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Hoofdstuk 1 

Algemene introduktie. 

1.1. Historische inleiding. 

Uit de literatuur is gebleken dat men reeds voor 1700 op de hoogte was van 

het feit, dat licht een golfkarakter vertoonde . Robert Hooke zou dit als 

eerste ontdekt hebben waarna Christiaan Huygens dit heeft geëvalueerd en van 

een theoretische beschrijving voorzien. Hij was hiermee in staat een aantal 

voordien ontdekte eigenschappen van licht te verklaren. Veel later volgde 

een meer volledige theoretische beschrijving, op basis van een beschouwing 

als elektromagnetische velden, door James Clerck Maxwell. 

Reeds in 1802 toonde Thoaas Young aan dat met licht interferentieverschijn

selen te verkrijgen waren door licht komende van één bron, na splitsing, via 

verschillende wegen weer samen te voegen. Er ontstaat daarbij op sommige 

plaatsen in de ruimte versterking en op andere plaatsen verzwakking van 

lichtgolven, wat zich manifesteerde in lichte en donkere gebieden die op een 

scherm waren waar te nemen. 

In 1880 demonstreerde Adam Michelson een instrument waarin licht komende van 

één lichtbron werd opgesplitst in twee bundels, die na reflectie aan vlakke 

spiegels weer bij elkaar gebracht werden, waarna met optische middelen in

terferentieverschijnselen konden worden waargenomen. Het door Michelson ont

wikkelde instrument onderscheidde zich van eerder ontwikkelde instrumenten 

door de manier waarop de interferentie tot stand kwam en de vorm van het 

interferentiepatroon. 

Daar waar Young en anderen het door de lichtbron uitgezonden golffront 

splitsten, deelde Michelsonde gehele bundel in twee delen, de z.g . amplitu

dedeling. Er zij hier opgemerkt dat het eerste instrument met amplitude-de

ling reeds door J. Jamin in 1856 was gebouwd, maar dit toestel was vanwege 

zijn bouw alleen geschikt voor het meten van kleine optische wegverschillen, 

b.v . ontstaan door brekingsindexvariaties in gassen. Michelson gaf in zijn 
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beschrijving al aan dat verschillende interferentiepatronen konden ontstaan 

en dat deze op verschillende plaatsen gelokaliseerd waren. Hij beschreef 

verder de invloed van de lichtbron zowel van de afmeting als van de golf

lengtesamenstelling, het spectrum. De afmeting bepaalt namelijk het ruimte

lijk interferentiepatroon, terwijl het spectrum bepaalt over welke weglengte 

interfetametrisch kan worden gemeten. 

Rond 1900 was de standaard van lengte de X-meter, waarvan een copie door 

Michelson werd vergeleken met de golflengte uitgezonden door een cadmium 

gasontlading. Hij claimde een relatieve onnauwkeurigheid van 5.10-7 voor de 

resultaten van zijn metingen, dat is het aantal golflengten dat paste op de 

standaard X-meter! Ook stelde hij daarbij dat de keuze van de lengtestan

daard als de afstand tussen twee streepjes op een platina-iridium staaf 

moeilijk te handhaven zou zijn en stelde daarom voor, de golflengte van de 

rode straling uitgezonden door de cadmium gasontlading te gebruiken voor de 
. * 

definitie van een nieuwe meterstandaard [MIC 27] . 

Het duurde echter nog tot 1960 voordat het zover kwam, echter de straling 

kwam daarbij niet van een cadmiumlamp maar van damp van een isotoop van 

Krypton, gebruikt in een gasontlading en bedreven onder zeer precies om

schreven condities. In het najaar van 1983 tenslotte is een nieuwe meterde

finitie aangenomen die is gebaseerd op de voortplantingssnelheid van licht 

in vacuum. De praktische meterdefinitie is tegenwoordig te realiseren met de 

golflengten van gestabiliseerde laserlichtbronnen, die in de nieuwe meterde

finitie zijn aanbevolen. 

1. 2. Invloed van lichtbron en medium bij interferometers van het Michelson

type. 

Daar tegenwoordig de Michelsoninterferometer of varianten daarvan steeds 

meer als de meetinstrumenten voor precisielengtemeting worden gebruikt zal 

hier alleen dit type instrument worden besproken . Uitgaande van een eenvou

dig model kan de problematiek rond de nauwkeurigheid van interfetameters 

* [MIC 27]: literatuurverwijzing 
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worden toegelicht. Hiertoe wordt uitgegaan van de in fig. 1.1 geschetste 

interferometer. Deze bestaat in principe uit een lichtbron B, een condensor

lens 11 , een drietal spiegels 51, 52 en 50 en een waarnemingsgedeelte be

staande uit een lens L2 en een fotodetector D. De spiegels 51 en 52 zijn 

100\ reflecterend verondersteld, terwijl de deelspiegel 50 een reflectieco

ëfficient R, een transmissiecoëfficient T en een absorptiecoëfficient A 

heeft. De interferometer wordt belicht met straling van één golflengte met 

een vlak golffront. De straling wordt na doorlopen van de interferometer af

gebeeld op de detector. 

B 

s 
0 

12 

È; 52 
B 

L1 

50 

51152: 
D 

L2 

Fig. 1.1. Gemodificeerde Michelsoninterferometer. 

lichtbron 

collimatorlens 

deelspiegel 

eindspiegel 

detector 

lens 

Uitgaande van de wetten van Maxwell, het verband tussen elektrische velden Ë 
en magnetische velden H en het Pointingtheorema is de tijdsgemiddelde flux

dichtheid of intensiteit <I>, die door de detector wordt geregistreerd, bij 

verwaarlozing van de absorptie in glas, te schrijven als 

<I> ( 1 . 1) 

met - I = c t t <E . l> de ingangsintensiteit van de interferometer, o o r 
- c, de lichtsnelheid in vacuum, 

- t de diëlektrische constante, 
0 

- t de relatieve diëlektrische constante, 
r I 

- R = -B, met IR de intensiteit na reflectie, en 
Io 
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- T 
:r_ 
I , met IT de intensiteit na transmissie door de deelspiegel . 

0 

Hier wordt reeds opgemerkt dat als l1 en E2 lineair gepolariseerd zijn en E1 
l È2, er een constante intensiteit <I> wordt gemeten en er dus geen inter

ferentieverschijnselen zijn waar te nemen. Men kan de E-velden als harmo

nische signalen beschouwen. Bij verwaarlozing van de absorptie in de deel

spiegel worden de veldsterkten E1=/RT Een E2=/RT E waarmee dan vgl . (1.1) · 

overgaat in [THE 85] 

<I> 

Hierin is : 

RT I (1 +cos k 
0 

( 1. 2) 

.. .. .. .. l!. 
- k de golfvector gedefinieerd als lklke met lkl=x , met X de 

golflengte van de straling en k de eenheidsvector. . e .. .. 
- r 2, r 1 de plaatsvectoren van de bundels na deling door S0 . Het 

nulpunt van r2' r1 kan arbitrair links van so gekozen worden 

(zie fig. 1. 1) . 

N.B. Er is hier geen rekening gehouden met eventuele fasesprongen die optre

den bij reflecties en doorgangen door lagen, terwijl tevens de polar

isatietoestand van de straling constant is verondersteld bij het door

lopen van de verschillende lichtwegen in de interferometer. 

rn de Michelsoninterferometer valt de golfvector k langs r1 respectievelijk 

; 2 mits de spiegels s 1 en s 2 loodrecht op de invallende bundels staan. Hier 

gaat het vectorprodukt in de cosinusterm in vgl . 1.2 over in de scalaire 

vorm cos 2w(r2-r1)/X, waarmee <I> een funktie wordt van het weglengtever

schil !r2-r1> zoals dat door de straling in de interferometer wordt doorlo

pen. Staan de spiegels niet loodrecht op de invallende bundels, dan is 
~ .. ... . 
k .(r2- r 1) n1et meer constant over de bundeldoorsnede en dus <I> ook niet, 

wat er toe kan leiden dat de detector geen intensiteitswisselingen meer re
gistreert bij verandering van r 1- r 2. Staan de spiegels wel loodrecht op de 

bundels dan gaat vgl. (1.2) over in 

<I> ( 1. 3) 
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De intensiteit is dus afhankelijk van r 2- r 1 en van de golflengte À(r), er 

treden bij verandering van r 2- r 1 wisselingen op die door de detector gere

gistreerd kunnen worden en via gekoppelde dataverwerking vastgelegd. 

N.B. Michelson definieerde de zichtbaarheid van het interferentiepatroon als 

funktie van 6 = r 2- r 1 volgens: 

V(6) 
I - I . 

max mln 
I + I . max mln 

In boven gehanteerd ideale model levert dit V 1. 

( 1 . 4) 

Uit vgl. 1.3. volgt direct dat men het wegverschil 6 = r 2- r 1 kan uitdrukken 

in het aantal intensiteitswisselingen dat over dit wegverschil zal optreden, 

n.l. 

(p + a) À(r) , ( 1. 5) 

met p geheel en 0 i a i 1. 

Een direct probleem is hier de golflengte À(r), daar deze niet alleen van r 

afhangt maar in bijna elke situatie niet scherp bepaald is; maar bestaat uit 

meerdere waarden Ài(r) of bezit zelfs een continue verdeling in een zeker 

golflengtegebied àÀ. Elke golflengte levert dan een bijdrage <I(Ài)>, zodat 

dan de waargenoaen intensiteit de som is van deze bijdragen 

<I> I< I(À1.)> 
i 

en met vgl. (1.3), 

<I(ö)> 

( 1.6) 

( 1. 7) 

Dit heeft belangrijke consequenties voor de toepassing van lasers als licht
bronnen in interferometers, imaers deze zenden i .h.a . een aantal golflengten 

Ài uit. Een Helium-Neon gaslaser met een spiegelafstand L van 22 cm zendt 

twee golflengten À1 en À2 uit die met behulp van L zo zijn in te stellen dat 
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1o(À1) = 1o(À2) 
voor <I ( 6)>: 

I 0 . Dit leidt met vgl. (1.7) tot de volgende uitdrukking 

<I(6)> ( 1.8) 

De eerste cosinusterm is een langzame amplitudemodulatie, de tweede de 

interferentieterm. De amplitudemodulatie gaat naar nul voor: 

Na omschrijven gaat dit over in 

6 
0 

p 0,1,2, ... 

Voor dit type laser geldt àÀ 

overgaat in 

_ç_ 
2nL t , waarmee de uitdrukking voor 60 

In de uitdrukking voor à).. is gebruik gemaakt van: 

- c de lichtsnelheid in vacuum, 

- n de brekingsindex van het lasergas, (n ~ 1) 

- f de laserfrekwentie, en 

)..=i, de golflengte - frekwentie relatie in vacuum. 

( 1. 9) 

Voor weglengten 6 die een oneven veelvoud zijn van de laserlengte L is er 
0 

geen interferentiepatroon waar te nemen, voor de zichtbaarheid volgt dan 

V=O! 

N.B. Registratie van de intensiteit I(6) geeft zoals hierboven blijkt infor

matie over de golflengtestructuur van de lichtbron I(À). Deze toepas

sing van de Michelsoninterferometer is zeer belangrijk voor spectrosco

pische analyses maar behoort niet direct tot dit werk. 
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Wanneer een lichtbron in een bepaald gebied een continue verdeling van golf

lengten uitzendt gaat vgl. (1 . 7) over in een integraalformulering die reeds 

door Michelson is afgeleid. De tijdsgemiddelde intensiteit wordt nu beschre

ven door: 

<I(6)> RT J I(À)(1 +cos ~w 6) dÀ 
À 

( 1. 10) 

De uitdrukking voor de zichtbaarheid V van het interferentiepatroon is voor 

de intensiteit, zoals in vgl. 1.10 is gegeven, ook te bepalen maar deze 

hangt nu af van 6 en het golflengtegebied ~À dus V= V(6, ~À). Zoals uit de 

spectroscopie bekend is hangt ~À af van de omstandigheden waaronder de 

lichtbron bedreven wordt, de soort deeltjes die aan het emissieproces deel

neemt en de temperatuur van de gasontlading. Veel lichtbronnen zenden een 

golflengteverdeling uit die door de temperatuur en deeltjessoort bepaald 

wordt, de z.g. doppierverbrede emissielijn. Deze lijnvorm I(À) is gaussisch 

en hiervoor is de zichtbaarheid V(6, ~À0 ) [BOR 84] te schrijven als 

V 

waarin àÀ0 de breedte is van het lijnprofiel op I 
I 
....Q. 

2' 

( 1. 1 1) 

Het is nu mogelijk voor dit type lichtbron de waarde 6c te berekenen waar

voor V=~· Met vgl . 1.11 leidt dit tot: 
e 

( 1. 12) 

6c wordt in de literatuur wel met de naam coherentielengte aangeduid. Opge

merkt kan worden, dat voor een interferometer waarmee men grote weglengte

verschillen 6 wil meten ~À klein moet zijn. In tabel 1 zijn voor enige 
0 

lichtbronnen waarden voor 6 gegeven. 
c 
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Tabel 1.1 . Lichtbronnen met coherentielengte. 

lichtbron 

Thallium gasontlading 

Kwik gasontlading 

(lage druk) 

Cadmium gasontlading 

Kr 86 standaard 

He-Ne laser (single 

frequency) 

golflengte ~ (nm) 
0 

535 

579 

644 

565 

633 

~c (m) 

0,0006 

0,001 

0,2 

0 , 8 

75 

Voor de eerder genoemde Heli um-Neon laserlichtbron is de situatie gecompli

ceerder daar het uitgezonden l i jnprofiel van Neon in de laserresonator wordt 

omgezet in zeer scherpe spectraallijnen, waarbij het aantal uitgezonden 

lijnen door de resonator wordt bepaald, zie hoofdstuk 2. Er resulteert hier 

vanwege de scherpe lijnen een grote~ (zie tabel 1) maar de zichtbaarheid c 
gaat periodiek naar nul afhankelijk van het aantal lijnen dat wordt uitge-

zonden. (Voor de twee frequentielaser was dat voor ~0=(2p+1)L). 

Zoals in vgl. (1.3) is aangegeven is de golflengte in het algemeen een funk

tie van de plaats in het medium waarin gemeten wordt. Het medium bepaalt de 

golflengte via de brekingsindex n(r) = ~ waa~in v de voortplantingssnelheid 

van de straling ter plaatse is . Behalve van r hangt n ook nog van de fre

quentie van de straling af (dispersie). Op de plaats Î wordt de brekingsin

dex voornamelijk bepaald door de dichtheid en indien meerdere gassen aanwe

zig zijn, zoals bij meten in lucht, door de gassamenstelling , zie hoofdstuk 

5 . 
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1.3. Een toepassing. 

Een interferometer, waarin de voornaamste onderdelen van de hiervoor be

schreven theorie zijn verwerkt is door Koning beschreven [KON 71]. De inter

ferometer is ontworpen voor het kalibreren van lijnstandaarden en lange 

eindmaten. Deze is opgebouwd rond een mechanische structuur bestaande uit 

een basisgeleiding, waarlangs een wagen kan worden voortbewogen die het 

meetobjekt draagt. De positie van de lijn op de lijnstandaard wordt automa

tisch bepaald door middel van een foto-elektrisch microscoop, welke een 

stuursignaal afgeeft zolang de lijn niet door het midden van de optische as 

van het microscoop gaat. In Fig. 1.2 is schematisch het bovenaanzicht van de 

interferometer met regel- en meetsysteem gegeven. Het optisch gedeelte bezit 

een gestabiliseerde laserlichtbron die slechts één golflengte uitzendt en 

daarnaast een relatieve stabiliteit ~ van ongeveer 10-a bezit indien het 

tijdsinterval waarin gemeten wordt niet te groot is, zie hoofdstuk 2. 

B 

Fig. 1.2. Schema lijnstandaard interferometer. 

B: basis; W: wagen met lijnstandaard; Me: foto- elektrisch microscoop; s1,s2: 

triple-spiegels; K: Köstersprisma; o1,o2 : fotodetectoren; L: laser; M: mo

toraandrijving; R: regelsysteem; T1,T2 : thermometers; V: versterker; T: tel

ler; 0: dataopslag; P: drukmeting; H: vochtigheidsmeting; C: computer. 
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De amplitudedeling wordt hier uitgevoerd met een prisma volgens Kösters [MON 
/ 

66], dat het voordeel oplevert dat de interferometer volledig symmetrisch 

blijft waardoor nulpuntsdrift wordt geminimaliseerd. 

De spiegels s1 en s2 zijn triple-spiegels [ROS 49], waardoor het effect van 

kleine kantelingen wordt geëlimineerd tijdens het bewegen van wagen W. Het 

interferentiepatroon ontstaat aan beide zijden van het deelvlak van het 

prisma wanneer de gereflecteerde bundels daar bij elkaar komen. Het deelvlak 

van het prisma is voorzien van een dunne metallische laag, die behalve voor 

de bundeldeling ook zorgt voor een 90° faseverschil tussen de interferentie

patronen, die worden geregistreerd door o1 en D2 . Met deze signalen kan een 

teller worden bedreven die de intensiteitswisselingen kan vastleggen tijdens 

het verplaatsen van de wagen. Zoals al is opgemerkt wordt de positionering 

op de lijnen van de standaard uitgevoerd met een foto-elektronisch micros
coop. Hiermee wordt via een trillende spleet de vorm en positie van de lijn 

op een fotodiode afgebeeld, waardoor een periodiek signaal ontstaat dat als 

stuursignaal dient voor een P-I-regelaar (R). Deze stuurt de motoraandrij

ving waarmee de wagen met de lijnstandaard onder het microscoop wordt gepo

sitioneerd. Deze methode levert bij een goede lijnkwaliteit een 

positioneringsnauwkeurigheid beter dan 0,1 ~m. Achtereenvolgens kan nu op 

elke lijn worden ingesteld en kunnen de bijbehorende verplaatsingen, via re

gistratie van intensiteitswisselingen met T, worden gemeten in veelvouden 

van de lasergolflengte. De werkelijke golflengte tijdens het meetproces 

wordt berekend uit de vacuumgolflengte en de brekingsindex n . Deze laatste 

wordt, via bepaling van druk, temperatuur en vochtigheid berekend uit de 

Edlén-formule, zie hoofdstuk 5. Ook wordt de temperatuur van de lijnstan

daard gemeten zodat de lengte bij 20°C kan worden opgegeven. Door het meet

microscoop Me te vervangen door de meetkop van een liniair meetsysteem en de 

liniaal ervan in de plaats van de lijnstandaard te monteren zijn met deze 

opstelling ook moderne liniaire meetsystemen te controleren. De meetnauw

keurigheid van de interferometer is, evenals bij thans commercieel verkrijg

bare lasermeetsystemen, voor een groot gedeelte afhankelijk. van de nauw

keurigheid waarmee de brekingsindex kan worden bepaald . In het laboratorium 

is onder goed bekende omstandigheden zo een relatieve onnauwkeurigheid klei

ner dan 10-7 haalbaar over een meetlengte van maximaal twef~ meter. 
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1.4. Enige opmerkingen over de absolute meetnauwkeurigheid bij laser inter

ferometers . 

,_xv kan Uitgaande van (1.5) en A voor de relatieve afwijking in 6 worden ge-
n 

schreven: 

!l!l 
n 

( 1. 13) 

De relatieve onnauwkeurigheid in de meetlengte 6 wordt dus bepaald door de 

relatieve onnauwkeurigheden in p+a, Xv en n. De waarde van p+a wordt meestal 

bepaald m.b.v. elektronische telsystemen die zijn gekoppeld aan fotodiodes 

die het verloop I(ö) registreren. Bij hoge meetsnelheden kan de maximaal 

toelaatbare telfrequentie worden overschreden wat resulteert in een onjuiste 

waarde van p+a. Ook bij te lage waarden I (6) kan foutieve registratie van ma x 
p+a optreden, doordat het telsysteem niet aanspreekt op de door de fotode-

tectoren afgegeven signalen. In hoofdstuk 6 wordt hierop nader ingegaan. De 

onnauwkeurigheid in de golflengte is terug te voeren op de onnauwkeurigheid 

in de vacuumgolflengte en in de brekingsindex . De vacuumgolflengte dient 

bekend te zijn met hoge nauwkeurigheid vooral als gestreefd wordt naar de 
h k . h d d. d. . . d dö 10-a oge meetnauw eur~g e en ~e tegenwaar ~g gewenst z~)n. Waar en ~ = 

Z~Jn reeds geclaimed [PAT 85]. Dit houdt in dat de relatieve afwijking in Àv 

kleiner dan 5.10-9 moet zijn in verband met afwijkingen in n. De golflengte

waarde zal dus voldoende nauwkeurig gemeten moeten worden. In de hoofdstuk

ken 2, 3 en 4 wordt beschreven hoe dit kan worden uitgevoerd voor gaslasers, 

daar deze de meest gebruikte lichtbronnen zijn voor nauwkeurige metingen 

over grotere meetlengten. 

Naast de vacuumgolflengte beinvloedt de brekingsindex de meetnauwkeurigheid 

zoals in vgl. (1 . 13) is aangegeven. Deze invloed is gecompliceerd opgebouwd 

daar zowel de dichtheid van het medium als zijn samenstelling de brekings

index bepalen. Daar de meeste metingen in de industrie in lucht worden uit

gevoerd, wordt hier lucht als medium genomen. Hierbij hangt de brekings

index, evenals bij de andere gassen, ook nog af van de gebruikte vacuumgolf

lengte zodat n= n(Xv' oa' oi) . Hierin geeftoa de dichtheid van de stan

daardlucht aan en oi deze van "vreemde" gassen en dampen in de meetomgeving. 
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Edlén [Edl. 66] heeft op dit gebied belangrijk werk gedaan en het is met 

door hem afgeleide relaties mogelijk n te bepalen met een onnauwkeurigheid 
dn -8 n- van rond 5.10 , mits de invloed van Qi verwaarloosbaar is. Dit is helaas 

maar zeer ten dele het geval, met name in industriële omgevingen kan de in

vloed van Qi groot zijn. Bij de thans commercieel verkrijgbare laserinterfe

rometers wordt met sensoren de luchtdruk, de temperatuur en de waterdampdruk 

gemeten waaruit dan met door Edlen gegeven relaties n wordt berekend . 

Hierbij wordt dan de invloed van het co2- gehalte en andere gassen en dampen 

verwaarloosd. Werken de sensoren voldoende nauwkeurig, dan kunnen door deze 

methode in extreme gevallen toch nog afwijkingen dn > 10-6 optreden zoals n 
later zal worden aangetoond. Voor metingen in deze omgevingen is het daarom 

noodzakelijk dat: 

a) de sensoren voldoende nauwkeurig gekalibreerd zijn, 
b) de samenstelling van de omgevingslucht goed bekend is. 

Voor deze kalibraties is een refractometer die de brekingsindex kan bepalen 

met een relatieve onnauwkeurigheid van 10-8 noodzakelijk. In hoofdstuk 5 

wordt de ontwikkeling van dit instrument beschreven. 

Het geheel van de hiervoor aangegeven meettechnieken en instrumenten, die 

hierna in detail worden beschreven, wordt thans in het laboratorium voor 

lengtemeettechniek van THE gebruikt voor de kalibratie van commercieel ver

krijgbare laserinterferometers en golflengte gestabiliseerde Helium-Neon la

serlichtbronnen. 
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Hoofdstuk 2 

Ontwikkeling van golflengtestabiele laserlichtbronnen. 

2.1. Inleiding. 

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat voor nauwkeurige interteremetrische 

lengtemetingen de gaslaser als lichtbron belangrijke voordelen biedt, mits 

de golflengte die deze bron uitzendt voldoende goed bekend en constant is. 

In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de bouw en eigenschappen van één 

gaslaser, de Helium-Neon gaslaser, die voor dit doel zeer geschikt is en 

daarnaast relatief goedkoop. Een bijkomend niet te verwaarlozen voordeel is 

verder dat in de commerciële sector reeds vele He-Ne laserlichtbronnen in 

gebruik zijn waardoor het zeer aantrekkelijk is He-Ne standaardlichtbronnen 

te bezitten, daar bij kalibraties het golflengteverschil tussen standaard en 

te kalibreren lichtbronnen niet te groot mag zijn (hoofdstuk 3). 

Sinds de ontdekking van de helium-neon gaslaser in 1961 door Javan, is zeer 

veel onderzoek verricht naar de werking en verbetering van dit instrument. 

Gebruik makend van de vele publicaties is in ons laboratorium, samen met de 

sectie Optica van de Centrale Technische Dienst van de THE, gewerkt aan de 

ontwikkeling van deze lichtbron als standaard. Het was daarbij belangrijk 

technologie te ontwikkelen waardoor het mogelijk moest worden dié lichtbron 

te bouwen die voor ons qua afmetingen en fysische eigenschappen het meest 

geschikt was . Ook werden we daardoor niet afhankelijk van commerciëel 

gerichte toeleveranciers.Deze gaslaser bestaat in principe uit een 

gasontladingsbuis met daarin het gasmengsel dat de laserwerking kan 

veroorzaken. De ontlading vindt voornamelijk plaats in het capillair tussen 

anode en kathode; hiertussen wordt een gelijkspanning onderhouden van enige 

duizenden volts. Het capillair wordt afgesloten door vensters of direct door 

de laserspiegels. De anode is meestal een wolfraam pen, terwijl de "koude" 

kathode, die buisvorming is en een vrij groot oppervlak heeft om te grote 

stroomdichtheden en daarmee sputtering te voorkomen, van zuiver, goed 

geoxideerd aluminium of tantaal is vervaardigd. In principe kan de laserbuis 

coaxiaal, waarbij de kathode om het capillair is gemonteerd, of in de z.g. 
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'sidearm'-constructie worden uitgevoerd. Deze laatste constructie wordt door 

ons gebruikt vanwege het voordeel van de korte, efficiënte bouwwijze waarbij 

de laserlengte slechts enkele cm's langer wordt dan het capillair. De 

laserspiegels kunnen op twee manieren worden bevestigd t.w.: 

1) direct op het capillair gelijmd of gelast, de z.g. "sealed-off" 

constructie, of 

2) het capillair afgesloten door scheve vensters, de z.g. "Brewster"

vensters met daarbuiten los en loodrecht op de capillairas gemonteerd, de 

laserspiegels (open resonator), zie fig. 2.1. 

De Brewstervensters staan onder een hoek« (Fig. 2.1) die wordt bepaald 

uit 

tan a = n 

met n de brekingsindex van het venstermateriaal, meestal kwarts. Bij het 

gebruik van Brewstervensters treedt alleen voor die straling, gepolariseerd 

in het vlak gevormd door de normaal op de vensters en de capillairas, weinig 

verlies op zodat alleen voor deze polarisatierichting laserwerking kan 

ontstaan. [SIN 69]. 

In dit hoofdstuk worden nu kort de ontwerpparameters van He-Ne lasers 

besproken waarna aandacht wordt besteed aan de golflengtestabilisatie van de 

He-Ne laser. 

Hierbij staat het ontwerp en de bouw van de He-Ne-J2 
galtlengtegestabiliseerde laser centraal. 

Tot slot wordt de nieuwe meterdefinitie besproken, waarbij wordt aangegeven 

wat de rol van dit type laser is in deze definitie. Een deel va .l het hierna 

beschreven werk is eerder gepubliceerd [SCF. 77, SCH 78-1,2] . 
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Fig. 2.1. Doorsnede "sidearm"-qaslaserconstructie met Brewstervensters. 

51, 52 : laserspiegels; V: Brewstervensters; C: capillair; A: anode ; K: 

kathode; d : capillair diameter ; lq : effectieve capillairlengte 

2.2. Ontwerpparameters bij gaslasers . 

Hoewel vooral de He-Ne gaslasers zeer compact en eenvoudig opgebouwd kunnen 

worden, is het ontwerp en de fabricage niet triviaal. Dit heeft vooral te 

maken met het feit, dat zelfs bij een optimaal ontwerp de versterking 

beneden de vijf procent blijft bij een effectieve capillairlengte -diameter 

verhouding lg/d = 100. Hierdoor moeten verliezen door diffractie, absorptie, 

reflectie en uitkoppeling van straling ruim beneden deze grens blijven, wil 

aan de oscillatie voorwaarde, d.i . de versterking groter dan de som van alle 

verliezen, voldaan zijn. 

Er kan wat betreft de ontwerpparameters een onderscheid worden gemaakt 

tussen de parameters, die te aaken hebben met het mechanisch ontwerp en de 

parameters die te aaken hebben met het lasermechanisme. 

Hierna volgt een overzicht. 
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2.2.1. Mechanisch optische parameters. 

In fig. 2.2 is een schema gegeven van een opbouw met de belangrijkste 

•mechanische" parameters. 

R 51 
1 2w(z) 

a 
,.,X r-

! 
2w r - .L2 

r2~1 
10 • I z . I I ' ' 

~ J z 0 
z2 '-- z 1 1-

L 

Fig. 2.2. Laserresonator met belangrijke parameters. 

Gebruik makend van de theorieën van Huygens en onder de benadering dat de 

golfuitbreiding van de straling in de buurt van de as r=O blijft kan bewezen 

worden, [SIE 71] dat de bundel tussen de laserspiegels s1 en s2 een 

Gaussische intensiteitsverdeling met sferisch golffront heeft volgens: 

I 
_L_ 2 

I e - 2 <w(zl 1 
0 

(2. 1) 

Uit vgl. (2.1) volgt de "bundeldiameter• definitie: w(z) is de straal waar 

de intensiteit I(r) = I 0e-2. Hierbij is 2w0 de kleinste bundeldiameter 

tussen de spiegels, 2w 1 en 2w2 zijn de bundeldiaaeters op de 

spiegeloppervlakken én 2w(z) deze op de plaats z gemeten vanaf z=O. Op z=O 

is het golffront vlak zoals ook in fig. 2.2 is aangegeven. De 

bundeldivergentie is aangegeven door de hoek 9. 

In appendix I zijn voor alle parameters de formules (SIE 71] opgenomen, daar 

deze verder in dit hoofdstuk gebruikt worden. 

Uit deze relaties is met de uitdrukkingen voor w1 en w2 [A6, A7] een 

stabiliteitsvoorwaarde af te leiden: 
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(2 . 2) 

met 1 - L_ g R1 en 2 

N.B.: 

Uit (2 . 1) is voor diafraqmering d van de laserbundel, die altijd in meer of 

mindere mate voorkomt. , ~~ fTa~t;e van het doorgelaten licht Ad te berekenen 

uit: 

d/2 2 c'-> 2 

pd I Io e- w 2rr dr 
_1(J!) 2 0 

Ad = 1 - e 2 w p 
2 <'-> 2 ma x 

I I e w 2wr dr 
0 0 

Hier is Pd het door het diafragma doorgelaten en Pmax het maximale vermogen 

bij de intensiteit I 0 . 

Met het verlies Av= 

kan worden berekend 

Pmax - Pd = _1(d) 2 
P e 2 w , (2.3) 

ma x 
welke gedeelte van de laserbundel verloren gaat b.v. 

ten gevolge van diafragmering door de capillairdiameter d (zie ook hoofdstuk 

3). Een veel gehanteerde regel voor de capillairdiameter is dan ook: 

3w < d < 4w (2.4) 

Met vgl . (2.3) volgt hiermee voor Av: 0,0003 < Av < 0,01 

De bovengrens wordt bepaald door het excitatiemechanisme van de laser, daar 

voor een goede de-excitatie van de onderste energieniveau's van neon de 

capillairdiameter zo klein mogelijk dient te zijn. 

In het voorgaande is steeds gesproken over èèn bundel, die door het 

capillair en tussen de laserspiegels heen en weer beweegt de z .g. TEM 
00 

toestand (TEM : Transverse Electro Magnetic mode) . 
00 

In een open resonator kunnen echter nog andere toestanden TEM. . optreden 
~. J 

(i,j = 0,1,2 . ... ). Wanneer voldaan is aan (2 . 4) en laserspiegels van goede 
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kwaliteit worden gebruikt zullen deze toestanden niet optreden bij de hierna 

te behandelen gestabiliseerde He-Ne lasers. 

Voor een resonatorruimte met brekingsindex n~1, lengteL tussen de spiegels 

en kromtestralen R1 en R2 volgt voor de laserfrekwentie in de TEM00-mode 

(SIE 71] 

(2 . 5) 

met L de spiegelafstand, c de lichtsnelheid in vacuüm en q een geheel getal 

van de orde 106. 

Bevinden zich tussen de spiegels ruimten L. met brekingsindices n. dan dient 
~ ~ 

L vervangen te worden door 

* L (2.6) 

Bij de later te beschrijven frekwentie gestabiliseerde He-Ne-J2 laser treft 

men drie ruimten L. aan gevuld aet respectievelijk lucht, lasergas en 
~ 

jodiumdamp, waardoor de laserfrekwentie t 1 daar gaat afwijken van de 

resonatorfrekwentie fr. Voor het lasergas en de jodiumdamp zijn de 

brekingsindices afhankelijk van de ingestelde frekwentie (zie hoofdstuk 3). 

Uit vgl. (2.5) valt te concluderen dat de frekwentie een veelvoud is van 
c -* voor de TEM00-mode. 

2L . 
Dit houdt in dat, zoals reeds eerder is gesteld, mogelijk meerdere 

trekwenties t1 kunnen voorkomen bij een bepaalde spiegelafstand L. Dit wordt 

bepaald door het laserfrekwentiegebied Af1 , waar de versterking G per 

rondgang groter is dan de verliezen p per rondgang door de resonator. Dit 

type lasers wordt •multimode"-lasers genoemd, waarbij dient te worden 

opgemerkt dat dit TEM00-modi zijn. In fig. 2. 3 iE de situatie aangegeven van 

· en He-Ne laser waarin een viertal trekwenties tegelijkertijd optreden. 
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G 

l 

~----------6!1 __________ ~ ~f 

Fiq. 2.3. 

Frekwentie-versterkinqsopbouw in 4 mode He- Ne laser . G: rondgaande 

versterking; a: rondgaande verliezen; àfM = ~ti Aft: laserfrekwentiegebied 

waar G>~ (Af1 e 1200 MHZ). 

2.2.2. Fysische paraaeters. 

Voor het diaensioneren van de He-Ne laser is kennis nodig van de relatie 

tussen G, de gassamenstellinq en de laserafmetingen. 

De laserversterking ontstaat door het proces van gestimuleerde emissie in 

het neongas. De neon-atoaen zijn in de juiste energietoestand gekomen na 

wisselwerking met helium metastabielen waarbij energieoverdracht heeft 

plaatsqevonden. De helium-atomen zijn in de metastabiele toestand gebracht 

na wisselwerking met enerqierijke electronen [SIN 69] . 

De gestimuleerde emissie vindt plaats tussen de Js en 2p energie nivo's van 

het neon. Hoewel er vele aogelijkheden zijn is voor de zichtbare lijnen in 

de He-Ne laser laserwerkinq aangetoond voor de overqanqen qegeven in tabel 

2.1 [MOO 71]. 
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Tabel 2.1. Energieovergangen voor zichtbaar licht. 

Overgang À <nml 

3s2 2po 543,50 

3s2 2p2 640,28 

3s2 2p4 632,99 

3s2 2p6 611,97 

De 3s2 2p4 overgang geeft de grootste intensiteit en andere overgangen 

vinden pas plaats als deze onderdrukt wordt, b.v. via het gebruik van een 

scheidingsprisma (BEN 78]. 

