prisma op de 
afwerpboog 

7,9964 0,4674 

 
Het resultaat van de berekeningen geeft aan dat als bij de gebruikelijke opstelling van de Total Station er 
een fout in de prisma constante van -16,9 mm22 wordt gemaakt, dit leidt tot een fout bij de nulmeting van 
8 mm à 10 mm. Dit zou moeten opvallen.  
 
Er is 1 uitzondering hierop. Deze ontstaat als de straal van de afwerpboog opgemeten is met de Total 
Station terwijl de prismaconstante niet goed is ingesteld. Daarom is aan te raden in deze gevallen om bij 
de straal van de afwerpboog ook op te meten met het meetlint. 

 Lengte A 
 
 
 

[m] 

Lengte B 
 
 
 

[m] 

∠ α 
 
 
 

[gon] 

Lengte C23 
Prismaconstante 
– 17,5 i.p.v. -34,4 

 
[m] 

Fout in 
lengte C 

 
 

[m] 

Prisma op 
afwerpboog 

13,0545 7,2022 36,4846 8,0183 0,0083 

B1.3 Ver- en hinkstapspringen 

Met de onderstaande berekeningen wordt aangetoond dat bij de ver- en hinkstapspringen bij de 
gebruikelijke opstelling van de Total Station een foute instelling van de prismaconstante bij de nulmeting 
in het geheel niet naar voren komt. 
 
In de eerste stap worden vanuit de coördinaten van de Total Station, het basispunt en het prisma op de 
rand benodigde afstanden en hoeken berekend. Dit zijn de gegevens die uit de metingen van de hoeken 
en schuine afstanden met de Total Station in een bepaalde situatie zouden moeten komen.  
 
De 2e stap begint met het optellen bij de schuine afstanden van de fout die ontstaat door de foute 
instelling van de prismaconstante. Vervolgens worden de coördinaten van de beide basispunten en het 
prisma opnieuw berekend. Daarna wordt de oorsprong van het assenstel x-y verschoven naar basispunt 
1 en de gevolgen voor de coördinaten doorgerekend. Als laatste wordt het assenstelsel zo gedraaid 
zodat ook basispunt 2 op de y-as ligt en worden de coördinaten van de punten opnieuw berekend. De x-
coördinaat van het prisma is dan de afstand van het prisma tot de afzetlijn. 
 
1. In een x-y assenstelsel zijn de coördinaten van de Total Station, de beide basispunten en het prisma 

bekend. Basispunt 1 staat op de oorsprong van het assenstelsel, de y-as valt samen met de afzetlijn 
en het prisma op de afzetlijn. 

 
22 Het verschil tussen de prismaconstante van -34,4 mm van het gebruikte prisma en de foutief ingestelde prismaconstante 
van -17,5 mm ingesteld. 
23 Dit is voor de correctie van de straal van de ring. 
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Tekening 26: de gebruikelijke opstelling Total Station bij de verspringen 

 

Coördinaten X 
 

[m] 

Y 
 

[m] 

Total Station 0,0000 0,0000 

Basispunt 1 6,0000 4,0000 

Basispunt 2 6,0000 5,2200 

Prisma op de afzetlijn 6,0000 4,6200 

 
2. M.b.v. de stelling van Pythagoras kunnen hieruit de afstanden berekend worden24. Met onderstaande 

formule kan ook de hoek met de x-as berekend worden. 
 

∠ 𝛼𝑥−𝑎𝑠 = 𝑏𝑜𝑜𝑔𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠(𝑥𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1 ÷ 𝐴) 

 

 Lengte 
 
 

[m] 

∠ α/Φ/γ 
(met x-as) 

 
[gon] 

A 7,2111 37,4334 

B 7,9529 45,5814 

C 7,5726 41,7736 

 
3. Voor het berekenen van de horizontale afstand meet de Total Station de schuine afstand en de 

verticale hoek.  
 
De schuine afstand en de verticale hoek kunnen ook berekend worden uit de coördinaten van de 
Total Station en het prisma en het hoogteverschil tussen de Total Station en het prisma. Voor dit 
voorbeeld is uitgegaan van een hoogteverschil van 1,35 m. 
 

∠ 𝛽 = 𝑏𝑜𝑜𝑔𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 (
𝑙ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙

𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

) 

𝑙𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 =  √(𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
2 + 𝑙ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙

2)  

  

 
24 Alle berekeningen zijn gemaakt met behulp van Microsoft Excel en zijn alleen voor de tabellen in dit document afgerond. 
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 Horizontale 
afstand 

 
 

[m] 

Hoek β 

bij hoogteverschil 
1,35 m 

 
[gon] 

Schuine afstand 
 
 
 

[m] 

A 7,2111 11,7819 7,3364 

B 7,9529 10,7046 8,0667 

C 7,5726 11,2313 7,6920 

 

 

Tekening 27: hoek β tussen de kijk-as en de vizierlijn 

 
4. De Total Station houdt bij de meetresultaten altijd rekening met de prismaconstante. Deze laatste is 

afhankelijk van het model prisma.  
 
