
 

Meten van zeer kleine afstanden met de Hewlett-Packard
laserinterferometer
Citation for published version (APA):
Bogaert, T. T. M. (1985). Meten van zeer kleine afstanden met de Hewlett-Packard laserinterferometer. (TH
Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPB0176). Technische
Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1985

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/d750c8f1-18ea-484d-9a95-0d3b5b8b56e5


METEN VAN ZEER KLEINE AFSTANDEN MET DE 
HEWLETT-PACKARD LASERINTERFEROMETER 

auteur: T.T.M. Bogaert 

WPB-rapport : nr. 0176 

Verslag 11-opdracht 

Beqeleiding : Ir. P.H.J. Schellekens 
lng. K.G. Struik 

April 1985 



!NHOUDSOPGAVE 

1. Inleidinq ....................................................... 1.1. 

2. Principe van de interferometrie en haar toepassinq in de 

lenqtemetinq .................................................... 2. 1 . 

2.1. Principe van de interferometrie ................... 2.1. 

2.2. De Hewlett-Packard interferometer ................. 2.7. 

2.3. De bouw en principe van de He-Ne-qaslaser ......... 2.12. 

2.4. Foutbronnen bij de interferometrie toeqepast 

in de lenqtemetinq ...... '" ....................... 2.16. 

3. Experimentele opstellinqen om ruwheid te meten met de 

Hewlett-Packard laserinterferometer ............................. 3.1. 

4. Het testen van de opstellinqen .................................. 4.1. 

4.1. Kalibratie van de induktieve verplaatsinqs-

opnemer ........................................... 4. 3 . 

4.2 De stabiliteit van de testopstellinqen ............ 4.5. 

4.3 De lineariteit in het meetqebied 0 ~ 100 ~m ....... 4.8. 

4.4 De lineariteit in het meetqebied 0 ~ 1 ~m ......... 4.9. 

4.5 De lineariteit in het meetqebied 0 ~ 300 nm ....... 4.10. 

4.6 Het beamalliqnment als funktie van de verplaatsinq4.10. 

4.7 Het beamalliqnment als funktie van hoek a ......... 4.11. 

4.8 Het beamalliqnment als funktie van hoek 1 ......... 4.13. 

4.9 De lineariteit in het meetqebied 0 ~ 1 ~m 

bij a maximaal .................................... 4.15. 

4.10 De lineariteit in het meetgebied 0 ~ 300 nm 

bij 1 maximaal .................................... 4.16. 

4.11 De lineariteit in het meetqebied 0 ~ 1 ~m 

bi j 1 maximaal .................................... 4 . 16 . 

4.12 De lineariteit in het meetgebied 0 ~ 300 nm 

bij 1 maximaal .................................... 4. 17. 

4.13 De bepalinq van het oplossende vermoqen ........... 4.18. 



5. konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek ...... , ....... 5.1. 

Literatuurlijst 

Bijlage 

A. Meetresultaten. 

B. listing van het FORTRAN-programma MKKM u 



1.1 

1 Inleidinq. 

Fijnverspanen wordt toeqepast bij het vervaardiqen van optische componenten. 

Er wordt dan met een monokristalijne diamant een non-ferrometaal verspaand. 

Bij optische componenten is het van beIanq dat de oppervlakteruwheid 

bepaalde qrenzen niet overschrijdt. De oppervlakte ruwheid zal dus 

zorqvuldiq qekontroleerd dienen te worden. De ruwheids meettechnieken 

zijn onder te verdelen in twee qroepen : 

-Profilerinqsmethoden 

Deze methoden meten rechtstreeks de hooqte van het ruwheidsprofiel. 

Tot deze qroep behoren o.m. de interferometrische technieken en de 

taster meettechnieken. nit de resultaten van metinqen die m.b.v. deze 

technieken zijn qedaan, zijn op zeer eenvoudiqe wijze de bekende 

parameters te berekenen die het ruwheidsprofiel qoed beschrijven 

zoals de Rt-waarde ,de Ra-waarde en de R.M.S. waarde. 