In het hier gepresenteerde systeem wordt de 3s2 2p4 overgang gebruikt. 

Vanuit het 2p4 niveau vindt onder spontane emissie de overgang naar het 1s2 
niveau plaats. Wil het laserproces goed verlopen dan moet ook dit 

laatste niveau voldoende snel "ontvolkt" worden: dit vindt plaats via 

recombinatie door botsingen met de wand van het capillair van de laserbuis. 

Dit verklaart ook waarom er experimenteel een optimale waarde voor het 

produkt P.d kan worden gevonden [GOR 63]. Een grotere druk P verhoogt de 

kans op botsingen tussen de deeltjes in het gas waardoor het effect van de 

wand afneemt als de diameter d niet verkleind wordt. 

Het verband tussen de intensiteit van de straling tussen de spiegels, de 

versterking en de verliezen is niet eenvoudig te geven in èèn fysische 

relatie. 

Allereerst dient er de splitsing te worden gemaakt tussen de situatie 

waarbij alle qeëxiteerde atomen hun bijdrage leveren aan het laserproces, de 

homogene verbreding van de laserlijn, en de situatie waarbij voor elke in de 

laser ontstane frekwentie fi een beperkt aantal atomen àNi(fi) bijdraagt tot 

de laserwerking (inhomogene verbreding) . Deze laatste situatie doet zich in 

de He-Ne lasers voor als hun lengte beneden 1a blijft. Dan is namelijk 

voldaan aan de veerwaarde 

L 
'f « 2L' 
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Hier is 1 de halfwaardebreedte [HWHM] in Hz van de laserlijn met frekwentie 

f . (alleen botsingsverbreding) . Ook binnen deze situatie dient weer een 
l 

onderscheid te worden gemaakt tussen de situAt.;P., waarbii slechts één 

laserfrekwentie optreedt, dit is het geval bij de z .g. Lamb-dip lasers en de 

hierna te beschrijven jodium-gestabiliseerde lasers, en de multifrekwentie 

of multimode-lasers waar meerdere frekwenties f.tegelijkertijd voorkomen. 
l 

Voor de "single-frequency• situatie kan het verband tussen de intensiteit in 

de resonator, de versterking en de verliezen worden beschreven door [SIN 69] 

x2e 
-2 [ ( f-f0 ) I t.fd] 2 

-1] I=I 2 (2. 7) s 
1+ 

(f-fo)2 2 
+ 1 

-2 Hierin is Is(Wm ) die intensiteit waarbij t.Ni(fi) tot de helft van 
llNi(max . ) is afgenomen en 1 de halfwaarde lijnbreedte behorende bij de "dip" 

in het intensiteitsprotiel I(f) . 

De verhouding tussen de totale onverzadigde versterking G en de verliezen 

Tt binnen de resonator is aangegeven met X=~. 
t 

De verliezen Tt bestaan uit •echte" verliezen at door absorptie en 

scattering van straling en de verliezen t 1 resp. t 2 door transmissie van 

straling door de laserspiegels 51 en 52 . Verliezen en versterking worden per 

rondgang door de resonator genomen. 

t.fd is de Doppierbreedte van de neonlijn (t.fd~1500 MHz) en f 0 de frekwentie 

behorende bij de top van de neonlijn. De totale versterking is te definiëren 

als 

G (2 . 8) 

Hier is 1 de actieve lengte van het lasermedium, g de versterkingsfactor 
g 0 

end de capillairdiameter. Daar de waarde vang [SIN 69] alsmede zijn 
0 

afhankelijkheid van gassamenstelling, gasdruk en stroomsterkte onvoldoende 

bekend was, én voor het ontwerp van de te bouwen lasers zeer belangrijk was, 

werd besloten een meetopstelling te bouwen . 
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De meetopstelling en verkregen resultaten zijn elders uitvoerig beschreven 

[SCH 77]. Hier worden alleen de voor dit werk belangrijke resultaten 

gegeven. 

In de meetopstelling is bij verschillende gasdrukken g gemeten als functie 
0 

van de ontladingsstroom I bij een gasmengverhouding PHe : PNe = 6: 1. De 

actieve capillairlengte was 130 mm en de diameter 1,2 mm . In fig . 2.4 zijn 

de belangrijkste resultaten samengevat. 

Fig. 2.4 leert dat g0 een maximale waarde bereikt voor P ~ 270 Pa, maar ook 

dat deze waarde slechts weinig groter is dan het maximum voor P ~ 340 Pa. 

Bij deze laatste druk is de partiële druk van neon wat groter terwijl het 

maximum bij een lagere stroomsterkte wordt bereikt, wat gunstiger is i.v.m. 

het mogelijk ontstaan van sputtering [SCH 76] . De hier gebruikte waarde P.d 

= 408 Pa mm stemt zeer goed met een eerder gepubliceerde waarde overeen [GOR 

63]. 

3,5 

2 3,0 
g0 .10 

2,5 
(%) 

r 2, 0 

~P~533 Pa 

P=267 Pa 
1, 5 i 
1,0 P=333 Pa 

0,5 P=400 Pa 

0 5 10 15 20-- I(mA) 

Fig. 2. 4. Verloop van g d.ls functie van I met de druk P als parameter. 
0 

Door ons wordt dan ook gei:ozen voor een waarde P.d ., 400 Pa mm, bij een 

d:ruk Jerhouding PHe ' PNe o: 6:1 . De maximaal :>ptredende waarde voor g0 onder 

deze conditie wordt dan : 
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(2.8 .a) 

Tijdens genoeMde experimenten zijn ook maximale uitgangsvermogens Pu gemeten 

waaruit ook de verzadigingsintensiteit I is berekend met (2.7) voor f=f . s 0 
Hi~rbij is gebruik gemaakt van het verband tussen P en I [SIN 69]: 

u 

(2.9) 

Hier ·üjn t en w tie t:cnmo.missiecoëfficient en de moderadius van de 

laserspiegel waarachter P is gemeten. 
u 

De be~ekende waarden voor I lagen in het gebied s 

-2 16 <Is< 18 (W cm ). 

Deze waarden zijn iets lager dan de literatuurwaarden [SMI 66]. 

2.3. Bouw van golflengtestabiele He-Ne lasers. 

( 2. 10) 

Na de ontdekking van de He-Ne laser zag men zeer snel in, dat deze zeer 

geschikt kon zijn als lichtbron bij interferometrie mits zijn golflengte 

binnen grenzen constant werd gehouden (golflengtestabilisatie). 

In de loop der jaren zijn diverse soorten stabilisatieprincipes ontwikkeld, 

die ruwweg in twee hoofdgroepen zijn onder te brengen: 

A. Stabilisatieprincipes gebruik makend van de neonlijn. 

B. Stabilisatié met behulp van een externe referentie. 

Onder l\ vallen de z.g. "Lamb-dip"-stabilisatie, de •twee-mode"-stabilisatie 

en de "Zeeman"-stabilisatie (appendix IV). 

De "La;mb-óip• -stabilisatie maakt gebruik van de intens.iteits dip die 

optreedt bij de "single-frequency• He-Ne laser, wanneer de laserfrekwentie 

sa•envalt met de top van de neon-lijn, zie vgl. (2 . 7). Deze wordt 

veroor7.aakt doordat dan verzadiging van de gestimuleerde emissie optreedt 

t.g.v. het op die positie dubbel optredende "hole-burning"-effect [SHI 65]. 
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De in vgl. (2.7) gegeven relatie beschrijft dit intensiteitsverloop rond de 

top van de neon-lijn. Voor de éénfrekwentietoestand moet voldaan zijn aan de 

voorwaarde: 

l!.f 
m 

* 

* 2L 
L , l!.fL < *. 
2L 

Daar hier geldt L ~ L, volgt bij l!.f1 ~ 1200 MHz voor de laserlengte L de 

voorwaarde: L < 12,5 cm. 

In verband met deze lengte moet dit type laser van het door ons onderzochte 

side-arm type zijn . Daar de afmetingen van de "Lamb-dip" afhangen van 

gasvulling en totaaldruk [VER 79-1] is in het kader van dit onderzoek een 

experiment opgezet om deze relatie vast te stellen.Hiertoe is op basis van 

de eerdere gegevens een resonator en plasmabuis ontwikkeld, die aan 

bovenstaande voorwaarden voldoet. Hierna is voor diverse drukken en enige 

mengverhoudingen P (L) gemeten [VER 79-1]. 
u 

Een registratie van een voor stabi lisatie zeer geschikte lijn vorm is 

weergegeven in fig . 2 . 5. 

Het onderzoek wees uit dat de meest geschikte lijnvorm bij lage drukken 

optreedt, wat nadelig is voor de levensduur daar de gasdruk altijd afneemt 

met de tijd . 

Opmerkingen: 

A. Bij deze experimenten is door ons een asymmetrische lijnvorm gemeten . De 

asymmetrie was afhankelijk van de cavity-instelling [VER 79··2] en is 

later verklaard via de theorie van het "gas-lens"-effect. [LEF 80]. Dit 

effect speelt een belangrijke rol bij de modulatiefrekwenti everschuiving 

in He-Ne-J2 gestabiliseerde lasers, zie hoofdstuk 3. 

B. Naast het onderzoek betreffende de optimalisatie van de . "Lamb-dip" en de 

stabiliteit van deze lasers, is ook gewerkt aan de ontwikkeling van twee

mode gestabiliseerde He-Ne lasers. 

De resultaten zijn vastgelegd in rapporten [SPR 81]. Bespreking van de 

resultaten valt buiten het kader van dit werk. 
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Fig. 2 . 5. Verloop van de Lamb-dip bij de eigenbouw He-Ne laser. 

P=340 Pa, PHe: PNe = 6:1 . 

De hierboven kort behandelde, gestabiliseerde He-Ne lasers hebben, evenals 

commercieel uitgebrachte types, het nadeel dat de stabilisatiereferentie 

verbonden is met het neon-lijnprofiel. Door drukveranderingen in de tijd 

verschuift echters dit lijnprofiel in het frekwentiegebied en wel met 0,15 
-1 MHz Pa [WH! 67). Daar drukveranderingen tot 200 Pa kunnen voorkomen [WH! 

67) kan deze lichtbron geen functie als standaardlichtbron vervullen, maar 

is bij een periodieke meting van de golflengte zeer geschikt als lichtbron 

in interferometers. 

Hierna wordt een laserontwerp behandeld, dat aan de voorgaande bezwaren 

tegemoet komt en daarom uitgebreid is bestudeerd in dit onderzoek. Het 

betreft hier de He-Ne laserlichtbron gestabiliseerd m.b.v. verzadigde 

absorptie in jodiumdamp. 

2.4. Golflengtestabilisatie via een externe referentie. 

In 1967 legden Lee en Skolnick [LEE 67] de basis voor het gebruik van een 

externe referentie voor stabilisatie door binnen de resonator behalve de 
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gasontladingsbuis nog een extra cel op te nemen met een absorberend gas, in 

dit geval neon. Zij toonden aan, dat hiermee de verzadiging van absorptie 

rond de top van de neonlijn in de passieve cel was te verkrijgen, wat zich 

manifesteerde in een toename van het uitgangsvermogen van de laser rond die 

frekwentie. 

Rond 1970 verschenen de eerste publicaties rond het hebruik van jodiumdamp 

als absorberend gas. 

In 1971 is in ons laboratorium gestart met de ontwikkeling van deze 

lichtbron uitgaande van eigenbouw lasers en eigen absorbtiecellen gevuld met 

jodiumdamp. Het doel was tweeledig, t .w. het vervaardigen van een zeer 

stabiele lichtbron voor het kalibreren van andere laserlichtbronnen en de 

mede-ontwikkeling van een nieuwe lengtestandaard, evenals de "oude" 

lengtestandaard gebaseerd op een golflengte uitgezonden door een speciale 

lichtbron. De keuze van de jodiumdamp als absorberend gas berust vooral op 

het feit dat het jodiummolecuul een aantal energieovergangen binnen het 

frekwentiegebied van de laser heeft die "verzadigbaar• zijn . Dit wordt nader 

uitgewerkt in par. 2.4.1 . Daar jodium zich rond kamertemperatuur in de gas 

vast fase bevindt, kan de druk beheerst worden via regeling van de 

temperatuur van het vaste jodium. Van deze eigenschap wordt hier gebruik 

gemaakt. 

De verzadiging kan verklaard worden via het volgende model, waarbij wordt 

uitgegaan van twee energieniveaus a en b waartussen absorptie van straling 

optreedt . De niveaus zijn bezet door de aantallen moleculen na en nb met de 

aanname dat deze een snelheidsverdeling n (v ) en ~ (v ) volgens Maxwell a z o z 
bezitten. Neemt men aan dat de energieovergang Ea+Eb een bijbehorende 

frekwentie f heeft met (f =(Eb-E )/h), dan zal bij een laserfrekwentie fL ao ao a 
door de deeltjes die straling kunnen worden geabsorbeerd welke voldoet aan: 

~ + 
f f ~ 
L = ao + 2n 

Hier is ~ de deeltjessnelheid ; de golfvector k valt langs de as van het 

capillair, dit is de z-as. Wordt nu fL gewijzigd via verandering van de 
spiegelafstand van de laser dan kan men een situatie bereiken waarvoor fL 

f Hierbij wordt de straling geabsorbeerd door de moleculen met snelheid ao 
vz 0. Deze moleculen absorberen dan straling, die zowel in de +z-als de -z 
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richting beweegt. Ten opzichte van de snelheidsgroepen met v f 0 rond v =0 z z 
wordt dus ruwweg de dubbele hoeveelheid straling door deze groep moleculen 

geabsorbeerd. Hierbij kan bij voldoende intensiteit verzadiging optreden. In 

fig. 2.6 is dit effect schematisch voorgesteld. 

n a 

V (fL) 
Z --V 

Fig. 2.6. Verzadiging van absorptie. 

z 

De positie waarvoor fL=fao' wordt wel de resonante absorptie-frekwentie 

genoemd. Het frekwentiegebied àf 0 , waarin dit verschijnsel optreedt is zeer 

smal vanwege het feit dat alleen de moleculen aet snelheid v =0 hierin z 
bijdragen, zodat een lijnverbreding optreedt, die voornamelijk door 

drukverbreding bepaald wordt (zie 3.1). Door de absorptie als extra 

verliesfactor in vgl. (2.7) in te voeren, ziet aen direct in dat I een 

lokaal aaxiaum heeft voor f=fao· 
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Via een regelsysteem wordt nu de laserlengte zodanig gestabiliseerd dat 

steeds geldt fL=f . De schematische opzet van dit lasersysteem is ao 
weergegeven in fig. 2.7. 

PZT 

Fig. 2.7. Schema He-Ne- J 2 gestabiliseerde laserlichtbron. s1, s2: 

laserspiegels; P: laserbuis; J: absorbtiebuis met jodium; K: koelsysteem; 

PZT: piezo-translator; PD: Fotodiode; R: Regelsysteem. 

In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste onderdelen en 

ontwerpcriteria van dit systeem worden behandeld. Aanvullende informatie is 

vooral te vinden in [SCH 78-1]. 

2.4.1. Het fysisch ontwerp. 

Het ontwerp richt zich hier vooral op de keuze en het ontwerp van de 

laserbuis, de absorptiebuis met jodiumdamp en het spiegelsysteem. Een 

algemeen theoretisch model met beschrijving van het intensiteitsverloop als 

functie van de frekwentie voor dit type laser is gegeven door Greenstein 

[GRE 72]. 

De keuze van het fysisch systeem is wat betreft de combinatie He-Ne-J2 niet 

triviaal zoals moge blijken uit onderstaand overzicht (tabel 2 . 2) van 

combinaties ontleend aan recente publicaties. Waar geen isotopen aanduiding 
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is gegeven betreft het natuurlijk neon met de samenstelling : 92\ 20Ne en 8% 

22Ne. 

Tabel 2.2. Combinaties voor laserlichtbronnen met jodium isotopen . 

Neon overgang 

(Paschen notatie 

Combinatie 

He-Ne-J2 

(isotoop-aanduiding) 

3He _20Ne - 129J2 

3He _22Ne - 129J2 

3He _20Ne - 127 J2 

3ae - Ne - 127 J2 

3He - Ne - 129J2 

3He - Ne - 127J2 

3ae - Ne - 127J2 

3ae _22Ne - 127J2 

Golflengte 

nm 

633 

633 

633 

633 

612 

612 

640 

640 

Bij het gebruik als lengtestandaard maakt het in principe niet uit welke 

golflengte de lichtbron uitzendt, maar wil men hem tevens gebruiken als 

standaard voor het meten van de stabiliteit en golflengte van andere 

laserlichtbronnen, dan mag het relatief golflengteverschil ~ niet groter 

zijn dan 3.10-6 (hoofdstuk 3). Daar alle laserlichtbronnen, zoals in gebruik 

in commerciële laserinterferometers, werken op een golflengte van 633 nm, 

verdient een standaard uit de eerste groep van tabel 2 hier de voorkeur. 

D d . d' . 129J d' . f ' k ' d d' d aar e JO ~uuusotoop ·2 ra ~oact~e ~s en unstmat~g wor t vervaar lg , 

en altijd een zeker percentage 127J 2 bevat [GLA 82], verdient de isotoop 
127 d ' d 1 ' 'k d ' ' h ' d . k ' ' J 2 ~e re e ~J eenvou 1g met grote zu~ver e~ ~s te ver rl)gen de 

voorkeur. In fig. 2.8 is het frekwentiegebied van de 3He - 20Ne en 3ae -
22Ne lasers met de positie van de absorptielijnen van 127J en 129J 

2 2 
geschetst. 
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Fig. 2.8 . Frekwentiespectrum 3He - 20Ne en 3He- 22Ne met daaromheen 

liggende absorbtielijnen. 

Er zij opgemerkt dat hier de systemen 
129J zijn geschetst, het systeem 3He 

2 
vanwege de complexe lijnenstructuur. 

3He- 20Ne- 127J en 3He - 22Ne -
2 

- 20Ne - 129J is niet opgenomen 
2 

Het eerder beschreven verzadigingseffect in absorbtie treedt hier op bij de 

wisselwerking tussen de laserstraling en de jodiummoleculen. Dit effect 

wordt veroorzaakt door de hyperfijnstructuur van de R(127)- en P(33)

rotatielijnen, met een vibratieovergang van v'=11 naar v"=S voor de R(127) 

lijn en vibratieovergang v'=6 naar v"=3 voor de P(33) lijn. De overgangen 

vinden plaats tussen de B-toestand (aangeslagen) en de X-toestand 

(grondtoestand) van het molecuul. De kernspin en rotatie zorgen voor een 

hyperfijnstructuur van 21 lijnen voor beide overgangen. In het energieschema 

ligt tussen de B- en X-toestand nog de A-toestand. In appendix II is een 

verklaring gegeven voor de hyperfijnstructuur met het energieschema voor de 

P(33) en R(127) lijn. De beschrijving van de hyperfijnstructuur van de P(54) 

lijn is in de literatuur niet gevonden, de registratie hiervan berust op 

experimentele gegevens [SCH 73]. 

Voor het ontwerp is het noodzakelijk te analyseren, welke lijnen 

"verzadigbaar• zijn en welke minimale intensiteit daarvoor nodig is. 

Een fysische vereiste voor het "verzadigbaar• zijn is, dat de verblijftijd 

T van de aangeslagen toestand lang is ten opzichte van de looptijd van de 
0 
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straling door de laserresonator. Immers de heen en teruglopende bundels 

moeten zorgen voor de verzadiging van dezelfde groep moleculen. Dan moet 

gelden: 

t 
0 

»It. c 

Daar L ~ 0,25 m zal worden (par. 3 . 1) moet r voldoen aan: 
0 

t 
0 

( 2. 11) 

Shotton [SHO 72] geeft voor T een waarde T = 400 ns, zodat ruimschoots 
0 0 

voldaan is aan bovenstaande voorwaarde. Dit verklaart tevens waarom de 

absorptie door de toestanden A 3n1u en A 1n1u' zie appendix II, niet 

verzadigbaar is. Deze toestanden hebben een verblijftijd van t 0 = 10- 13s en 

voldoen dus niet aan deze voorwaarde! 

De minimale intensiteit I binnen de laserspiegels, benodigd voor de sa 
verzadiging van de absorptie, kan worden berekend uit [Bri 77) 

I sa 

Hierin is: 

-t de diëlectrische constante, t =8,85 x 10-12 Fm- 1, 
0 0 

-d het dipoolmoment van de hyperfijnovergang, 

(2. 12) 

-r de verblijftijd van de aangeslagen toestand van de R(127) lijn, 
0 

-K de drukverbredingscoëfficiënt, 

-P de jodiumdampdruk, en 

-h de constante van Planck, h=6,6 x 1o-34 Js. 

Met de literatuurwaarden [Bri 77), d= 4.10- 31 Cm enK= 0,41 MHZ Pa- 1 volgt 

bij een gemiddelde jodiumdaapdruk van 20 Pa een intensiteit: I = 7,9 mW 
.. -2. sa 

De jodiumdampdruk kan uit de volgende druk-temperatuurrelatie worden 

berekend [SCH 78-1]: 
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2,01 logT+ 18,38 (2.13) 

waarin P de jodiumdampdruk in Pa enT de temperatuur in °K. In par. 3.1 zal 

worden aangetoond dat de absorptielijnen een drukverschuiving vertonen die 

via temperatuurregeling van het jodium kan worden beheerst , 

De volgende parameter die een rol speelt bij het ontwerp is de absorptie 

t .g .v. de jodiumdamp. Deze is te splitsen in drie bijdragen [Bri 77]: 

a. continue absorptie door de A 3n1u en A 1n1u toestanden van het 

jodiummolecuul: 

absorptiecoëfficiënt a = 3,75 x 10-3 (mPa)- 1 
A 

b. R(127) lijnabsorbtie: 
-4 -1 absorptiecoëfficiënt a 127 = 2,9 x 10 (mPa) 

c. Hyperfijnstractuur (HFS) lijnabsorbtie: 
-5 -1 absorptiecoëfficiënt aHFS = 3 x 10 (mPa) . 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een vierde invloed onder de 

frekwentiegrens van 473612280 MHz ontstaat en wel de lijnabsorptie van de 

P(33) lijn (zie fig. 2 .8). Deze is niet constant met de frekwentie, maar 

neemt sterk toe tot een maximum van a 33 = 17,3 . 10-3(mPa)- 1 bij een 

frekwentie van 473611700 MHz . [HAN 71]. 

Daar de "Lamb-dip" van de 20Ne lijn ligt bij 473612208 MHz, zal het 20Ne

lijn profiel door deze lijnaborptie asymmetrisch vervormd moeten worden. Dit 

wordt inderdaad bevestigd door de 20Ne-lijnprofiel metingen, zie hoofdstuk 

3. 

Uit het bovenstaande volgt dat de absorptiecoëfficiënt van 127J 2 niet 

constant is zoals Brillet (BRI 77] stelt maar frekwentieafhankelijk. De 

invloed kan zo groot worden dat lijnen uit de hyperfijnstruktuur van de 

R(127) lijn niet meer verzadigbaar blijken, zie hoofdstuk 3. 

Gebruik makende van de vergelijkingen (2 . 7) en (2 .9) en eerder gemeten 

waarden voor Is' is door ons in het R(127) lijngebied (weinig P(33) 

lijnabsorptie) het verband tussen absorptie en jodiumdruk bepaald via meting 

van het uitgangsvermogen P (SCH 78-1]. 
u 

In dit gebied stemmen de waarden goed overeen met de door Brillet [BRI 77] 

gegeven waarden . 
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Oa tot een definitief ontwerp te koaen zijn behalve de hiervoor genoeade nog 

twee paraaeters van belang en wel 

a. de absorptielengte, en 

b. het frekwentiegebied waarin de laser bedreven dient te worden, dit 

aoet uiteraard een "single-frequency•-oscillatie zijn. 

Deze parameters hangen nauw saaen, daarom zal allereerst een schatting van 

de absorptielengte worden gegeven. Greenstein [GRE 72] heeft een relatie 

afgeleid voor de relatieve intensiteit van de verzadigde absorptielijn ten 

opzichte van de neonlijn: 

211HFS 
1 p l _1 

AI a G a .(1+2 f-> 2.[<1+f--l 2 -(1+2 f--> 
s ~a sa 

I 1 p 2L + 2 l l s 11HFS ]2 1- i ( Is 
G I sa 1 + 1. 

I sa 

waarin: -Aia de intensiteit van de absorptielijn, 

-«sFs de absorptiecoëfficiënt, 

-1 de absorptielengte, a 
-P de jodiuadampdruk, en 

1 
2] 

-I de intensiteit van de straling binnen de spiegels. 

(2.14) 

Een schatting, gebruikmakende van de vergelijkingen (2.7), (2.8.a), (2.8), 
-2 (2.12) en de waarde voor I , in deze situaties geschat op 180 aw aa , 

5 

levert hier waarden 

I • 1,5 en ~s • 22 
Is sa 

Substitutie in vgl. (2.14) geeft: 

( 2 . 15) 
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Cerez [CER 77] schat op grond van de verhouding aHFS 
a A 

àia 3 
dat 1 < 5.10-, zodat dan volgt: 

Het aHFS 
- 5 3.10 , P < 50 Pa, G 

6.10-4 1 
d q en d~1.2 mm 

volgt nu 

(2.16) 

~ Praktisch is door ons gekozen voor verhouding • 1 waardoor een groter 
la 

uitgangsvermogen Pu kan worden gerealiseerd dan met de minimum voorwaarde 

volgens vgl. (2.16). 

De keuze van het frekwentie-instelgebied is arbitrair, maar fig. 2.8 leert 

dat, wil men gebruik maken van de HFS-struktuur van de R(127)-lijn tussen de 

absorptie lijnen a t/m n, men een instelgebied van tenminste 650 MHZ nodig 

heft. Dan moet de frekwentiestap tussen de longitudinale modi groter zijn 

dan dit gebied of wel 

* > 650 MHz . 
2L 

Met c= 3.108 ms- 1 en L* ~ L volgt nu voor de spiegelafstand: L < 230 mm . 

Deze spiegelafstand laat een versterkingslengte 1 en een absorptielengte 1 
g a 

toe van ongeveer 100 mm. 

De absorptiebuis heeft een T-vorm waarbij het horizontale deel is afgesloten 

door Brewstervensters. De steel is gemonteerd in een koelsysteem, gebaseerd 

op een Peltierelement, waarmee het mogelijk is de temperatuur van het vaste 

jodium in te stellen in het gebied van 10-20 °c . 
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Met behulp van een elektrisch regelsysteem, waarin een Pt-100 

weerstandsthermometer in een meetbrug en het Peltierelement zijn opgenomen 

is het mogelijk de temperatuur van het jodium constant te houden binnen 0,05 

°C. De buiswand van de absorptiebuis tussen de Brewstervensters kan d.m.V. 

een oven verhit worden tot maximaal 175 °c. Hierdoor wordt een betere 

bezetting van het laagste energieniveau wat deelneemt in het absorptieproces 

(v"= 5, J"=127) bereikt, waardoor weer een beter contrast àIa/I kan worden 

verkregen . Ontwerp en produktie van de absorptiebuizen zijn eerder 

beschreven [SCH 78-1]. In fig . 2.9 is de absorptiebuis met onderdelen 

afgebeeld. 

Op grond van de voorgaande gegevens betreffende absorptie, 

versterkingslengte en spiegelafstand, kan nu het lasersysteem in fysische 

zin ontworpen worden . 

I 
• D 

A c 

E 

• 

Fig. 2.9 . Absorbtiebuis eet toebehoren . 

A: absorptiebuis met verwarmingselement en temperatuursensoren 

B: oven met isolatie 

C: koelblok 

D: isolatie koelblok 

E: peltierkoelelement. 
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Wel dient het verband tussen de bundeldiameters, spiegelkroatestralen en de 

spiegelafstand (appendix I) meegenomen te worden alsmede de voorwaarde voor 

de capillairdiameter- bundeldiameter, vgl. (2 . 4) . 

Op grond van deze gegevens zijn een aantal gasontladingsbuizen en 

absorptiebuizen vervaardigd met de volgende afmetingen: 

gasontladingsbuis 

absorptiebuis 

1 ~ 14 cm, 1 - 10-11 cm g 

1 - 11 cm, la - 10 cm 

In laserspiegels is een beperkte variëteit coaaerciël aanwezig, waardoor de 

keuze viel op de volgende spiegeluitvoeringen: 

- reflectiekant resonator a1 = •, R = 99,7\ 

-uitkoppelkant resonator R2 = 600 mm, R= 98,9 \. 

Vanwege absorptie en scatterverliezen ter grootte van 0,2 \, blijft er voor 

R1 een transmissie t 1 van 0,1\ en voor R2 een transmissie t 2 van 0,9\ over. 

Bij deze spiegelconfiguratie voldoet een capillairdiameter d = 1,2 am aan 

het gestelde in vgl. (2 . 4). Uit de vergelijkingen (2.7) en (2 . 9) is nu het 

uitgangsvermogen P te berekenen, waarbij de absorbtieverliezen in de 
u 

jodiumdamp als extra verlies in de uitdrukking voor X = G/(at+t1+t2) worden 

ingevoerd. De term at is hier als volgt opgebouwd: (verliezen per rondgang 

door de resonator) 

-0,4\ absorptie en scatterverliezen aan spiegels, 

-0,4\ absorptie en scatterverliezen aan 8 Brewstervensters, en 

-1,7\ verlies door jodiumabsorptie (R(127) lijn). 

De maximale waarde voor het uitgangsvermogen achter de spiegels a2 wordt 

hiermee: 

Pu- 500 ~W (vgl. hoofdstuk 3). 

Er zij op gewezen, dat t 2 niet precies de optimale waarde heeft die uit 
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~ = 0 volgt (t2 (opt) = 0,75\), maar dit heeft bij deze lasertypen geen 

invloed, daar zij aeestal niet op maximaal vermogen worden ingesteld zie 

hoofdstuk 3. 

2.4.2. Het mechanisch ontwerp. 

De mechanische constructie dient als drager van de gasontladingsbuis, de 

absorptiebuis met toebehoren en de laserspiegels. 

Verder heeft de constructie nog twee belangrijke functies en wel: 

a. het constant houden van de optische weglengte tussen de 

laserspiegels, en 

b. het vasthouden van de richting van de optische as ten opzichte van 

het capillair. 

De functie onder a. genoemd, bepaalt rechtstreeks de frekwentiestabiliteit 

van de laser; immers er geldt ook hier (zie vgl . 2 . 5) 

fst:~ 
* 2L 

Voor de in par. 2.3.1 gekozen configuratie geeft dit een waarde q0 = 0,23 en 

is derhalve te verwaarlozen tegen de waarde q "' 106, zodat voor f volgt: 

f - ~ q . 
2L 

De relatieve frekwentiestabiliteit is nu te schrijven als: 

* M. - _ll._ 
f - * 

L 

3 20 * In de He- Ne-J2 laserlichtbron is L als volgt opgebouwd: 
* L = 11.n1 + lg.ng + la . na + 1g1.ngl 

( 2 0 17) 

(2 0 18) 

Hier is 11 de ruiate aan lucht, die overblijft tussen laserspiegels en n1 de 

brekingsindex van de lucht . De gaslengte in de laserbuis is lg en ng de 
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brekingsindex, terwijl la de absorptielengte en na de brekingsindex is van 

de jodiumdamp. Het effect van de Brewstervensters is gegeven doorn 1 .1 1 . . g g 
Bij een constante frequentie hangt ng nog van de gasdruk in de laserbuis af, 

doch deze verloopt via de drukverbreding van de neonlijn en is derhalve in 

deze situatie van weinig invloed [SIN 69]. 

Bij constante frekwentie hangt na alleen nog af van de absorptiecoëfficiënt 

a die hier afhankelijk is van de jodiumdampdruk [CER 83]. Bij nominaal 

constante dampdruk is deze invloed ook zeer klein te houden ten opzichte van 

de andere invloeden. Variaties in 1 en 1 ontstaan via uitzettingseffecten a g 
van laser en absorbtiebuis. 

Lengtevariaties in la' lgl en lg geven effecten Ala(na-n1l, àlg(ng-nll en 

Alg1(ng1-n1l maar deze zullen vanwege de kleine verschillen tussen na' n9 
n1 en ngl zeer klein blijven (orde grootte 10- 11 .x-1). 

De weg in lucht lg is hooguit enkele cm, maar is moeilijker constant te 

houden, daar deze mede door de mechanische constructie wordt bepaald. 

De hier gekozen oplossing is een mechanische dragerconstructie waarin de 

lengtebepalende materialen zo zijn gekozen en gemonteerd, dat bij een 

temperatuursvariatie AT de afstand L tussen de spiegels nominaal constant 

blijft. 

Er moet dan voldaan zijn aan: 

0. (2.19) 

Hierin zijn 

- li, de lengten van de lengte bepalende elementen, en 

- ai' de bijbehorende uitzettingscoëfficiënten. 

Daar de eerder onder b. genoemde funktie eist dat de spiegelkanteling zeer 

klein blijft, ook bij temperatuursgradiënten, is voor de lange 

lengtebepalende elementen van de resonator gekozen voor een aateriaal aet 

een zeer lage uitzettingscoëfficiënt (zerodur a< 5.10-8 K- 1). Door een z 
geschikte keuze van het aateriaal, de plaatsing van de kleinere eleaenten èn 

A -6 -1 de resterende lengte door de lucht (a1= -10 K ) kan dan aan (2 . 19) voldaan 

worden. 
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De nog resterende lengtevariaties worden in het hierna nog te bespreken 

regelsysteem gecorrigeerd. Deze lengtecorrectie wordt uitgevoerd via een 

cilinder van piezo-electrisch materiaal gemonteerd tussen een laserspiegel 

en de mechanische structuur. De gevoeligheid van de cilinder bedraagt 0,004 
-1 

~m V {par. 2.4.3). 

De onder b. genoemde optische as wordt bepaald door de stand van de 

laserspiegels, imaers de stabiliteitsvoorwaarde eist dat de laserstraling na 

één rondgang door de resonator in zijn uitgangssituatie terugkeert, zodat de 

reflecties loodrecht op de spiegeloppervlakken moeten plaatsvinden. 

Spiegelkanteling betekent hier direct bundelverschuiving ten opzichte van 

het capillair van de laserbuis. Dit geeft snel aanleiding tot 

diffractieverliezen, die op hun beurt frekwentieverschuiving bij 

stabilisatie kunnen veroorzaken (zie hoofdstuk 3). 

In fig. 2.10 is schematisch het effect van een spiegelkanteling gegeven. 

R2 -------=- ~--

Fig. 2.10. Effect van spiegelkanteling. 

Stel dat spiegel s1, met kromtestraal R1, kantelt over een hoek tt dan volgt 

uit de figuur dat voor kleine hoeken geldt: 
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Voor de bundelverschuiving op spiegel 51 geeft dit: 

R1 (R2-L)a 

R1+R2-L 

Analoog wordt de bundelverschuiving op spiegel 52 : 

Kiest men R2 vlak (R2 ~ •), dan volgt met het voorgaande: 

(2.20) 

(2.21) 

(2 .22) 

De bundelverschuiving vindt loodrecht op de capillairas plaats bij kanteling 

van s1. Neemt men voor s1 een vlakke spiegel zodat R1 ~ • dan volgt nu: 

(2.23) 

In hoofdstuk 3 zal het effect van deze kantelingen op de diffractieverliezen 

worden geanalyseerd. Er blijkt dan dat àS < 0,01 mm. 

