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On'werp en uitrichten van Ben optische balk. 

Drs.J. Koning 

Prof. dr. P.C. Veenstra. 

Beschreven wordt het antwerp van eenrechtgelei

ding ten behoeve van optische metingen, bestaan

de ui t twee centerloos i:;eslepen staven 40h6, 

lengte 3000 mm, Gemonteerd op een I-38 profiel 

en elke 300 mmondersteund door instelbare 

draadeinden met bolle punt. 

Het blijkt mogelijk, een rechtheid Van ~ 0,0 1 5 m 
te bereiken. Het betreft hier een ex~erimentee 

antwerp. 

Door het aanbrengen van enige verbeteringen ip del 

constructie is het mogelijk op deze wijz~ een op~ 

tische balk te vervaardigen met ~ evenwijdige 

en in een vlak liggende staven, "Jelk een maxi

male afwjjkin{~ van + 0,01 rum be'Zitten. 
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Inleiding. 

In de sectie meten b~stonc behoefte aan een twee- of drievoudige 

rechtgeleiding van 2,5 i 3.5 meter lengte voor optische doeleinden, 

onder meer om te kunnen experimenteren met infrarood-interfero-

metrie. optische balk, waarvan het ontwerp en de uitrichtpro-

cedure in het volgende besproken wordt, is een poging om met 

eenvoudige middelen een goed resultaat te bereiken. , 
Aan de rechtheid der gel~idingen werd van te voren geen numerieke 

eis gesteld, omdat het gekozen constructiesysteem een experimen

teel karakter draagt. 

1. Het ontwer:e. 

De rechtgeleiding bestaat uit.twee gescllilde en ceslepen staven 

40h6, welke op een hnrtafstand van 70 mm ,,'eplaatst zijn boven 

een 1-38 profiel. 

30 De constructie is als v~lgt (fig.1.): 

40 

. 45 

so 

fig.1. 

D oon'ne.de vo...V\ ( s c.h aa.l 1: 1 ) 
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rapport nr. 0127 biz. 4 van18 biz. 

De geslepen staven (1 ) zijn ~'F~elegd r.pdraadei~H;en M 8 x 0,75 mm (2), 

welke een bolle punt hebben. Aan het andere einda van de dr;J.adein

den bavindt zich een sleuf. De staven worden op de bolle punten 

van de draadeinden getrokken door trekbouten (3) met schotelveren 

(4). De oplegpunten van een staal zijn verstelbaar in twee lood

recht op elkaar staande richtingen, welke beide een hoek van 45° 
met hethbrizontale vlak maken. Om de introductie van een buigend 

moment te voorkomen, moeten deze twee oplegging~n en de trekbout 

in het zelfde vlak liggen. 

De oplegging van de tweede staal moet iets verschoven liggen (in 

axiale richting) ten opzichte van de eerste,omdat het draadeind, 

dat door het hart van de I-balk (5) gaat anders niet kan worden 

geplaatst. De grootte van deze verschuiving bedraa.f3;t 20mm. 

De afstand tUBsen twee oplegpunten van dezelfde staaf bedraact 

300mm,' het aantal oplegpunten 10. 

Aanvankelijk werd getracht, de draadeinden van ean borgmoer te voor-. 

zien. Hier is van afgezien, omdat: 

1e. Het vastdraaien van de borgmoer de ingestelde staaf weer ontstel

de. 

30·- 2e. :)e schroefdraad van de draadeinden (2) een kleine spoedhoek heert 

en dus in hore inate zelfremmend is. 

3e. De aantrekkracht van de schotelveren voldoende groot is. 

35 :- .... 
De I-balk is kinematisch opgelegd op drie kogels, welke zelf inke-

gelvormi~e_ gaten zijn gelegd. De balk rust op deze kogels met '~'tn 

40 

Als oplegpunten van de I-balk "lerden niet de gebruikeJ,.ijke Eesselse 

45 punten gekozen. V~~r deze oplegging werd als criterium geste1d, dat 

een puntlast 01" het u}.teinde va.n de staven dezelfde doorzakking van 

de balk moet veroorzaken als een punt last in het midden. 

