
proef niet. ‘Onder die spiegels staan onze 
nieuwe whiffletrees nog niet’, zegt Nijenhuis. 
Hogenhuis vult aan: ‘Bovendien is het maar 
een kleine opstelling. Het wordt pas echt 
spannend als die in grootte toeneemt. Dit is 
een kleine oefening voor het grote werk.’

Het is lastig om hard- en software te ont-
wikkelen voor een telescoop die ESO pas in 
2018 in gebruik neemt. De techniek die nu 
wordt toegepast, is dan waarschijnlijk alweer 
achterhaald. ‘Met name de ontwikkeling van 
computers gaat razendsnel’, zegt Hogenhuis. 
‘Wij waren ook bij de Very Large Telescope in 
Chili betrokken. Tijdens het ontwerpproces 
werden steeds de interfaces aangepast, omdat 
de techniek verbeterde.’

De voortrazende technische ontwikkeling 
zorgt bij dit soort grote projecten ook nog 
voor een ander probleem. ‘Als de hardware 
van een oude telescoop kapotgaat, is het zeer 
lastig om deze te vervangen’, zegt Nijenhuis. 
‘De techniek is dan verouderd en vaak niet 
meer voorhanden. Daarom is ESO genood-
zaakt om heel veel op voorraad in te kopen. 
Anders moet de organisatie bij een kapot on-
derdeel de hele infrastructuur herzien.’
www.eso.org/e-elt

Parallel naast de twee trappen bevindt zich 
een slappe veer. Die is, net als de whiffletrees, 
een voorbeeld van een ogenschijnlijke een-
voudig oplossing die slim wordt toegepast. 
‘Als een actuator de spiegel moet tillen, ver-
oorzaakt dat veel warmteontwikkeling’, zegt 
Nijenhuis. ‘Met bijna drieduizend exempla-
ren bij elkaar kan dat het meetsysteem ont-
regelen. Daarnaast zullen de spiegels uitzet-
ten. Dat willen we natuurlijk niet; bij een con-
structie van 42 m is er een marge van hooguit  
millimeters. De temperatuur mag daarom 
maximaal 1° veranderen. Om dat te realiseren 
gebruiken we een veer die het gewicht van de 
spiegel draagt. De actuator hoeft dan alleen de 
energie te leveren om het spiegelsegment 
rond de ruststand te verplaatsen.’

TNO mag dan deze vindingrijke actuato-
ren ontwikkelen, het is nog niet zeker dat de 
Europese astronomische organisatie ESO 
daadwerkelijk het ontwerp gaat toepassen. 
Momenteel staat een proefopstelling van de 
E-ELT met zeven segmenten en achttien actu-
atoren op het Spaanse eiland Tenerife. Daar 
test ESO of het prototype inderdaad de wind 
en de grondtrillingen de baas is. Echt span-
nend vinden Hogenhuis en Nijenhuis de 

Bij het ontwerpen van de actuatoren was voor-
namelijk het draaien van de telescoop om bij-
voorbeeld sterren te volgen de ingenieurs een 
doorn in het oog. Dan verschuift namelijk ook 
de zwaartekracht gerelateerde belasting en 
verandert ongewild de structuur van de spie-
gel. ‘Dat beïnvloedt onder meer het dyna-
misch gedrag en stuurt het regelsysteem van 
de sterrenkijker in de war’, zegt Nijenhuis. 
Daarom bedacht TNO nog een extra compo-
nent die zich onder elk spiegelsegment be-
vindt. ‘Een tussenlichaam, een dunne plaat 
metaal, zorgt voor extra versteviging. Het 
steunt zowel op de grote als de kleine drie-
poten van de whiffletrees. Zo wordt het frame 
van het spiegelsegment stabiel gedragen.’

CILINDERS
De actuatoren werken elektromagnetisch. 

Ze bestaan uit een grote en een kleine cilin-
der, die in elkaar passen. De grove trap posi-
tioneert op micrometers, de fijne op nano-
meters. Als de telescoop zich opricht, gebeurt 
dat met de grote cilinder als compensatie voor 
de doorbuiging van de steunstructuur. De 
kleine cilinder wordt alleen gebruikt voor de 
laatste zeer precieze positionering.