Voor de hier gekozen kromtestralen R1 = • en R2= 600 mm volgt dan: 

-5 a< 1,6.10 rad. 

Om de laserbundel nu in het capillair te kunnen justeren moeten de 

spiegeljustages deze hoekinstellingen kunnen toelaten en stabiel blijven 

binnen deze hoeken. 

Een doorsnedeschets van de mechanische constructie met spiegelophanging en 

justage-eenheid is gegeven in fig. 2.11. 

De afstandsstaven (3 stuks) zijn gemonteerd in een mechanische structuur 

bestaande uit drie pijpen, bevestigd tussen twee eindplaten. 

De spiegeldragers (aluminium platen) rusten via 3 invar justageschroeven 

tegen de zerodur afstandsstaven. De afstandsstaven zijn in twee onderling 

loodrechte vlakken gemonteerd, zodat zij zich niet in de convectie 

warmtestroom van de laserbuis bevinden. 



Spiegeldrager met justageschroeven 10 

2 Eindplaat draagkonstruktie 11 

3 Pijpen draagkonstruktie 12 

4 Zerodur afstandsstaven 13 

5 Laserspiegel 14 

6 Stofafdichtingskap 15 

7 Laserplasmabuis 16 

8 Ovenhuis 17 

9 Isolatiemateriaal (hittebestendig) 18 

Fig. 2.11. Doorsnede laseropstelling. 

Verhittingsdraad 19 Fotodiode behuizing met justagemechanisme 

Absorbtiebuis 20 Drager laserplasmabuis 

Laserspiegel 21 Drager absorbtiebuis 
Piëzo-elektrische cylinder 22 Kap met geluidswerend materiaal 
Isolatiemateriaal koelblok T1 Pt-100 weerstandsthermometer 
Koelblok absorptiebuis T2 cu-Const thermokoppel tussen koelblok en 
Peltierelement absorptiebuiswand 

Grondplaat tevens warmte-afvoer Peltierkoeler 

Fotodiode 

I 
N 

N 

"' I 
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De laserbuis en de absorptiebuis Z~Jn in aparte dragers opgehangen, die 

kinematisch op de pijpen zijn afgesteund. 

De spiegeleenheid achter de absorbtiebuis bevat tevens een cilinder van 

piëzo-electrisch materiaal waarmee de resterende lengtecorrecties worden 

uitgevoerd. 

2.4.3. Elektronisch regelsysteem voor de stabilisatie van de 

resonatorlengte. 

Naast het fysisch en mechanisch systeem bezit de laser een regelsysteem dat 

de laserfrekwentie vasthoudt op de top van èèn van de absorptielijnen van de 

jodium-lijnenstructuur. 

Uitgangspunten hierbij zijn dat de laserlichtbron als een praktische 

realisatie van de lengtestandaard kan worden gebruikt en daarnaast als 

standaardlichtbron voor de kalibratie van commercieel verkrijgbare He-Ne 

laserlichtbronnen kan fungeren. 

De eerste eis betekent, dat de reproduceerbaarbeid en de frekwentie-drift 

van deze lichtbron relatief minder dan 10-10 moet zijn, terwijl de 

frekwentiestabiliteit daaronder moet liggen. De eis voor de 

reproduceerbaarbeid is terug te voeren op de nauwkeurigheidsdefinitie van de 

nieuwe lengtestandaard, die uit het internationale onderzoek op het gebied 

van gestabiliseerde lasers is ontstaan. (zie par. 2.5). 

Uit het tweede uitgangspunt volgt, dat het frekwentieverschil met deze 

laserlichtbronnen niet groter aag worden dan met gangbare frekwentie tellers 

en optische detectoren nog geaeten kan worden. Dit is met de 3He-20Ne-127J 2 
laser geen probleem. 

De standaardoplossing voor een regelsysteem zoals hier gewenst, maakt 

gebruik van het sinusvoraing moduleren van de laserlengte L aet een piëzo

translator en daarbij het registreren van het uitgangsveraogen P (f) van de 
u 

laser, dat nu tijdsafhankelijk wordt, met een fotodiode. De vora van het 

uitgangssignaal V(t) van de fotodiode wordt bepaald door de 

aodulatiefrekwentie- en amplitude en het verloop Pu(f), waarbij V(t)~Pu(t), 

zie ook vgl. (2.24). 

In fig. 2.12 is dit schematisch weergegeven. 
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Fig. 2.12. Ontstaan fotodiodesignaal V(t) uit de modulatie van de 

laserlengte. 

Een stuurspanning voor het regelsysteem kan nu worden verkregen, door V(t) 

aan te bieden aan een fasegevoelige detector (PSD) tesamen met een benodigd 

referentiesignaal, afgeleid uit de modulatiefrekwentie fm = wm/21. 

Is Pu(f) zuiver symmetrisch om de topfrekwentie f 0 (even functie) dan zal de 

fasegevoelige detector bij de detectie op fm of 3fm een antisymmetrisch 

signaal afgeven met V(PSD)=O voor f1=f0 . Het uitgangssignaal V(PSD) kan nu, 

na versterking en integratie, als regelsignaal worden teruggeleid naar de 

piëzotranslator die nu de laserlengte zo instelt, dat f1=f0 

Het voorgaande is te verduidelijken via een analyse van het fotodiodesignaal 

V(t). Algemeen kan men hier stellen (zie fig. 2.12) dat 
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V(t) = c P (t) = c P (fL + àf cos w111t) , 
p u p u lil 

(2.24) 

cp een constante. met 

Dit signaal is periodiek in de tijd en is met een Fourierreeks te 

beschrijven volgens: 

A 
V(t)=~ + r (A cosnw t + Bn sinnw111t) 2 n=1 n m (2.25) 

De coëfficiënten A en B zijn te berekenen uit de volgende relaties: 
n n 

~ 
n 

A I c p (f1+àfmcoswmt)cos nw t dw t n n p u m m 
0 

(2.26) 

(n=1, 2, 3 ... ) 

~ I 
n 

B c p (f1+àf cosw t)sin nw t dw t n n p u m m m m 
0 

(2.27) 

Daar V(t) een even functie is, levert de uitdrukking (2.27) de waarden Bn=O . 

Is het lijnprofiel symmetrisch in f, dus V{f0 +àf) = V(f0 -àf), en stelt men 

de laserfrekwentie zo in, dat t1 =t0 , dan volgt met vgl. (2.26}: 

~n+ 1 =0 voor n=O, 1, 2 .... 

Hier is f 0 de frekwentie behorende bij de top van genoemd lijnprofiel. Dit 

houdt in, dat bij fasegevoelige detectie voor de harmonischen n= 1, 3, 5 ... , 

voor de top van de lijn een waarde V(PSD)=O ontstaat . 

Stelt men de laser nu in op een afstand àf0 van de top van de lijn, zodat 

f1 = f0 ± àf0 dan volgt weer met vgl. (2.26} dat: 

(2.28) 

Daar V(PSD) ~ A2n+1 bij detectie van deze harmonischen, is dit signaal dus 

geschikt voor regeling van de laserlengte met regeling op V(PSD)=O. 
Op analoge wijze kunnen ook de even haraonischen bij A2n bepaald worden. 

Onder bovengenoemde voorwaarden geldt dan: 

(2.29) 
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Hieruit kan nu reeds worden geconcludeerd, dat registratie van het signaal 

V(PSD) voor de diverse harmonischen informatie verschaft over de vorm van 

het lijnprofiel . 

N.B.: In de literatuur spreekt met dikwijls overden-de afgeleide 

detectiemethode, indien men deze stabilisatiemethode hanteert. Dit berust op 

het feit dat de ampituden An in het limietgeval 6fm~ 0, naderen tot de 

afgeleide in het instelpunt f1 : 

lim A ~ P (n)(f ) 
n u L 

(2 . 30) 

6f ~ 0 
m 

Praktisch zijn er twee problemen die bovenstaande modelvorming beïnvloeden, 

namelijk: 

a. de zuiverheid van de modulatiefrekwentie fm' en 

b. het lijnprofiel dat niet symmetrisch is, waardoor A2n+1;o voor 

fL=fo. 

Het effect van de onder a. en b. genoemde storingen, wordt in hoofdstuk 3 

besproken evenals de invloed van off-sets in de fasegevoelige detector en 

integrator. 

Hoewel voor geen van de harmonischen in de praktijk voor de top van het 

lijnprofiel geldt dat ~n+1 = 0, zal toch gekozen moeten worden voor 

fasegevoelige detectie met èèn van deze harmonischen. 

Daar detectie met fa een waarde V(PSD) ~ A1 levert, is deze methode weinig 

geschikt omdat de waarde A1=0 in het instelgebied f 1 van de laser weinig 

voor zal komen. Dit vanwege het door de absorptie sterk vervormde 

achtergrondprofiel van de neonlijn, waarop de relatief zeer zwakke 

(~ ~ 5,10-3) verzadigde absorptielijn gesuperponeerd is vgl . (2.30). Deze 

absorptielijn heeft de vorm van een verbrede Lorentzlijn. 

De volgende, die in aanmerking komt is de term met A3, de amplitude van de 

derde harmonische . 

Gelet op vgl. (2.30) zal een achtergrondprofiel, wat door een 2e 

graadskromae is te beschrijven een kleine invloed hebben op het nulpunt van 

A3, terwijl verwacht mag worden, dat er een waarde A3=0 gevonden kan worden 
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voor elk van de verzadigde absorbtielijnen in het instelgebied fL. Deze 

laatste overweging volgt door te stellen dat in het modulatiegebied àfm de 

achtergrondlijn door een 2e-graads-kromme mag worden benaderd . 

Hogere oneven harmonischen komen ook in aaruaerking, maar de amplitude A2n+1 
neemt snel af naarmate n hoger wordt zodat fasegevoelige detectie technische 

moeilijk wordt [BAY 77]. 

Door ons is daarom gekozen voor fasegevoelige detectie op de 3e harmonische 

3fa' afgegeven in het fotodiodesignaal V(t). 

Het modulatiesignaal fm ontstaat in een goede sinus-oscillator (laag aandeel 

hogere harmonischen, zie par. 3.1). Het detectiesignaal 3f wordt afgeleid 
11 

uit een blokgolf-oscillator ingesteld op 6fb' waarna deze frekwentie gedeeld 

wordt tot 3fb en fb' daarna worden fb en f 11 aan een fasegevoelige detector 

toegevoerd. Het foutsignaal van deze detector wordt teruggekoppeld naar de 
blokgolf-oscillator, die daardoor wordt gestuurd, zodat fa= fb ontstaat én 

3fb = 3fm . In fig. 2.13 is de vorming van fa en 3fb schematisch 

weergegeven. 

cp 6fb 3fb fb I 
f 

J 6-ddO< 

' [ blok osc sin osc 

6 fb 
2-deler f-1 PSD 

f m 

I 

Fig. 2.13. Vorming fm en 3fb signalen voor modulatie en detectie. 

A: versterker; PSD: fasegevoelige detector. 

Het laatste deel van het regelsysteem zorgt voor de terugkoppeling van een 

geschikt regelsignaal van de fasegevoelige detector in het regelsysteem, 

naar de piëzo-translator. Uitgangspunten daarbij zijn dat de eindfout van 

het regelsysteem nul is en dat daarbij een stabiele, snelle regeling 

bestaat, vooral voor lage frekwenties. Dit laatste punt vloeit voor uit de 

invloed van omgevingstrillingen (lucht en gebouwen) op de resonatorlengte. 
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De door ons gekozen oplossing, een dubbelintegratorsysteem, is gebaseerd op 

een elders ontwikkeld ontwerp [ROW 76), dat gemodificeerd is voor ons 

lasersysteem. 

Het schema van de dubbelintegrator is geschetst in fig. 2.14. 

Fig. 2.14. Schema van de dubbelintegrator. 

RL' R, R1 .. R4: Weerstanden; c1, c2: Condensatoren; A: Operationele 

versterker. 

Met de variabele condensator c2 en de variabele weerstand R1 kan een 

optimale regelinstelling worden bereikt. Het 0-dB punt van de over

drachtsfunctie wordt hier, door een juiste keuze van de componenten, bereikt 

voor f=300 Hz, zodat geen oscillatie voor f.~600 Hz kan ontstaan. 

Het laatste trap van het regelsysteem is een eindversterker, die het 

modulatiesignaal fm' het stuursignaal van de integratortrap en een 

instelsignaal, na versterking, terugkoppelt naar de pië~o-translator. 

Het totale.regelsysteem is in blokscheaa gegeven in fig. 2.15, de 

gedetailleerde elektrische schema's zijn vastgelegd in rapporten [GRO 78). 

In het blokscheaa is ook een kleiner regelsysteem voor de 

teaperatuursstabilisatie van het vaste jodium aangegeven. 
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Dit regelsysteem is opgebouwd rond een brug van Wheatstone, met een Pt-100 

weerstandsthermometer en een nauwkeurig instelbare weerstand, waarvan het 

uitgangssignaal via een integrator en eindversterker aan de Peltierkoeler 

wordt toegevoerd (zie ook par. 2.4. 1). 

Met de instelbare weerstand kan het instelpunt van de temperatuur worden 

gewijzigd. 

PZT 

Fig . 2. 15. Regelsysteem van het He-Ne-J2 lasersysteem. 

PD: Fotodiode; A1: versterker; PSD: fasegevoelige detector F: Filter; I : 

integratortrap; M.A. : handinstelling laserfrekwentie; A2:Eindversterker; 

PZT : Piëzo-translator; T: Teaperatuursensor; ST: Stabilisatiesyteea 

jodiumtemperatuur; K: Koelblok; P: Peltierkoelsysteem. 

Het totale lasersysteea, zoals dit thans in gebruik is, is afgebeeld in fig . 

2 . 16 . Het mechanisch gedeelte is ingebouwd in een aluminium bak, die tevens 

dienst doet als warmteafvoer voor het Peltierkoelsysteem. De bak wordt bij 

gebruik afgesloten door een aluminiua kap, aan de binnenkant bekleed met 

geluiddempend aateriaal om het lasersysteem af te schermen van 

luchttrillingen . De bak staat op rubber dempers, die omgevingstrillingen 

boven ~aHz beletten het systeem binnen te dringen. 
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2. 5. De nieuwe meterdefinitie en de rol van de He-Ne-J2 laserlichtbron. 

Nadat tien jaar lang veel over gestabiliseerde laserlichtbronnen is 

gepubliceerd, is door het comité Consultatif pour la Définition du Mètre in 

1983 een rapport uitgebracht over de wijziging van de meterdefinitie, 

waarbij het tevens mogelijk werd de meter praktisch te realiseren via een 

gestabiliseerde laserlichtbron . Op basis van dit rapport werd door het 

Comitè International des Poids et Mesures een voorstel voor een nieuwe 

meterdefinitie uitgewerkt . Dit voorstel werd eind 1983 geaccepteerd door de 

Confèrence Gènèrale des Poids et Mesures, waarna in 1984 deze nieuwe 

definitie werd gepubliceerd [MET 84]. 

In resolutie 1 van dit stuk wordt de .eter nu als volgt gedefinieerd: 

'The metre is the length of the path travelled by light in vacuum 

during a time interval of 1/299792458 of a second.' 
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-1 Hiermee wordt de lichtsnelheid in vacuua vastgelegd op 299792458 ms 

In resolutie 2 wordt aangegeven hoe de meterdefinitie praktisch kan worden 

gerealiseerd. Hierin wordt o.a. gesteld: (Ned. vertaling) 

"De meter kan worden gerealiseerd door middel van de vacuuagolflengte À van 
V 

een vlakke electramagnetische golf met frekwentie f. De golflengte verkrijgt 

men uit de relatie À =c/f waarbij voor c de waarde 299792458 ms- 1 dient te 
V 

worden gehanteerd". 

In de lijst van aanbevolen stralingen komen vier laserlichtbronnen voor 

waaronder de hier beschreven He-Ne-J2 laserlichtbron. 

De geaccepteerde waarden voor deze lichtbron zijn nu bij stabilisatie op de 

i - component van het 127J 2 molecuul met R(127) lijn overgang tussen 

vibratieniveaus 11 en 5: 

fi= 473612214,8 MHz 

Ài= 632991398,1 fm 

Relatieve standaardafwijking: -10 3,4 . 10 . 

Bijgevoegd zijn ook de condities waaronder het lasersysteem aoet worden 

bedreven: 

a. Wandtemperatuur J2-cel tussen 16 °e en 50 °e en een 

jodiumtemperatuur van (15 ± 1) 0 e. 
b. Eénrichting bundelvermogen in de resonator: (15 ± 10) mW. 

c. Frekwentiemodulatie amplitude, min- max: (6 ± 1)MHz. 

Met de hiervoor beschreven laserlichtbron kan aan al deze eisen worden 

voldaan, zodat gesteld mag worden dat deze laserlichtbron kan dienen als: 

-lichtbron bij de realisatie van de nieuwe meterdefinitie, 

-referentielichtbron voor de kalibratie van andere laserlichtbronnen 

die in commerciële apparatuur worden gebruikt. 
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Hoofdstuk 3 

Reproduceerbaarheid, stabiliteit en frekwentiewaarden van de He-Ne-J2 
standaardlichtbron. 

3.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het gebruik van de He-Ne-J2 laser 

als lengtestandaard en referentielichtbron. 

Eerst zal een meetopstelling worden besproken, waarmee het frekwentiegedrag 

van deze lichtbronnen onderling en dit tussen een He-Ne-J2 laser en een 

ander type He-Ne laser kan worden gemeten. 

In de meetopstelling wordt de straling van twee laserlichtbronnen gemengd, 

waarna uit het mengproduct de verschilfrekwentie tussen beide bronnen wordt 
bepaald. Deze verschilfrekwentie bevat informatie over het frekwentiegedrag 

van beide lasers. Bij de behandeling van de reproduceerbaarbeid van de He

Ne-J2 gestabiliseerde lasers, worden die fysische invloeden geanalyseerd die 

frekwentieverschuivingen kunnen veroorzaken. Hierbij wordt een schatting 

gemaakt van de gemiddelde reproduceerbaarheid, die bij deze systemen 

bereikbaar is in praktische situaties. 

De resultaten van een vergelijking met een He-Ne-J2 laser van het National 

Bureau of Standards, U.S.A. zijn hierbij opgenomen. 

De stabiliteit van een lichtbron kan worden bepaald, door gedurende enige 

tijd de verschilfrekwentie àf tussen beide lasers te meten en uit deze 

metingen een gemiddelde àf en standaardafwijking Sàf te bepalen. 

Zijn de systemen vergelijkbaar in stabiliteit, dan wordt de 

standaardafwijking van het enkele systeem s1 berekend uit: 

(3.1) 

Bij de frekwentieverschilmeting wordt elk verschil àf berekend over een 

instelbare meettijd van het frekwentietelsysteem, waardoor de fluktuaties in 

àf kleiner worden met toenemende meettijd mits drifteffecten geen rol 
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spelen. Voor de analyse wordt dan ook dikwijls gebruik ge.aakt van de 

"Allan-variance• gedefinieerd als (ALL 66]: 

o(r) 

hierbij is: 

N 
= 1 1 ( r 

f i=1 

2 (Af. -Af. 1) 
1 1-

2 (N-1) ) 

- t de meettijd in sec waarover Afi wordt bepaald, 

- f de gemiddelde frekwentie waarbij gemeten wordt, en 

(3.2) 

- o(t) de "Allan-variance•, een soort gemiddelde relatieve 

frekwentievariantie die afhangt van t. 

Door t te varieren, kan hiermee drift in de systemen worden 
opgespoord. 

Enige resultaten van stabiliteitsmetingen aan eigenbouw Be-Ne-J2 lasers, 
verwerkt met de "Allan-variance• zijn in hoofdstuk 4 opqenoaen. 

3.2. De frekwentiemeetopstelling. 

De meetopstelling berust, zoals reeds is vermeld, op de menging van de 

laserstraling komende van de twee bronnen waartussen de frekwentie 
verschillen worden gemeten. In tegenstelling tot de •gewone• 

interferometrie, zijn de bronnen hier onafhankelijk en bestaan er 

frekwentieverschillen zodat geen zichtbare interferentie kan worden 

waargenomen. 

Wel geldt,hier weer het superpositie-beginsel, zodat voor het totale 

elektrische veld Ët ter plaatse van de menging kan worden geschreven: 

Ë1 en Ë2 zijn de veldsterkten van de respectievelijke laserlichtbronnen. 

De intensteit kan op identieke manier berekend worden als in hoofdstuk 1 is 

aangegeven. Het E-veld van de laserstraling is echter gecompliceerder daar 
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het golffront niet vlak is en de amplitude loodrecht op de 

voorplantingsrichting een gaussisch verloop heeft. 

Ëj(r,z) is te schrijven als [SIE 71): 

(3.3) 

R(z), k, en w zijn hier gedefinieerd zoals eerder en in appendix I is 

aangegeven. Er is hierbij uitgegaan van de condities k // ~ent 1 i. 
In de meetopstelling is gemakkelijk voldaan aan 

2 k.r. I 2R.(z) << k.z. 
J J J J J 

Hiermee is de fase nog afhankelijk van de plaats z en de tijd t. 
Evenals bij de interfarometer worden de tijdsgemiddelde intensiteits 

variaties beschreven met de term< È1 • i 2 >. Voor i 1 // È2 volgt dan 

(3.4) 

De tijdsmiddeling levert hier voor de tweede cosinusterm geen bijdrage (f 1 + 

t 2 • 1015Hz), terwijl de eerste cosinusterm de zwevingen beschrijft, die 

door een snelle fotodiode kunnen worden geregistreerd. In de praktijk zijn 

hiervoor de avalanche fotodetectoren beschikbaar, die frekwentieverschillen 

tot 1,5 GHzkunnen registreren. 

De eerste cosinusterm, in vgl. (3.4) bevat de te meten.verschilfrekwentie 

(f 1 - f 2) en een plaatsafhankelijke term (k1z1 - k2z2). Variaties in deze 
term kunnen de verschilmeting beïnvloeden. Er resulteert dan een bijdrage 
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Met f 1 : f2 gaat deze uitdrukking over in 

(3.5) 

Hierin is: 

- (z
1 

- z
2

) het wegverschil dat de straling van beide lasers doorloopt 

voordat menging optreedt, 

- n de brekingsindex van de lucht in de meetopstelling 

De tijdsafhankelijkheid ~ wordt voornamelijk door acoustische trillingen 

bepaald. Bij een noraale amplitude van 0,02 Pa en een geluidsfrekwentie van 
20 kHz ligt de veroorzaakte frekwentieverschuiving Af rond 2 Hz voor een 

maximale waarde z1 - z2 = tm en is dus verwaarloosbaar. 
d(z 1 - z2) 

Horizontale snelbeden bepaald door dt leveren volgens de tweede term 
in vgl. (3.5} een bijdrage. 

In verband met het meten stabiliteitsnivo (Af < 5 kHz) wordt voor (vgl. 3.5) 
gesteld Af < 1 kHz. 

Daar volgt met f 1 = 5.1014 Hz 

-1 < 0,6 mms 

Door de meetopstelling te plaatsen op een granieten tafelblad, wat is 
opgelegd op luchtbanden, is ook aan deze eis voldaan. 

In fig. 3.1 is het schema van de frekwentie-meetopstelling gegeven. 
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Fig. 3.1. Scbeaa van de frekwentie meetopstelling. 

I,II:Lasersystemen; JT:Justeertafel; MP:Mengprisma; MT:Meettafel; 

AS:Afbeeldingssysteem; APD:Avalancbe fotodiode; HFA:Versterker; 

VS:Verdeelstation; T1,T2:Tellers; C:Computer; D-A:Digitaal/Analoog omzetter; 

R:x-t recorder; SA:Spectrum analysator. 

De straling van de lasers I en II wordt via het mengprisma bijeen gebracht, 

waarna de resulterende bundel via AS op de avalancbe fotodiode wordt 
afgebeeld. Het afbeeldingasysteem AS bestaat uit een vlakke en een holle 

spiegel waarvan de kromtestraal ongeveer gelijk is aan de afstand tot de 

fotodiode. Dit systeem veroorzaakt weinig terugkoppeling van de straling in 

de lasers. Dit is absoluut noodzakelijk, daar deze terugkoppeling instabiel 

gedrag van de laser kan veroorzaken [BRO 81]. 

Na versterking (HFA) wordt het fotodiode-signaal via een verdeelstation naar 

de tellers en spectrumanalysator geleid. Aan de teller r 1 is een. 

computersysteem gekoppeld voor opslag en verwerking van gegevens. Teller T2 
bezit een D-A omzetter, waarna het analoog signaal geregistreerd kan worden 

met een x-t recorder. 
Dit gedeelte wordt vooral gebruikt voor het langdurig registreren van het 

frekwentieverschil en voor het bestuderen van de opwarmverschijnselen van de 
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lasers. De spectrumanalysator wordt gebruikt bij de analyse van het 

meetsignaal en bij het instellen van de modulatieamplitude Af •. 
Voor een toereikend fotodiode signaal moeten de bundels na het mengprisma 
samen vallen en de hoeken tussen de bundels moeten klein zijn zoals bij 
interferometers (< 1 mrad). 
Ook ontstaat er siqnaal-verlies als op de fotodiode de golffronten van de 
beide bundels verschillende kromtestralen Rj(z) hebben en hun moderadius 

w(z) niet gelijk is. Dit signaalverlies is te berekenen uit [ROW 85]: 

_I_ = ___ 2_w_1J..:liO~w .... 2!0llO'----...,-
I 2 2 2 2 1 
opt [(w10 + w20 ) + (~) ]Ï 

I 

Hierin is 

- w10, w20 de kleinste moderadius in de lasers, en 

(3.6) 

- AL = z2 - z1, het afstandsverschil tussen de lasernulpunten (z=O) en 
het mengprisma. 

3.3. De reproduceerbaarbeid van Be-He-J2-lasers. 

Hoewel in publicaties dikwijls de nadruk wordt gelegd op de stabiliteit van 
dit type lasers en zeer nauwkeurige waarden worden gepubliceerd blijft de 
reproduceerbaarbeid van deze systemen toch het belangrijkste. Onder de 
reproduceerbaarbeid wordt hier verstaan het frekwentieverschil tussen de 
praktische situatie en de theoretische, waarbij alle systematische 

afwijkingen geëlimineerd zijn. Hierna worden, nadat enige eigenschappen van 
de TBE-systemen zijn gegeven die indirect van belang zijn voor de 
reproduceerbaarheid, de thans bekende storingsbronnen geanalyseerd en 
getoetst aan eigen waarnemingen. 
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3.3.1. Het uitgangsvermogen. 

Het uitgangsvermogen van de laser is gemeten als functie van de 
jodiumtemperatuur daar deze voor een belangrijk deel de absorptieverliezen 

bepaalt. De metingen zijn uitgevoerd met een fotodiode-vermogensmeter 
waarvan de relatieve onnauwkeurigheid is geschat op 20\. In fig. 3.2 zijn de 

resultaten van deze metingen weergegeven. De resultaten geven iets lagere 

waarden dan de berekeningen in hoofdstuk 2 aangeven. Dit is verklaarbaar 

daar in deze berekeningen de invloed van de P(33)-absorptie niet is 

meegenomen die vooral bij vermogens boven 100 pW een rol gaat spelen {par. 

3.3.5.1). 

p 
u 

(~W) 400 

1 350 

300 

8 10 12 14 16 18 20 

TJ (°C) 
2 

Fig. 3.2. Uitgangsvermogen THE-He-Ne-J2 lasers als funktie van de 

jodiumtemperatuur. 

3.3.2. Drift van de open resonator. 

22 

De resonator is zo ontworpen dat slechts minimale lengte variaties door 

temperatuurs-invloeden kunnen optreden. 

De drift is gemeten als frekwentievariatie tegen een gestabiliseerd He-Ne-J2 
systeem, waarbij het stabilisatiesysteem van de te meten laser buiten 

werking was gesteld. De frekwentievariatie is geregistreerd op een x-t 
recorder met behulp van de in fig. 3.1 geschetste meetopstelling. De drift 

is zonder acoustische afscherming om het lasersysteem gemeten, waarbij wel 
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de open ruimten tussen de spiegels, plasmabuis en absorptiebuis waren 

afgeschermd door middel van pvc-stofhoezen. In fig. 3.3 is een registratie 
van het frekwentiegedrag van de niet gestabiliseerde laser gegeven. 

6 ~m7~mTimmmn71~~~~~~~· 
Tijd 
{uren) 

1 
4 

2 

-20 -10 0 10 20 30 

Fig. 3.3. Driftregistratie van een niet gestabiliseerde He-Ne-J2 laser. 

De drift ~n de resonatorlengte veroorzaakt een frekwentievariatie van 20 
MHz/h wat bij een resonatorlengte van 0.25 m overeenkomst met 10 nm/h. 

3.3.3. Contrast van de absorptielijnen. 

Het contrast van de absorptielijnen, Ala/I, is lastig te meten, daar deze 
gesuperponeerd zijn op een sterk gekraad achtergrondprofiel, zie fig. 3.7. 
Rekening houdend met de schaalwaarde kan uit deze figuur voor de d, e, f en 



-3.9-

g- lijnen een contrast àla/I = 10-J worden bepaald bij een uitgangsvermogen 

van 160 vW (17,8 mW in de resonator). Het contrast is duidelijk lager dan de 

maximaal bereikbare theoretische waarde van 5.10-3 [CER 77-2], maar is 

bepaald bij een lage waarde van het uitgangsvermogen. Bij hogere vermogens 

neemt het contrast toe maar is niet meer met onze middelen te meten, daar de 

absorbtielijnen dan niet meer samenvallen met de top van het 

achtergrondprofiel. Verder voldoet het intra-resonatorvermogen dan niet meer 

aan de door het CIPM voorgeschreven waarde van 15±10 mW,zie par. 2.5. 

In de figuren 3.4.a en 3.4.b zijn oscilloscope beelden van enkele 

absorptielijnen gegeven. Deze zijn na ruisfiltering sterk vergroot 

opgenomen. Het contrast kan aanmerkelijk worden verbeterd door de 

absorptiebuis-wand te verhitten tot 200°C [SCH 78-,]. Dit levert echter, 

door veranderde absorptiecondities, lijnverbreding en verschuiving op die 

hierna worden beschreven. De door CIPM voorgeschreven waarden voor de 

wandtemperatuur liggen tussen 16°C en 50°C (par. 2.5). 

Fig. 3.4.a. Fig. 3.4.b. 

"d-e-f-g-• absorptielijnen. "d" - absorptielijn. 

3.3.4. Effecten die de reproduceerbaarbeid direct beïnvloeden. 

De reproduceerbaarbeid van het He-Ne-J2 lasersysteem wordt door een aantal 

bronnen beïnvloed. Deze bronnen veroorzaken direct op indirect 



-3.10-

lijnverschuivingen of lijnasy .. etrie, waardoor bij stabilisatie 

frekwentieverschuivingen optreden waardoor de absolute reproduceerbaarbeid 

afneemt. 
Bet elektrisch systeem bezit primair een tweetal bronnen die deze 
afwijkingen kunnen veroorzaken, t.w.: 

- de fasegevoelige detector (PSD), en 
- het integrator systeem. 

De hier gebruikte fasegevoelige detector [PAR 78] vertoont drift op het 
uitgangssignaal. Deze drift worden in het regelsysteem gecorrigeerd via een 
off-set in de stabilisatiepositie. De invloed van de PSD-drift is 
gesimuleerd, door op het uitgangssignaal van de PSD een DC-off-set aan te 
bieden en de hieruit resulterende frekwentieverschuiving te meten. 
In fig. 3.5 is de frekwentieverschuiving Af als functie van de off-set 
grafisch weergegeven. 

off-set 70 
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60 

Cm V) 

l
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Fig. 3.5. Frekwentieverschuiving als functie van de PSD-off-set. 

De maximale helling bedraagt 2 kHz mv- 1. Daar de PSD-drift tot 5 mV per dag 
kan bedragen [SPR 83], levert de PSD een aaxiaale verschuiving van 10 kHz 
per dag("= 2.10- 11 ). . 
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De drift van de integratoren heeft hetzelfde effect, echter deze wordt 

bepaald door de eigenschappen van de operationele versterkers die zijn 

toegepast. Deze zijn zodanig gekozen, dat het drift effect verwaarloosbaar 

is ten opzichte van de PSD-drift. 

3.3.5. Effecten die de reproduceerbaarbeid indirect beïnvloeden. 

In het fysisch systeem komen een aantal bronnen voor, die aanleiding geven 

tot uiteindelijke frekwentieverschuivingen. De belangrijkste zijn: 

- zuiverheid van de modulatiefrekwentie, 

- asymmetrie van de lijnvorm t.g.v. naburige lijnen, 

- drukverschuiving van de absorbtielijn, 

- lijnverschuiving ten gevolge van dispersie-effecten, en 

- lijnverschuiving als functie van het intraresonator vermogen. 

Aan het einde van deze paragraaf worden kort nog enige minder belangrijke 
storingsbronnen besproken. 

3.3.5.1. Invloed van hogere harmonischen in de modulatiefrekwentie. 

Zoals al in hoofdstuk 2 is gemeld, veroorzaken hogere harmonischen in de 

modulatiefrekwentie extra lijnverschuivingen. Zelfs wanneer geen hogere 

harmonischen aanwezig zijn, kan lijnverschuiving optreden, immers bij de 

modelbeschrijving in hoofdstuk 2 is in eerste instantie uitgegaan van een 

symmetrisch lijnprofiel. Deze symmetrie wordt echter verstoord door het 
achtergrond Ne-lijnprofiel dat op zijn beurt weer vervormd is door de 

jodiumabsorptie (fig. 3.7). De asymmetrie van de verzadigde absorptielijn 

hangt dan ook af van de ligging t.o.v. het vervormde Ne-lijnprofiel. Bayer

Helms en Cerez [BAY 77, CER 77-1] hebben berekeningen uitgevoerd die de 

lijnverschuiving bij 3e harmonische detectie laten zien. De maximale 

verschuivingen liggen bij gangbare modulatieamplituden, àf < 3,5 MHz , m 
onder 25 kHz en blijven daarmee relatief klein ten opzichte van de hierna 

nog te bepalen verschuivingen. 
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Wanneer echter werkelijk hogere harmomischen in de modulatiefrekwentie 

voorkomen, verandert dit beeld. De coëfficienten-berekeningen voor A en B , · n n 
gegeven in de vergelijkingen (2.27) en (2.28) gaan dan over in: 

(3.7) 

(3.8) 

Hierin is: 

- V(fL) het fotodiodesignaal, evenredig met het vervormde Ne
lijnprofiel, met daarop gesuperponeerd de verzadigde 

absorptielijnen. 

- a2, a3 .... de amplituden, omgerekend naar frekwentiebreedte, van de 

hogere harmonischen aanwezig in het modulatie signaal. 

In tegenstelling tot het symmetrische lijnprofiel-model in hoofdstuk 2 
leveren nu A3 en s3 beiden een bijdrage tot de totale amplitude van de 3e 

harmonische. 

Berekeningen met het zeer gecompliceerde signaal Pu(fL) zijn moeilijk uit te 
voeren. Bayer- Helms e.a. [BAY 77] hebben de benadering van een Gaussisch 

lijnprofiel met superpositie van een Lorentz lijnvorm voor de verzadigde 

absorptielijn gekozen als benadering. Het effect op de nulpuntsverschuiving 

voor de 3e harmonische amplitude zoals door hen berekend, is gegeven in fig. 