-Parameter methoden 

De technieken die hier toe behoren hebben als meetresuitaat een 
parameter die representatief is voor een oppervlakte eiqenschap. Met 

deze technieken wordt meestal qekontroleerd of een oppervlak weI 

qeschikt is voor de funktie die het moet qaan vervullen (meestal in 

de optical. De parameters die qemeten worden staan dan ook meestal in 

relatie met in de optica van belanq zijnde eiqenschappen, zoals bv. 

de absorptie faktor, de verstrooiinq van het licht door het oppervlak 

en de hoekverdelinq waaronder het invallende licht qereflekteerd 

wordt.Een tweede reden dat bij oppervlakken van optische componenten 

meestal qebruik wordt qemaakt van de parameter methoden is dat 

de profilerinqsmethoden vaak een destruktief karakter vertonen. En 

vooral bij dit soort oppervlakken is het qewenst dat ze intakt 

blijven. Echter, de parameters die qemeten worden zijn nauwelijks te 



vertalen naar de profielparameters die veel meer vertellen over de 

hoedanigheid van een oppervlak. 
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fig. 1.1 Een parametermethode : de spiegelmeting. 

1.2 

V~~r het meten van het ruwheidsprofiel van optische oppervlakken is er dus 

behoefte aan een nieuw soort ruwheidsmeter die het profiel aftast zoals bij 

de conventionele tastermethoden maar waarbij geen kontakt wordt gemaakt met 

het oppervlak. Er bestaan een aantal idee en hoe dit verwezenlijkt zou kunnen 

worden met de H.P. laserinterferometer. De laserbundel wordt dan geconver

geert naar het oppervlak (d.w.z. het brandpunt bevindt zich op het oppervlak 

bevindt) en fungeert als het ware als een optische tastnaald. Voordelen van 

deze ruwheidsmeter boven de conventionele tastermethoden zijn : 

-Afhankelijk van de snelheid van de informatieverwerking door de 

elektronika van de laser interferometer kunnen de metingen sneller 

worden uitgevoerd. 

-Geen beschadigingen aan het oppervlak t.g.v. ondeskundig gebruik of 

te hoqe druk van de tasternaald. 



De nadelen van de ruwheidsmeter zijn 

-Zoals bij andere method en worden er hoge eisen gesteld aan de 
kwaliteit van de geleiding 

-Net als bij andere tastermethoden worden de metingen slechts 1-

dimensionaal uitgevoerd en niet 2-dimesionaal zoals bij de 

interferomethode en de parameter methoden die over het gehele 
oppervlak meten. 

1.3 

-De oppervlakken die gemeten worden, moeten weI netjes uitgericht 
worden t.o.v. de ruwheidsmeter. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de 

kans dat de laserinterferometer op -tilt- raakt en er dus niet 

gemeten kan worden. 

Een aantal ideeen zijn in beginsel uitgewerkt en qetest. De resultaten van 

deze metingen zijn in dit verslag weergegeven en voorzien van een 

interpretatie. 

fig. 1.2 De ruwheidsmeetmachine. 

In de toekomst zal de kombinatie H.P. laserinterferometer/ruwheidsmeter, als 

deze blijkt te voldoen, bevestigt worden aan een reeds bestaande konstruktie 
(fig 1.2), waarmee het mogelijk zal moeten zijn snel te meten. Het 
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meetprincipe en de signaalverwerking van de ruwheidsmeter zal in grote 

lijnen hetzelfde zijn als dat van de Tallysurf die in het laboratorium van 

lengtemeting staat (fig. 1.3) [4] 

Een soortgelijk systeem als de ruwheidslaserinterferometer is reeds op de 

markt te verkrijgen in de vorm van de compact disk van Philips. Dit apparaat 

is uitgerust met een vaste stoflaser en een objektief waarmee het mogelijk 

is kleine kuiltjes ( informatiedragers te detekten ) op de compact disk of 

beeldplaat. 