50 er.. b) * 
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fig.g. Berekening van de plaats der oplegpunten. 

f :: 
a 

3BI 

Uit fa=fb voIgt dan: x = Ot2~ L 

(. De i3esselse punten iijn die oplee:;punten,· waarbij de zak.king 

ten gevolge van een gelijkmatige belasting in het midden en 

aan de einden even groot is. Voor deze punten geldt : 

x=0.2232 L. 

Substitutievan: 

x=0,20L 

L=3000mrn 

1=240 x 10
6mm4 (I_38) 
4 2 

E=2 t 1 x 10 kgf/mm 

P=10 kg! 

geeft een zakking van. f ~O,4 f·Lrn. 

Gm de doorzayJ(ing van de staven tengevolge van een last van 

P/2 per staaf te berekenen, schernatiseren we de Ii~'ger door 

de steunpunten als scharnieren op te vatten. 

·De doorzalCking van de staven, als de last van P/2 m-idden tussen 

twee steunpunten aangrijpt, voIgt dan uit: 

Substitutie van: 
96 E1 

].::::10 kg! . 
L=300mm 

_cU: ___ . ~oQ(zpkk~Il§> __ dif _._-'-'-'c-_.~. ____ ---; 
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1 
1=-

20 

4 1 4 4 4 
d = -- x 40 = 12,8 x 10 mm 

20 

geeft f ::'~ 1,0 11 m. 

bl z. 6 van 18 bl z. I 

fig.3. Doorzakking van een staaf 

tussen twae oplegpunten. 

In werkelijkheid echter zal de doorzakking aanzienlijk Kleiner zijn 

omdat het hier een ligger op 10 steun~unten betreft. 

2. ~et uitrichten. 

Het uitgangspunt van het richten van deze staven was drieledig. 

De staven moesten nl. recht, evenwijdig en met de beide hartlijnen 

op de zelfde hoogte liggen. 

13ij ,aIle fasen van het justeren werd gebruik gemaakt van de com

binatie: schroevendraaier met zeskant en ringsleutel. Hierme.de 

was het ~ zij het met moeite, mogelijk op .::. 2 fJ. m in te stallen. 

2.1 Uitrichten met schuifmaat. 

Voor beide staven werd met een schuifmaat de buitenste afstand op 

110 ~ 0,2 mm gesteld. De rechtheid werd globaal ingesteld ten 

opzichte van de geschaafde (en geverfde) buitenkant van de I-balk 

De hoogte werd ingesteld door een eindmaat .a18 "goedkeurkal~berfl 

tussen de staven en de balk door te schuiven. 

2.2. Uitrichten met richtkijker.(Taylor, ?aylor & Hobson, schaal

waarde 0,02mm.) 

Verdere justering vond plaats met een richtkijker. Een speciale 

moeilijkheid ontstond hier bij het juist positioneren van het 

richtmerk: Constructief was het uiteraard noodzakeliJk, om beide 

balkan ala steunpunt voor het Merk te gebruiken. De tweede balk 

was echter nOG niet uitgericht, maar had weI invloed op 4e stand 

van het richtmerk. Deze invloed werd geelimineerd door het merk 

op een waterpas te plakken, en met behulp van een micromet-er8pil 

met een bol meetvlak t . dat op de tweede staaf rustte het waterpas 

bij elke steunpunt dezelfde stand t~n opzichte van het horizonta-

werkp laotsteehn iek technische hogeschool eindhoven 
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Na het justeren van het steunpunt moest met de micrometerspil bij

geregeld worden om het waterpas weer de oorspronkelijke stand te

rug te geven. Daarna moest het justeren herhaald worden. enz. 

\,-,raterpas. richtIIlerk en micrometerspil waren ~pgesteld op .een 

tafeltje volgensfig.4, bestaande uit een rechthoekig blad, waar

onder zich aan een z'ijde twee smalle V-blokjes (90 0
) enaan de 

.' 
andere zijde een plat steunblokje bevonden~ 

Deze procedure werd voor elk volgend oplegpunt van staaf (1) herhaald. 