3.6. 
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Fig. 3.6. Berekende frekwentieverschuivingen t.g.v. hogere harmonischen [BAY 

77]. 

In de grafiek is de genormeerde off-set A6m(Jl, van het nulpunt van de derde 

harmonische A3, geschetst als functie van de relatieve modulatie amplitude 

6 = àf /'Y voor de harmonischen a2, a 3, a 4 en a,.. 116 (J) is gedefinieerd 
m fJ)a "' m 

als àöm = àf/la' hierin is àf de frekwentie off-set t.g.v. de hogere 

harmonischen in het modulatiesignaal. 

Het effect voor de derde harmonische a3 staat aan de rechterkant van de 

grafiek uitgezet en is afhankelijk van de hellingsfactor a van het 

achtergrondprofiel. Hier is a gedefinieerd door: 
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I di I met c = Afm 
a = C df ' Aia (3.9) 

Voor de harmonischen a
2

, a
4 

en a
6 

is af te lezen dat voor een 

modulatieamplitude i < 6m < 3 st.eeds geldt dat A6m/(a2P/Af) i 3. 

De term a6 speelt hierin nog nauwelijks een rol. Voor een tweede harmonische 

met a2/Afm = 10-3 ontstaat dan een maximale frekwentieverschuiving 

Af 9 kHz bij la = 3 MHz 

De waarde voor la is een reële waarde, zoals hierna door metingen zal worden 
bevestigd. 

Hieruit volgt dat het aan te bevelen is, in verband met de gewenste hoge 

reproduceerbaarheid, a2 , 4tAfm < 10-3 te maken. De hier berekende waarden 

stemmen goed over een met elders gepubliceerde waarden [CER 77-1]. 

Voor het bepalen van de invloed van a
3

, a
5 

speelt nauwelijks een rol zoals 

uit literatuurgegevens blijkt [HEL 77], dient men a te bepalen. Zoals reeds 

gesteld is het lijnprofiel, wat betreft vorm, afhankelijk van de jodiumdruk 

en het intraresonator-vermogen. Een registratie van het lijnprofiel voor een 

bruikbare toestand, P =160~W en TJ =17,5°c, is gegeven in fig. 3.7. 
u 2 

Uit deze grafiek zijn met vgl. (3.9) de waarden voor a te bepalen: 

- a,b,c groep a ~ 2,5 

h,i,j groep a ~ 1,5 

- k,l,m,n groep a ~ 5 

- d,e,f,g groep 0 < a < 0,5 

Uit fig. 3.6 is af te leiden, dat voor 0,5 < 6m < 2 geldt dat 

a 

- A 6 ( 3 ) 
Dl 

a ~ 
Afm 

< 6. 

Voor if- = 10-3 volgt dan voor de a,b,c, groep Af 
m 

45 kHz bij la = 3 MHZ. 

Voor de h,i,j groep volgt analoog: Af = -27 kHz. 
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Fig. 3.7. Vorm van het werkelijk Ne-lijn profiel met absorbtielijnen. 

. . a3 3 
Ook hier moet de conclusie z~Jn dat~ < 10- terwijl het verder ook is aan 

m 
te bevelen een waarde öm ~ 1 in te stellen. Dit is in overeenstemming met de 

door CIPM aanbevolen waarde. 

Ook bij deze berekeningen stemmen de resultaten redelijk met de 

literatuurwaarden overeen (CER 77-1]. In fig. 3.8 is een spectrum gegeven 

van de modulatiefrekwentie fm gemaakt m.b.v. een fourieranalysator. 
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Fig. 3.8. Spectrum modulatiefrekwentie. 

a 
Uit fig. 3.8 mag geconcludeerd worden, dat voldaan is aan de eis~< 10-

3 

111 a 
respectievelijk A~< 10-

3
. 

111 
Met 6

111 
~ 1 kan dan bereikt worden dat IAfl < 5 kHz voor de lijnen 

a,b,c,d,e,f,g,h,i en j. 
Voor de groep k,l,lll,n is dit niet 1110gelijk, daar tt voor deze groep te groot 

is. 

3.3.5.2. Asy111111etrie ten gevolge van naburige lijnen en de daaruit 
resulterende lijnverschuiving. 

Daar de verzadigde absorptielijnen dicht bij elkaar liggen zoals 

bijvoorbeeld in fig. 3.7 is te zien, treedt overlap op. Dit veroorzaakt 

asy111111etrie van de lijnvorm, waardoor bij stabilisatie via 3e haraonische 
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detectie frekwentieverschuiving optreedt. Detectie via een PSD wordt 

uitgevoerd met een zekere modulatieamplitude Af waardoor het 
m 

uitgangssignaal van de PSD bij het "passeren" van een absorptielijn niet 

precies de 3e harmonische beschrijft, maar enigszins verbreedt 

(modulatieverbreding). Arndt [ARN 65] heeft voor een genormaliseerde 

Lorentzlijnvorm, te beschrijven met 

F(x) = - 1-
1 +i 

dit effect beschreven. Het genormaliseerde uitgangssignaal van de PSD is dan 

te schrijven als: 

n = 1,2,3, 

(;)n.[CC1-ix>
2 

+ 

[(1-ix) 2 

i = /-1 

C1-ix>t + 

De praktische situatie is te beschrijven met 

e.c. (3. 10) 

f Afm 
x = - en m = -, waarbij f de frekwentieafstand is gemeten van af de 

1a 1a 
ligging van de top van de absorptielijn. 

Voor de derde harmonische s3(x,m) volgt uit vgl. (3.10) na eliminatie van 

het complexe gedeelte: 

2 2
1
'
2 

1/2 
~ <<'" + 4~ ) - "> 
3 [-Bx + p 

m 

!M2 
1/2 

M1/2 2 + 4x2} + (3 + 3 - x 
1/21· ( 3. 11) + x ( 

2 
) 

(M2 + 4x2J 

Hierin is 

M = 1 - x2 + m2 

p = + voor x .LO en p -1 voor x < 0. 
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(Elders gepubliceerde uitdrukkingen [OOR 77] voor S
8

(x,a) en s3(x,m) zijn 

niet geheel juist}. In fig. 3.9 is het verloop •geplot• van s3(x,m) met m 

als parameter. De vorm stemt zeer goed overeen met registraties van het PSD

signaal bij het doorlopen van het frekwentiegebied rond de absorptielijnen 
zoals blijkt uit fig. 3.10 waar de k3s3(f, Af

11
) waarden geregistreerd zijn 

voor de belangrijkste absorbtie lijnen. Hier is k3 een schaalfactor. 

Fig. 3.9. Verloop s3(x,m) metmals parameter. 

De hiervoor gegeven beschrijvingsmetbode is geschikt voor het bepalen van de 

lijnbreedte, die niet direct te meten is in verband met de signaalgrootte, 

zoals ook uit fig. 3.7 is af te leiden. 
De bij vgl. (3.10) gedefinieerde grootheden x en m geven de verhouding K = 
f 11 
~ en voor de nulpunten van s3(x,m) daarmee: 

11 

(3.12) 

Met vgl. (3.12) kunnen nu de registraties zoals in figuren 3.9 en 3.10 zijn 

gegeven worden gekoppeld, althans de buitenste lijnen van 4e groepen, 

waarvan de vorm het minst gestoord is door de nabijgelegen lijnen. 
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Fig. 3.10. Verloop van k3s3(f,Afm) -waarden voor de absorbtielijnen van 

127J 
2' 

Door nu van een deel van één lijnengroep k3s3(f,Af) te registreren, kan 

hieruit f(O) worden bepaald en, met de toegepaste modulatieamplitude Afm, de 

verhouding !~0 >. Voor een aantal waarden van 1a en Afm is met behulp van 
m ~ 

vgl. (3.11) de verhouding m berekend zodat nu met vgl. (3.12) onmiddelijk 

1a is te bepalen. In fig. 3.11 is voor de door CIPM aanbevolen waarde Afm 

3 MHz het verband tussen 1a en ~ weergegeven. 
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Af = 3 MHZ 
m 
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Fig. 3.11. Verloop van~ als functie van de lijnbreedte "a· 

De hierna nog toe te passen lijnbreedten "a zijn met de hier ontwikkelde 
methode bepaald. Voor de gangbare condities, zie par. 2.5, liggen de 

lijnbreedten in het gebied 

2,5 < "a < 3,3 

"a is afhankelijk van de jodiumdampdruk en het intraresonatorveraogen, die 

beidèn lijnverbredend werken. De gemeten waarden stemmen overeen met elders 
[BRI 77] op andere wijze bepaalde waarden. 

Naast de lijnbreedte kan met behulp van vgl. (3.11) ook de lijnverschuiving 
berekend worden [CER 77-1], die ontstaat wanneer overlap tussen aangrenzende 
lijnen optreedt. Dit effect is geschetst. in fig. 3.12. 
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0 -x 

Fig. 3.12. Lijnverschuiving ten gevolge van de overlap van s3(x,m). 

De lijnverschuiving van b.v. lijn I is nu direct te bepalen met behulp van 

vgl. ( 3. 11). 

KII 5J,II (àx,m)la 
KI a s3,I (O,m)/3x 

K
1 

en K[ zijn schaalfactoren. 

(3.13) 

Voor deze lijnafstanden àx mag gesteld worden K1=K[. De lijnen geregistreerd 

in fig. 3.10 worden door dit effect allen iets in frekwentie verschoven 

afhankelijk van de frekwentie afstand tot de buren én de modulatieamplitude 

àfm. 

Voor deze lijnen is de frekwentieverschuiving àf berekend als functie van 

àfm voor la= 3 MHz. De resultaten zijn weergegeven in de figuren 3.13 en 

3. 14. 

De hier berekende verschuivingen zijn ~ rechtstreeks te meten met de 

frekwentiemeetopstelling door één laser te stabiliseren en van de te testen 

laser bij stabilisatie àfm te varleren zoals elders is gepubliceerd [CER 

77]. Deze meting wordt i.h.a. verstoord door een tweede effect, dat eveneens 

een frekwentieverschuiving veroorzaakt bij variatie van àfm. Dit effect zal 

in par. 3.3.5.4 geanalyseerd worden. 
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Fig. 3.13. Fig. 3.14. 

Frekwentieverschuivingen ten gevolge van overlap absorptielijnen . 

Het is echter met een zeer stabiele meetopstelling mogelijk via de PSD een 

"uitgere~te• registratie van de lijnvormen uit fig. 3.10 te maken en daaruit 

voor de daarbij toegepaste Af• de verschuiving grafisch te bepalen. 

Hiertoe wordt de helling uit de registratie bepaald alsmede de verplaatsing 
ten gevolge van de "staart• van de aangrenzende lijnen, zie ook fig. 3.12. 

De frekwentieschaal kan worden vastgesteld uit de -bekende- afstand tussen 
de lijnen. In fig. 3.15 is zo'n registratie van ded-en e lijnen opgenomen 

waaruit de verplaatsing van de d- lijn is vastgesteld. 
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Fig. 3.15. Registratie vand-en e lijnen voor bepaling van de 

lijnverschuiving. 

In tabel 3.1 is de gemeten en berekende verschuiving voor de hier genoemde 

lijnen gegeven. Doordat de registratie met een niet gestabiliseerde 

resonator moet worden gemaakt, is deze soms enigszins gestoord door 

resonatordrift. Hierdoor is de relatieve onnauwkeurigheid in de bepaling van 

Af hoog: deze is geschat op 30\. De gemeten waarden zijn Afi, de berekende 

Afii' bij een instelling: Afm 3 MHz en la ~ 3,0 MHz. 
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Tabel 3.1. Frekwentieverschuiving t.g.v. overlapping bij 

àfm = 3 MHz , 1a ~ 3,0 MHZ 

Abs. a b c d e f g h i j k 1 m n 
lijn 

àfi(KHz) 28 10 -35 12 0 0 -12 0 0 0 36 -36 

(gem.) 

àfii(KHz)l 33 13 -46 7 -2 0 -6 0 -1 47 -45 

(ber.) 

3.3.5.3. Lijnverbreding en -verschuiving ten gevolge van 

jodiumdrukvariaties. 

32 -32 

28 -31 

Ten gevolge van elastische en inelastische wisselwerkingen tussen de jodium 

moleculen treedt verbreding en verschuiving van de absorptielijnvorm op (DEM 

82]. 

De lijnverbreding en lijnverschuiving zijn beide proportioneel met de druk. 

De lijnverbreding is te bepalen uit (BRI 77]: 

1a= ~n (~+KP), (halve lijnbreedte gemeten op ~0 (HWHM)) 
to 

Ken t 0 zijn reeds in vgl. (2.15) gedefinieerd. 

(3.14) 

Ten gevolge van de lijnoverlapping zoals hiervoor beschreven, treedt bij 

verbreding ook een extra frekwentieverschuiving op doch deze is klein, 

enkele KHz, vergeleken bij de directe lijnverschuiving ten gevolge van de 

drukvariaties. 

Verder zal de richting van de verschuiving resulterende uit drukverbreding 

afhangen van de positie van de lijn ten opzichte van naburige lijnen. De 
directe lijnverschuiving is te beschrijven met [DEM 84]. 

(3.15) 

Hierin is 
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- N de deeltjesdichtheid in de jodiumdamp (m-3), waarbij N- P, 

- v de gemiddelde relative deeltjessnelheid (m s-1), 

- o de doorsnede voor elastische wisselwerkingen (m2). 
s 

De lijnverschuiving is volgens (3.15) voor alle lijnen gelijk. Dit stemt 

goed overeen met eigen metingen, waarbij de lijnverschuiving is gemeten als 

functie van de jodiumdruk. In fig. 3.16 in deze verschuiving voor de e-lijn 

gegeven. De e-lijn vertoont zeer weinig lijnverschuiving door het 

overlappingseffect (zie fig. 3.14). 
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Fig. 3.16. Lijnverschuiving ten gevolge van jodiumdrukvariatie. 

Het bovenstaande verklaart waarom van Oorschot [OOR 77] er niet in slaagde 

via het overlappingsmodel de lijnverschuiving ten gevolge van 

jodiumdrukvariaties te beschrijven: lijnverbredingseffecten en directe 

lijnverschuiving t.g.v. drukvariaties dienen apart te worden behandeld. 
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3 .. 3.5.4 Lijnverschuiving ten gevolge van dispersie-effecten. 

Bij metingen van de frekwentieverschuiving als functie van de modulatie
amplitude bleek, dat deze groter was dan de in de figuren 3.13 en 3.14 

gegeven waarden, waarbij de extra verschuiving steeds gelijk gericht was 

voor alle absorptielijnen. In fig. 3.17 zijn de resultaten van eigen 

metingen voor enige lijnen gegeven. 
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Fig. 3.17. Frekwentieverschuiving bij variatie van de modulatie amplitude. 

Het is duidelijk dat naast de frekwentieverschuiving ten gevolge van 

overlapping van lijnen nog een extra effect aanwezig is [SCH 78-1]. Daar bij 

toename v~n modulatie amplitude ook de resonatorcondities zich wijzigen ligt 
het voor de hand hier de oorzaak te zoeken. 

In principe zijn twee bronnen aan te wijzen, die een extra asymmetrie van de 

lijnvorm veroorzaken en daarmee een mogelijke frekwentieverschuiving: 

a. Diffractieverliezen. 

Bij frekwentiemodulatie door laserlengte-modulatie wijzigt zich volgens de 
uitdrukkingen voor de mode-radii w1 resp. w2 (zie appendix I) de 
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bundeldiameter en daarmee de diffractieverliezen. Bij toename van deze 

modulatieamplitude zullen deze verliezen dan ook toenemen. Vooral bij grote 

modulatieamplituden en bij kleine capillairdiameters d kan dit een rol 

spelen. Door het hierna te bespreken dispersie-effect verandert de 

bundeldiameter meer dan op grond van de "normale" lengtemodulatie mag worden 

verwacht. 

Deze diffractieverliezen spelen een belangrijke rol bij "Lamb-dip" 

gestabiliseerde lasers, waar de modulatieamplituden groter zijn dan bij de 

hier behandelde systemen. Zoals gemeld in hoofdstuk 11 zijn deze effecten 

ook eerder door ons gemeten [VER 79-2]. Voor de He-Ne-J2 lasers is de 

invloed klein, zoals later zal worden aangetoond. 

b. Variatie van uitgangsvermogen door frekwentie-afhankelijke bundeldiameter 
variaties. 

Ten gevolge van de lengtemodulatie varieert de bundeldiameter en daarmee het 

uitgangsvermogen, daar 

2 pu ~ w !vgl. (2.9)) 

Door dispersieeffecten is de variatie in w groter dan op grond van 

lengtemodulatie mag worden verwacht: dit wordt in de literatuur als het 

"gaslens"-effect aangeduid. Hierna zal dit kort worden besproken, waarna de 

gevolgen voor onze lasersystemen zullen worden berekend. 

De dispersie-effecten treden op bij de versterking van de bundel in het He

Ne-gas en bij de absorptie door de jodiumdamp. De effecten in de jodiumdamp 

zijn veel sterker bij het absorptie proces dan bij het versterkings proces; 

dit wordt veroorzaakt door het verschil in lijnbreedte tussen het 

neonlijnprofiel en de absorptielijnen [CER 83]. 

De brekingsindex n(w) van het absorberende gas kan worden berekend uit de 

elektrische susceptibiliteit x'(w) volgens: 

I 

n(w)-1 = 2wx (w) (3. 16) 
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Letokhov [LET 77] heeft voor een lasersysteem aet een absorberend qas de 

volgende uitdrukking voor x'(w) afgeleid: 

- 1L aa 
x'(w)--

la hk 

waarin -k het golfqetal, k-2' ).. 

1 
- A = (Q2 + {la·2w)2)2 

1 
- B = [02 + (2w l )2 (1 + 25)) 2 (S-l) 

a -1 
Q = w - wa = 2w(f - fa) (s ) 

s = f , de verzadigingsparameter van de absorptielijn. 
a 1 

(3.17) 

~2 
u = ( M ) , M is de massa van bet jodiummolecuul, k

8 
de constante 

van Boltzmann en T de absolute teaperatuur van de jodiuadamp. 

- aa de totale absorptiecoëfficient. 

Hier is voldaan aan ku >> 1 zodat met vgl. (3.16) voor vgl. (3.17) 

geschreven kan worden: 

Daar de intensiteit van de laserbundel te schrijven is als 

2 
-2(~'-) 

I = I e w 
- 0 

gaat daarmee de uitdrukking voor S over in: 

s 

2 
-2(~'-) 

so e w - Io met 5
0 

- 1 a 

(3.18) 

(3.19) 

De verzadigingsparameter en daarmee na is afhankelijk van de radius r. 
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Hierdoor treedt een wijziging in de kromming van het golffront op; er treedt 

dispersie op in de richting van r. Deze dispersie hangt volgens vgl. 3.18 

van de frekwentie af en werkt als een frekwentie-afhankelijke negatieve lens 

voor f > fa en als een frekwentie-afhankelijke positieve lens voor f < fa. 

Dit wordt het •gaslens•-effect genoemd. Hierdoor ontstaan bij variaties in 

de laserfrekwentie bundeldiameter-variaties en daarmee variaties in het 

uitgangsvermogen. 

Tijdens de frekwentievariatie rond f treedt hierbij, door verzadigde a 
absorptie een extra frekwentieverschuiving df op die door Ghosh [GHO 83] is 

geschat op 30 KHz. Daar dit voornamelijk door verzadigingseffecten rond r=O 

kan optreden, op de bundelgrens r=2w is s~o en treedt geen verzadiging op, 

kan dit verklaart worden als een kromtestraalvariatie dR van de 

laserspiegels [RRA 75]. 

Voor het verband tussen dR endfis af te leiden (appendix III-1): 

dR 

Hierin is 

-~L Q1 
2' f 

w 

R de kromtestraal van de laserspiegel, 

- 2w de bundeldiameter, en 

- L de resonator lengte. 

(3.20) 

Uit de in appendix III-2 gegeven relaties voor w
1 

en w
2 

volgt hun 

afhankelijkheid van R zodat daarmee dR in de relative bundel-radius-variatie 
dw · · d kk ;- 1s u1t te ru en. 

dw1 dw2 Voor de hier toegepaste vlak-holle spiegelconfiguratie is nu - en - te 
w1 w2 

bepalen. 

Dit leidt met vgl. (3.20) tot (zie appendix III-2) 

(holle spiegel) (3.21) 
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(vlakke spiegel) (3.22) 

Uit vgl. (2.9) is nu het verband met de variatie in het uitgangsvermogen te 

bepalen: 

2 dw. 
w 

Pu wordt gemeten achter de vlakke spiegel. Met w1 = 0,31 mm en df = 30kHz 
volgt nu met de waarden voor R1, L en f: 

Bij een contrast~= 0,1\ betekent dit, dat de relatieve vermogens
variatie 17\ van het contrast bedraagt, ofwel 

Analooq volgt 

c en C zijn correctiefactoren waarmee de Lorentzlijnvorm van de 
w2 w1 

absortielijnen gecorrigeerd kan worden voor boven beschreven dispersie-
effecten [CER 83, GHO 83]. 

Het totale resulterende lijnprofiel bestaat nu uit de Neon

versterkingakromme (Gaussisch met Lamb dip), gecorrigeerd voor de R(127) en 

P(33) lijnabsorptie en constante achtergrondabsorptie, met daarop 
qesuperponeerd een voor dispersie-effecten gecorrigeerd Lorentzlijnprofiel 

van de verzadigde absorptie. 
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Ghosh [GHO 83] heeft voor een benaderd profiel, Gaussisch en zonder 

correctie van de P(33) lijn, het verloop van s3(f,àfm) bepaald. De dispersie 

correctiefactor is daarbij bepaald volgens ë = (Cw1tcw2l/2. 

Bij een ë-waarde van 0.063 geeft hij een vrijwel lineaire modulatie 

verschuiving, voor 2,5 < Afm < 5, van-16kHz I MHz(Af )' 
m 

Lineaire extrapolatie leidt voor de hier berekende waardeC 0,10 tot een 

modulatieverschuiving van 25,6 kHz/MHz(Af )' 
m 

Worden nu de theoretisch berekende waarden (fig. 3.13 en 3.14) van de lijnen 

gegeven in fig 3.17 gecorrigeerd voor deze modulatieverschuiving, dan blijkt 

de overeenstemming goed te zijn met gemeten waarden, zoals blijkt uit fig. 

3.18 waar de berekende, gecorrigeerde, waarden de, he en lc met 

stippellijnen zijn aangegeven. Ook bij eerder door ons gepubliceerde waarden 

[SCH 78] blijkt de bovenstaande analyse een goede verklaring te leveren voor 

de gemeten modulatieverschuiving. 

Een verbetering van de beschrijving kan worden bereikt door ook de "Lamb

dip" en P(33)-lijninvloed (fig. 3.7) in de berekeningen mee te nemen. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de werkelijke lijnbreedte 1 , a 
daar vooral bij grotere modulatie amplituden de lijnverschuiving ten gevolge 

van lijnoverlapping sterk toeneemt bij toenemende lijnbreedte. 

Twee effecten kunnen bij frekwentiemodulatie mog asymmetrie in de 

Lorentzlijnvorm veroorzaken, namelijk: 

- diffractie-variaties door modulatie zonder spiegelkanteling,en 

- diffractie-variaties door modulatie met spiegelkanteling. 

De diffractie-variaties door modulatie zijn te bepalen uit variaties dw1 in 

de bundelradius ten gevolge van lengte- en daarmee frekwentie-modulatie van 

de resonator. 
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Fig. 3.18. Vergelijking van de berekende lijnverschuivingen uit fig. 3.13 en 

3.14 met dispersiecorrectie, met gemeten waarden uit fig. 3.17: 

dw 
De relatieve variatie ---1 is te bepalen uit vgl. (AI-6) via partiële 

w1 
differentiatie naar de lengte L. Met äfm = 3 MHz en w = 0,31 mm volgt met de 

eerder gebruikte gegevens voor L en R1: 

dw1 = 9 2,5 . 10-

Met vgl. (2.3) is nu de diffractie variatie te berekenen. 

Er geldt: 

1 - e 

en daaruit: 

1 d 2 
--(-) 

2 w1 
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(3. 23) 

d p d p 
Met de capillairdiameter d=1.2 mm en de benadering ____ u~~ volgt 

Pu max 
uiteindelijk 

d(Pu) ., - 2,3 . 10-11 
p 
u 

De afname werkt de toename door dispersie-effecten tegen doch is 

verwaarloosbaar. 

Tijdens de modulatie kan de laserspiegel tevens kantelen. Hierdoor zwaait de 

laserbundel in het capillair, waardoor extra diffractieverliezen kunnen 

optreden. Doordat het capillair uiteinde zich kort bij de spiegel s 1 
bevindt, mag voor deze verliezen de bundelverplaatsing op s1 in beschouwing 

worden genomen. Volgens vgl. (2.23) is deze bundel-verplaatsing te berekenen 

uit: 

Analoog aan het voorgaande en met de benadering, dat deze bundelverschuiving 

als een effectieve vermindering van de capillairdiameter kan worden 

beschouwd, volgt voor de variatie in het uitgangsvermogen: 

en met d(d) ., - R1a, 

. 
Voor een reële hoekvariatie Aa=0,1 bij d=1,2 mm, w1=0,31 mm en R1=600 mm 
volgt met vgl. (3.24): 
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~- -6 p - 2, 6 . 10 
u 

Vergelijking met de dispersie-effecten leert, dat deze waarde een factor 10 
• 

onder deze waarden van deze effecten ligt, zodat een hoekvariatie van 1 

~ toelaatbaar is. 
• 

Statische hoekaeting met een resolutie van 0,1 heeft hier echter geen 

waarneembare hoekvariatie aangetoond. 

3.3.5.5 Frekwentieverschuiving bij veraogensvariatie. 

Daar in enige laboratoria bij variatie van het intra-resonator-vermogen Pi 

frekwentieverschuivingen zijn geconstateerd [LAY 81], zijn ook door ons 
hiertoe metingen uitgevoerd. 

De bevestiging van de absorbtiebuis werd daartoe zo gemodificeerd dat deze 
draaibaar werd om de langsas. Hierdoor werd in de resonator een extra 

instelbare verliesfactor aangebracht, via daarmee samenhangende de-justage 
van de Brewster-vensters t.o.v. de plasmabuis positie. 

In fig. 3.19 is het resultaat van een tweetal metingen aan de 
lijnverschuiving van de d- en e- absorptielijnen gegeven. 
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Fig. 3.19. Frekwentieverschuiving bij variatie van het uitgangsvermogen. 
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De grafiek toont een lichte frekwentieverschuiving voor de d-lijn terwijl 

deze voor de e-lijn nagenoeg verwaarloosbaar is. 

De verschuiving van de d-lijn is gedeeltelijk verklaarbaar uit de toename 

van de lijnbreedte bij toename van het vermogen. Deze verbreding verloopt 

volgens [BRI 77]: 

1a 1 /(1 + S) ap 

met -1 de vermogensverbrede lijn a 
- 1ap de drukverbrede lijn (vgl. (3.14) 

- S de verzadigingsparameter, S = }-
a 

Hier is 1ap bepaald (P=22 Pa) uit een lijnbreedtemeting bij Pu=150 ~W, zoals 

voorheen is beschreven in par. 3.3.5.2 (1a=3,1 MHz). In fig. 3.19 is de 

berekende lijnverschuiving van de d- en e-lijn als functie van de 

vermogensverbreding gestippeld weergegeven. Deze verschuiving is weer 

volgens vgl. (3.13) berekend en is, voor de d-lijn, iets groter dan de 

gemeten waarde. Voor de e-lijn is de overeenkomst beter. De 

vermogensverschuiving is hier redelijk verklaarbaar uit de lijnverbreding, 

maar is veel kleiner dan elders gemeten is [LAY 81]. Hierbij dient te worden 

opgemerkt, dat in andere laboratoria verschuivingen vergelijkbaar met de 

hier gegeven waarden zijn gemeten [ROW 81]. De afwijkingen tussen de 

meetwaarden verkregen in de verschillende laboratoria zijn verklaarbaar uit 

de verschillen in resonatorstructuur, diffractieverliezen en S-parameters en 

zijn met de hiervoor gegeven informatie te berekenen. 

3.3.5.6 Invloed van minder belangrijke effecten voor lijnverschuiving. 

Nog enige fysische effecten veroorzaken lijnverbreding die echter gering is. 

De bekendste zijn: 

- time of flight. 

Dit is de verbreding ten gevolge van de vluchttijd van de moleculen door de 
-

laserbundel. Dit effect is te berekenen uit [LET 77] : àf=2~· 
- 2 -1 Bij v,.10 ms en do:0,6mm, volgt hiervoor dit effect: l:.f;s3 ~~Hz. 
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De hieruit resulterende lijnverschuivingen zijn uiteraard verwaarloosbaar. 

- recoil effect. 

Interactie van straling met de absorberende jodium moleculen veroorzaakt een 

lijnsplitsing van enige kHz. 

Naast deze splitsing veroorzaakt dit effect ook een kleine lijnverschuiving, 

te berekenen uit [DEN 82]: 

Hier zijn k8 en h de constanten van resp. Boltzmann en Planck en M is de 

massa van het jodiummolecuul. De eerste term staat bekend als het tweede 

orde Doppler-effect en de tweede term als recoil shift. De verschuiving is 
verwaarloosbaar ten opzichte van de hiervoor beschreven effecten, zoals uit 
een afschatting volgt.(M=127.6,6.10-27kg, h=6,6.1o-34Js, k8=1,38.to23JK- 1) 

3.3.6 Afschatting van de reproduceerbaarbeid van de THE He-Ne-J2 
lasersystemen. 

In het voorgaande zijn diverse effecten behandeld, die een frekwentie 

verschuiving tot het gevolg kunnen hebben en daarmee de fysische 
reproduceerbaarbeid beïnvloeden. 
Voor het geheel kan nu een afschatting worden gemaakt in termen van een 

totale frekwentieverschuiving, die gemiddeld in deze systemen kan voorkomen. 

In tabel 3.2 is een samenvatting van de belanqrijkste effecten en de daarbij 
behorende gemiddelde verschuiving gegeven. 
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Tabel 3.2. Frekwentie verschuivingen bij THE-lasers. 

Bron 

Integratoren 

PSD 

Overlapping lijnen 

Gaslens effect 

I Gemiddelde drift 

< 1 mV/dag 

< 5 mV/dag 

Afhankelijk van lijnafstandl 

d-e-f-g lijnen 

- 25,6 kHz/MHz 

Vermogensverschuivingl < 0.05 kHz/pW 

Frekwentie ver

schuiving 

< 2 KHz 

< 10 KHz 

< 5 KHz 

< 7 KHz 

f.(llfm) <O, 25MHzl 

< 2 KHz bij 

l1Pu < 25 IJW 

Drukverschuiving 11,8 Hz/Pa < 2 KHz bij 

Harmonischen in de 

modulatie 

llTJ < 0,1 K 
2 

Afhankelijk van helling van! 10 KHz 

het profiel en amplituden 

van harmonischen 

Uitgaande van deze gegevens zal de ingestelde frekwentie hier steeds binnen 

± 17 KHz - 95\ interval van de gewenste waarde liggen. 

3.4. Enige vergelijkingametingen met een NBS He-Ne-J2 lasersysteem. 

I •gas . . . 'd 4 20N 127J 1 h . 1 n , 1s en1ge tlJ een He- e- 2 asersysteem van et Nat1ona 

Bureau of Standards U.S.A. ter beschikking geweest om vergelijkingsmetingen 

met de THE-systemen uit te voeren. Het HBS-systeem is eerder elders (LAY 81] 

beschreven. De metingen zijn uitgevoerd met de frekwentie-meetopstelling 

zoals die in par. 3.1. is beschreven. 

Voor de metingen is TH-laser no 2 ingezet terwijl het NBS-systeem op de 

plaats van laser TH-no 1 werd gepositioneerd. 

De NBS laser bezit een andere mechanische opbouw, doch heeft dezelfde 

spiegelconfiguratie bij een resonator lengte van 300 mm. 
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Opzienbarend is de lage transmissie coëfficient van de uitkoppelspiegel 

(0,07\) waardoor het intra-resonatorvermogen bij de aanbevolen 

uitgangswaarde, Pu=100~W, zeer hoog is en niet voldoet aan de door CIPM 

aanbevolen waarden. 

Tijdens de meetperiode zijn frekwentieafstanden gemeten tussen de 

absorbtielijnen van beide systemen. De~e metingen zijn enkele keren 

uitgevoerd waarbij de NBS-laser werd gestabiliseerd op de lijnen d,e,f,g,h,i 

en j en de THE-laser op de lijnen a,b,c,d,e,f,g,h,i en j. Een 

representatieve set van meetgegevens is opgenomen in tabel 3.3. Beide 

lasersystemen waren ingesteld op een modulatieamplitude 

Af.=3 MHz en een jodiumtemperatuur van 18°c bij een uitgangsvermogen van 

100~W. 

Ten opzichte van deze waarden blijven alle verschillen relatief binnen 
9.10- 11 , voor de meest gebruikte d- t/m j- lijnen is dit 5.10- 11 . Het gro

tere verschil voor de metingen met de THE-a en b lijnen is mogelijk te wij

ten aan rest-effecten van de 3e harmonischen in de modulatiefrekwentie, 

waarvoor later nog een extra filter is ingebouwd. 

Vanwege de beschikbare tijd zijn niet alle metingen met de a-,b- en -c 

lijnen hier uitgevoerd. Het resultaat mag als positief worden beoordeeld, 

als men bedenkt dat het hier gaat om systemen, die beide voor praktische 

toepassingen zijn ontwikkeld. De modulatieverschuiving voor de NBS-laser 

gemeten bij Pu = 100 ~W, vertoonde een identiek gedrag als de TBE-laser 

(fig. 3.17). Daarentegen gaf de ver.agensverschuivingsmeting aan het NBB

systeem een heel ander beeld te zien dat het TBE-systeem. Een gemiddelde 

helling van -0,63 kHz/pW bij variatie van het uitgangsvermogen tussen 10 en 

200 ~W werd hier vastgesteld. Het intra-resonatorvermogen varieert hierbij 

tussen 14,3 mw en 285,7 mW en voldoet derhalve niet aan de door CIPM aanbe

volen waarden. 
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Tabel 3.3. Frekwentieverschillen NBS en THE lasers bij stabilisatie op 

verschillende absorptielijnen (MHz). 

I NBSI 
THE d e f g h i j t 

I I I I I 

I a I 331 
134.848 

411 
147 I 717 

451 
299.976 

I I I 1 

b I 191 
126.003 

27, 
138.872 

321 
291.132 

I I I I 

I c 
-1\ 

117,889 130,75~1 283,01~1 
I I I I I I I 

I d 12.86:1 
231 

26.247 
171 

39.43~ 
121 

143.189 
151 

165.131 
181 

186.699 

I I I I I I I I 

I e 
-1, 

12.86Q I 171 
13.38Q 

131 
26.574 130,32~1 101 

152.265 
131 

173.833 

I I I 
9 11 

I I I I I I 

q 39.42:1 
-21 

26.559 
-16\ 

13 I 182 103.75~1 125.70~1 147.26:1 

I I I I I 1 I 

h 
131 

143.190 130.32:1 
-5, 

116.948 103.75;1 I -3, 
21.936 

-31 
43.501 

I I I I I I I 

i 
111 

165.127 152.2sil 
-71 

138.885 
-4, 

125.690 21. 94~ I I 21.56~1 
I I I I I I I 

j 
-131 

186,668 
-41 

173,816 
111 

160,446 
-81 

147,251 43,50;\ 
-51 

81,560 I 

N.B. 