REFERENT I E 

" 

OPPERVLAK 

A : AFTASTEENHE I 0 
. rJ : 0 I G I TALE VOLTMETER 
It : MEETVERSTERKER 
PL : PLOTTER 
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R : ROTAT IEOPNEMER 

OV 

A 

INTEL 8080 

TERM I NAL te---..... 

fig 1.3 Verwerking van de meetgegevens van 

de Tallysurf in het Laboratorium van 
Lengtemeting. 

PL 
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2. Principe van de interferometrie en haar toepassinq in de 

lengtemeting. 

2.1 Principe van de interferometrie. 

2.1 

Zichtbaar licht is een van de verschijningsvormen van elektromagnetische 

energie. Andere verschijningsvormen zijn infraroodstraling, ultra-violet 

licht, rontgenstraling en gammastraling. Elektromagnetische golven (EM

golven) onderscheiden zich van elkaar door hun golflengte. Het zichtbaar 

licht heeft een golflengte tussen 350 en 700 nm. De voortplanting van EM

golven hangt af van de golflengte en het voortplantingsmedium. In vacuum 

kunnen de elektromagnetische golven beschreven worden door de Maxwell 

vergelijkingen, welke als voIgt Iuiden : 

.... .. 

.. .. 

.. .. .. 
v x E = 0 

.. .. .. 
v x H = 0 

-7 
~o = 4rr • 10 

.. 

[HIm] 

-12 
EO = 9.54 . 10 [HIm] 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

De permeabiliteit in vacuum 

De permittiviteit in vacuum 



.. .. 
E en H zijn vektoriele grootheden die resp. het elektrische en het 

magnetische veld representeren. 

nit bovenstaande vergelijkingen kunnen de volgende vergelijkingen 

worden afgeleid : 

2 .. 2 .. 
v E = 1 a ~ 

c2 a t 2 

2 .. 2 .. 
v H = 1 a H 

c2 a t 2 

Met c = ( &: )-1/2 
~o 0 = 3.10-8 [m/s] De snelheid van het licht. 

2.2 

(2.5) 

(2.6) 

Deze vergelijkingen zijn de zg. golfvergelijkingen. Ook in een homogeen 

isotropisch dielektrisch medium anders dan vacuum kunnen de EM-golven 

beschreven worden m.b.v. de Maxwell-vergelijkingen, waarbij ~ en £ dan 
o 0 

vervangen dienen te worden door resp. de permeabiliteit ~ en de permit-

tiviteit £ van het medium. 

De golfvergelijkingen worden in dat geval 

2 .. 2 .. 
V E = 1 a E (2.7) 

v2a t 2 

2 .. 2 .. 
V H = 1..Lli (2.8) 

v2a t 2 



met v = c/n 

n 

lichtsnelheid in het medium. 

brekingsindex van het medium. 

2.3 

De golfvergelijking voor het elektrische veld en v~~r het magnetische veld 

zijn identiek. V~~r verdere beschouwingen kan worden volstaan met het de 

vergelijkingen voor het elektrische veld daar de koppeling met het mag

netische veld niet verandert in de tijd. De oplossing van de golfvergelijk

ing voor dit veld luidt : 

... 
E(r/t) 

... • k'-+ ... = E el ( .r-wt+~) (2.9) 

met it = k.it e 
k = Z:!l:. golfgetal 

).. 

w hoeksnelheid 

~ fase 
... 

positievector r 

t tijd 

Als er in een ruimte twee lichtbronnen aanwezig zijn, dan is het elektrische 

veld in een bepaald punt P in die ruimte de som van de door beide licht

bronnen geproduceerde velden E1 en E2 (fig. 2.1), Als we aannemen dat de 

lichtbronnen golven uitzenden van gelijke frequentie f = w/2w en het punt P 
positie vector r heeft dan kunnen we de beide velden schrijven ala : 

... .... . (it ... 
£1 = E

10
el 1· r -w.t +·1) (2.10) 

... ... • ,-+ .... 

E2 = E20el(k2·r-w.t+·2) (2.11) 
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® 

fiq.2.1 

Volqens het superpositie beqinsel qeldt dan voor het veld in P 

... ... ... 