3S ' 
, .... 

40 

45 

so 

fig.4. Opstelling van het richtmerk voar uitrichten met richtkijker. 

Waterpas : Wyler, schaalwaarde 0,05 mm/um. 

Vervolgens maest de tweede staaf evenwijdig aan de eerste worden 

gemaakt •. Dit was met een richtkijker· niet of niet doelmati~ te 

realiseren. In verband hiermede ward eentafeltje volgens fig.5 

geconstrueerd. 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr.0127 

fig.5. Tafel met instelbare waterpas en meetklok. 

instelbaaI' waterpas: ,Hilger E'( Watts, schaalwaarde 1'. 

meetklok: Mahrt schaalwaarde 0.01mm. 

Alvorens dit echter gebruikt kon worden, werd het uiteinde van 

de tweede staaf m~t e~n micrometer op een buitenafstand van 110 

mm ~ 0t02 ten opzichte van .de eerste ingesteld. Veryolgens werd 

·over de beide staven een waterpas gelegd. Met de stelschroeven 

,o.nder 'de I-balk werd de geh~le bak: ZQ verdraaid t dat terplaatse 

van het eerate steunpunt de beide balken even hoog kwamen te.lig
" gen. 

Nu werd het tafeltje volgens fig.5 op de balken gelegd, ter plaatae 

van het eerate oplegpunt. Dit tafeltje bestond uit een instel-

baar waterpas en een ineetklok. Het waterpaswerdop~ul gesteld 

en de stand van de meetklok afgelezen. Vervolgens werd het tafel

tje doorgeschoven naar het tweede oplegpunt. De twee~e staaf, 

werd daar ter plaatse zo gejusteerd, dat de zelfde stand van de 

meetklok Inb~t waterpas .erd verkregen. Op deze wijze kon de 

gehele tweede staaf evenwijdigaan de eerste worden gesteld. 

Na'dere analyse van deze justeermethode. 

Eennadeel van deze methode is, dathet waterpas gevoelig is 

voor beweging van het gehele systee~. De kracht op het draad-

eind uitgeoefend tijdens het justeren veroorzaakt daardoor een 
f------

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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tijdelijk onstellen van het gehele systeem op een tijdstip, dat 

de stand van het waterpas juist nauwkeurig bekend zou moeten 

zijn. Dit maakt het justeren moeilijk. 

Als belangrijkste criterium voor de bruikbaarheid van de methode 

geldt echter, de mate waarin de twee stelschroeven van ~en steun

punt ona:fhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Bij dez~ 

constructie is dit niet geheel te realiseren, omdat (zie fig.6) 

eenverplaatsing van bout (1) mede een verplaatsing in de rich

ting loodrecht hierop ten gevolge heeft, welke echter een orde 

kleiner-is. Dit laatste is wezenlijk, omdat anders de justering 

niet convergeert. 

fig.6.Berekening van de afhankelijkheid der justeringen. 

Verplaats bout· (1) over een afstand . fj x, Dan verplaatst zich 

de staaf over die afstand langs bout (2).Daardoor verplaatst 

zich de balk in de richting van bout (2) over een afstand 

fj y, Er geldt nu: 

fjy is dus t'llee orden kleiner dan ~ x (want fj x «r). 

Je draaiing, die het waterpas tengevolge van 6 y ondergaat vindt 

plaats met Pals middelpunt en bedraagt fjf = D, a"l rad. 

werkplootstec:hn iek technische hogeschool eindhoven· 
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o~ Op dezelfde wijze kan worden afgeleid, dat verplaatsen van draad

aind (2) een afwi~king van de relatieve stand van schroef (1) 

veroorzaakt, welke twae ordas kleiner is. Deze berekening is 

5 

lQ 

15 

exact voor een draadeind met een scherpe punt. In het geval van 

een bolle punt wordt 6y nog kleiner en voor een platte punt na

dart hij tot nul. 

In de praktijk echter ~as de convergentie veel minder goed, omdat 

de bouten niet precies loodrecht op elkaar stonden en de hart.

lijnen van de bouten elkaar niet in het hart van de staaf sneden. 