Behalve het frekwentieverschil tussen de betreffende lijnen, is in elk hokje 

ook het frekwentieverschil, in KHz, aangegeven met de door CIPM [MET 84] 

aangegeven waarden. 
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Fig. 3.20. Frekwentieverschuivingen door vermogensvariatie bij de NBS-laser. 

Eerdere internationale vergelijkingen [LAY 81] hebben deze metingen 

bevestigd. Een verklaring voor deze verschuiving is tot nu niet gegeven. 

Rowley heeft de spiegelradii gewijzigd en vindt een relatief grote 

frekwentieverschuiving voor de NBS configuratie [ROW 81]. 

Deze is echter dezelfde als door TBE wordt toegepast maar bier zijn 
nauwelijks" frekwentieverschuivingen gemeten! Daar in de NBS-laser een nauw 

capillair (d=1 mm) wordt toegepast, kunnen diffractieverliezen door 
spiegelkanteling een rol spelen zoals in het voorgaande is beschreven. 

Daarnaast kunnen ook de grote variaties in het intra-resonatorvermogen en 
daarmee in de verzadigingsparameter s inwloed hebben, daar hiermee de 

brekingsindex na(f,S) varieert, zie vgl. (3.18). Hiermee varieert t,g.v. het 

gaslens effect de daarbij optredende frekwentieverschuiving Af op de as van 
de laser. Met de vergelijkingen (3.20), (3.21) en (3.22} is dan een 
bijbehorende dispersiecorrectie te berekenen, waaruit met de door Gbosh 

ontwikkelde methode dan weer de frekwentieverschuiving als functie van S kan 
worden bepaald. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat de systematische afwijkingen en 
daarmee de reproduceerbaarbeid van de He-He-J2 lasersystemen bepalend zijn 
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voor de nauwkeurigheid. Toch is het ook van belang, dat de stabiliteit van 

het systeem zodanig is dat het meetproces niet nadelig beïnvloed wordt. 

Praktisch betekent dit dat de instabiliteiten niet groter zijn dan de 

kleinste systematische effecten. 

Tijdens de vergelijkingametingen met het HBS-lasersysteem zijn 

frekwentieverschillen en bijbehorende standaardafwijkingen gemeten. 

De standaardafwijking S bij deze verschilmeting bezit bijdragen van het THE 
V 

en het NBS systeem: 

s 
Indien STHE ~ SNBS volgt dan STHE = ,;. 

In fig. 3.21 is het gemeten verloop van Sv voor bovengenoemde metingen 

uitgezet. De metingen zijn uitgevoerd gedurende± 8 uur, waarbij Sv is 

berekend uit 10 metingen van de verschilfrekwentie tussen het THE en NBS 

systeem bij een frekwentie-middelingstijd van 10 sec. 

2 _9 o __ ____!l __ o _ 

• 0 0 0 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

meting nr. 

Fig. 3.21. Verloop van de standaardafwijking S . 
V 

De resultaten leren dat beide systemen een voortreffelijke stabiliteit 

bezitten, zodat voor wat betreft het THE-systeem voldaan is aan de eis dat 

de stabiliteits afwijkingen, di 2STHE' vergelijkbaar zijn met de kleinste 
systematische afwijkingen die in tabel 3.2 zijn opgenomen. In hoofdstuk 4 

zijn nog enige resultaten van vergelijkingen tussen THE-systemen opgenomen. 
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Hoofdstuk 4. 

Frekwentiemetingen. 

4.1. Inleiding. 

De hiervoor beschreven gestabiliseerde He-Ne-J2 lasers hebben bewezen zeer 

stabiele lichtbronnen te zijn. Tezamen met de frekwentie meetopstelling 

kunnen ten opzichte van deze bronnen frekwentieverschillen tot 1 GHz worden 

gemeten met een resolutie beter dan 1 KHz. Uit deze verschillen kunnen weer 

absolute frekwentie-waarden en daarmee, via de lichtsnelheid, 
golflengtewaarden worden vastgesteld. 

De afgelopen jaren zijn, met de in hoofdstuk 3 beschreven apparatuur, 

diverse metingen uitgevoerd, die zijn onder te brengen in de volgende 

gebieden: 

I Vergelijkingsmetingen tussen op de THE ontwikkelde He-Ne-J2 lasers 
en lasers van buitenlandse laboratoria voor het op peil houden en 

verbeteren van de internationale lengtestandaard. 

II Onderzoek van het frekwentiegedrag van in eigen beheer en met 

andere afdelingen binnen de THE ontwikkelde gestabiliseerde 
laser lichtbronnen. 

III Kalibratie van laserlichtbronnen in gebruik bij de Nederlandse 

industrie. 

IV Speciale metingen. 

In dit hoofdstuk zullen kort de resulaten uit deze vier toepassingsgebieden 

worden besproken. 

Enkele van deze resultaten zijn reeds eerder gepubliceerd [KON 79]. 
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4.2. Verqelijkinqsaetingen tussen Be-Ne-J2 lasersystemen. 

Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, fungeert de He-He-J2 laser thans als 

lenqtestandaard. Daar de ontwikkeling in Nederland in het Laboratorium voor 

Lengtemeting van de TBE ter hand is genomen en daar expertise is opgebouwd, 

is in overleg met de Dienst van het Ykwezen besloten samen het bestaan van 

deze standaard te continueren en deze indien mogelijk te verbeteren. 

Dit houdt o.a. in dat op gezette tijden stabiliteits- en 

reproduceerbaarbeida-metingen tussen de in gebruik zijnde lasersystemen en 

daarnaast, voor de internationale afstemming van deze standaarden, 
vergelijkingametingen met standaarden van buitenlandse laboratoria dienen te 
worden uitgevoerd. 
De laatste internationale vergelijkingen zijn 1985 uitgevoerd met een 
vergelijkbaar systeem, ontwikkeld bij het National Bureau of Standards, 

Washington, U.S.A. De belangrijkste resultaten zijn reeds in hoofdstuk 3 
gegeven. 

Resultaten van stabiliteitsmetingen tussen eigen systemen Z1Jn in fig. 4.1 

opgenomen. Voor de berekening van de meetwaarden is gebruik gemaakt van de 

"Allan-variance•-bepaling volgens vgl. (3.2). 

Uit de resultaten volgt dat bij toenemende aiddellingstijd t de o(t)-waarde 

afneemt, waaruit blijkt dat geen systematische effecten, zoals drift, de 
meetresultaten beïnvloeden. 

Ook zijn reproduceerbaarheids-metingen uitgevoerd waarbij steeds de door 
CIPM·aan bevolen condities voor deze lichtbronnen zijn ingesteld [MET 84], 

De twee systemen zijn voor deze metingen steeds opnieuw optisch, mechanisch 

en electrisch gejusteerd waarna frekwentieverschillen tussen de 

absorbtielijnen zijn gemeten. Deze resultaten zijn in fig. 4.2 gegeven. 
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2 

Fig. 4.1. "Allan-variance• voor THE He-Ne-J2 lasersystemen. 
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meting nr. 

6 7 

Fig. 4.2. Reproduceerbaarbeid van THE He-Ne-J2 lasersystemen. 

8 
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4.3. Toepassing van de He-He-J2 laser als referentiestandaard bij de 

ontwikkeling van golflengte gestabiliseerde He-Ne lasers. 

De afgelopen jaren zijn, meestal met de afdeling N, vakgroep Deeltjesfysica, 

diverse prototypen gestabiliseerde He-He lasers ontwikkeld. Het gaat hier om 
lasers, gestabiliseerd volgens de principes [SCH 78-2]: 

- "Lamb-dip"-stabilisatie, en 

- "Twee mode"-stabilisatie. 

Met de frekwentie-meetopstelling zijn van deze lasers aodestructuur, de 

stabiliteit en reproduceerbaarbeid bepaald [SPR 81, VER 79-1]. 

4.4. Kalibratie van laserlichtbronnen voor industriëel gebruik. 

Gedurende de laatste vijf jaren zijn metingen verricht aan een 30-tal He-He 

laserlichtbronnen van lasermeetsystemen; voornamelijk in gebruik in de 

industrie; ook zijn enige metingen uitgevoerd aan lasers in gebruik als 

referentielichtbron bij speciale meetopstellingen. 

De metingen aan de lichtbronnen van lasermeetsystemen leveren belangrijke 

informatie, daar zij mede de nauwkeurigheid van deze systemen bepalen. 

Deze metingen vallen uiteen in drie delen: 

a. Metingen van het frekwentiegedrag van de lichtbron na inschakelen. 
b. Bepaling van de frekwentiestabiliteit. 

c. Bepaling van de frekwentie-reproduceerbaarbeid en van de 
vacuumgolflengte. 

Deze frekwentiemetingen worden uitgevoerd met de in fig. 3.1 

afgebeelde meetopstelling met èèn He-He-J2 laser als standaard en de 

te testen lichtbron als tweede laser. 

Daar de laserbundels van de te testen systemen dikwijls een andere 

diameter hebben dan de standaard, wordt in de bundel van de te testen 

laser een spiegeltelescoop opgenomen, waarmee de bundeldiameters op 
elkaar worden afgestemd [SCH 82]. 
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Sub. a. 

Voor de bepaling van het inschakelgedrag wordt het gemeten 

frekwentieverschil na D-A conversie toegevoerd aan een x-t recorder waarop 

het verloop van het frekwentieverschil analoog wordt geregistreerd. Bij deze 

metingen wordt er van uit gegaan, dat de frekwentiefluktuatie van de He-Ne

J2 laser verwaarloosbaar is ten opzichte van die van de te testen laser 

(fig. 4. 1) . 

Een registratie van het inschakelgedrag van een moderne Zeeman

gestabiliseerde He-Ne laser [HP 83] èn van een ouder type gestabiliseerd 

volgens hetzelfde principe [HP 70] is gegeven in fig. 4.3. 

2 

0 
/lf 

(MHz) 

-2 

-~-_,___ 

'----- '----·--·-
·f---- f-- f----

--- L-. -~=----·- --

Fig. 4.3. Inschakelgedrag Zeeman-gestabiliseerde He-Ne lasers van hetzelfde 

fabrikaat [HP 70, HP 83]. 
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Sub. b. 

De frekwentiestabiliteit van de lichtbronnen, gemeten over langere tijd, is 

afhankelijk van het stabilisatieprincipe. Voor een dertigtal 

laserlichtbronnen is de frekwentiestabiliteit gemeten. 

De stabilisatiesystemen waren gebaseerd op de volgende drie typen: 

- "Lamb-dip"-stabilisatie 

- •zeeman"-stabilisatie 

- "Twee mode"-stabilisatie 

De stabiliteit is bepaald uit het frekwentieverschil aet de Be-He-J2 laser, 
waarbij dit verschil werd geregistreerd over enige tientallen uren, na een 

ruiae opwarmtijd van ca. 2 uur. 

Bij een juist functioneren van het stabilisatiesysteem van de He-Ne laser 

lag de relatieve frekwentiedrift gedurende de meettijd voor de gemeten 

systemen in het gebied: 

Opvallend was de verbetering in stabiliteit én reproduceerbaarheid, die bij 

moderne Zeeaan-gestabiliseerde He-Ne lasers werd geconstateerd ten opzichte 
! 

van oudere typen gestabiliseerd volgens hetzelfde principe. Dit is wat 

betreft de stabiliteit ook al uit fig. 4.3 af te leiden. 

Sub. c. 

Vanwege het belang voor de absolute waarde van de golflengte van de 

lichtbron, is ook veel aandacht besteed aan de reproduceerbaarbeid van.de 

laser lichtbronnen. 

Na opstarten van de te testen lasers en voldoende opwarmtijd, wordt een 

gemiddeld frekwentieverschil Afi met de
1

He-Ne-J2 laser bepaald. Deze 
procedure wordt 5 à 10 maal herhaald wairna hieruit het totaal gemiddelde 

frekwentieverschil Af = 1 t Af. wordt berekend. De frekwentie van de 
n i 1 
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laserlichtbron fL wordt bepaald uit de ingestelde frekwentie t
3 

van de He-
2 

Ne-J2 laser en dit frekwentieverschil: 

(4. 1) 

Met de lichtsnelheid in vacuum volgt nu onmiddellijk de vacuumgolflengte Äv: 

Àv = ~ (4.2) 
fL 

met c=299792458 ms- 1 

Enkele resultaten van de reproduceerbaarheidsmetingen zijn gegeven in fig. 

4.4. Hier zijn de waarden Af=Afi-Af uitgezet tegen het metingnummer. Ook 

blijkt weer duidelijk de verbetering in de Zeeman-gestabiliseerde 

laser lichtbronnen. 
Van belang voor de nauwkeurigheid van interferometrische metingen is verder 

de mate van overeenkomst tussen de door fabrikant in de rekeneenheid 

ingebrachte, en de werkelijk door de lichtbron uitgezonden golflengtewaarde. 
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8 

Fig. 4.4. Reproduceerbaarbeid van enige typen gestabiliseerde He-Ne lasers. 
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Bij een laserinterferometer wordt een weglengte 6b berekend volgens 

6 = K "v 
b p n 

Hierin is: 

(4.3) 

- K het aantal geregistreerde interferentiefracties op de ingestelde· 

weglengte, 
I 

"v de ingebrachte golflengtewaarde in vacuum, 

- n de brekingsindex, en 

- p, een deelfactor voor de interferometer, dikwijls 2 of 4 maar deze 
kan ook hoger zijn, zie hoofdstUk 5. 

De waarde van K hangt af van de werkelijke waarde van de vacuuagolflengte 

Àv' de brekingsindex n en de werkelijke weglengte 6 volgens: 

(4.4) 

Met vgl. (4.4) gaat de uitdrukking voor 6b over in: 

(4.5) 

In tabel 4.1 is voor een 14-tal laserlichtbronnen de werkelijke waarde À en 
I V 

de, door de fabrikant ingebrachte •rekenwaarde" >. , alsmede de door bet 
I V dA. 

verschil >.v->.v veroorzaakte relatieve systematische afwijking 6 opgenomen. 
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Tabel 4.1. Golflengtewaarden van He-Ne lasers. 

Type lichtbron I "v (l.lm) I "v (!Jm} 
~li . 108 

z1 0,632991367 0,632991480 - 17,90 

z, 0,632991420 480 - 9,47 

z1 0,632991370 480 - 17,40 

z2 0,632991385 0,632991400 - 2,36 

z2 0,632991329 400 - 11,20 

z2 0,632991409 400 1,42 

z2 0,632991449 400 7, 74 

z3 0,632991285 400 - 18,20 

z4 0,632991372 0,632991393 3,32 

z4 0,632991352 393 - 6,48 

z4 0,632991370 393 3,63 

La 0,632991423 0,632991470 - 7,42 

La 0,632991433 470 5,85 

TM 0,632991252 0,632990336 145 

Oe lasers aangeduid met z1 t/m z4 zijn van het •zeeman"-stabilisatie type en 

zijn door dezelfde fabrikant vervaardigd [HP 70, HP 83]. Dit type wordt in 

de industrie veruit het meeste gebruikt. Oe uitvoering z1 behoort tot de 

oudste generatie, z4 tot de jongste. 

Oe oudste uitvoering vertoonde de grootste afwijkingen doordat de door de 

fabrikant ingebrachte golflengtewaarde te hoog was. Dit is bij de z2- en z3-

uitvoering aangepast. Oe jongste generatie z4 vertoont een nog iets 

gunstiger beeld. De "Lamb-dip"-gestabiliseerde lasers (La} liggen iets 

buiten het door de fabrikant (SPE 66] geclaimde gebied van 5.10-8 . Bij de 

"twee-mode" gestabiliseerde He-Ne laser (TM) bleek de fabrikant [SOR 78] de 

meetfrekwentie f 1 met de referentiefrekwentie f2 verwisseld te hebben, 

waardoor de referentie golflengte ;..v2 in de rekeneenheid was ingebracht in 

plaats van de golflengte ;..v1 waarmee de interteremetrische metingen werden 

uitgevoerd! 

Deze verwisseling heeft door het relatief grote verschil in golflengte grote 
gevolgen voor de nauwkeurigheid van deze interferometer. 
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Uit bet bovenstaande mag blijken, dat het zinvol is voor de nauwkeurigste 

interferometrische metingen de golflengte van de lichtbron vooraf te bepalen 

en de juiste waarde in de rekeneenheid van de interferometer in te brengen. 

Daar in de meeste coamerciëel verkrijgbare interferometers deze mogelijkbeid 

niet aanwezig is zullen deze moeten worden aangepast. Een minder 

aantrekkelijk alternatief is bet invoeren van een extra correctie op de 

waarde voor de brekingsindex n, waarmee de golflengte ook op de juiste 

waarde kan worden gebracht. 

4.5. Speciale metingen. 

Met de frekwentiemeetopstelling is het verder nog mogelijk de volgende 
speciale metingen uit te voeren: 

a. Bepaling van de mode-structuur van Re-Ne lasers. 
De longitudiuale mode-structuur van een multimode laser is met de 

frekwentie-meetopstelling men een frekwentie analysator (fig. 3.1) 

zeer goed vast te stellen. Ook kunnen hiermee eventueel optredende 

transversale modi worden geregistreerd, zoals eerder door ons is 
aangetoond [SCH 76]. 

b. Meting van de frekwentieafstand tussen de twee frekwenties, die in 

Zeeman-gestabiliseerde lasers ontstaan. 
Dit is nader in hoofdstuk 6 en appendix IV uitgewerkt. 

c. Het testen van de nauwkeurigbeid van telsystemen bij 

zwevingsinterferometers. 

Deze techniek is recent door ons ontwikkeld en wordt eveneens in 

hoofdstuk 6 beschreven. 
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Hoofdstuk 5. 

Nauwkeurige bepaling van de brekingsindex van lucht. 

5.1. Inleiding. 

In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven, dat bij interfarometrische 

lengtemetingen in lucht de brekingsindex een belangrijke rol speelt. Er is 

daar afgeleid, dat bij interferometrische lengtemetingen de relatieve 

onnauwkeurigheid in de gemeten weglengte 6 te bepalen is uit: 

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet boe kan worden bereikt dat 
dÀV -8 
-À--- i 10 en in hoofdstuk 6 zal worden aangetoond, dat in goede 

V ~ -7 
interteremeters ook (pta) < 10 kan worden bereikt. 
Daar voor de nauwkeurigste lengtemetingen tegenwoordig een eis 

~6 i 107 gesteld wordt, moet ten aanzien van de brekingsindex n dan ook 
verlangd worden dat dn < 10-7 is. 

n 

Deze eis betekent, dat de formulenauwkeurigheid voor de berekening van n 

zeer hoog moet zijn. Veel onderzoekswerk hiertoe is in de zestiger jaren 

verricht [EDL 66]. 

De brekingsindex van gassen hangt af van de golflengte (dispersie) en van de 

dichtheid van het gas. 

Voor droge lucht, zonder verontreinigingen, heeft men de brekingsindex n dan 

ook geformuleerd volgens 

(5.1) 

hierin is 

KÀ de dispersiefactor, en 
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- DP,T de dichtheidsfactor. 

De dispersiefactor is bepaald door Edlèn, welke tevens m.b.v. metingen van 

diverse onderzoekers een uitdrukking voor DP,T heeft geformuleerd. Deze 

thans algemeen aanvaarde formule luidt in enigszins gemodificeerde vorm: 

p 
96095,2 

met daarin: 

-9 1 + P!6.128- 0.0998.Tl.10 
1 + 0,003661.T (5.2) 

- (n-1)s = [8342,13 + 2406030(130- a2>- 1 + 15997(38,9- a2>- 1].10-8, de 

dispersiefactor, 

- P de luchtdruk in Pa, 

- T de luchttemperatuur in °c, en 
1 -1 -a= À (~m ), het golfgetal. 

De dispersiefactor is bepaald voor lucht met een druk van 1,013.105Pa en 

T=15°C, die 300 ppm* kooldioxyde (C02) bevat. Is meer co2 aanwezig dan kan 

hiervoor gecorrigeerd worden door aanpassing van (n-1)
5

. Uit de gegevens van 

Edlèn kan met Àv=0,6329914 ~m de aanpassing (n-1)x voor c ppm co2 worden 

berekend met 

(n-1)x = [1 + 0,535(C-300) .10-6] .(n-1)s (5.3) 

Daar de lucht altijd een zekere hoeveelheid waterdamp bevat en deze de 

brekingsindex verlaagt moet hiervoor ook een correctie worden aangebracht 

[EDL 66] volgens 

* 

(n- 1>P,T,F 
-10 (n-1)P,T- 4,2066.10 F . 

ppm: parts per million 

(5.4) 
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met F de waterdampdruk in Pa. 

Deze correctie is weer geldig voor À =0,6329914 ~m, de vacuumgolflengte die 
V 

het meest voorkomt in commerciële laserlichtbronnen. 

Substitutie van deze golflengte in vgl.(5.2) levert met de vergelijkingen 

(5.3) en (5.4} en enige modificaties een totale formule voor de 

brekingsindex van vochtige lucht, die C ppm co2 bevat: 

met 

(n-1lP,T,F,C = D . 0.104126.10-4 p - 0,42066 x 10-9 F 
1 + 0,3671.10-2 T 

- D = 0,27651754.10-3 (1 + 53,5.10-8 (C-300)) 

- P de luchtdruk in Pa 
- T de luchttemperatuur in °C 

F de waterdampdruk in Pa 

c het co2 gehalte in ppm. 

(5.5) 

Deze uitdrukking wordt hierna, omdat hij gebaseerd is op door Edlén 

gepubliceerde gegevens, de Edlèn-formule genoemd. 

De absolute nauwkeurigheid van de vergelijkingen (5.2) en (5.5) is niet 

precies te geven daar zij deels op de theorie, de Lorentz-Lorenz-relatie, en 

deels op uitkomsten van experimenten is gebaseerd. 

De relatieve systematische afwijking in de dispersiefactor (n-1) 5 wordt in 

de literatuur geschat op 10-4, terwijl daarbij nog komen de 

onnauwkeurigheden in de correcties voor dichtheidsvariaties, waterdampdruk 

en co2-gehalte. 

Owens [OWE 67] heeft na een uitgebreide analyse aangetoond, dat de Edlén

formule onder extreme condities vrij grote afwijkingen vertoont maar rond de 

standaardcondities, P=105Pa, T=2o0c, F=800 Pa en C=300 ppm, zijn de 

afwijkingen tussen de door hem gegeven relaties voor n en de hier geven 

uitdrukkingen relatief binnen 10-8. Met de onnauwkeurigheid in de 

dispersiefactor blijft dan voor de relatieve onnauwkeurigheid in n: 
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Voor het in dit proefschrift beschreven project was behoefte aan een zeer 

nauwkeurige meting van de brekingsindex van lucht vanwege de volgende 

redenen: 

- Controle van de formule-nauwkeurigheid van de Edlèn-formule die ook 

altijd in commerciëel verkrijgbare lasermeetsystemen wordt 

toegepast. 

Controlemiddel van de werking van automatische compensatoren, die 

bij enige typen technische laserinterferometers verkrijgbaar zijn en 

die een automatische correctie voor brekingsindex-variaties 

doorvoeren. 
Vaststellen of buiten het co2 gehalte en de waterdamp nog andere 

stoffen de brekingsindex van lucht significant beïnvloeden. 

In de volgende paragrafen wordt eerst geanalyseerd wat het effect is van 
•vreemde" stoffen op de brekingsindex van lucht, waarna door ons ontwikkelde 

instrumenten worden beschreven waarmee de brekingsindex direct kan worden 

gemeten. Ook worden resultaten gegeven van nationale en internationale 

vergelijkingen van deze instrumenten. Als laatste wordt een meetopstelling 

besproken voor de kalibratie van automatische compensatoren en wordt nader 

ingegaan op het belang van het meten van het co2-gehalte in de lucht. 

5.2. De invloed van gassen en dampen. 

Hoewel in de literatuur tot nu niet veel aandacht is besteed aan de invloed 

van restgassen op de brekingsindex van lucht, is uit recente experi.enten in 

ons laboratorium [SCH 86-1] en elders [WIL 85] gebleken dat, afhankelijk van 

de omgeving, de invloed van co2 en andere gassen meestal niet mag wprden 

verwaarloosd. 

Daarom wordt hier eerst de invloed van deze restgassen op de brekingsindex 

geanalyseerd, waarna voor een aantal belangrijke gassen de invloed wordt 

berekend. 

In principe is de brekingsindex van elk gas of damp te bepalen met behulp 
van de door Lorentz-Lorenz afgeleide relatie (BOR 84]: 



Hierin is: 

f. 
_1_ 

2 2 w. -w 
1 

- n de brekingsindex, 
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- N het aantal moleculen per volume eenheid, 

e de lading van het electron, 

m de massa van het electron, 

(5.6) 

- ti het aantal electronen per molecuul dat resoneert bij frekwentie 

Uli' 
- w. de oscillatiefrekwentie in rad s-1 en 

l 
w de frekwentie van de invallende straling in rad s- 1 

Vanwege de dikwijls gecompliceerde structuren van moleculen die in 

industriële omgevingen en laboratoria voorkomen is het zeer moeilijk f. en 
l 

wi voor deze stoffen vast te stellen en dan langs deze weg de 

brekingsindices te berekenen. Daarom is hiervoor een andere weg gekozen, die 

hierna wordt beschreven. In de literatuur [LAN 62] vindt men veel gegevens 

over brekingsindices van stoffen als functie van ingestraalde golflengte en 

uitgangstoestand P
0

T
0

. De getalwaarden voor (n-1) en de dispersierelaties 

zijn meestal maar voor een beperkt frekwentiegebied geldig en zijn vaak van 
de vorm 

(5.7) 

met 

- c1 een constante, 

- f de frekwentie van de invallende straling (s-1), en 

- f
0 

de oscillatie frekwentie van de stof (s- 1). 

Daar voor de meeste gassen en dampen n:1 gaat vgl. (5.7) dan over in 



c 
(n-1)P T ; ~ 

o' o f -f
0 

-5.6-

(5.8) 

P
0

,T
0 

geeft de toestand aan waarbij (n-1) is bepaald. Uit vgl. 5.6 is direct 

af te leiden dat bij constante frekwentie en n:1 in goede benadering geldt 

dat 

Q is hier de dichtheid van de stof, P de drukenT de absolute temperatuur. 

Met vgl. {5.8) is nu (n-1) bij elke toestand te bepalen uit 

L ~ (n-1}P T = (n-1)p T Po T 
' o' o 

(5.9) 

Analoog aan de wijze waarop de correctie voor het co2 gehalte is 

aangebracht, zie vgl.(5.5), is nu ook voor andere stoffen de standaardwaarde 

(n-1)s te corrigeren volgens 

((n-1) . - {n-1) ) c . 
( 1) (1+~ X1 S Xl).(n-1)S n- sx = 1 (n-1)

5 
(5.10) 

Hierin is 

- (n-1)sx de voor de aanwezigheid van andere gassen en daapen 

gecorrigeerde standaardwaarde, 

- (n-1) . de standaardbrekingsindex van de stoffen i bij 
X1 5 0 

P=1,013.10 Pa en T=15 c, 
- (n-1)

8 
de brekingsindex van standaardlucht, en 

- cxi de concentratie van de stof i in voluaefracties, waarbij voor de 

co2 concentratie gesubstitueerd dient te worden 

daar in •standaardlucbt" 0,03\ co2 aanwezig is. 
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De invloed van concentratievariaties de. kan direct uit vgl. 5.10 worden 
Xl 

afgeleid immers: 

d(n-1) 
( sx). = dn 

n 1 n 

((n-1)xi- (n-1)s) 
---="'---------"'- de . 

n x1 ( 5. 11) 

In tabel 5.1 zijn voor een aantal, soms in de lucht voorkomende, stoffen de 

(n-1) . waarden gegeven en de concentraties in ppm, die een 
Xl 

brekingsindexvariatie dn = 10-7 veroorzaken. n 
De (n-1)xi -waarden zijn via omrekening uit de literatuur [LAN 62] verkregen 

en zijn gecorrigeerd voor de golflengte À=0,6329914 ~m, welke is toegepast 

in de hierna te beschrijven refractometer. 

Tabel 5.1. Brekingsindexwaarden in (n-1) van enige gassen en dampen en 

benodigde concentratie in lucht voor een relatieve toename dn=10- 7 . 
n 

Stof (n-1).10 6 Benodigde concentratie 
5 voor dn=10-7 (ppm) P=1,013.10 Pa, 

T=20°C,À=0,63299 
n 

~m 

Lucht 272 

Koolmonoxyde co 312 2480 

Kooldioxyde co2 417 686 

Zwaveldioxyde 502 623 284 

Ammoniak NH3 352 1240 

Propaan C3H8 1022 133 

Butaan C4H10 1286 99 

Oktaan C8H18 2300 49 

Benzol C6H6 1577 77 

Ethanol c2H60 809 186 

Aceton c3H6o 1016 134 

Methaan CH4 410 721 

Petaan C5H12 1660 72 

Chloroform CHC13 1340 94 
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Uit de tabel blijkt dat voor sommige stoffen slechts zeer lage concentraties 

zijn toegestaan. 

Daar de analyse van lucht op deze stoffen niet eenvoudig bovendien en 

tijdrovend is en we eigenlijk alleen in het totaaleffect geinteresseerd 

zijn, is besloten een instrument te bouwen waarmee de absolute brekingsindex 

van lucht direct kan worden gemeten met voldoende nauwkeurigheid. Deze 

ontwikkeling wordt hierna beschreven. 

5.3. Ontwerp van een prototype refractometer. 

Bij het ontwerp van dit instrument is uitgegaan van een tweetal 

basiseisen: 

- toepassing van de in het laboratorium aanwezige laser

interferometer, commercieel verkrijgbaar, voor het 

interferometrische gedeelte van het instrument, en 
- de relatieve onnauwkeurigheid van de brekingsindexbepaling met dit 

instrument diende hoogstens 10-7 te zijn en zo mogelijk lager. 

Het gekozen principe is simpel en al eerder toegepast [BOR 84]: in de 

lichtwegen van de interferometer worden;meetsecties gebracht, die 
geëvacueerd kunnen worden en met lucht gevuld. Het hierbij met de 

interferometer gemeten weglengteverschil is een maat voor de brekingsindex 

van de lucht. 

In het eigenlijke ontwerp is gekozen voor een interferometer-opstelling met 

parallelle bundels, waarbij in beide bundels buizen zijn gepositioneerd die 
via een pQmp- en vulsysteem geëvacueerd len van lucht voorzien kunnen worden. 
Oe buizen zijn afgesloten met glazen vensters van voldoende dikte en 

optische kwaliteit. 

In een van de buizen, de meetbuis, zijn weerstandsthermometers gemonteerd 

waarmee de luchttemperatuur in de buis kan worden gemeten. Hierdoor is het 
mogelijk voor de invloed van eventuele temperatuur-verschillen met de 
omgeving te corrigeren bij vergelijking van de gemeten waarden met de 

berekende waarden uit de Edlén-formule. In fig. 5.1 is een principe-schets 
van de refractometer-opstelling gegeven. 
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13 3 5 13 12 

Fig. 5.1. Schema van het prototype THE-refractometer. 

1: laser; 2: display; 3: deelprisma; 4: afbuigspiegel; 5: meetbuis; 6: 

referentiebuis; 7: vochtigheidsmeting; 8: kranen; 9: pomp- en vulstation; 

10: Pirani-drukmeting; 11: drager van triple-spiegels; 12: triple-spiegels; 

13: weerstandsthermometers; 14: meetstation voor thermometrie; 15: 

vacuumpomp; 16: drukmeting; 17: tempex kast. 

Daar de gekozen interteremeter asymmetrisch is, is gekozen voor een zodanige 

opstelling van de triple spiegels, dat de optische weglengten in beide 

bundels gelijk zijn. De optische onderdelen van de interteremeter behoren 

bij de standaarduitrusting van de laserinterferometer die elders beschreven 

is [HP 70]. 

Na evacuatie van de buizen, tot 10- 1 Pa, wordt lucht ingelaten in meetbuis 5 

en wordt met de interteremeter het optredende wegverschil in eenheden van 

480 gemeten. Bij dit interferometertype kan met behulp van een electronische 

uitbreiding in het telsysteem een resolutie van ~worden bereikt. Dit 

houdt in dat bij een relatief korte meetbuis reeds een resolutie dn = 5.10-9 
n 

kan worden gehaald. Voor het geregistreerde aantal teleenheden K geldt hier 

de volgende relatie: 



K = !00 .t!n-1) 
V 

Hier is: 
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- Àv de vacuumgolflengte van de laser, 

(5.12) 

- L de effectieve lengte van de meetbuis, dat is de afstand tussen de 

vensters, en 

n de brekingsindex van de ingelaten lucht. 

Om te voorkomen dat optische weglengte variaties door luchtbewegingen 

optreden zijn de open gedeelten in de interferometer afgeschermd. Daarnaast 

is het meetgedeelte van de refractometer, dat is het interfarometer gedeelte 

met meetbuizen, geplaatst in een tempex kast, waarbij laserlichtbron, pomp

en vulgedeelte en het thermometrie-meetstation buiten deze kast zijn 
geplaatst. Hiermee wordt bereikt, dat een homogene temperatuursverdeling 

rondom het meetgedeelte ontstaat. In de meetopstelling wordt de temperatuur 

nog gemeten op de meetbuis 5, op het dragerblok 11 en het deelprismablok 3. 

Door deze temperatuur-meetpunten is het mogelijk voor kleine 

lengtevariaties, veroorzaakt door temperatuursvariaties, te corrigeren. 

Overigens is gebleken dat tijdens de meting, die enige minuten duurt, deze 

correcties, met uitzondering van die van de meetbuis, geen rol spelen. 

Alleen als over langere tijd wordt gemeten, moeten deze worden toegepast. 

Alle weerstanden, van het Pt-100 type, zijn in serie geschakeld met een 

gekalibreerde standaardweerstand van 100 g en een instelbare 
precisieweerstand, een Diesselhorst-systeem [BLE 61]. Door deze kring loopt 

een constante stroom van 1 mA. Vóór de metingen wordt de precisieweerstand 

gecontroleerd met de standaardweerstand:via spanningsvergelijking volgens 

het Dauphinee-principe [Dau 60] met nul~etectie. Daarna worden, via 
omschakeling, de weerstandswaarden van de Pt-100's bepaald met behulp van de 
instelbare precisieweerstand op analoge wijze als de controle ervan is 
uitgevoerd. 

Naast de temperatuurmeting zijn nog meetpunten aanwezig voor de 
onderdrukmeting tot 0,1 Pa. Biervoor is een drukmeting van het Pirani-type 

ingebouwd. Voor de vergelijking met brekingsindexwaarden berekend met de 

Edlen-formule (vgl.(5.5)), zijn nog instrumenten voor de meting van de 
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waterdampdruk en de luchtdruk aanwezig. De waterdampdruk wordt berekend uit 

meting van het dauwpunt, zie vgl. (5.16), de luchtdruk wordt gemeten met een 

kwikbarometer van het Fortin-type. Het co2-gehalte wordt bepaald uit 

gaschromatografische analyse van luchtmonsters. 