2.4 

We nemen aan dat de lichtbronnen qelijke coherente en monochromatische 

qolven uitzenden. Ret faseverschil van de door de beide bronnen uitqezonden 

golven in P is dan constant. 

Voor de intensiteit van het elektrische veld in P qeldt dan 

... ...... * .. .. 
"'it "'it 

I = IEI2 = E'E = (E1+E2),(E1+E2) 

... ... .. ... 
= IE112+ IE212+ 2E1'E2cos 9 

,.. .. ,.. ... 
met 8 = k1'r - k H + ql1- ql2 2 

... ... 
= I1 + 12 + 2E1'E2cos 9 

,.. ... ... 
en E111 

... ... ... ...* .. 
I 12 stel nu k111 x211 r E2 dan voIgt met E1= IE1'E1= 111 en E2 = 



2.5 

(2.12) 

2E1.E2cos 8 wordt de interferentie term genoemd en varieert periodiek met 8 

die evenredig is met\rl. De intesiteit varieert tussen een minimale waarde 

Iminen een maximale waarde Imax met : 

Uit vergelijking 2.12 voIgt dat wanneer de polarisatie richtinqen van de 

be ide velden orthogonaal zijn de interferentie term gelijk aan nul is omdat 

dan E2.E2= 0 . 

Een experiment dat interferentie duidelijk aantoont is het experiment van 

Young (fig. 2.2). Dit is interferentie na deling naar qolffront. 

\ 

fig. 2.2 Experiment van Young. 

Het principe van de interferometrie word toeqepast in de zq. interferometers 

waarvan de Michelson interferometer wellicht de bekendste is (fig.2.3) . Dit 

heet interferentie na deling naar amplitude. 



(~ 

St---';;L--~'ZJ¢~?-----"i·t.:.P'.t.· --~--u,,·' g 

E 
d!fPi"'EE7:' 
:w&o!!ii_.r 
~"F H 'it: 
~ 

a 

fig 2.3 Michelsoninterferometer met 

A halfdoorlatende spiegel naar amplitude); 

B compensatieglas; o,e: spiegels. 

2.6 

De bundel uit S wordt in A door een halfdoorlatende spiegel naar amplitude 

gesplitst. Na reflektie in e en D komen de beide bundels te samen in A 

waarna ze in E interferentie vertonen. Indien we spiegel e over een afstand 

61 verschuiven zullen er in E een aantal uitdovingen en oplichtingen te zien 

zijn. Aan de interferentie term in 2.12 is te zien dat dit aantal gelijk is 

aan 26l/A. oeze interferometer wordt veel toegepast in de meettechniek. 

De maximale lengte waarover spiegel e verschoven kan worden terwijl de 

interferentie patronen zichtbaar blijven hangt af van de kwaliteit van de 

lichtbron. Het is namelijk fysisch onmogelijk dat een lichtbron golven 

uitzendt van precies ~en golflengte. Een "monochromatische lichtbron R heeft 

een intensiteitverdeling die er uitziet als in fig. 2.4 . 



fig. 2.4 Intentieteitverdeling bij een 

monochromatische lichtbron. 

2.7 

Het weglengteve"rschil waarbij zichtbare interferentie optreedt bij een mono

chromatische lichtbron (ook weI coherentielengte genoemd) is : 

Waarbij Q de qualiteit van de lichtbron weergeeft. 

Als lichtbron voor interferometers die worden toegepast in de geavanceerde 

lengtemeettechniek worden tegenwoordig meestal He-Ne lasers genomen, daar 

deze de volgende eigenschappen bezitten : 

- het z~Jn goed monochromatische lichtbronnen. Hierdoor is een groot 

weglengteverschil mogelijk : 61 = 60 m (Qlaser=108 , AO =633nm) 

- perfekte coherentie (zowel wat betreft de fase als wat betreft de 

frequentiestabiliteit). 
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2.2 De Hewlett-Packard interferometer 

Deze interferometer onderscheidt zich van andere typen (zoals de michelson 

interferometer door de manier van signaalverwerking waardoor het instrument 

minder gevoelig is voor fluktuaties in de intensiteit en waardoor naast ver

plaatsingen ook snelheid, en via speciale optische elementen rechtheid en 

hoeken, kunnen worden gemeten. 