2.3. Uitrichten met autocollimator (Hilger and Watts, schaal
waarde 0,1") 

Om tot een zo goed mogelijk .resultaat te komen, werd de defini

tieve justering met behulp van aen autocollimator uitgevoerd. 

20L Deze heeft het nadeel, cumulatief te zijn, d.w.z. aen fout aan 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

het begin van de staaf plant zich tijdens het justeren over op 

opeenvolgende meetpunteu, tot hij het einde der staaf bereikt. 

dat dan als laatste punt goed gesteld wordt. Daze nadelen moesten 

echter geaccepteerd worden,omdat de nauwkeurigheid van de auto

collimator veel groter is dan die van de voorgaande meetinstru-

menten. 

Om met de autocollimator te kunnen justeren werd een tafel voor 

de reflector vervaardigd volgens fig. 7. bestaande uit een recht

hoekige plaat, welke met twee V-blokjes (900
) op een staaf en 

met een vlak plaatje op de andere staaf steunde. A 
? 
"-., L.....J""1 

'~~"A .h.. '-/ .y/> 7~~OAIZSf'l. 
/' 0 

. S . 

fig. 7 Tafel voor de reflector t.b.v. de autocollimator 

Ten behoeve van deze justering werd de autocollimator zo aange

past, dat het mogelijk Was de invanglijnen goed reproduceerbaar 

in te stellen in twee loodrecht op elkaar staande richtingen, die 

beide 450 met het horizon tale vlak maakten. 

technische hogeschool eindhoven 
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.9 

Eerst werd ~~n staaf geheel gemeten. De gemiddelde gevonden waarde 

werd voor beide justeerrichtingen ingesteld als de "toekomstige 

richting van de balk". De tafel werd steeds met beide V-blokken 

boven twee opeenvolgende punten geplaatst en het ac..L.re.I'1\:€ o~\~

punt werd in twee richtingen gejuBteerd. Het eerste oplegpunt was 

uiteraard weer "per definitie" goed. (Ook_Q-eze justeermethode Was 

approximatief, analoog met het onder 2.2 gestelde probleem). 

De tweede staaf werd weer evenwijdig gesteld aan de eerste met 

het tafeltje volgens fig. 5. 
Nu Waren hierop echter gemonteerd: 

een microcator, Johannson, schaalwaarde 1 ~m 

een c~rncidentiewaterpas, Jenoptik, schaalwaarde 0,01 mml-m. 

Bij deze - nauwkeurigst~ - Justering bleek'dat het vorige opleg

punt zich lichteiijk ontstelde als het volgende gesteld werd. Dit 

effect was zodanig, dat het zeker niet gewenst is, de afstand 

tussen twee oplegpunten (300 mm) bij een volgend ontwerp te ver-. 

kleinen. 

3. De meting. 

De meting heeft zich beperkc tot contrale met de autocollimator 

en de tafel volgens fig. 7, waRrbij de afstand tusBen de V-blokjes 

zowel 300 als 150 mm werd ge}:ozen t het laatste om een beeld te 

verkrijgen van de efwijking van de rechtheid van een enkele staaf 

tusBen de oplegpunten. Om de afwijking te kunnen weergeven in 

carthesische co~rdin~ten is gebruik gemaakt van de methode der 

numerieke integratie. Deze is echter slechts voor meetrichting (d) 

uitgevoerd (fig. 8) 

A..- au.hl.. 
8 7 6 5 4 3 2. 1 r 

J 

,.A, 
A----

-rAr 
-, (I/f/(( 

])00('.5V1, 

A-A 
, 

-
fig. S Meetopstelling met autocollimator. 