Wil men een onnauwkeurigheid ~n < 10-7 halen dan zal het mechanisch-optisch 

ontwerp zodanig moeten zijn, dat een resolutie ~n: 10-8 haalbaar is. Uit 

vgl. (5.12) kan direct worden afgeleid dat 

Voor dn ~ 10-8en n-1 ~ 3.10-4 volgt dan 
n 

lll!) -5 L 5.,3,3.10 

{ 5. 13) 

( 5. 14) 

dÀ -8 
Daar uit hoofdstuk 4 is gebleken, dat ~ : 10 haalbaar is, resteert een 

V 

ontwerpeis 

dK ~ < -5 K L 3,3.10 

De onnauwkeurigheid ~ wordt bepaald door de onnauwkeurigheid in de bepaling 

van L én de onnauwkeurigheid in de correctie voor de lengte-variaties AL ten 

gevolge van het temperatuursverschil tussen de meetbuistemperatuur bij de 

bepaling van L en de temperatuur tijdens de meting van n. Het is mogelijk 

gebleken deze invloeden zodanig te beperken dat ~~1 ~<5.10- 6 . 
De fluktuatie dK in het telsysteem is beneden 2 telpulsen te krijgen en daar 

verder in de korte meettijd geen drift van belang optreedt, is het benodigde 

aantal telpulsen berekend op K~71000. De hierbij benodigde effectieve 

meetlengte bedraagt 1~410 mm. 

Er zij hier reeds gewezen op de ongevoeligheid van de meetopstelling voor 

kleine rotaties en translaties van de prisma's 3 en 4. De rotaties 

veroorzaken mogelijk wel weglengteverschillen, doch deze geven slechts 

tweede orde afwijkingen. 
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De toetsing van het hier ontwikkelde instrument kon op dat moment alleen 

worden uitgevoerd via vergelijking van de meet~aarden met de berekende 

waarden verkregen met de Edlèn-formule. De onnauwkeurigheid in deze 

berekening wordt bepaald door de formule-onnauwkeurigheid,~: 5.10-8, en 
het effect van afwijkingen in de bepaling van P,T,F en C in vgl. (5.5). 

Deze invloedsfactorcn kunnen ook uit vgl. (5.5) worden afgeleid: 

~~ = 2,67 10-9 Pa 1 

on - -9,20 10-7 K- 1 
3T -

3n _ 
-4,20 10- 10 Pa- 1 

3F -

m", 
ac 1,45 10- 4 

Zoals reeds is aangegeven ,wordt de waterdampdruk bekend uit de 

dauwpunttemperatuur T0 via de volgende telatie (SCH 86-1]: 

-3 -6 2 -6 3 F = 611 exp(72,5.10 TD- 288,1.10 T0 + 0,79.10 T0) 

Hierin is: 

- F de waterdampdruk in Pa, en 

- T0 de dauwpunt temperatuur in °C. 

Uit èigen metingen en kalibraties is het volgende vastgesteld: 

- de onnauwkeurigheid in de drukméting bedraagt 20 Pa, 

de onnauwkeurigheid in de temperatuurmeting is 10-2 K, 

(5.15) 

(5.16) 

de bepaling van de dauwpunt temperatuur T0 heeft een 
onnauwkeurigheid van 0,2 K, daaruit resulteert, met vgl. (5.15) en 

5.16, een onnauwkeurigheid (~)T =-0,75*10-8, 
D 

- de onnauwkeurigheid in de bepaling van c is geschat op 50 ppm [SCH 

85]. 
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Met de formule-onnauwkeurigheid leveren deze afwijkingen, beschouwd als 

onbekende systematische afwijkingen, een totale relatieve afwijking 

dn: 8.10-8 
n 

voor de met de Edlèn-formule berekende waarde van n. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met de invloed van restgassen, doch deze is in het 

laboratorium, uitgezonderd co2, verwaarloosbaar zoals uit latere gegevens 

zal blijken. 

Ten tijde van de eerste tests van dit type refractometer is met het Bureau 

Communautair de Reference (BCR) van de EEC te Brussel in 1982 een contract 

afgesloten betreffende een internationale vergelijking van 

luchtrefractometers. 

Aan dit internationale project namen uiteindelijk de volgende laboratoria 

deel: 

- National Physical Laboratory, NPL, Londen 

- Physikalisch Technische Bundesanstalt, PTB, Braunschweig 

- Van Swinden Laboratorium, VSL, Delft en 

- Laboratorium voor Lengtemeting, THE, Eindhoven. 

Het Laboratorium voor Lengtemeting trad als gastlaboratorium op en was 

tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de experimenten en de 

verslaglegging. 

De resultaten van dit onderzoek zijn in een tweetal publicaties vastgelegd 

(SCH 85, SCH 86-2]. In de rapportage aan het BCR is een uitgebreide 

beschrijving van de experimenten en resultaten gegeven. In de volgende 

paragraaf worden kort de experimenten besproken en de belangrijkste gegevens 

vermeld. 
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5.4. Internationale vergelijking van refractometers. 

De voorbereidende besprekingen voor het project zijn gestart in 1982, waarna 

begin 1983 werd besloten de experimenten in Eindhoven uit te voeren en wel 
in juni 1983. 

5.4.1. De meetopstelling en het meetplan. 

De meetopstelling werd opgebouwd op een viertal hardstenen tafels die aaneen 

geplaatst een meetvlak van 1,5x3 m2 vormden. 
Op de helft van dit meetvlak werden de meetgedeelten van de vier 

refractometers geplaatst tezamen met de sensoren voor druk-, temperatuur- en 
vochtigheidsmeting. om deze meetgedeelten werd een gesloten tempex kast 

gebouwd, zodat een homogene temperatuursverdeling rond de refractometers 

werd verkregen. Alle warmte producerende onderdelen als laserlichtbronnen, 
pompen en meetapparatuur werden buiten de meetkast opgesteld. Op een 

centrale plaats in de kast, de sample-plaats, werden alle inlaatkanalen voor 

de refractometers, alsmede de eerder genoemde sensoren gemonteerd. Het co2-

gehalte werd bepaald uit luchtmonsters, die regelmatig gedurende de 

experimenten werden genomen. De temperatuursmetingen voor de THE-, VSL- en 

NPL-refractometers werden met de eerder beschreven apparatuur uitgevoerd, de 
PTB gebruikte haar eigen meetapparatuur. 

Via vergelijking van de meetwaarden van de verschillende aanwezige 

drukmeetinstrumenten konden nauwkeuriger meetwaarden voor de luchtdruk 
worden vastgesteld. De onnauwkeurigheid hierbij werd geschat op 10 Pa. 

De waterdampdruk werd bepaald uit de dauwpuntmeting zoals in par. 5.3 is 

besproken: 

VSL en THE gebruikten hetzelfde refract~meter principe, in feite was de VSL
refractometer de eerste testopstelling voor de THE-refractometer, waarbij 

één meetbuis werd toegepast. Door NPL werd een gemodificeerde Jamin

refractometer toegepast, terwijl PTB een gemodificeerde Mach-Zehnder 
interferometer als refractometer gebruikte. Alle instrumenten zijn uitvoerig 

in genoemde publicaties beschreven. Het schema van de totale meetopstelling 
is gegeven in fig. 5.2 terwijl een foto van de opstelling met open meetkast 

is afgebeeld in fig. 5.3. 
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3000 

TII 
Pt-10 

0 
0 
U"> 

Fig. 5.2. Schema van de meetopstelling voor de vergelijking van 

refractometers. 

I IV refractometers PI ... PIV po11psysteem 

IF IVF luchtinlaatsysteem Pt-10, Pt-100 weerstandsthermometers 

IL IVL laserlichtbron en p drukmeting 

telsysteem D dauwpuntmeting 

TI ... TIII: temperatuur s sample-plaats 

meetsysteem 
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Fig. 5 . 3. Overzicht van de meetopstelling voor de vergelijking van 

refractometers. 

5 . 4.2. Meetresultaten. 

Per deelnemend laboratorium zijn de eigen gegevens opgenomen en zijn 

vergelijkingen gemaakt met de resultaten van de andere deelnemers omgerekend 

naar gelijke condities. 

In fig. 5, 4 is een karateristieke grafiek gegeven van de vergelijking van 

meetwaarden van NPL - , PTB- en THE-refractometers. De getrokken lijn geeft de 

waarden berekend met de Edlén-formule. 

Uit deze en andere metingen is vastgesteld dat de THE-refiactometer 

systematisch een te hoge waarde voor de brekingsindex leverde, 

6n ~ 7,5 . 10-8 . Na analyse van de meetcondities en vgl. (5.5) bleek een te 

lage luchtvochtigheid in de refractometer de oorzaak. 
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Fig. 5.4. Vergelijking van de meetwaarden van NPL-, PTB- en THE

refractometers. 

Het systematische verschil van de PTB-meetwaarden met de berekende waarden 

is later verklaard met een kleine temperatuursmeetfout van de PTB

refractometer. 

Een resultaat van een directe vergelijking tussen twee refractometers is 

gegeven in fig. 5.5. Bij de vergelijking tussen NPL en THE refractometers 

was de NPL refractometer aan het THE inlaatsysteem gekoppeld zodat beide 

instrumenten via dit inlaatsysteem voorzien werden van hetzelfde 

luchtmonster. Opvallend is dat de meetresultaten binnen 5.10-8 

overeenstemmen maar een off-set vertonen t.o.v. de berekende lJrekingsindex
waarden. 
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Fig. 5.5. Directe vergelijking THE-NPL refractometers. 

Het NPL-systeem vertoonde deze off-set voorheen niet zodat deze dus door het 

TRE-inlaatsysteem is ontstaan. 

Condensatie van waterdamp in de doseerkraan en de daardoor ontstane 
verlaging van de waterdampdruk in de ingelaten lucht is de hoofdoorzaak van 

deze off-set. Resteffecten kunnen verder nog zijn ontstaan door 
systematische afwijkingen in de temperatuursmetinq in de refractometers. 

In de in par. 5.5 te beschrijven nieuwe refractometer is gekozen voor een 

opzet met_een lichte luchtcirculatie do9r de meetbuis waardoor bovengenoemde 

effecten goeddeels zijn verdwenen. 

5.4.3. Conclusies geformuleerd naar aanleiding van de meetuitkomsten 
verkregen bij de internationale vergelijking van refractometers. 

Na analyse van alle meetuitkomsten zijn de volgende conclusies geformuleerd 

[SCH 85]: 
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a. Het merendeel der afzonderlijke metingen kwamen binnen een gebied 

~ = 10-7 met elkaar overeen. 
n 
Bij de directe vergelijkingen was dit gebied àn = 5.10-8. 

n 

b. Indien de PTB en THE refractometerwaarden gecorrigeerd werden voor de 

bekende off-sets bleken de meetwaarden van de PTB-, NPL- en THE

refractometers binnen een gebied àn < 5.10-B rond de berekende waarde n 
van de brekingsindex te liggen. 

Bij de door VSL gebruikte refractometer was de correctie om hieraan te 

voldoen onvoldoende nauwkeurig vast te stellen doordat geen 

temperatuursmeting in de meetbuis aanwezig was. 

Uit de gecorrigeerde meetuitkomsten van NPL-, PTB- en THE

refractometers mag geconcludeerd worden dat gezien de onnauwkeurigheid 

in de berekende waarde van n ten gevolge van afwijkingen in de 

bepaling van P,T,F en c, de onnauwkeurigheid van de Edlén formule, 

vgl. (5.5), tijdens deze metingen kleiner was dan 5.10-8 . 

c. De invloed van het co2-gehalte bleek tijdens deze experimenten veel 

groter dan verwacht was. Afwijkingen tot 650 ppm boven het 

standaardnivo van 300 ppm zijn gedurende de experimenten gemeten. Het 

co2 gehalte bleek gedurende de dag steeds monotoon toe te nemen. 

d. Deze internationale vergelijking heeft de benodigde informatie 

verschaft voor de ontwikkeling van refractometers voor industriële 

toepassingen, waar een meetonnauwkeurigheid van ten hoogste 1.10-7 

gewenst is. 
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5.5. Ontwikkeling van een nauwkeurige refractometer. 

Nadat de evaluatie en verslaglegging rond het BCR-project was afgesloten 

hebben het VSL en de THE besloten samen de refractometers zodanig te 

verbeteren, dat aan de volgende eisen kon worden voldaan: 

a. Hoge meetnauwkeurigheid: ~ < 5.10-8 . n 
b. Verhoogde stabiliteit, zodat gedurende langere tijd, als uitgangspunt 

is een werkdag genomen, continu de brekingsindex van lucht kon worden 

gemeten zonder tussentijdse pomp- en vulprocedures. 

c. De refractometer moest geschikt zijn voor de kalibratie van 

automatische brekingsindex compensatoren als onder par. 5.1 aangegeven 

is. 

d. Als interferometer diende weer de commerciëel verkrijgbare 

laserinterferometer te worden toegepast. Hiermee kan ook worden 

bereikt dat laserinterferometer en refractometer parallel kunnen 

worden gebruikt voor precisiemetingen. 

5.5.1. Ontwerp beschrijving. 

Om aan de verhoogde eisen wat betreft nauwkeurigheid en stabiliteit te 

voldoen is gekozen voor een nieuw concept. Hierbij is uitgegaan van één 

refractometerblok, waarin de meet- en referentiekanalen zijn aangebracht, 

afgesloten door optische vensters. In het refractometerblok zijn sensoren 

ingebouwd voor temperatuursmeting, terwijl ook extra aansluitingen zijn 

aangebracht, waardoor het mogelijk is de lucht continu door het meetkanaal 

te laten ~irculeren ten einde daarin representatieve luchtcondities te 

verkrijgen. Om een toereikend stabiele meetopstelling te verkrijgen is een 

nieuw symmetrisch concept voor het interferometer gedeelte ontwikkeld, 

waarbij gebruik is gemaakt van commerciëel verkrijgbare optische 

componenten. Het principeontwerp is schematisch weergegeven in fig. 5.6. 
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9 

Fig. 5.6. Principe-schema van de refractometer. 

1: polarisatieprisma; 2: afbuigprisma; 3: refractometerblok 4: optische 

vensters; 5: À/4-plaat; 6: triplespiegel; 7: referentiekanalen; 8: 

meetkanaal; 9: laserlichtbron met meetsysteem. 

Het hier toegepaste lasermeetsysteem [HP 70) werkt met twee, onderling 

loodrecht transversaal gepolariseerde, bundels met iets verschillende 

golflengten, hier aangegeven met pijl en stip. Met prisma 1 wordt 

polarisatiedeling uitgevoerd, waarna de ontstane bundels, door afbuigprisma 

2, het refractometerblok 3 doorlopen via het referentiekanaal 7 en het 

meetkanaal 8. Dan wordt de straling via een À/4-plaat omgezet in circulair 

gepolariseerd licht. Na reflectie aan de triplespiegel 6 passeert de 

straling nogmaals de À/4-plaat waardoor weer liniair-gepolariseerd licht 

ontstaat, echter nu zijn de polarisatie-richtingen van beide bundels 90° 

gedraaid t.o.v. de oorspronkelijke bundels. Nadat nogmaals het referentie

en meetkanaal is doorlopen, worden de bundels via de prisma's 1 en 2 weer op 

elkaar afgebeeld en door het detectiesysteem van het lasermeetsysteem 

verwerkt. 

Door de gekozen interferometer-opstelling moet het prisma 2 ten opzichte van 

prisma 1 om twee assen zeer precies justeerbaar zijn, zodat eventuele kleine 

hoeken tussen de bundels na samenkomen gecorrigeerd kunnen worden. Hiervoor 

is een instelmechanisme ontwikkeld dat de vereiste minimale hoekinstellingen 

om twee assen, zijnde 10-5rad, mogelijk maakt. 

Ook zijn mechanische constructies ontwikkeld om de prisma's 1, 2 en 6 te 

kunnen transleren loodrecht op de refractometeras en in het vlak van 

tekening, zie fig. 5.6. Het prisma 6 bezit nog een additionele translatie 
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loodrecht op het vlak van tekening. De positioneringsnauwkeurigheid van deze 

instellingen behoeft niet zeer hoog te zijn, ~o,1mm per as, doch de 

stabiliteit voor rotaties tussen de prisma's 1 en 2 dient zeer hoog te zijn 

(~1o-7rad) in verband met de hoge resolutie van de interferometer en de 

nauwkeurigheidseisen. De laserlichtbron is geplaatst op een tafel die 

voorzien is van twee translatie- en twee rotatiemogelijkheden, waarmee de 

laserbundel eenvoudig op de juiste plaats voor de refractometer kan worden 

gejusteerd. De A/4-plaat is roteerbaar opgesteld, zodat de optimale hoek 

voor een maximaal interferentiesignaal kan worden ingesteld (PAS 86]. Uit 

het oogpunt van maakbaarheid en warmtehuishouding is het refractometerblok 

uit èèn stuk aluminium van 70x70x410 mm vervaardigd waarin de 

referentiekanalen, 9 10 mm, en het meetkanaal 9 23 mm, zijn uitgeboord. De 
kanalen zijn afgesloten door glazen vensters, dikte 8 mm, die rusten tegen 
0-ringen die voor de afdichting van de kanalen zorgen. 

In het meetkanaal bevinden zich twee weerstandsthermometers, terwijl een 
derde thermometer, allen van het Pt-100 type, op het blok is gemonteerd. 

Deze laatste dient om de relatief grote lengtevariaties van het blok 
voldoende nauwkeurig te kunnen corrigeren (zie ook par. 5.3). 
Het refractometerblok is via het referentie- en meetkanaal aangesloten op 

het pomp- en vulstation, dat in principe niet afwijkt van het in par. 5.3 

beschreven systeem. 

Het systeem heeft wel een uitbreiding ondergaan waardoor het nu mogelijk is, 

met behulp van een circulatiepompje, lucht van een centrale plaats, het 
sample-volume, continu door het meetkanaal te laten stromen [11/min]. In dit 

circuit is ook de sensor voor de dauwpuntmeting opgenomen zodat daarmee de 

juiste waterdampdruk in het meetkanaal kan worden bepaald. In het sample

volume worden druk en temperatuur qemeten, zodat met de waarden voor de 

waterdampqruk en het co2-gehalte ook de 1 brekingsindex ter plaatse berekend 

kan worden. Het refractometerblok met de interfarometer-optiek is weer in 

een tempex meetkast geplaatst om een homogene temperatuursverdelinq rond het 

instrument te verkrijgen. Deze nieuwe opstellinq is schematisch in fig. 5.7 

weerqeqeven. 
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Fig. 5.7. Schema refractometer opstelling. 

1: sample-volume; 2: meetstation thermometrie; 3: refractometerblok; 

4: thermometers; 5: kranen; 6: vulstation; 7: barometer; 8: 

dauwpuntsmeter +sensor; 9: vacuum-meter; 10: circulatiepomp; 11: 

meetkast; 12: laser; 13: laserdisplay; 14: vacuumpomp; 15: computer. 

Er blijven in de meetopstelling nog enige rest effecten die de stabiliteit 

van de refractometer beïnvloeden, en wel: 

de temperatuursvereffening in de hoekspiegel verloopt langszaam 

waardoor bij temperatuurs fluctuaties optische weglengte verschillen 

tussen de meet- en referentiebundel kunnen ontstaan. Door isolatie van 

de punt van de triplespiegel is dit effect tot een toelaatbaar nivo 

teruggedrongen. 

tijdens het vullen van het meetkanaal ontstaat aan de vensters bij dit 

kanaal een andere temperatuursverdeling waardoor lokaal dikte

variaties optreden in het glas. Het effect is berekend op enige 

telpulsen maar is met een factor 5 gereduceerd door kwartsvensters 
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toe te passen. De liniaire uitzettingscoëfficient hiervan is een 

factor 5 lager dan van "normaal" glas, zoals BK7. 

het scheeflopen van bundels door het meetkanaal veroorzaakt een tweede 
2 

orde lengteafwijking in L: dL = L ~· met • de hoek tussen de 

bundelrichting en de as van het kanaal. Voor ~ < 10-6 houdt dit in 

dat de bundel maximaal 0,6 mm mag scheeflopen over de lengte van het 

blok. 

hoekveranderingen tussen deelprisma en afbuigprisma veroorzaken op de 

detector van. de interferometer fasevariaties die vanwege de hoge 

resolutie snel aanzienlijke afwijkingen AK in het aantal gemeten 

telpulsen K veroorzaken, dit terwijl de werkelijke weglengtevariatie 

tengevolge van deze hoekvariaties verwaarloosbaar is. De remedie is 

een zeer stabiel, d•<10-7rad, hoek instelmechanisme van deze prisma's 

(PAS 86]. 

De meetprocedure wijkt enigszins af van·deze in par. 5.1 beschreven. 

Allereerst worden de referentie- en meetkanalen geëvacueerd tot een druk

nivo P < 0,1 Pa, waarna langzaam lucht via het vulstation wordt ingelaten in 

het meetkanaal. Nadat evenwicht is ingetreden wordt door middel van de 

kranen 5 de circulatiepomp in het systeem opgenomen, waarmee dan lucht 

vanuit het sample-volume door het meetkanaal wordt gepompt. Hierdoor stelt 

de refractometer zich opnieuw in waarna de brekingsindexwaarde bepaald kan 

worden uit de meetwaarde voor K. Door meting van de luchttemperatuur in het 

meetkanaal en het sample-volume en daarbij de meting van luchtdruk, 

waterdampdruk en co2-gehalte kan nu ook n berekend worden, waarna 

vergelijking met de gemeten waarde mogelijk is. De meetinstrumenten voor 

deze metingen zijn in de paragrafen 5.3 en 5.4 beschreven. 

NB. Na het inschakelen van de circulatiepomp treedt een kleine afname AK van 

het aantal gemeten teleenheden K op, wat grofweg overeenstemt met de 

off-set zoals deze bij het prototype is gemeten. 

Een afbeelding van de nieuwe refractometer-opstelling is gegeven in fig. 

5.8. Voor het overzicht is de meetkast hier weggelaten. 
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Met het gekoppelde computersysteem is het nu mogelijk uit de ingevoerde 

gegevens snel waarden voor n te berekenen en een vergelijking te maken met 

de door de refractometer bepaalde waarden. 

Fig. 5.8. THE precisie-refractometer . 

5.6. Meetresultaten van de nieuwe refractometer . 

In het samenwerkingsproject tussen het VSL en de THE zijn twee, wat werking 

betreft, identieke refractometers gebouwd. De VSL-refractometer bezit een 

ander type lichtbron en een, wat betreft de interferometer, afwijkende 

gegevensverwerking. Het interferometerprincipe is gelijk . 

De belangrijkste meetresultaten en een korte omschrijving zijn zeer recent 

gepubliceerd [SCH 86-1]. Voor de volledigheid zullen hier de belangrijkste 

gegevens worden opgenomen. 

5.6.1. Stabiliteitsmetingen. 

Voor het continu meten van de brekingsindex van lucht is het van groot 

belang, dat de stabiliteit van de refractometer toereikend is, dat wil hier 



-5.26-

zeggen dat de drift in de refractometer over een werkdag overeenkomt met 
!:ln.: 10-8 . 
n 
In fig. 5.9 is een voorbeeld van een gemeten stabiliteitsgedrag gegeven. Het 

is uitgedrukt in variaties AK van de teleenheid, gemeten tegen de tijd. De 

metingen zijn uitgevoerd in de uitgangssituatie waarbij zowel de 

referentiekanalen als het meetkanaal geëvacueerd zijn. 

Uit de resultaten mag worden geconcludeerd dat de refractometer-opstelling 

een toereikende stabiliteit bezit voor de continue bepaling van de 

brekingsindex van lucht. 
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Fig. 5.9. Stabiliteitsmeting met de THE-refractometer. 

Voor de nauwkeurigste metingen wordt uitgegaan van de uitgangssituatie 

waarna, na de vulprocedure die enkele minuten vergt, de brekingsindex 

bepaald wordt. 

5.6.2. Vergelijking van refractometer-meetwaarden met berekende waarden van 
de brekingsindex. 

Voor deze metingen is de meetprocedure gevolgd als onder par. 5.5 is 
beschreven. Daarnaast zijn in het sample-volume luchtdruk, waterdampdruk, 
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luchttemperatuur en co2-gehalte gemeten, waaruit dan met vgl. (5.5) de 

heersende waarden voor n zijn berekend. 

Een karakteristieke grafiek van een continue meting van n met bijbehorende 

berekende waarden is gegeven in fig. 5.10. 

0 THE-refractometer 
27120 

x Edlén-formule 

27100 

I lm = 5. 10-8 
n 

(n-1) 

.108 27080 

27060~----~------~----~-------L----~ 
0 2 

Meettijd (uren) 
3 4 5 

Fig. 5.10. Vergelijking van refractometer-meetwaarden met berekende waarden 

van n. 

De overeenkomst tussen gemeten en berekende waarden is goed te noemen, te 

meer als men bedenkt, dat de relatieve onnauwkeurigheid in de berekende 
dn -8 waarden vannis bepaald op n- ~ 8.10 . 

De meetresultaten bevestigen nog eens de conclusie, in par. 5.4.3 onder b 

gegeven, dat de formule-onnauwkeurigheid van de Edlèn-formule, mits deze 

gecorrigeerd wordt voor het co2-9ehalte, kleiner is dan 5.10-8 . 

Metingen met de VSL-refractometer vertoonden een vergelijkbaar beeld 

[SCH 86-1]. 

Daar in de berekenin9en voor n geen correcties voor vreemde gassen, 

uitgezonderd co2, zijn aangebracht, blijkt uit fig. 5.10 dat tijdens de 

metingen geen belangrijke concentraties van andere gassen aanwezig waren. 
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Dit is later bij een volledige analyse van de luchtmonsters uit het 

laboratorium bevestigd (par. 5.7). 

5.6.3. Directe vergelijking van de VSL en THE refractometers. 

Uit de internationale vergelijkingsmetingen, beschreven in par. 5.4, is 

geconcludeerd dat de directe vergelijking van refractometers waardevolle 

informatie over het gedrag van deze instrumenten kan verschaffen. 

Daartoe zijn de VSL en THE refractometers aan èèn vul- en pompstation 

gekoppeld, zodat beide systemen na evacuatie voorzien konden worden van 

luchtmonsters van identieke samenstelling. 

Na het vullen van de meetkanalen is een kalme luchtcirculatie door beide 

kanalen aangebracht [11/ min], waarna de brekingsindex in beide 

refractometers continu is gemeten gedurende enige uren. Voor directe 
vergelijking van de meetwaarden is de luchttemperatuur in beide meetkanalen 

bepaald zodat kleine correcties voor temperatuursverschillen konden worden 

aangebracht. Een overzicht van de meetopstelling is gegeven in fig. 5.11. 

Een resultaat van deze metingen is gegeven in fig. 5.12. Het relatieve 

verschil tussen de meetwaarden van n is. daar relatief uitgezet tegen de 

meettijd. Uitgaande van deze resultaten kan voor de enkele refractometer een 

instrumentonnauwkeurigheid ~ = 2.5.10-B worden bepaald, waarbij 
gecorrigeerd is voor de extra afwijking die is geïntroduceerd door de 

onnauwkeurigheid in de temperatuursmeting van de lucht in de refractometers. 
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Fig. 5.11. Meetopstelling voor de directe vergelijking van twee 

refractometers. 

Meettijd (uren) 

Fig. 5 . 12. Directe vergelijking van de VSL- en THE-refractometerwaarden. 
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5.7. De invloed van het co2-gehalte en restgassen. 

Bij de metingen met de refractometers zijn steeds luchtmonsters genomen die 

vooreerst zijn geanalyseerd op het co2-gehalte. Uit deze aetingen is het 

dagelijks verloop bepaald, zodat bij de berekeningen van de brekingsindex 

daarvoor gecorrigeerd kon worden. Er is door ons vastgesteld [SCH 86-2], dat 

het verloop afhangt van de personele bezetting van het laboratorium. Deze 

ruimte, ongeveer 400m3 , wordt geconditioneerd op temperatuur, 20°C, en 

vochtigheid, 50%, en wordt in een grotendeels gesloten systeem langzaam 

ververst met buitenlucht. De co2-productie door de aanwezige personen doet 

het gehalte in deze ruimte aanzienlijk toenemen. In fig. 5.13 is een 

karakteristiek verloop gegeven, gemeten over een dag. Het begingehalte ligt 

tussen 350 en 450 ppm en neemt toe tot een maximum tussen 700 en 950 ppm 

afhankelijk van de bezetting . 
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Fig. 5.13. co2-verloop gedurende de dag. 

Bij een gemiddelde bezetting van 8 personen is een maximale toename per dag 

gemeten van 650 ppm [SCH 85] wat neerkomt op een variatie ~n ~ 10-7! Ook is 

vastgesteld, dat de standaardwaarde van 300 ppm in het laboratorium niet 

voorkomt. Dit is recent ook elders vastgesteld [WIL 85]. De conclusie uit 

dit werk kan dan ook niet anders zijn dan dat de de formule van Edlèn voor 
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nauwkeurige interteremetrische metingen met een correctieterm voor het co2-

gehalte dient te worden uitgebreid zoals in vgl. (5.5) is aangegeven. 

De door Tyler Estler [TYL 85] gehanteerde standaardwaarde van 340 ppm 

tijdens zeer nauwkeurige interteremetrische metingen als zijnde niet 

variabel lijkt op grond van onze metingen onjuist evenals zijn vermoeden dat 

de Edlèn-formule een te lage waarde voor n oplevert. De Edlèn-formule levert 

alleen dan een te lage waarde voor n, als geen correctie voor het juiste 

co
2
-gehalte wordt aangebracht! 

De analyse op restgassen heeft in het laboratorium verder geen aanleiding 

gegeven tot het doorvoeren van verdere correcties in de Edlen-formule. 

Tijdens interterentiële lengtemetingen aan een driedimensionale meetmachine 

in een grote productiehal van een automobiel-fabrikant zijn luchtmonsters 

genomen en geanalyseerd. 

De resultaten daarvan zijn in tabel 5.2 gegeven. 

Tabel 5.2. 

Stof 

Kooldioxyde 

Methaan 

Ethaan 

N-Butaan 

Octaan 

Propaan 

N-Pentaan 

Gemeten concen

tratie (ppm) 

1200 

8 

2 

2 

2 

Concentratie in 
dn -7 ppm voor ;-=10 

686 

721 

227 
99 

49 

133 

72 

Ook hier is weer een hoge concentratie co
2 

vastgesteld, mogelijk mede 

veroorzaakt door laswerkzaamheden. De andere concentraties spelen geen rol. 
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5.8. Kalibratie van autoaatische compensatoren voor brekingsindex-variaties 

met behulp van de refractometer. 

Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de refractometer was het 

gebruik voor de kalibratie van automatische compensatoren. 

In de nieuwe opzet is deze kalibratie relatief eenvoudig. 

Voor de kalibratie worden de sensoren van de autoaatische compensator in het 

sample-volume geplaatst, waarna luchtmonsters uit dit volume worden gemeten 

in de continu metende refractometer. Ook nu moet weer gecorrigeerd worden 

voor het temperatuursverschil van de lucht in de refractometer en het 

sample-volume. Hierna kunnen de door de automatische compensator uitgegeven 

meetwaarden vergeleken worden met de refractometer-meetwaarden. Voor een 

tweetal compensatoren behorende bij verschillende interferometers van 

hetzelfde fabrikaat is in fig. 5.14 het relatieve verschil tussen de 

compensatoren- en refractometer- waarden van n tegen de tijd uitgezet. 

Daar in het voorgaande reeds is aangegeven dat de relatieve afwijkingen van 

de refractometer beneden 3.10-8 blijven, zijn de gemeten afwijkingen dus 

grotendeels aan de automatische compensatoren toe te schrijven. Daar de 

fabrikant stelt, dat de relatieve onnauwkeurigheid van het interfarometer

systeem kleiner dan 5.10-7 is, kan dit met deze compensatoren worden 

bereikt. Uit deze resultaten aag worden geconcludeerd dat de refractometer 

ook voor dit type metingen uitermate geschikt is en daarmee ook aan dit 

uitgangspunt voldoet. 
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Fig. 5.14. Relatieve onnauwkeurigheid van twee automatische compensatoren 

gemeten met de refractometer. 
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Hoofdstuk 6. 

ontwikkeling van testmethoden voor technische laserinterferometers. 

6.1. Inleiding. 

Van de belangrijkste aspecten die de nauwkeurigheid van de 

laserinterferometrie bepalen zijn tot nu toe besproken: 

- het bepalen van het gedrag van de laserlichtbron, en 

- de meting van de brekingsindex van lucht. 

Er blijven nog twee belangrijke gebieden, die de praktische nauwkeurigheid 

mede bepalen, te weten: 

a. De afwijkingen die ontstaan bij de toepassing van de 
laserinterferometrie. Hierbij gaat het om de afwijkingen, die door 

de gebruiker zelf of door externe bronnen worden veroorzaakt. 

b. Afwijkingen die direct verbonden zijn met het functioneren van de 

laserinterferometer. 

De onder a genoemde afwijkingen zijn in handleidingen gepubliceerd [VDI 85] 

en zullen voor de volledigheid hier kort worden samengevat. 

Daarna wordt nader ingegaan op de afwijkingen onder b genoemd, die kunnen 

ontstaan tijdens het meten met de interferometer. Voor de controle op deze 

afwijkingen is een meetopstelling ontwikkeld, die hier wordt beschreven. De 

nauwkeurigheid van deze meetopstelling wordt apart besproken, waarbij ook 

een meetmethode voor het absoluut controleren van het telsysteem van de 

interferometer wordt gepresenteerd. Tenslotte worden een aantal 

meetresultaten gegeven. 

Een deel van de meetopstellingen en meetresultaten is reeds eerder 

beschreven [SCH 82]. 
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6.2. Systematische afwijkingen bij laserinterferometers voortkomende uit de 

meetopstelling of uit externe bronnen. 

6.2.1. Cosinusfout. 

De meetrichting van de laserinterferometer en de verplaatsingsrichting van 

de meetspiegel maken een kleine hoek • met elkaar. 

Voor een meetlengte 5 veroorzaakt die een.afwijking 

( 6. 1) 

6.2.2. Kantelfout. 

De meetas van de laserinterferometer en de meetas van een te controleren 

object zijn evenwijdig met een afstand h. Hier is niet voldaan aan het Abbe
principe. Treden nu bij het verplaatsen van de meetspiegel langs de meetas 

van het object kleine rotaties • op, dan ontstaat een systematische 
afwijkinq 

(6.2) 

Deze afwijking is niet triviaal als men bedenkt, dat bij de controle van 

meetsystemen van meet- en productiemachines het meestal niet mogelijk is een 

afstand h=O, zoals vereist is door het Abbe-principe, te bereiken. 

6.2.3. Dode weq. 

Het nulpunt van de meetweg valt niet samen met het nulpunt van de 

interferometer. Dit laatste nulpunt bevindt zich dikwijls op de plaats waar 

de laserbundel het deelprisma van de in~erferometer verlaat. Bet startpunt 

van de meting liqt hier dan een afstand L voor, de "dode weg•. Deze "dode 

weg• is in de praktijk niet constant, maar varieert door twee oorzaken: 
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fluctuaties in de brekingsindex; deze leveren zoals eerder is 

aangegeven een relatieve afwijking: ~L = -~ 
- mechanisch bevindt de meetspiegel zich op op een afstand L' van het 

deelprisma waarbij L'fL kan zijn. Door thermische invloeden kan nu 

tijdens het meetproces een relatieve afwijking ontstaan volgens 

dL' -= 
L' a.dT I (6.3) 

hierin is 

- a de liniaire uitzettingscoëfficient van de machinedelen waarmee de 

meetspiegel aan het deelprisma is gekoppeld, en 

- dT de temperatuursfluctuatie van deze delen tijdens het meetproces. 

