Niet te kwantificeren of toch?

DETAIL IR. MATHIJS VAN DE VLIET

Optische

Beeldvertekening (2)

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies.
Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die
oorzaken te kwantificeren? In dit tweede artikel over dit onderwerp geeft auteur ir.
Mathijs van de Vliet, technisch adviseur bij Peutz Geveltechniek, een voorbeeld van
optische beeldvertekening naar aanleiding van een bol staande ruit door isochore
druk. Ook maakt hij duidelijk wat het effect is van kijkgeometrie. Verder legt hij uit
waarom een kwalitatieve beoordeling van optische beeldvertekening niet mogelijk is.
Beoordeling kan wel door terug te grijpen naar normen die eisen stellen aan de dikte
van glasplaten, de dikte van tussenlagen en de vlakheid van glasplaten.
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Figuur 10:
Weergave
van de rechte
lijn in de ruit
in geval de
aanschouwer
op positie A
t/m C staat,
situatie zoals
weergegeven in
figuur 7.
A (221 mm vertekening)

B (107 mm vertekening)

C (15 mm vertekening)
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