Stel dat er een prisma gebruikt is met een constante van –34,4 mm gebruikt is maar in de Total 
Station als prismaconstante –17,5 mm ingesteld. Dit impliceert dat voor de berekening van de 
horizontale afstand de Total Station de verkeerde schuine afstand wordt gebruikt. Dit leidt overigens 
tot verschillen die iets kleiner zijn dan de fout die de foutief ingestelde prismaconstante introduceert. 
 

𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = 𝑙𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑+𝑓𝑜𝑢𝑡 ∗ cos 𝛽 

 

 Schuine afstand 
+ fout prismaconstante 

 
 

[m] 

Horizontale afstand 
bij fout in prismaconstante 
bij hoogteverschil1,35 m 

 
[m] 

Fout in 
horizontale 

afstand 
 

[m] 

A’ 7,3364 + 0,0169 7,2277 0,0166 

B’  8,0667 + 0,0169 7,9695 0,0167 

C’ 7,6920 + 0,0169 7,5892 0,0166 

 
5. Met de “foutieve” horizontale afstanden A’, B’ en C’ en de eerder berekende bijhorende ∠ α’, Φ’ en γ’ 

kunnen de coördinaten van het basispunt 1’, het basispunt 2’ en het prisma’ herberekend worden. 
 

𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′ = 𝐴 ∗ cos 𝛼′ 

𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′ = 𝐴 ∗ sin 𝛼 ′ 
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Coördinaten X’ 
 

[m] 

Y’ 
 

[m] 

Total Station 0,0000 0,0000 

Basispunt 1’ 6,0138 4,0092 

Basispunt 2’ 6,0126 5,2309 

Prisma’ 6,0132 4,6302 

 
Uit deze berekening volgt dat door de fout geïntroduceerd door de foutieve instelling van de 
prismaconstante berekende x’- en y’-coördinaten van de basispunten 1’ en 2’ en het prisma’ niet 
langer op de afzetlijn liggen.  
 

 
 

6. Om de berekening van de afstand van het prisma tot de lijn door basispunt 1’ en basispunt 2’ te 
vereenvoudigen wordt als eerste de oorsprong van het assenstelsel x-y verschoven naar basispunt 
1’. 
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De coördinaten van de basispunten 1’’, basispunt 2’’ en prisma’’ kunnen als volgt herberekend 
worden. 
 
Coördinaten basispunt 1’’: 

𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′′ = 0 

𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′′ = 0 

 
Coördinaten basispunt 2’’: 

𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′ = 𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2′ − 𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′ 

𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′ = 𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2′ − 𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2′ 

 
Coördinaten prisma’’: 

𝑥𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
′′ = 𝑥𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎′ − 𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′ 

𝑦𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
′′ = 𝑦𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎′ − 𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 1′ 

 
De herberekende coördinaten van basispunt 1 en 2 en het prisma zijn:  
 

Coördinaten X’’ 
 

[m] 

Y’’ 
 

[m] 

Basispunt 1’’ 0,0000 0,0000 

Basispunt 2’’ -0,0013 1,2217 

Prisma’’ -0,0006 0,6209 

 
7. De volgende stap is het draaien van assenstelsel x’-y’ zodat het basispunt 2’’ de y’’-as komt te liggen. 

 

 
 
De sinus en cosinus van de hoekverdraaiing ҩ die hiervoor nodig is, kunnen berekend uit: 
 

sin ҩ = 𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′ ÷ √(𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2

′′)2 + (𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′)2 

cos ҩ = 𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′ ÷ √(𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2

′′)2 + (𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′)2 

 
Coördinaten basispunt 2’’’25: 

𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′′ = 𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2

′′ × cos ҩ − 𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′ × sin ҩ 

𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′′ = 𝑥𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2

′′ × sin ҩ − 𝑦𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑡 2
′′ × cos ҩ  

 
25 Deze berekening is niet noodzakelijk. 
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Coördinaten prisma: 

𝑥𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
′′′ = 𝑥𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎

′′ × cos ҩ − 𝑦𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
′′ × sin ҩ 

𝑦𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
′′′ = 𝑥𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎

′′ × sin ҩ − 𝑦𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
′′ × cos ҩ  

 
De herberekende coördinaten van basispunt 1 en 2 en het prisma zijn:  

 

Coördinaten X’’’ 
 

[m] 

Y’’’ 
 

[m] 

Basispunt 1’’ 0,0000 0,0000 

Basispunt 2’’ 0,0000 1,2217 

Prisma’’ 0,0000 0,6209 

 
Conclusie 
Uit berekeningen volgt dat een foutief ingestelde prismaconstante niet uit de nulmeting naar voren zal 
komen. Ook niet als er meerdere nulmetingen op de afzetlijn uitgevoerd worden. 
 