6.2.4. Afwijkingen die ontstaan bij het handmatig invoeren van de 

correctiefactor voor de heersende brekingsindex van de lucht. 

Hiertoe behoren uiteraard de afwijkingen in de bepaling van P,T,F en C en de 

formule-afwijking van de Edlén-formule volgens vgl. 5.5. 

Uit vergelijking is gebleken, dat de door de fabrikanten gehanteerde 

formules thans slechts binnen de formule-nauwkeurigheid afwijken van de door 

ons gehanteerde formule, indien geen correctie voor het co
2 

gehalte hoeft te 

worden doorgevoerd. Is het co2 gehalte ter plaatse zo hoog dat correctie 

noodzakelijk is, dan dient vgl. (5.5) te worden gehanteerd. Daar de lengte 

van het te meten object meestal bij 20°C wordt opgegeven, bestaat de 

mogelijkheid via een extra correctie op de correctiefactor voor de 

brekingsindex, direct de lengte van het object bij 20°c te bepalen, dit 

terwijl de meetomstandigheden afwijken van deze temperatuur. De correctie is 

van de vorm als in vgl. {6.3) is gegeven. Het probleem hier is dat de 

liniaire uitzettingscoëfficient d van het meetobject dikwijls onvoldoende 

nauwkeurig bekend is. Dit resulteert in een systematische afwijking àa en 

daarmee in een relatieve systematische afwijking in L: 

!11. = àa.(T-20) 
L (6.4) 
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Uit onze praktijkervaring is gebleken, dat vele fabrikanten van meet- en 

produktiemachines onvoldoende of onjuiste informatie over de liniaire 

uitzettingscoëfficienten van meetsystemen, gemonteerd op deze machines, 

verschaffen. Dit bemoeilijkt de kalibratie van deze machines aanzienlijk. 

6.2.5. Speciale interfarometrische metingen. 

Bij speciale toepassingen kunnen aanzienlijke afwijkingen ontstaan. Als 
toepassingen zijn 'in dit verband te noemen: 

- rechtheidsmeting, 
- hoekmeting, 

- haaksheidsmeting, en 

- snelheidsmeting 

Bij deze metingen worden dikwijls speciale hulpmiddelen gebruikt waardoor 

aanzienlijke afwijkingen kunnen onstaan (VDI 85, GMR 85]. 

De gebruiker dient zeer kritisch te zijn bij het toepassen van deze 
technieken, er wordt in dit kader niet verder op ingegaan. 

6.3. Afwijkingen voortkomende uit het functioneren van technische 
laserinterferometers. 

Deze· afwijkingen zijn terug te voeren op het meet- en 

gegevensverwerkings-systeem van de interferometer. Hiertoe behoren 

a. Het telsysteem aan de interferometer. 

b. De rekeneenheid die de gegevens van het telsysteem omzet in de 
bijbehorende snelheid, respectievelijk verplaatsing. 

c. Indien aanwezig, het automatisch correctiesysteem voor de 

brekingsindex-variaties. 

Aan elk van deze onderdelen worden hoge·eisen gesteld daar de totale 
relatieve onnauwkeurigheid van technische laserinterferometers thans beneden 



-6.5-

6b 5.10-7 . . . ~ ~ moet l1ggen wil men d1t 1nstrument nog voor de nauwkeurigste 

kalibraties van meetmachines kunnen inzetten. 

Sub. a. 

Het telsysteem dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

- het dient een hoge nulpuntsstabiliteit te hebben, dit impliceert 

dat, wanneer geen verplaatsingen in de interferometer worden 

aangebracht, het telsysteem een constante waarde dient uit te geven. 

- als verplaatsingen worden aangebracht dienen de resulterende 

intensiteitswisselingen in de interferometer foutloos geregistreerd 

te worden. 

Sub. b. 

In de rekeneenheid wordt de inhoud K van het telsysteem vermenigvuldigd met 

de vacuumgolflengte À en de correctiefactor C voor de brekingsindex. 
v n 

De rekenonnauwkeurigheid dient hierbij kleiner te zijn dan de 

onnauwkeurigheden in K, en en Àv. 

Sub. c. 

Via de sensoren van de automatische compensator worden de numerieke waarden 

voor druk, temperatuur en vochtigheid in analoge vorm via een multiplexer en 

een A/D - converter gedigitaliseerd. Daarna worden deze digitale signalen 

aan de microprocessor toegevoerd voor verwerking tot de correctiefactor voor 

de brekingsindex. De onnauwkeurigheid in de sensoren en de signaalverwerking 

dient klein te zijn: de grootte-orde is in hoofdstuk 5 aangegeven. Ook is 

daar een separate test voor dit deel van de interferometer beschreven. 

De meetopstelling voor de controle van de onder sub. a, b, en c aangegeven 

delen van de interferometer wordt hierna besproken. 



-6.6-

6.4. Een meetopstelling voor de controle van het telsysteem, de rekeneenheid 

en de automatische compensator. 

Daar het controleren van een laserinterferometer met een materiële standaard 
van voldoende lengte en nauwkeurigheid op grote technische problemen stuit 

[VDI 85], is hier gekozen voor een andere aanpak. 

Er is daartoe uitgegaan van een vergelijkings-meetopstelling voor 

laserinterferometers met een meetbereik van enige meters, zijnde het 
meetgebied waarin deze instrumenten veel worden toegepast. 

De geïntroduceerde afwijkingen bij deze ,vergelijkingsmetingen moeten gezien 

de in hoofdstuk 5 gestelde eisen, beneden ~6 = 10-8 blijven. 
Een vergelijking van de interteremeters is alleen dan nauwkeurig uit te 

voeren als de laserbundels na het deelprisma dezelfde optische weg 
doorlopen. Daar het overgrote deel van de in ons land in gebruik zijnde 

laserinterferometers gebouwd zijn volgens hetzelfde principe, zie appendix 5 
is allereerst een meetopstelling ontwikkeld voor dit type interferometer. 
Het principe van deze opstelling is in fig. 6.1 geschetst. 

Oe bundels van de lasersystemen 1 en 2 komen in het deelprisma 3 bijeen en 

doorlopen van daaruit een gelijke optische weg. Voor het systeem 1 lopen de 

bundels in een horizontaal vlak en voor systeem 2 in een vertikaal vlak, 

waardoor de bundels elkaar niet beïnvloeden en geen terugkoppeling van 
straling in de lasers kan plaatsvinden. , 

1---------- -- -l r---------- ..... 
4 6 11 

3 8 

·-- \ .. --------
5 

11 

11 
11 
11 

_ _JI 

Fig. 6.1. Schema van de meetopstelling voor de vergelijking van twee 

laserinterferometers met gelijk werkingsprincipe. 
1,2: lasers +gegevensverwerking; 3: àeelprisma; 4,6: triplespiegels; 5: 
afbuigspieqel; 7: tempex-kast; 8: meetwagen. 
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De meetopstelling in tempex-kast, is geplaatst in een geconditioneerde 

ruimte waardoor de temperatuursverschillen hierin binnen 0,02 K blijven. 

De meting kan nu worden uitgevoerd door de wagen 8 met de meetspiegel 6 

langs het meettraject te verplaatsen en daarbij de meetwaarden van beide 

systemen te vergelijken. Eèn van de systemen wordt hierbij als "master'

systeem gebruikt. 

Zijn de lasermeetsystemen gebaseerd op een verschillend werkingsprincipe, 

waarbij niet van èèn deelprisma gebruik kan worden gemaakt, dan dient de 

meetopstelling aangepast te worden. Het meest algemeen is dit door ons 

uitgevoerd zoals schematisch in fig. 6.2 is aangegeven. 

Fig. 6.2. Schema van de meetopstelling voor de vergelijking van twee 

laserinterferometers met verschillend werkingsprincipe. 

1,2: lasers+ gegevensverwerking; 3,7: deelprisma's; 4,6,9: triplespiegels; 

5: deelspiegel; 8: meetwagen; 10: tempex-kast. 

In de meetopstelling wordt nu voor elke interferometer een deelprisma met 

triplespiegel gebruikt waarna de bundel van laser 2 in de meetweg wordt 

gebracht via deelspiegel 5. Het prisma 7 bevindt zich zo dicht mogelijk bij 

prisma 3, in de spiegelpositie van dit prisma om een vlak door deelspiegel 

5. 

Mede door de stabiele condities in de tempex-kast zijn met deze 

meetopstelling de resultaten van de opstelling geschetst in fig. 6.1 dicht 
benaderd, zie par. 6.6. 

De nu bestaande meetopstelling is een verfijning en uitbreiding van een 

prototype, waarvan de werking en eerste resultaten reeds zijn gepubliceerd 

[SCH 82]. 
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De meetopstelling is opgebouwd op een stalen frame van 4500 mm lengte waarop 

een prismatische rechtgeleiding is aangebracht. Aan het frame is een 

basisplaat gemonteerd, waarop de twee laserlichtbronnen bevestigd kunnen 

worden op justeermechanismen, waarmee de laserbundels evenwijdig aan de 

rechtgeleiding ingesteld kunnen worden. 

Aan het begin van de rechtgeleiding is op één basisplaat het optisch 

gedeelt gemonteerd, zodanig dat zowel de meetopstelling uit fig. 6.1 als 

fig. 6.2 gerealiseerd kan worden. De meetwagen is gekoppeld aan een 

staalband zonder einde, die aan één zijde van de rechtgeleiding over een rol 

loopt die, via een wrijvingswielen-overbrenging 1 op 80, door een DC

electromotor wordt aangedreven. Door deze opstelling wordt een effectieve 

meetlengte van ruim 3500 mm bereikt. Met een speciale electtonische sturing 

voor de electrometor kunnen verplaatsingsnelheden tussen 1 pm s-1 en 

50 mm s-1 worden gerealiseerd. Deze sturing maakt deel uit van nog te 

realiseren computer gestuurde testprocedures voor deze meetopstelling. Het 
gehele meetsysteem is opgehangen aan trekveren, zodanig gedimensioneerd dat 

de vertikalen eigenfrekwentie van het systeem ongeveer 1 Hz bedraagt. 

Hierdoor is de meetopstelling vrijwel ongevoelig voor trillingsinvloeden uit 

de omgeving. Het stalen frame is ingebouwd in een tempex-kast, wanddikte 

4cm, waardoor temperatuurfluctuaties tijdens de metingen beneden 0,02 K 

blijven. 

Voor het in de juiste positie brengen van lasers, prisma's en spiegels zijn 

rotatie- en translatiemechanismen aangebracht. Zoals in par. 6.2 is 

aangegeven, moeten de hoeken tussen de bundelrichtingen van beide systemen 
klein zijn. 

Daar het effect van uitlijnfouten kleiner moet zijn dan de eerder gestelde 

eis ~6 = 10-8, is gebruik gemaakt van een kwadrantenfotodetector voor de 

bundeldetectie langs de meetweg. Hiermee is een kleinste hoek van 7.10-5rad 

op de meetlengte van 3500 mm meetbaar. Het effect van deze uitlijnfout ligt 
ruimschoots beneden bovenstaande eis. De hier toegepaste constructies laten 

hoekinstellingen tot 50 ~.~rad toe [PAS 86);. 

Aan de translatiemechanismen worden geen hoge eisen gesteld: een 

positioneringsnauwkeurigheid van 0,2 mm is toereikend bij de relatief grote 

bundeldiameters (5-8 mm). 
Een bovenaanzicht van de meetopstelling is geschetst in fig. 6.3. 
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Fig. 6.3. Vergelijkingsmeetopstelling voor laserinterferometers. 

1.2: laser+ gegevensverwerking; 3: deelprisma; 4,6: triplespiegels; 5: 

afbuigspiegel; 7: temex-kast; 8: meetwagen; 9: aandrijfmotor; 10: 

wrijvingswielen-overbrenging; 11: staalband; 12: spanrol; 13: stuurkast + 

rekeneenheid; 14: rechtgeleiding; 15: refractometer. 

In tabel 6.1 zijn de instelmechanismen aangegeven, die voor de justage van 

de diverse onderdelen zijn aangebracht. De constructie-elementen zijn 

volgens de bekende fijnmechanische constructieprincipes vervaardigd [DDP 85] 

en elders beschreven [PAS 86]. Bij de metingen is het THE lasermeetsysteem 

de "master" waartegen de vergelijkingen worden uitgevoerd. Om zoveel 

mogelijk de invloed van afwijkingen uit dit systeem te vermijden, wordt 

indien mogelijk alleen gebruik gemaakt van het detectie- en interferentie

telsysteem; dit is de z.g. ·~0 mode". De interferentie-fractie's worden 

geregistreerd in eenheden van ~0 . De bijbehorende verplaatsing ~ wordt 

daarna berekend uit 

Hierin is 

K À __ v 

40 n 

- À de eerder gemeten vacuumgolflengte van de lichtbron, 
V 

(6. 5) 
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- n de brekingsindex van de lucht in de meetweg 6, en 
- K het aantal interferentie fracties. 

Tabel 6.1. Overzicht toegepaste constructies in de laservergelijkings

meetopstelling (zie fig. 6.3). 

Constructie-element j1aser 

hoekinstelling om 

z-as (50 ~rad) 

hoekinstelling om 
om y-as (50 ~rad) 

hoekinstelling om 

x-y-as (50 ~rad) 

translatie in 
y-richting (0.2 mm) 

translatie in 
x-richting (0,2 mm) 

translatie in 
z-richting (0,2 mm) 

x 

x 

x 

laser 2 

x 

x 

x 

afbuig
spiegel 

x 

x 

x 

deel- lmeet- I 
prisma spiegel 

x x 

x 

De vacuumgolflengten worden gemeten volgens de in hoofdstuk 4 beschreven 
methoden, de brekingsindex wordt ter plaatse gemeten. Voor de nauwkeurigste 

metingen worden luchtmonsters vanuit de meetopstelling door de refractometer 

geleid, zodat daaruit de brekingsindex kan worden gemeten. Voor 

vergelijkingen met commercieel verkrijgbare lasermeetsystemen van iets 
lagere nauwkeurigheid, ~i 5.10-7, wordt de brekingsindex ook via meting 
van P,T,F en C en vgl. (5.5) bepaald. 
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Met de hiervoor beschreven vergelijkingsmeetopstelling worden de volgende 

metingen uitgevoerd, zie par. 6.3 sub. a t/m c: 

I. Het testen van de nulpuntsstabiliteit van het telsysteem. Bij deze 
meting wordt de meetspiegel (6) tegen het deelprisma (4), zie fig. 6.3, 

gemonteerd en wordt, na temperatuursstabilisatie, gedurende tenminste 50 

uren de meetwaarde van het master-systeem met het te controleren systeem 

vergeleken. Door de nagenoeg volledig symmetrische opstelling zullen 

slechts minimale lengtevariaties optreden in de interferometer, waardoor 

de meetwaarden voor beide systemen gelijk dienen te blijven indien de 

nulpuntsstabiliteit vergelijkbaar is met de re~olutie van het 

meetinstrument (10- 2~m). 

II. Vergelijking van de telsystemen van de laserinterferometers. · 

Bij deze metingen wordt het mastersysteem (1) in de ~0 -mode gebruikt, en 

indien mogelijk, het te testen systeem ook. 

De meetspiegel wordt dan in stappen over de totale meetlengte ö 

verplaatst, waarbij de waarden K van de beide telsystemen worden 

afgelezen. 

Deze "K"-waarden voldoen aan 

met 

40 ö n en K2 
"v1 

n de brekingsindex in de meetweg, en 

(6.6} 

"v1 resp. "v2 de vacuumgolflengten van de beide lichtbronnen 1 en 2. 

Het verschil in telwaarden àK, bij juist functioneren van de 

telsystemen, volgt uit vgl. (6.6} na omschrijven: 

(6.7) 

Bezit het te testen systeem geen io-mode, dan wordt in beide systemen de 

gelijke correctiefactor voor de brekingsindex ingegeven. Daarna wordt 
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het meettraject 6 weer doorlopen, waarbij de meetwaarden van beide 

interferometers worden geregistreerd. 

De nu uitgegeven meetwaarden 61 en 62 moeten voldoen aan: 

(6.8) 

Hierin zijn 

- A~1 en A~2 de vacuumgolflengten zoals deze in de microprocessors van 
beide systemen zijn ingebracht, 

- K1 en K2 de geregistreerde aantallen teleenheden, 

- ni de in beide systemen ingebrachte brekingsindex, en 

- p1, p2 de golflengtefactoren bij Av1 en Av2. 
Vgl. (6.8) is aet vgl. (6.6) om te vormen tot 

( 6. 10) 

Er zij hier opgemerkt, dat de verschillen tussen Av1 en A~ 1 resp. Av2 en 
A~2 , aanzienlijk kunnen zijn zoals ook al in hoofdstuk 4 is aangegeven. 

Zoals is opgemerkt dient bij het juist functioneren van de telsystemen 

aan de vergelijkingen (6.7) of (6.10) te worden voldaan. Dit is een 
voldoende voorwaarde als de systemen als onafhankelijk kunnen worden 
beschouwd. 

III Controle van het handbediende correctiesysteem voor 

brekinqsindexvariaties. 

Bij deze meting wordt de meetspiegel over een afstand 6 • 3000 ma 
verplaatst in de toestand zoals door vgl. (6.8) is beschreven. 

In deze situatie wordt de correctiefactor voor de brekingsindex n12 voor 

het te testen systeem in het gebruikelijke meetgebied 

1,00015002 < ni2 < 1,00040016 gevarieerd. 
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De door het te testen systeem uitgegeven afstand 62 dient bij juist 

functioneren van het correctiesysteem te voldoen aan 

(6.12) 

met ni1 de in het mastersysteem ingebrachte brekingsindexwaarde. 

IV Controle van laserinterferometers met automatische compensator voor 

brekingsindex-variatie. 

Bij deze procedure wordt de gehele laserinterferometer met automatische 

compensator als instrument vergeleken met de eigen apparatuur. Hiertoe 

worden de sensoren van de automatische compensator in de meetkast 

geplaatst direct langs het meettraject. Het mastersysteem wordt weer in 

de ~O mode gebruikt en tijderis de verplaatsingameting wordt voor het 
mastersysteem de "K"-waarde geregistreerd en de brekingsindexwaarde 

bepaald m.b.v. de Edlén-formule. De hieruit berekende waarde 61 wordt 

direct vergeleken met de door het te testen systeem uitgegeven waarde 

62. 
Voor de nauwkeurigste vergelijkingen kan de lucht in de meetopstelling 

continu door de refractometer geleid worden en daarmee de brekingsindex 

bepaald worden. Bij deze vergelijkingameting werken alle systematische 

afwijkingen in het te controleren systeem door in het meetresultaat, 

zodat hier een uitspraak kan worden gedaan over de meetnauwkeurigheid 

van het totale systeem. Met de resultaten van de golflengte meting ~v1 , 

de controle van de automatische compensator en het functioneren van het 

telsysteem kan nu een compleet beeld van de werking van de 

interferometer worden gegeven. 

Een overzicht van de meetopstelling is in fig. 6.4 gegeven, waarbij de 
omkasting gedeeltelijk is weggenomen. 
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Fig . 6 . 4 . Meetopstelling voor de vergelijking van twee laserinterferometers . 

6.5 . Nauwkeurigheid van de vergelijkingsmeetopstelling . 

Bij de vergelijkingsmetingen beperken twee bronnen de nauwkeurigheid: 

a . afwijkingen in de meetopstelling zelf, en 

b . bij berekening en verwerking van meetgegevens treden afwijkingen 

op. 

Tot de onder a. genoemde groep behoren hier de afwijkingen die ontstaan door 

het niet perfect uitlijnen van de laserbundels ten opzichte van de 
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rechtgeleiding en optische weglengteverschillen, die ontstaan tussen de 

bundels van beide meetsystemen tijdens het meetproces. 

De relatieve afwijkingen ten gevolge van de niet perfecte uitlijning belopen 

voor~ richtingen een maximale waarde, zie par. 6.4: 

De optische weglengteverschillen ontstaan vooral door brekingsindexvariaties 

in de optische componenten en de lucht. Daar de bundelafstanden niet groter 

zijn dan 15 mm, zullen alleen grote temperatuurseffecten een rol kunnen 

spelen. 

Gezien echter de temperatuursverdeling in de meetopstelling is een aanname, 

dat de lokale temperatuursverschillen tijdens de meting kleiner blijven dan 

10-2K, verantwoord. Hieruit resulteert een relatief brekingsindexverschil 
-8 tussen de bundels van beide systemen van maximaal 10 en daarmee ook een 

relatief lengteverschil van 10-8 tussen de optische weglengten. Een klein 

effect wordt nog veroorzaakt door kantelingen van de meetspiegel, doch deze 

blijven bij de beschikbare rechtgeleiding beneden 10" waarmee deze effecten 

verwaarloosbaar zijn. 

De onder b. genoemde afwijkingen treden vooral op, wanneer voor de 

vergelijking van de uitkomsten van beide systemen de brekingsindex moet 

worden bepaald m.b.v. de Edlén-formule, of gemeten wordt met de 

refractometer. Wordt hierbij gebruik gemaakt van de Edlén-formule, dan 

ontstaat zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven een relatieve afwijking 

dn -8 lil -8 . . . . dÀv en dK .. n- ~ 8.10 en daarmee 6 l 8.10 ; de relat1eve afWiJkingen Àv ~ZiJD 

daarbij klein ten opzichte van ~· 
De relatieve afwijking in n bij bepaling met de refractometer was bepaald op 

~ ~ 3.10-8 doch er dient hier gecorrigeerd te worden voor 
n 
temperatuursverschillen van de lucht in refractometer en de meetopstelling, 

waardoor de relatieve afwijking in n toeneemt tot: 
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Tot nu is er van uit gegaan dat twee lasermeetsystemen niet precies gelijke 

telfouten konden leveren, daar de systemen als onafhankelijk te beschouwen 

zijn. Zijn echter de beide laserinterferometers optisch en electronisch 

identiek, dan zou deze afhankelijkheid zich theoretisch voor kunnen doen. 

Ons als "master" gebruikt systeem is volgens de methode beschreven in 6.3 

punt II vergeleken met verschillende andere typen en fabrikaten. Bij geen 

van de systemen zijn falende teleenheden.aangetroffen, wel enige niet 

perfect werkende storingsindicaties, die dienen te functioneren bij 

bundelonderbreking en te lage bundelintensiteiten. 

6.5.1. Intermezzo: Het apart testen van detectie en telsystemen. 

Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat identieke fouten in de telsystemen 

van twee onafhankelijke, gelijke, interferometertypen optreden, is door ons 

gezocht naar een onafhankelijke methode voor het testen van deze systemen. 
Hierna worden een tweetal door ons uitgeteste methoden beschreven die 

bruikbaar zijn bij interferometers van het "Zeeman"-type (appendix IV). 

Hiertoe kan men een intensiteita-gemoduleerde laserbundel via een optisch 

systeem afbeelden op het detectiesysteem van de te testen 

laserinterferometer. De frekwentie van de intensiteitsmodulatie dient zeer 

goed vast te liggen, daar deze de meetnauwkeurigheid van de testprocedure 

mede bepaald. Dit is in te zien aan de hand van de uitdrukking voor de 

meetsnelheid in de door ons toegepaste laserinterferometer (appendix IV): 

(6.13) 

Hierin is: - v de uitgegeven snelheidswaarde van de interferometer, 

- c de lichtsnelheid, 

- f
0 

de laserfrekwentie, 

n de brekingsindex, en 

- àf = fi - fr, het frekwent,ieverschil tussen de 
referentiefrekwentie uit het stabilisatie systeem van de 

lichtbron en de frekwentie van de genoemde 

intensiteitsmodulatie. 
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Zijn nu f. en f bekend, dan kan de gemeten waarde van v worden vergeleken 
~ r 

met de berekende waarde. Schüssler [SCHU 85] heeft tests uitgevoerd met twee 

laserinterferometers van het hier gebruikte type waarbij de frekwentie fr
1 

die voorkomt in de uitgangsbundel van systeem 1, zie appendix IV, gebruikt 

wordt als ingangsfrekwentie f. voor het systeem 2 met referentie frekwentie 
~ 

fr2· 
Uit eigen metingen is gebleken dat deze methode geen betrouwbare resultaten 

oplevert, daar zowel fr 1 als fr2 niet constant en reproduceerbaar zijn, 

zoals door ons is vastgesteld (zie b.v. tabel 6.2). 

Een verbeterde meetopstelling, die in principe wel de juiste meetgegevens 

oplevert, is geschetst in fig. 6.5. 

3 

Fig. 6.5. Meetopstelling voor het testen van het telsysteem. 

1: bronlaser; 2: te testen laser+ telsysteem; 3: deelprisma; 4: 

afbuigspiegels; 5: uitleeseenheid van systeem 2; 6: fotodiode + liniaire 

polarisator; 7: versterker; 8: frekwentieteller; 9: spectrum-analysator. 

De werking van deze opstelling is eenvoudig: 

de door laser 1 uitgezonden verschilfrekwentie fr 1 wordt door het prisma 3 

zowel naar systeem 2 als naar de avalanche-fotodiode 6 geleid. Parallel 

wordt ook de door systeem 2 uitgezonden trekweiltie fr2 door de fotodiode 6 

geregistreerd. Voor de fotodiodes zijn liniaire polarisatoren geplaatst voor 

het verkrijgen van een optimaal mengsignaal (zie appendix IV). 

De door de frekwentieteller 8 gemeten trekwenties fr 1 en fr2 worden 

tegelijkertijd met de door de uitleeseenheid 5 uitgegeven snelheden v 
g 
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vastgelegd. Met vgl. (6.13) en àf=fr1-fr2 kan nu ook de snelheidswaarde vb 

berekend worden. 

Bij juist tunetionneren van het telsysteem 2 dient nu binnen de 

meetnauwkeurigheid te gelden: 

V =V 
b 9 

In tabel 6.2 zijn enige resultaten van twee series metingen opgenomen. 

Tabel 6.2. Vergelijking van berekende en.gemeten snelheidewaarde van een 

getest lasersysteem. 

fr 1 (MHZ) fr2(MHZ) Vg(IIIIS - 1) -1 
Vb(IIIIS ) àV(MS- 1) 

1,7650 1,8321 21,204 21,231 -0,027 

1,7653 1, 8331 21,475 211452 0,023 

1,7651 1,8331 21,480 21,516 -0,036 

1,7653 1,8326 21,290 21~291 -0,001 

1,7647 1,8329 21,530 21;611 -0,081 

1,7140 1,8327 37,564 37,557 0,007 

1,7143 1,8323 37,355 37,336 0,019 
1,7138 1,8323 37,439 37,518 -o,079 

1.7138 1.8303 36.870 36.861 0.009 

De gemeten snelheidswaarden v
9 

zijn de gemiddelden over reeksen van 

waarnemingen waarbij ook enige waarden van fr 1 en fr2 zijn gemeten. In dit 

stadium is slechts èèn frekwentiemeetopstelling beschikbaar waardoor fr 1 en 

fr2 niet precies op hetzelfde tijdstip gemeten worden waardoor de 

onnauwkeurigheid in de berekende waarde Vb ten opzichte van v
9 

toeneemt. Uit 
de metingen is een onnauwkeurigheid 
!1illl -3 ~ -3 Af - 4,5.10 en daaruit vb - 4,5.10: geschat, waarbij de 

onnauwkeurigheidsbijdraqen van n en ~v hier klein zijn. De gemeten 
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afwijkingen Av=(vg-vb) liggen ruim binnen dit gebied. Op grond van deze 

metingen kan gesteld worden dat het "master"-systeem 2 geen meetbare 

afwijkingen in het telsysteem vertoonde. De onnauwkeurigheid in deze meting 

is echter relatief hoog, maar kan verbeterd worden door fr 1, fr2 en vg op 

gelijke tijdstippen te meten. 

De intensiteits-gemoduleerde laserbundel kan ook worden afgeleid uit twee 

He-Ne-J2 systemen, door deze te mengen en de resulterende bundel voor deze 

test te gebruiken. Ook hier dienen ~e verschilfrekwentles van de He-Ne-J2 
systemen en van het te testen systeem gemeten te worden. 

De He-Ne-J2 systemen dienen met dezelfde amplitude en frekwentie gemoduleerd 

te worden, daar anders geen toereikend constante verschilfrekwentie 

ontstaat. Ook moeten de laserbundels van beide systemen zeer precies op 

elkaar worden afgebeeld om signaalverlies te voorkomen (zie hoofdstuk 3). 

Daar de verschilfrekwentie klein moet zijn, Af - 1,8 MHzvoor normaal 
gebruik, worden de systemen op dezelfde absorbtielijn gestabiliseerd waarna 

via een in de PSD ingebrachte off-set in één van de systemen, of beiden, een 

frekwentieverschuiving wordt aangebracht. In een eerste testopstelling, zie 

fig. 6.6, is gebleken, dat deze aanpak toepasbaar is, nadat een goed systeem 

voor een instelbare off-set is ontwikkeld. 

6.6. Enige meetresultaten. 

Sedert enige jaren zijn, eerst met het prototype en later met een 

gemodificeerde meetopstelling, vergelijkingsmetingen uitgevoerd aan diverse 

lasermeetsystemen, voornamelijk in gebruik in de Nederlandse industrie. 
Bij deze metingen worden vooraf via de frekwentiemeetopstelling, zie 

hoofdstuk 4, de frekwentie en de golflengte van de laser bepaald alsmede de 

stabiliteit, reproduceerbaarbeid en het opwarmgedrag. 

Daarna worden via de vergelijkings-meetopstelling en refractometer de 

metingen aan het totale systeem verricht. 

De te meten lasersystemen zijn ruwweg te onderscheiden in drie typen: 

- lasermeetsystemen met handmatige correctie voor 

brekingsindex-variaties, 
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- lasermeetsysteaen met automatische compensatie voor 

brekingsindex-variaties, en 

- lasermeetsystemen, die worden ingebouwd in meetmachines en zeer 

nauwkeurige speciale machines als •wafersteppers• en draaibanken 

voor het vervaardi9en van optische componenten. 

Fig. 6.6. Experimentele meetopstelling voor het testen van het telsysteem 

van het •master•-meetsysteem. 

I, 11: He-Ne-J2 lasers; 2: testlaser + telsysteem; 3: deelprisaa; 

4: deelspiegel; 5: uitleeseenheid testlaser; 6: fotodiode + liniaire 

polarisator; 7: versterker; 8: frekwentieteller; 9: spectrum analysator. 

Aan diverse van deze systemen zijn àetingen, beschreven in par. 6.4 I t/m 

IV, uitgeqevoerd. Deze zullen hierna kort worden samengevat, enige 

resultaten zijn reeds door gepubliceerd [SCB 82]. 

6.6.1. Nulpuntsdrift. 

Hiertoe is de meetopstelling opgebouwd als in par. 6.4 sub. I is aangegeven. 

Enige representatieve resultaten zijn grafisch weergegeven in fig. 6.7. 
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Fiq. 6.7. Nulpuntsdrift lasermeetsystemen. 

De metinqen zijn over drie daqen uitgevoerd, waarbij de lasersystemen 

continu waren ingeschakeld. Gedurende de nachten is niet gemeten. De hier 
gemeten drift is acceptabel voor deze systemen en is aanzienlijk lager dan 

elders is gemeten [SCHO 85]. Dit is zeer waarschijnlijk te danken aan de 

door ons gekozen meetopstelling, waarbij de meetbundels elkaar en de 

lichtbronnen niet beïnvloeden, wat bij de hiervoor geciteerde opstelling wel 

het geval was. 

6.6.2. Vergelijking van telsystemen van laserinterferometers. 

Deze meetopstelling is in par. 6.3 sub II beschreven. In fig. 6.8 zijn weer 

een aantal karakteristieke resultaten samengevat waarbij de gemeten ver

schillen in teleenheden met de juiste golflengte en brekingsindex, die voor 

beide systemen gelijk is, zijn omgerekend naar een gemeten weglengteverschil 

à6. 

Er zij op gewezen, dat het gemeten aantal telpulsen hier met de werkelijk 

door de lasersystemen uitgezonden gemiddelde golflengte is vermenigvuldigd 

en niet de door de fabrikant in de computer ingebrachte golflengtewaarde. 

Bij gebruik van de door de fabrikant ingebrachte golflengtewaarde kunnen de 

verschillen à6 veel groter zijn zoals direct uit fig. 6.9 blijkt. De gemeten 

verschillen worden hier beïnvloed door het verschil in golflengte van de 

door de fabrikant ingegeven standaardwaarde en de werkelijke golflengte 
waarde (zie ook hoofdstuk 4). 
Bij één systeem, met een "twee-mode" gestabiliseerde He-Ne laser als 

lichtbron, bleek de fabrikant de golflengte van de referentie-mode te 
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gebruiken in plaats van de golflengte van de mode die voor de interferentie 

metingen werd gebruikt. 

0 [HP 70] . [HP 70] 
100 0 (HP83] 

M • [HP 83] 
(nm) 75 

50 

-· 25 -,.---.. ___ ........ 
• 0 

-25 2500 3000 
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-50 
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Fig. 6.8. Resultaten van vergelijkingsmetingen van de telsystemen van enige 

interferometers. 
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Fig. 6.9. Systematische afwijkingen van enige laserinterferoaeters bij 

gebruik van de standaardgolflengte (zonder brekingsindex invloeden). 

Het relatieve golflengteverschil ~bedroeg 1,45.10-6 en daarmee is ook de 

relatieve afwijking bij metingen minimaal van deze grootte:~ 1 1,45.10-6 . 
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Elders [SCHO 85] is voor betzelfde lasertype een afwijking geconstateerd van 

~ = 1,96.10-6 . Deze afwijking wordt daar ook toegeschreven aan 

"modeverwisseling• door de fabrikant, waarbij een frekwentieafstand aan 938 

MHz wordt berekend. Dat is fysisch gezien onwaarschijnlijk daar de "breedte• 

van het versterkingsprotiel van dit type laser ligt in het gebied 1000-1200 

MHz. Door ons is een frekwentieafstand tussen de modi gemeten van 685 MHz 

welke redelijk in de buurt komt van de door de fabrikant opgegeven waarde 

van 650 MHz [SOR 78]. Ook kan uit de lengte van de toegepaste laser, L ~ 

22cm, een frekwentieafstand àf ~ it = 682 MHz worden berekend. 

6.6.3. Controle van de verwerking van ingevoerde correcties voor de 
brekingsindex. 

Deze metingen zijn uitgevoerd volgens de onder par. 6.4 sub. III beschreven 

methode. 

Bij geen van de onderzochte systemen ZlJn afwijkingen geconstateerd die tot 

gevolg hadden, dat een systematische afwijking ~ > 10-8 werd 

geïntroduceerd. Deze afwijkingen zijn verwaarloosbaar. 

6.6.4. Controle van lasersystemen met automatische compensatie voor de 

brekingsindex. 

De laatste jaren zijn een aantal laserinterferometers met automatische 

compensatie als meetsysteem vergeleken met de door ons ontwikkelde 

meetopstelling. 

De vergelijkingen zijn uitgevoerd als beschreven in par. 6.4 sub. IV. 