Het was een opdracht waar 
de werknemers van TNO stevig bij in hun 
handen wreven: de ondersteunende structuur 
creëren voor de European Extremely Large 
 Telescope (E-ELT). Want zie maar eens een 
kijker van 5500 ton en 42 m in doorsnee op 
zijn plaats te houden. Bovendien moeten de 
906 spiegels van 50 mm dik en 1,5 m in door-
snee op 1,7 nm nauwkeurig op hun plek blij-
ven zitten als de telescoop beweegt. ‘De on-
dersteunende structuur is zo groot dat die 
door de zwaartekracht doorhangt. Daar komt 
nog bij dat als de spiegels draaien, de vorm 
van de structuur verandert. Dat mag natuur-
lijk niet; de spie-
gels moeten voor 
de nauwkeurig-
heid juist een 
zeer constante 
vorm hebben’, 
vertelt systeem-
ingenieur ir. Jan 
Nijenhuis van 
TNO. ‘Daarnaast 
is er nog de in-
vloed van de wind. Waar de telescoop komt te 
staan, is nog niet duidelijk, maar het zal op 
een hoog punt zijn. Daar vangt het apparaat 
uiteraard veel wind. Trillingen in de grond 
zijn er ook altijd, zelfs als wij die niet voelen. 
Die bevingen kunnen het beeld van de tele-
scoop verpesten.’

Om deze problemen het hoofd te bieden 
kwamen de ingenieurs van TNO met een ver-
rassend eenvoudige oplossing. Ze bedachten 
een ondersteuningsstructuur bestaande uit 
zogenoemde whiffletrees, een combinatie van 
scharnierende hefbomen die belastingen 
evenredig over een aantal draagpunten ver-
deelt. In simpelere vorm worden whiffletrees 
(ook wel whippletrees) onder meer gebruikt bij 
ruitenwissers. 
Van de eigenschap belasting te verdelen maakt 

van zwarte gaten en donkere materie. De  
E-ELT kan meer dan honderd keer zoveel  
zien als de grootste telescoop van dit moment. 
Daaraan hangt wel een fors prijskaartje van 
achthonderd miljoen euro. 

Met de ingenieuze oplossing voor de on-
dersteunende structuur was TNO nog niet 
klaar. De kennisorganisatie tekende ook voor 
het ontwerp van de actuatoren, die de bestu-
ring van de grote spiegel regelen. De nauw-
keurigheid van die techniek is van groot be-
lang voor het succes van de ruimtekijker. De 
actuatoren compenseren voortdurend kleine 
positieveranderingen van de spiegelsegmen-
ten. Dat is geen sinecure, want de wind, 
grond trillingen en het roteren van de tele-
scoop zorgen allemaal voor structuurverande-
ringen. Om dat tegen te gaan werken de actu-
atoren nauw samen met de whiffletrees. Ook 
hierbij gaat het om grote aantallen: bijna drie-
duizend actuatoren sturen de kijker aan.

TNO slim gebruik. Onder alle 906 spiegel-
segmenten zitten drie keer drie kleine whiffle
trees, die weer rusten op drie grotere exempla-
ren. Samen  leveren ze 27 steunpunten per 
segment, waarover het  gewicht wordt ver-
deeld. ‘Elk steunpunt krijgt dezelfde belasting 
te dragen’, legt project manager ir. Harm 
 Hogenhuis van TNO uit. Omdat het er zo veel 
zijn – 27 steunpunten onder alle 906 segmen-
ten –, dragen de whiffletrees samen met gemak 
het enorme gewicht van 150 ton. ‘Hiermee 
bieden we de constructie een zo hoog moge-
lijke stijfheid bij de gegeven massa.’
De E-ELT is zo zwaar vanwege het grote spie-

geloppervlak, dat een dia-
meter heeft van 42 m. Die 
grootte maakt de telescoop  
zo lichtgevoelig. Vanaf 2018 
speurt de kijker de ruimte af 
naar nieuwe planeten en on-
derzoekt hij de oorsprong 
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De european extremely large telescope is zo groot en lichtgevoelig Dat De kijker nieuwe planeten kan ontDekken. Daar

voor is het nooDzakelijk Dat De 150 ton wegenDe spiegel met een DoorsneDe van 42 m heel gecontroleerD op zijn poten 

staat. De 906 samenstellenDe elementen moeten op 1,7 nm nauwkeurig zijn af te regelen. tno ontwikkelDe een steun

constructie, Die ook kan bewegen.

De door TNO ontwikkelde structuur die de 906 spiegelsegmenten zowel ondersteunt als nauwkeurig kan bewegen, 
met als inzet de zogeheten whiffletrees apart. 

Computertekening van de 
European Extremely Large Telescope 

(E-ELT), die met een spiegel-
diameter van 42 m de grootste ter 

wereld moet worden.

TNO HOUDT SPIEGELSEGMENTEN OP HUN PLAATS

Telescoopsteun

tekst drs. robert visscher
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