Afstand V-blokjes: 300 mm 

- - - . - - --
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1 bl z. 12 van 18 bl z. ' 
---.~-- --,-------~.,----. ---,----.,- , 

stand autocollimator v~~r vlak 

a(bgsec) b(bgsec) c(bgsec) d(bgsec) 

9.8 15,3 14.5 10,4 

8,5 15,5 15.3 7.7 
10,3 16,6 15,8 10.7 
6,8 18 t 1 , 16,4 10.2 
7,2 14,5 15,2 7,6 
7,2 14,3 10,8 5,6 
5,8 15,8 11,6 10,3 

1O, 14,8 18,9 5.6 
12,3 18 t 7 17,2 10,2 

Tabel I 

/\ """'" -, auto(olL, 
II 10 1..91 8 7 6! 5' 41 3 2.1 I ()... be 

i I' , I I . , 

351t===========~==================~==============~==========~ ,-1;7-, -A-

40 

45 

50 

A- ?7J»7 

fig. 9 I-1eetopstellinp: me t ::>11toc,ollima tor 

Afstand V-blokjes: 150 mm 

Dool"";.n. 

A-A 
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stand autocollimator voor vlak 
tafel over 

a(bgsec) b(bgsec) dbgsec) d(bgsec) 

1 28.2 32,5 13,0 29,6 
2 5.3 27.4 8,6 28,2 

3 10,6 49,5 8,8 29,2 
, 

4 17.9 14,0 13,0 25,4 

5 ,4 37.8 17.6 27,8 
6 5. Lr 27.8 5,4 32.8 

7 9.0 33.3 5,3 31,4 
, 

8 ·21,0 31,2 10,6 30,0 

9 11,3 32,4 12,0 29,4_ 
10 15,6 29,4 .6,6 27,2 
11 12,2 27,4 6,6 24,0 I 

12 14,3 29,6 9.5 ,0 I 

13 12,4 44,6 4,2 20,6 
14 12,2 18.2 5.8 40,6 

15 17.0 26,6 10,0 37,0 
16 15.6 36,2 18.0 16.4 
17 17.8 41,6 34,7 15.6 
18 19,2 25.2 ..: 8,4 42,6 

Ta bel II 

De standaarddeviatie werd bep~ald door de tafel een·aantal malen 

te verschuiven en daRrns weer op hetzelfde punt terug te brengen. 

Gevonden werd S = 0,54", of 0,8 iJ.m over 300 rom en 0,4 )J.m over 

\150 rom. Voor het n-de meetpuntgeldt: Sn :: SVn, dus de meetonze

kerheid aan het einde van de balk is grater dan aan het begin. 

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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Omrekening in Carthesische coordinaten, richting d, fig. 8"tabel I~ 
~ 

Stand Verschil Stijging Cumulatieve Lineaire Afwijking 
autocoll. Cd) met of daling hoogteverand. translatie van rechte 
b~se<. . stand 1 (f.\.m) (j.l.m) (f.\.m) (j.l.m) 

° ° 
10,4 ° ° ° 2.5 + 2,5 

7.7 - 2,7 - 4,1 
" 

- 4,1 5,1 + 1. ° 
10,7 + 0,3 + 0, i+ - 3,7 7.6 + 3,9 
10,2 i 0,2 - 0,3 4,0 10,2 6,2 - - + 

7,6 - 2,8 - 4,2 - 8,2 1';:\7 + 4,5 

5,6 - 4,8 - 7,2 - 15,4 15,3 - 0.1 

10 -,.:> - 0,1 - 0,2 - 15,6 17,9 + 2,3 

5,6 - 4,8 - 7,2 - 22,8 20,5 - 2,3 

10,2 - 0,2 - 0,3 - 23,1 23,1 ° 
Tabel III 
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Omrekening in Carthesische coordinaten, richting d, fig. 9, tabel II. 