Uit de tests van de automatische compensatoren tegen de refractometer, 

beschreven in hoofdstuk 5, is al gebleken, dat de afwijkingen door de 

compensatoren geïntroduceerd, groot kunnen zijn ten opzichte van de andere 

afwijkingen. De door ons uitgevoerde metingen hebben dat in een aantal 

gevallen bevestigd. De brekingsindexwaarde benodigd voor het •master• 

systeem is bij deze metingen berekend volgens vgl. (5.5). 

In fig. 6.10 zijn weer enige resultaten van metingen gegeven. De grafieken 

aangeduid met I, III en IV zijn metingen van verschillende systemen, de 
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grafieken aangeduid met II en V zijn metingen van hetzelfde systeea gemeten 

op een tijdsafstand van 3 jaar. 
De lijnen a en b gegeven het onnauwkeurigheidsgebied van het THE-systeea aan 

in deze meetsituatie. 

o (HP 70] 
0,5 I (HP 70] 

• [HP 70] 
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M 0,3 {!Jm) 
• [HP 70] 

r 
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II 
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Fig. 6.10. Vergelijking van industriele lasermeetsystemen met automatische 

compensatie met het THE-meetsysteem. 

Het belang van deze metingen wordt vooral onderstreept door die 

interfarometers die niet aan de specificaties van de fabrikant voldoen (~ i 
10.-6). In fig. 6.11 zijn hiervan enige voorbeelden opgenomen. De grafieken 

I en II behoren tot hetzelfde systeea, waarbij I het verloop bij handmatige 

correctie voor de brekingsindex geeft, zie fig. 6.9, en II bij correctie via 

automatische compensatie. De afwijking in de automatische coapensator werd 

hier voor een groot deel veroorzaakt door een niet goed functionerende 
druksensor. 
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Het resultaat III werd veroorzaakt door een slecht functionerende 

temperatuursensor, een systematische afwijking in de druksensor en een 

onjuiste verwerking van de meetgegevens van deze sensoren. 
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Fig. 6.11. Resultaten van meetsystemen die niet aan de specificaties 

voldoen. 

Na reparatie van de automatische compensator leverde hetzelfde systeem 

meetwaarden volgens grafiek IV. Dit laatste resultaat bevestigt nog eens het 

belang van een goede controle van deze meetapparatuur waarna deze, na 

goedkeuring, bij precisiemetingen kan worden ingezet. Daar uit onze metingen 

ook is gebleken dat de reproduceerbaarbeid van àe laserinterferometers 

dikwijls beter is dan de vastgestelde systematische afwijkingen, kunnen deze 
na kalibratie en indien nodig, gecorrigeerd worden waardoor de 

nauwkeurigheid van het instrument nog aanzienlijk verbeterd kan worden. 
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7. Slotbeschouwing en conclusies. 

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van meetmethoden en meetinstrumen

ten beschreven voor de kalibratie van technische laserinterferometers. 

Technische laserinterferometers worden vanwege hun hoge resolutie en abso

lute meetnauwkeurigheid steeds belangrijker als standaard meetinstrument 

voor zeer nauwkeurige lengtemetingen. 

De relatieve onnauwkeurigheidsgrens, bij een meetlengte ö, nadert nu 

~ = 10-7, maar de verwachting is dat de industriële eisen naar een nog 

hoger nivo gaan. 

Daar de lichtbron het hart van de laserinterferometer is wordt hier veel 

aandacht besteed aan de ontwikkeling van een standaardlichtbron, waarmee de 

lichtbronnen van technische laserinterferometers gekalibreerd kunnen worden. 

De ontwikkelde standaardlichtbron is een He-Ne laser frekwentiegestabili

seerd met behulp van verzadigde absorptie in jodiumdamp. De verschillende 

soorten frekwentieverschuivingen, die bij deze lichtbron de reproduceerbaar

heid beïnvloeden, zijn geanalyseerd. De verschuivingen ten gevolge van het 

"gaslens"-effect bij variatie van de modulatieamplitude en vermogensvariatie 

blijken goed te beschrijven met de de gehanteerde modellen. De frekwentie

verschuiving ten gevolge van "lijnoverlapping" zijn voor alle absorptie

lijnen a t/m n berekend. De hierbij gehanteerde theorie blijkt ook geschikt 

om uit een registratie van de derde harmonische van de lijnvorm de lijn

breedte van de absorptielijnen te bepalen. 

Voor het He-Ne-J2 lasersysteem is een frekwentie-reproduceerbaarbeid van 

~f ~ 4.10- 11 bepaald en een frekwentiestabiliteit, berekend volgens de 

"Allan-variance"-methode met 1=10 s, van ~f = 10- 11 . 

De kalibraties van He-Ne laserlichtbronnen worden uitgevoerd met een hier 

beschreven frekwentiemeetopstelling waarbij het frekwentieverschil tussen de 

standaard en de te kalibreren lichtbron wordt bepaald. Met de bekende fre

kwentie van de standaard en de lichtsnelheid kan hieruit dan de vacuumgolf

lengte van de te kalibreren laser worden vastgesteld. 
Hierbij is gebleken dat aanzienlijke verschillen kunnen optreden tussen de 

door de fabrikant in de interferometer toegepaste vacuumgolflengte en de 
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werkelijke vacuumgolflengte. Deze verschillen kunnen in de interferometer 

afwijkingen ~ > 10-7 veroorzaken. Bij interfarometers gebruikmakende van 

twee-mode gestabiliseerde He-Ne lasers zijn zelfs afwijkingen van ~ > 10-6 

geconstateerd. 

Daar verder de nauwkeurigheid waarmee de brekingsindex van lucht wordt vast

gesteld in hoge mate de nauwkeurigheid van laserinterferometers bepaalt is 

ruim aandacht besteed aan de bepaling van de brekingsindex van lucht. Er is 

een meetmethode en een meetinstrument ontwikkeld waarmee de brekingsindex 

kan worden bepaald met een relatieve onnauwkeurigheid !n i 3.10-8. De ont

wikkelde refractometer is zeer geschikt voor de kalibratie van automatische 

compensatoren van technische laserinterferometers zoals hier is aangetoond. 

In het laatste deel van dit proefschrift wordt de ontwikkeling van meet
methoden en een vergelijkings-meetopstelling beschreven voor de kalibratie 

van technische laserinterferometers als geheel. Hier is ook aangetoond, dat 

met behulp van een referentielichtbron en de frekwentie-meetopstelling een 

geschikte testmethode kan worden opgebouwd voor het testen van het tel

systeem van "Zeeman"-laserinterferometers. Uit de kalibratiemetingen is ge

bleken dat afwijkingen in de brekingsindexbepaling in veel gevallen een 

overheersende rol spelen in de absolute nauwkeurigheid van technische laser

interferometers. 

De Nederlandse Kalibratie Organisatie heeft op grond van de hier beschreven 

apparatuur aan het Laboratorium voor Geometrische Meettechniek van de THE 

een erkenning verleend voor de kalibratie van technische laserinterfero
meters (NK0)-014). 

Uitgaande van de in dit proefschrift beschreven methoden, instrumenten en 
experimenten, kunnen nu de volgende conclusies worden geformuleerd: 

I De ontwikkelde standaard-laserlichtbron voldoet aan de voorschriften ge

formuleerd door de CIPM [MET 84] en kan als lengtestandaard en kalibra

tie-instrument voor He-Ne liserlichtbronnen worden gebruikt. 
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II De ontwikkelde refractometer is geschikt voor het bepalen van de 

brekingsindex van lucht met een relatieve onnauwkeurigheid van àn i 
-8 n 

3.10 . 

De refractometer is zeer geschikt als kalibratie-instrument voor automa

tische compensatoren. 

III De refractometer metingen hebben uitgewezen dat de formule-onnauwkeurig

heid van de Edlèn-formule, vgl. (5.5) en mits gebruik is gemaakt van de 

co2-correctie, relatief kleiner is dan 5.10-8 . Dit onder de voorwaarde 

dat geen belangrijke concentraties andere stoffen in de lucht aanwezig 

zijn. 

IV De laservergelijkings-meetopstelling, zoals hier is gepresenteerd, biedt 
t.ó -7 de mogelijkheid onnauwkeurigheden, relatief kleiner dan ~ 10 , in 

laserinterferometers vast te stellen. 

V Het is mogelijk het detectie- en telsysteem van laserinterferometers 

werkende met twee trekwenties te controleren met behulp van een licht

bron van hetzelfde type of via mengstraling van twee He-Ne-J2 lasers. 

Een voorwaarde is hierbij, dat tijdens de controle de verschiltrekwen

ties van beide lichtbronnen worden gemeten. 
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Appendix I 

AI-1 Enige uitdrukkingen voor het berekenen van bundelparameters bij lasers. 

In deze appendix worden uitdrukkingen gegeven voor het berekenen van 

bundelparameters van lasers, zie b.v. [SIE 71]. 

~ r--
1 

w r r- _j_ 2 

{2~1 
10 + I z 

I ' I' I ' - I z-o 
z2 ..._ 

z 1 -
2w(z) 2 

L 

Fig. AI-1. Schematische aanduiding van de bundelparameters. 

De kromming van het golffront R(z) is te bepalen uit 

(A-1) 

met À de golflengte 'fan het licht (b.v. He Ne-rood: X - 0,6 ~m), en 

2w
0 

kleinste bundeldiameter op positie z=O. 

De bundelparameters worden aangegeven met: 

9 - 1- 1._ 
' 2 - R 

2 
(A-2) 
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De kleinste bundeldiameter 2w
0

, de •waist,• is te beretenen uit: 

De positie van de •waist• is te berekenen uit: 

9
2 

(1-g
1

) L 

91+92 - 29192 

g1 (1-g2) L 

g1+g2 - 29192 

De bundeldiameter op spiegels s1 en s2, is te bepalen uit: 

De divergentie laserbundel volgt uit: 

De bundeldiameter op positie z volgt uit: 

W(Z) = W I (1+ (~ )2) 
o Iw 2 

0 

De mechanische stabiliteitsvoorwaarde vindt: 

(A-3) 

(A-4) 

(A-5) 

{A-6) 

(A-7) 

(A-8) 

(A-9) 

(A-10) 
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AI-2 Berekening van het uitgangsvermogen van He-Ne-lasers en optimalisatie 

relaties. 

Het uitgangsvermogen van de "single frequency" He-Ne laser is te bepalen 

uit: (Maximaal vermogen, gemeten achter spiegel met transmissiecoëfficiënt 

t). 

Het uitgangsvermogen van de •multi-mode" He-Ne laser [SIN 69] 

(Maximaal vermogen, gemeten als bij (A-11)). 

P ~ 0,6 1 w2t I (X-1) u s 

Is ~ 25 Wcm- 2 

X, t, w gedefinieerd als voorheen {par. 2.2.1). 

Vulcondities: 

Relatie capillairdiameter/totaaldruk in de laserbuis: 

Pd ,. 400 Pa mm 

De drukverhouding He-Ne gassen in de laser: 

P(He) P(Ne) 6: 1 

(A-11 ) 

(A-12) 

(A-13) 

(A-14) 
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Appendix II 

Energieschema B-X systeem in moleculair jodium wat betreft P(33) en R(127) 

rotatielijnen. 

De stralingsabsorptie in jodium vindt voor de 632,8 nm laser in het 3He-

20Ne-127J2 systeem volgens onderstaand energieschema plaats. 

E .10
19 

(J) 

4,0 

I 
3,0 

2,0 

1,0 

3.0 3.4 

3 
B 110u+ 

J'=128 

J'=32 

J"=127 

3.8 4.2 
10 r .10 (mm) 

Fig. A-II-1. Energieschema voor de B, X en A toestanden van moleculair 

jodium. 

De rotatie-vibratieovergang vindt plaats tussen het v'=11 en v"=5 

vibratieniveau voor de R(127) lijn en het v'=6 en v"=3 vibratieniveau voor 

de P(33) lijn (v"=0,1. .... 7, v'=1, 2, .... 62) . . 
De rotatiekwantumgetallen ziin J =13, ...... 127. 



AII-2 

I 0 

-voor de overgang van de rotatielijnen geldt àJ= J -J =+1 voor de R{127)-lijn 

en àJ= -1 voor de P(33)-lijn. 

De hyperfijnstructuur wordt veroorzaakt door de kernspin van het 

jodiummolecuul. 

De kernspin per atoom Ii =~voor J 127 waardoor de totale kernspin van het 

molecuul de waarden: 

I= I 1+I2, 11+1 2-1, I 1+1 2-2, .... 11-12 
= 5, ....... 0 (A-15) 

kan hebben. 

Deze spintoestanden komen hier niet allemaal voor, doordat volgens het 

Pauli-principe de totale eigenfunctie ; voor het molecuul antisymaetrisch 

moet zijn. 

De totale eigenfunctie • is hier gedefinieerd als [SPI 77]: 

•v + = •1·<-r>·•r·~ (A-16) 

hierin is: 

; 1 de eigenfunctie van de X toestand, +v de eigenfunctie van de 

vibratietoestand, +r die van de rotatietoestand en ~ de eigenfunctie van de 
spintoestand. 

Daar $1 en •v steeds symmetrisch zijn en +r symmetrisch is voor even waarden 

van J en antisymmetrisch voor oneven waarden van J, is vanwege vgl. (A-16) 
de toegelaten spinwaarde afhankelijk van J. 

Nu is~ symmetrisch voor I= 1,3,5,7 en antisymmetrisch voor I= 0,2,4,6. Daar 

J= 127, is+ antisymmetrisch en moet dus ~symmetrisch zijn én moet, met 
. r 

vgl. (A-15), I derhalve de waarden 

I= 1,3,5 aannemen. 

Het totaal impulsmoment krijgt de waarde 

F= i + 3 

F kan nu [ (21+1) toestanden aannemen. 
I 
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Dit levert hier dan 21 toestanden en derhalve 21 hyperfijncomponenten (a t/m 

n). 

De uitleg voor P(33)-lijn is analoog en men komt daarmee eveneens tot 21 

hyperfijncomponenten. 

Er zij op gewezen dat het niet mogelijk is alle 21 componenten aan te tonen 

in een laser van het type als in hoofdstuk II is beschreven. 

Het frekwentieverschil a-u is ongeveer 900 MHz en is met de hier beschreven 

lasers niet in •single-frequency• te bereiken. 
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Appendix III. 

AIII-1. Het verband tussen de radiusvariatie van een laserspiegel en de 

frekwentievariatie in de laser. 

Fig. AIII-1. 

In fig. AIII-1 is de situatie geschetst, waarbij de variatie van R plaats 

vindt. Het verband tussen h,R en w is te beschrijven met: 

h(2R-h) = w2 

Expliciet schrijven van R levert derhalve: 

2 
!L. + h 

R- _h __ 
- 2 

Differentiëren van vgl. (1,-18) levert: 

2 
(
0:> d!1 = <-..JL + 1ldh"'-
0 w 2h2 2 

voor kleine variaties in hen~>> 1. 
2h2 

(A-17) 

(A-18) 

(A-19) 
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De variatie in w tengevolge van dR is verwaarloosd. Daar hier geldt dat 

dh =dL*, volgt met f = ~: 
2L 

:t 

dh = -L (A-20) 

Met de vergelijkingen (A-18) en (A-19) volgt dan uiteindelijk: 

(A-21) 

AIII-2. Het verband tussen mode-radiusvariaties en frekwentievariaties bij 
kleine variaties in de kromtestralen van laserspiegels. 

Het verband tussen mode-radius, kromtestralen en resonatorlengte wordt 
gegeven door de vergelijkingen (A-6) en (A-7) 

Het lasersysteem heeft een holle spiegel met radius a
1 

en een vlakke 

spiegel, zodat g
2 

= 1 en 9
1 

= 1 - ~ . Partieel differentieren naar a
1 

levert 
1 

achtereenvolgens: 

dw1 1 1 - 2L/R1 
2- = - ( - L/R ) dR1 w

1 
2R

1 
1 

1 
(A-22) 

en 

(A-23). 
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* Met de benadering L ~ L en substitutie van vql. (A-21) gaan deze 

uitdrukkingen over in: 

dw 1 R1L 1-2L/R1 .!ti. :2---'- = (1-L/R ) w, 2 f 
w, 1 

(A-24) 

en 

~ 
R 2 

2 = - _1_ ( _L_) di 
w2 2 R1-L f w, 

(A-25) 



AIV-1-

Appendix IV. 

AIV-1. Golflengtestabilisatie van een He-Ne laser door middel van neon

lijnsplitsing met een axiaal magneetveld. 

Deze techniek voor de golflengtestabilisatie van een He-Ne laser 

oscillerende op een golflengte van 632,8 nm is voor het eerst in 1964 

beschreven [WHI 64]. Ze wordt met succes toegepast in de "single frequency" 

laser, dat is een laser met een resonatorlengte kleiner dan 13 cm., zie 

hoofdstuk 2, waarbij de laserspiegels direct op de laserbuis zijn 

gemonteerd. Door bet aanleggen van een magneetveld langs de as van de laser 

wordt voor de isotoop 20Ne een drievoudige lijnsplitsing verkregen. Twee 

lijnen, behorende bij een quantumgetalvariatie Am=+1 en Am=-1, zijn vanwege 

hun polarisatietoestand hier van belang voor de laserwerking. De lijn 

behorende bij Am=+1 is linksdraaiend circulair gepolariseerd (LHCP), de 

voortplanting is in de richting van het aangelegde B-veld, en die met Am=1, 

rechtsdraaiend cirkulair gepolariseerd (RHCP). De lijnsplitsing Af bedraagt 
4 -1 ongeveer 1,7.10 MHzT . 

In fig. A-IV-1 is in een diagram de lijnsplitsing aangegeven met de 

frekwentiesituatie die ontstaat in een He-Ne-laser. 

I 

f 

I I 
I I ,, 
f----7r----
I 
I 

Lamb-dip 

RHCP 

J 

-f 

Fig. A-IV-1. Intensiteitsverloop in een He-Ne laser bij neon-lijnsplitsing 
:in e"!P axiaal magneetveld. 
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Praktisch wordt in commerciëel verkrijgbare lasers van dit type een 

lijnsplitsing (waarschijnlijk) tussen 250 en 350 MHz aangehouden. Kleinere 

lijnspitsingen geven problemen met de "Lamb"dip, zie fig. 2.5, en grotere 

leveren te weinig uitgangsintensiteit bij de stabilisatie situatie 11=12. 

Stelt men de resonatorlengte L in óp een frekwentie f
1 

dan zendt de laser 

twee langs elkaar vallende bundels uit, die links en rechtsdraaiend 

gepolariseerd zijn als de bijbehorende lijnen. 

Daar de laserfrekwentie hier niet samenvalt met de top van de lijnprofielen, 

ontstaan ten gevolge van de brekingindex van het actieve neon 

frekwentieverschuivingen voor de twee bundels elk gericht naar de top van de 

bijbehorende lijn. Zo schuift de frekwentie van de bundel met LHCP naar iets 

lagere frekwentie dan f1 , namelijk f 1, en deze met RHCP naar iets hogere 

frekwentie dan f
1

,naar f2 . 

Dit verschijnsel wordt "frequency-pulling• genoemd. De frekwenties kunnen 

worden berekend uit [S1E 71] 

Hierin is: 

QL fL + Qne fne(1,2) 

QL + Qne 
(A-26) 

- Q
1 

de kwaliteitsfactor voor de laserresonator, deze ligt hier rond 108, 

- Qne de kwaliteitsfactor voor de neonlijnen, gedefinieerd als 

de halfwaarde breedte, deze komt hier uit op 3.105, 

- f 1_ de ingestelde laserfrekwentie, 

~ àf met Afne 
ne 

- fne de frekwenties behorende bij de middens van de gesplitste neonlijnen. 

Voor een frekwentiesplitsing àf = 300 MHz levert dit een lijnverschuiving 

ten opzichte van f1 van 0,9 MHz bij een instelling f1=f0 . 

Het verschil f 1-f2 bedraagt dan 1,8 MHz, wat goed overeenkomt met de in 

hoofdstuk 6 gemeten waarden. 

De stabilisatie van de laser kan nu worden uitgevoerd door de intensiteiten 

11 en r2 te meten en f1 zo in te stelle~~: dat 11=12. 

De scheiding van de laserbundels met de frekwentie& f 1 en f2 wordt 

uitgevoerd door een ~-plaat in de bundels te plaatsen waardoor de bundels 
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orthogonaal liniair gepolariseerd worden. Met behulp van een 

polarisatiescheidend prisma worden deze nu gescheiden en met een 

fotodetector kan nu 1
1 

respectievelijk r2 worden gemeten. Uit het verschil 

r
1
-r2 wordt een stuursignaal afgeleid om de laserlengte en daarmee f

1 
zo te 

sturen dat I
1
=r2, waarbij dan f

1
=f0 . In moderne "Zeeman"-gestabiliseerde 

lasers wordt de polarisatiescheiding uitgevoerd met behulp van een 

vloeibaar-kristal cel, waarvan de polarisatierichting electrisch 

omgeschakeld wordt. De intensiteiten I
1 

en r2 worden dan met èèn fotodiode 

via omschakeling gemeten [HP 83]. 

De frekwentiestabiliteit en reproduceerbaarbeid is uitgebreid door ons 

gemeten, zie hoofdstuk 4. 

AIV-2. Opbouw van de zwevingsinterferometer. 

De twee door deze laser uitgezonden frekwenties f
1 

en f 2 bieden de 

mogelijkheid een zwevingsinterferometer te bouwen die minder gevoelig is 

voor nivo drifts dan de originele Michelson-interferometer. 

Het frekwentieverschil fr= f 1-f2 wordt als referentie toegepast in deze 
interferometer, waarin van het optisch Doppler-effect gebruik wordt gemaakt 

om verplaatsingen te meten. 

Hier wordt nu een polarisatieprisma gebruikt om f 1 en f 2 te scheiden. De 

bundel met frekwentie f 1 kan nu via een referentiespiegel in dit prisma 

terugkeren, terwijl de bundel met frekwentie f 2 na reflectie aan een 
I 

bewegende meetspiegel als een frekwentie f2 terugkeert in het prisma en daar 

weer met f 1 samenvalt. Het optisch schema is in fig. AIV-2 gegeven. 

I 

Door de beweging van de meetspiegel gaat de frekwentie f2 over in f
2 

waarvoor geldt: (optisch Doppler-effect: v << v1) 

(A-27) 

Hier is: 

- v de meetsnelheid, en 
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- v1 de lichtsnelheid in lucht met v1 = ~ 

De verschilfrekwentie Af wordt hiermee: 

4 

5 

V -

9 

Fig. AIV-2. Optisch schema met gegevenverwerking van de 

zwevingsinterferometer. 

1: laser; 2: deelspiegel; 3: polarisatie-prisma; 4: referentiespiegel; 
5: meetspiegel; 6: fotodiodes met liniaire polarisator; 7: frekwentie
tellers; 8: verschilfrekwentie-meting; 9: integrator; 10: afbuigspiegel. 

Expliciet schrijven van v geeft nu: 

V = .6f.À 
2n v 

De verplaatsing 6 volgt nu uit vgl. (A-28) door integratie: 

(A-28) 

(A-29) 



ABSOLUTE ACCURACY OF TECHNICAL LASER INTERFEROMETERS. 

summary. 

This thesis deals with the accuracy of technical laser interferometers. The 

development of instruments and calibration methods are described for laser 

light sources, for accurately measuring the refractive index of air and for 

calibrating laser interferometers. 

The calibration procedure for He-Ne stabilized lasers was based on a 
3ae- 20Ne- 127

J 2 frequency stabilized laser. The development of this light 

souree is described in which attention is given to the reproduetion limits 

for this source. Shifts in the iodine absorbtien lines are discussed inclu

ding the "gaslens"-effect and powershift. It is shown that the modulation 

shifts of this system can be explained by the "gaslens-"effect and the fre

quency pushing due to the overlap of absorbtien lines. The powershift can be 

explained by line shift due to power broadening. At the end of the first 

part of this thesis, in chapter 3, the results of camparing TUE and NBS la

ser systems are presented. 

In chapter 4 the results of measuring the frequency of several He-Ne laser 

light sources, including warming-up effects, stability and reproducibility, 

are discussed. From these measurements, relative wavelength differences up 
-7 to 2.10 between real wavelength values and those used by manufacturers 

were found for Lamb-dip and Zeeman stabilized He-Ne lasers. One two-mode 

stabilized He-Ne laser souree showed relative wavelength differenees excee

ding 10-6. 

For the accurate measurement of the refraetive index of air, an interterenee 

refractometer was developed. This prototype was used at an international 

eomparison of interterenee refractometers. The results showed an agreement 

within 10-7, which was the aim of camparing them. A new interterenee 

refractometer, based on the prototype, was developed and tested in order to 

improve its accuracy. In fact, the aceuracy turned out to be better than 3 

partsin 108. This refractometer was used very succesfully for the calibra

tion of automatic campensators for the refractive index changes, used with 

technical laser interferometers. Descriptions and results are presented in 

chapter 5. 



A procedure for camparing technica! laser interfetameters is presented in 

chapter 6. With this procedure the zero-point stability, the accuracy of the 

counting system and the complete laser interferometer, can be testeà against 

a "master"-system. From the given number of wavelength fractions of the 

"master"-system, in units of t,. the real optica! path can be calculated 

using the measured vacuum wavelength and the value of the refractive index 

of air. This index is either measured with the refractometer, or calculated 

with a modified Edlén-formula. For lhe accurate measurements the carbon

dioxide content of the air had to be determined. 

It was shown that the accuracy of the comparative procedure, when both in

terferometers used the same optica! path, was better than 1 part in 107. The 

results of the measurements of a number of laser interfetameters are 

presented. Some results showed considerable deviation from the accuracy 

claimed by the manufacturer, largely due to errors in the automatic compen

sator. 
In the last chapter also a new test procedure for the counting system of 

"Zeeman"-laser interfetameters is presented. 
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Nawoord. 

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is uitgevoerd in de 

groep Werktuigkundige Meettechniek binnen de vakgroep Produktietech

niek en Automatisering van de faculteit der Werktuigbouwkunde. 

De basis van het project is gelegd door de emeritus Prof.drs. J. Ko

ning in het begin van de zeventiger jaren. Vooral door zijn inbreng 

en stimulerend enthousiasme is het werk uitgegroeid tot een project 

dat nationaal en internationaal belangstelling geniet. 

Het spreekt vanzelf dat velen bijdragen aan dit werk hebben geleverd, 

maar het zou te ver voeren hier een volledige opsomming te geven, 
toch dienen hier enige namen genoemd te worden. 

De sectie Optica van de CTD, onder leiding van Jan Versteeg heeft een 

zeer belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van de benodigde 

plasmabuizen en absorptiebuizen. Zonder hun deskundige inbreng was 

het huidige kwaliteitsnivo niet bereikt. 

Een belangrijk deel van de vele mechanische constructies is ontstaan 
via de inbreng van George van de Molengraft die vanuit mijn gedach

tenkronkels en kladjes de prototypen ontwierp en ze daarnaast ook nog 

bouwde. Vanuit de CTD leverde Rob van de Berg een belangrijke bijdra

ge in de realisatie van de definitieve uitvoeringen. 

Veel van het electronische •maakwerk" is in het eerste stadium door 

Ben Spits uitgevoerd. 

Uiteraard hebben ook veel studenten een bijdrage aan het project ge

leverd waarbij Jo Spronck en Bert van de Pasch hun stempel hebben 

gedrukt via een waardevol afstudiewerk. In het kader van het samen

werkingsproject tussen de Dienst van het IJkwezen en de TUE, leverde 

Jo Spronck later belangrijke bijdragen in de ontwikkeling van de 

nieuwe refractometer. 

Tijdens de internationale vergelijkingen zijn belangrijke bijdragen 

geleverd door Andrew Wallard, Mike Downs en Keith Birch van het NPL 
en Gunther Wilkening en Fritz Reinboth van het PTB. Het 

internationale refractometerproject werd begeleid door Dr. Kurt 

Hoffmann van het BCR die ook de financiële ondersteuning verzorgde. 



In de eindfase verzorgde Frits Theuws naast de opbouw van de nieuwe 
vergelijkings-meetopstelling het tekenwerk voor de dissertatie. 
Monique van Diessen nam het leeuwendeel van het typewerk voor haar 
rekening terwijl Mirjam van de Kerkhof de "finishing• deed. 

Nico Touwen schreef computerprogramma's waarmee veel van het reken
werk werd uitgevoerd en corrigeerde in de laatste fase het concept 
proefschrift. 

Het spreekt vanzelf dat gedurende dit werk een gedeelte van mijn •ge
wone• werk bleef liggen, hiervoor sprongen mijn collega's Klaas 

Struik, Harry Sonnemans en Adriaan de Gilde in. Daar ook veel 

schrijf- én denkwerk thuis werd uitgevoerd kwam ik ook daar "tijd te 
kort•, die Marianne liefdevol aanvulde. 
Tot slot dien ik te melden dat vooral de leden van de kleine promo
tiecommissie, Prof.drs. J. Koning, Prof.dr.ir. A. v.d. Wolf, Dr. C. 
Timmermans, Prof.dr. J. Poulis en Prof.dr. M. Koster, vele uren heb

ben besteed aan het kuisen van het concept. 

Ik kan hier~niet beter eindigen dan met de gevleugelde woorden van 

Prof. Poulis: 

"Dank, duizend maal dank". 

Bij de realisatie van dit proefschrift is financiële steun verleend 
door Sampoh B.V. te Groningen en Hewlett-Packard B.V. te Amstelveen. 
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1. De halfwaarde-breedten (HWHM) van verzadigde absorptielijnen in 
3He- 20Ne- 127

J2-lasers kunnen worden berekend uit een registratie van de 

derde harmonische van deze lijnvorm en de verbredingstheorie van Arndt. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 3. R. Arndt 

J. Appl. Phys., l[, no 8, 2522 (1965) 

2. De door Tyler Estler gehanteerde vaste co2-concentratie van 340 ppm bij 

precisie-interfarometrische metingen in lucht kan aanleiding geven tot 

aanzienlijke afwijkingen. Hierdoor wordt zijn conclusie dat de Edlèn

formule een te lage waarde voor de brekingsindex van lucht oplevert, 

discutabel. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 5. W. Tyler Estler 

Appl. Opt., 24, no 6, 808 (1985) 

3. De frekwentieverschuiving als functie van de modulatiebreedte voor een 

gestabiliseerde 3He-20Ne-127J 2 laser, zoals deze is berekend door Cerez, 
dient te worden gecorrigeerd voor het •gaslens"-effect. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 3. P. Cerez, A. Brillet 

Metrologia 11, 29 (1977) 

4. Oe testmethode voor het telsysteem van laserinterferometers van het 

•zeeman•-type, zoals door Schüssler is voorgesteld, kan belangrijk 

worden verbeterd door de verschilfrekwenties, geproduceerd door de 

toegepaste laserlichtbronnen, tijdens het testen te meten. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 6. H.H. Schüssler 

GMR-Bericht 6, VDI/VDE-Gesellschaft, 

Düsseldorf (1985) 
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5. De absolute meetnauwkeurigbeid van technische laserinterferometers kan 

worden verbeterd door het software-matig toegankelijk maken van de door 

de fabrikant ingebrachte vacuumgolflengtewaarde. Hierdoor wordt het 

mogelijk de werkelijk aanwezige golflengtewaarde in de laserinterfero

meter te hanteren. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 4. 

6. De door Schüssler gemeten nulpuntsdrift bij een bepaald type 

laserinterferometer is zeer waarschijnlijk het gevolg van de keuze van 

zijn meetopstelling. 

H.H. Schüssler 

GMR-Bericht 6, VDI/VDE-Gesellschaft, 

Düsseldorf (1985) 

7. De vermindering van de onderwijsfaciliteiten in de electrischeen 

geometrische meettechniek aan de Nederlandse Technische Universiteiten 

heeft een nadelige invloed op het streven naar kwaliteitsverbetering in 

de Nederlandse metaal- en electra-industrie. 

8. Het inlopen van de Nederlandse achterstand op het gebied van 

meetstandaarden en kalibratie-faciliteiten, ingezet sinds de wijziging 

van de IJkwet in 1968, loopt het gevaar te worden teniet gedaan door de 

privatisering van de Dienst van het IJkwezen. 

IJkwet 1968 

Staatsblad 316, 6 juni 1968 

9. Bij de ontwikkeling van afnameprocedures voor driedimensionale 

meetmachines dient ook aandacht te worden besteed aan afnameprocedures 

voor meetmachines voorzien van software-correctie voor geometrische 

afwijkingen. 

VDI/VDE-Richtlinien 

VDI/VDE 2617 Blatt 1, 2 en 3 

VDI/VDE Geselischaft Düsseldorf 1984 
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10. Daar temperatuurgradienten aanzienlijke geometrische afwijkingen bij 

meetmachines kunnen veroorzaken is het aan te bevelen de temperatuur

verdeling in deze machines als ingangsgrootheid te hanteren bij 

software-correctie van geometrische afwijkingen. 

11. Het verdient aanbeveling te onderzoeken of de productienauwkeurigheid 

van eNe-bewerkingsmachines kan worden verhoogd door "inproces•-correctie 

van systematische afwijkingen veroorzaakt door de geometrie van deze 

machines en bet bewerkingsproces dat daarop plaatsvindt. 

12. De invloed van de oppervlaktegeometrie op de optredende 

wrijvingskrachten bij omvormprocessen dient nader onderzocht te worden, 

waarbij met name het effect van smeermiddelen aandacht verdient. 

F. Ramaekers, J. Kals 

Ann. CIRP, Ji/1 (1986) 

13. De uitspraak "Meten is weten• is ongenuanceerd als men bedenkt dat een 

meetproces zonder systematische afwijkingen niet bestaat. 
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tabel 1.1: Kr 86- moet zijn: 86Kr 

regel 1: (1.5) -moet zijn: vgl (1.51 

fig. 2.1 tekst toevoegen: R1,R2 : spiegelkromtestralen 

regel 4: (2.1) -moet zijn: vgl (2.1) 

regel 22: (2.4) - moet zijn: vgl (2.4) 

regel 3: (2.7) -moet zijn: vgl (2.7) 

regel 26: toevoegen: ,h is constante van Planck, 

vgl (2.15) moet zijn: Aia = nHFS 1a p 
Is G 

regel 2: Aia moet zijn: Aia 
I Is 

fig. 2.9 tekst: moet 

regel 15: par 2.3.1 

zijn: B: ovenhuis met isolatie 

moet zijn: par 2.4.1 
regel 5: kiest men R2 - moet zijn: Kiest men s2 
regel 6: ; 1 z - moet zijn: ~ ..L i 
reqel 27: 25 kHz - moet zijn: 5 kHz 

regel 3: (2.27) en (2.28) moet zijn: (2.26) en (2.27) 

regel 5: toevoegen: ,1 is halfwaardebreedte verzadigde a 
absorptielijn 

regel 8: fig 3.14- moet zijn: fig 3.13 

reqel 7: toevoegen: ,fa is de absorptiefrekwentie 

regel 3: - moet zijn: f
1 

= f,
12 

+ Af 

fig 5.2: IVP -moet zijn: IVF 

regel 25: uitzettingscoëfficient d - moet zijn: 

uitzettingscoëfficient « 

fig 6.3 tekst: temex kast - moet zijn: tempex kast 

regel 3: gegeven - moet zijn: geven 

1 23 
Af . . Af 

rege : f - moet z~)n: ~ 
regel 13: vindt: - moet zijn: luidt: 