Principe 

De laser van de H.P. interferometer is uitgerust met een permanente magneet 

rond de laser holte waardoor de laserbundel gesplitst is in twee componenten 

E1en E2 die orthogonaal t.o.v. elkaar linear gepolariseerd zijn. De 

frequenties f 1en f2 van de twee component en verschillen iets (At = 2 MHz). 

De laserbundel wordt door het polarisatie scheidend prisma PP (zie fig. 2.5) 

gescheiden in de twee componenten (deling naar polarisatierichting). 

f,+-Af. 

f~+bf~ 
~t::::::J p 

Te..lle..r 

fig. 2.5 H.P. laserinterferometer. 
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.. .. 
De componenten E1en E2 worden door de retroreflektoren rep. S1 en 52 over 

een gelijke afstand verschoven en evenwijdig aan zichzelf teruggereflek-

teerd naar PP waar ze weer een bundel vormen. Deze gaat, voor hij naar de 

fotodiode te worden geleid, door een lineair polariserend filter dat er voor 

zorgt dat £1 en £2 beiden een component in de zelfde richting hebben (onder 

45
0 .. % ' . met E1en ~2' z~e f~g. 2.6, waardoor 

interferentie mogelijk is. We kunnen de 
£1-£2 ongelijk aan 0 is en er dus 

twee retroreflektoren afzonderlijk 

bewegen, waarbij we de ene als referentie spiegel gebruiken en de andere als 

meetspiegel. De interferentie die optreed is echter niet visueel 

waarneembaar daar £1 en £2 verschillende frequenties bezitten. De methode 

van signaalverwerking bij deze interferometer is gebaseerd op het 

Dopplereffekt. 

"f( Hoofcias . 
/ lin. pol .... ntor 

/ 

... .. 
fig. 2.6 evenwijdig maken van E1en E2 
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De signaalverwerking. 

De door de bewegende retrorefiektor weerkaatste straling zal in frequentie 

verschoven zijn . De frequentie verschuiving bedraagt : 

t:.f = 2:l.L 
c/n 

met v snelheid waarmee de spiegel beweegt 

c lichtsnelheid 

Hieruit voIgt 

n brekingsindex van het voortplantingsmedium 

f frequentie van de straling 

V - A!.~ - Af.~ 
- f 211' - Ll 2 

(2.13) 

(2.14) 

De twee componenten van de laserbundel nadat ze de interferometer hebben 

doorlopen zijn als voIgt voor te stellen : 

.. .. 
w1= 2d 1 met k = 2Jr. A = c r 1= 2v1t 

1 A 1 -
1 nf1 

.. .. 
w2= 2d2 k2= 2Jr. A= ~ r = 2v2t 

A2 nf2 
2 

Vol gens het superpositiebeginsel mogen we de velden bij elkaar optellen 

zodat voor de intensiteit van het interferentiepatroon weer geldt : 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Indien k111 r 1, k211 r 2, E111 EZ en r = 2vt dan kan dit worden geschreven 

als : 

(2.15) 

met t' = to + t de tijd tussen het inschakelen van de licht

bron en de start van de bewegingen van de 

spiegels. 

De fotodiode ( D ) reqistreert dus een intensiteitsmodulatie met 

frequentie : 

f = fO + Af 

Daar w1~ w2~ w kan Af ook geschreven worden als 

en dus A v 1 - v2 = ~.~ = Af. __ 1 
f1 2n 2 

(2.16) 

Door de frequentie f van de intensiteitsmodulatie gemeten door de fotodiode, 

te verqelijken met de frequentie fO van de intensiteitsmodulatie van de 

bundel direkt nadat deze uit de laserkop komt, kan frequentieverandering Af 

en dus ook het snelheidsverschil tussen de beide spiegels bepaald worden. 

De relatieve verplaatsinq is dan te berekenen uit 

t1 ~ 
J Af __ "1 dt t Q • 

o 2 
(2.17) 



2.12 

Qpmerkingen. 