Sta.nd Verschil Stijging Cumulatieve Lineaire Afwijking 
autocoll. (d) met of daling hoogteverand. translatie van rechte 
b~!>ec stand 1 (fj.m) (fj.m) (llm) (llm) 

0 0 

29,6 ° ° 0 + 1,6 + 1 1 6 
28,2 - 1,4 - 1 ,1 - 1 t 1 + 3.3 ... 2,2 

29,2 - 0,4 - 0,3 - 1,4 + Lj,9 + 3,5 
25,4 - 4,2 - 3.2 - 4,6 + 6,5 + 1,9 
27,8 - 1,8 - 1 t 4 - 6,0 ... 8,2 + 2,2 

3 2 ,8 + 3,2 + 2,4 I - 3,6 + 9,8 + 6,2 

31,1+ + 1.8 + 1,3 I - 2,3 + 11,5 + 9.2 
30,0 + 0,4 I + 0,3 - 2,0 + 13,1 + 11 ,1 

29,4 - 0,2 - 0,1 - 2,1 + 14,7 + 12,6 

27,2 - 2,4 - 1,8 - 3.9 + 16,4 + 12,5 

24,0 - 5,6 - 4,2 - 8,1 + 18,0 + 9.9 
28,0 - 1 t 6 - 1,2 - 9.3 ... 19.7 + 9.4 , . 
20,6 - 9,0 - 6.8 - 16,1 ... 21,3 + 5,2 

11,0 8,3 I 
40,6 + - - 2It.4 + 22,9 - 1,5 

37,0 + 7,4 + 5,6 , - 18,8 + 24.5 ... 5,7 I 

16,4 - 13,2 - 9,9 - 28,7 ... 26 t 2 - 2,5 

15,6 - 14,0 - 10,5 - 39,2 ... 27,8 - 11,4 

42,6 + 13,0 ... 9,0 - 29.4 + 29,4 0 

Tabel IV 

o 

Stand.dev. ! 
S (fj.m) 

n 

0 

0,4 

0, 

0,7 

0.8 

0.9 

1,0 

1.05 

1,15 

1,2 

1,25 

1,3 

1,4 

1,45 

1,5 

1.55 

1,6 

1,65 

1,7 

De omlijnde kolom van Tabel IV is in grafiek I uitgezet met een betrouwbaarheidsgebied van 
95%, overeenkomend met ± 2S • 
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4. Nabeschouwing 

Het blijkt. dat de staven een afwijking vertonen van maximaal 

± 0,015 mm. Mede omdat bij dit experiment de beste methode 

van justeren is bepaald t lijkt het wenselijk een definitief 

ontwerp met drie staven te vervaardigen volgens dit principe. 

Een suggestie omtrent'de constructieve uitvoering voIgt on

der punt 6. 

5. Conclusies 

5.1. De draadeinden moeten bij voorkeur een spoed van 0.5 mm 

bezitten. 

5.2. De bolle punten moeten nauwkeurig afgewerkt zijn en het 

middelpunt ,van de bol moet zich zo goad mogelijk op de 

hartlijn van het draadeind bevinden. De boldiameter moet 

groot zijn, b.v. R = 100 mm. 

5.3. De draadlengte van de gaten voor de draadeinden moet min

stens 10 mm bedragen. 

5.4. De draad van draadeind en gat moet van hoge kwaliteit 

zijn. 

5.5. De gaten voor de draadeinden moeten nauwkeurig in de juis

te richting worden geboord (b.v. ± 20t). 

5.6. De staven moeten van aanzienlijk betere kwaliteit z1Jn 

dan de in dit geval gebruikte. Gelet moat worden op het 

voorkomen van beschadiging tijdens het vervoer naar de T.H. 

5.7. De meting met de richtkijker (~) kan bij redelijk goe

de voorjustering komen te vervallen. 

5.8. Het is mogelijk een rechtheid van ± 0,01 mm te bereiken 

met inachtname van het voorgaande. 

werkp laatsteehn lek technische hogeschool eindhoven 
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fig. 10. Ontwerp voor optische baik met drie evenwijdige staven 

Voor een ontwerp.van een optische balk met drie evenwijdige 

staven kan men een DIN 24 profieltoepassen. Om de trekbout 

van de middelste staaf te kunnen plaatsen t moet onder het op

legpunt een gat in het lijf van de ligger worden geboord. 

Na het globale voorrichten als onder 2.1. wordt de middelste 

staaf uj,tgericht met de autocollimator. De beide buitenste 

worden met een meetgereedschap volgens fig. 5 hieraan even

wijdig gemaakt. 
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