1. Bij lengtemeting wordt een van de spiegels, de referentiespiegel, vast 

opgesteld, terwijl de andere, de meetspiegel, beweegbaar opgesteld is. 

2. De meting is incrementeel, de licht bundel mag dus niet onderbroken 

worden. 

2,3 De bouw en het principe van de He-Ne-gaslaser. 

Het lasertype dat voor laser interferometer metingen wordt gebruikt is zoals 

eerder besproken de He-Ne-laser. Deze laser schematisch weergegeven in fig. 

2.7, bestaat in principe uit een gasontladingsbuis die gevuld is met helium 

en neon in de verhouding He : Ne = 7 : 1 met een totaa~ druk van 400 Pat 

Loodrecht op de laser holte zijn twee spiegel! aangebracht die het laser

licht terug in zichzelf reflekteert. Slechts een klein percentage (1 a 2 \) 

van het laserlicht wordt doorgelaten. Vlakke en bolle spiegels geven een in 

stabiele laser zodat de spiegels hoI zijn uitgevoerd (met een grote 

kromtestraal) . 

.' ."'" ~-

I 
s 

fig. 2.7 De He-Ne-gaslaser met Zeemansplitsing met: 

R variabele weerstand; 

M permanente magneet; 

P piezo elektrisch kristal; 

S holle spiegels, 

Ret helium is het zg. pompgas. Door de gasontlading raken de heliumatomen in 

een aangeslagen toestand. De energie niveaus waarop het helium zich in 
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aangeslagen toestand bevindt (35 en ls ) zijn metastabiel en liggen in de 

buurt van bepaalde energieniveaus van het neon. Bij een botsing tussen een 

metastabiel heliumatoom en een niet aangeslagen neon atoom zal het 

heliumatoom terugvallen naar een stabiele toestand en energie afstaan aan 

het neon atoom dat hierdoor in een aangeslagen toestand terecht komt. Het 

neonatoom zal op zijn beurt ook weer terug vallen naar een lager 

energieniveau onder uitzending van licht. In het begin zal er sprake zijn 

van spontane emissie. Wanneer de laser eenmaal werkt zal de emissie het 

gevolg zijn van het tussen de spiegels resonerende licht. De intensiteits

verde ling van het laserlicht ziet is getekend in fig.2.8. 

o~c.d\Q..t,e. c.Y'evYlfle\ -- - ---
i (tl-Ire.<>hold ) 

I 
i 

..J 

fig. 2.8 lijnprofiel van het Neon 

Het laserlicht wordt door de laserspiegels grotendeels gereflekteerd, waar

door er onder bepaalde condities in de laserholte een staande golf tussen de 

spiegels kan ontstaan. De frequentie van deze golf is afhankelijk van de 

afstand tussen de spiegels 

f = k 
2nl 

met k = 1,2, ... ,n 

c : lichtsnelheid in vacuum 

n de brekings index van het voortplantingsmedium 

f frequentie van de straling 

(2.18) 
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Indien de intensiteit van de straling met golflengte Al groter is dan een 

bepaalde waarde, de threshold, dan zal er laserwerking optreden. Hetgeen 

inhoudt dat de in de laserholte oscillerende straling in staat is de aan

geslagen neonatomen tot emissie te bewegen. De door deze atomen uitgezonden 

straling is dan coherent aan de oscillerende straling zodat deze wordt 

versterkt en de laserwerking gewaarborgt blijft. 

Door een der spiegels op een piezo elektrisch kristal te plaatsen is het 

mogelijk de lenqte van de laserbuis in te stellen zodat de frequentie van de 

laserstraling het zelfde blijft (zie vql. 2.18 ) . 

Met een permanente maqneet wordt een magneetveld aanqebracht waarvan de 

veldlijnen evenwijdig lopen aan de as van de laserbuis. Hierdoor worden de 

energieniveaus van het neon opgesplitst in elk twee niveaus. Dit heet het 

Zeemaneffekt(zie ook pag. 2.13). Ret gevolg hiervan is dat er licht wordt 

geemitteerd dat bestaat uit twee componenten die invers cirkulair 

gepolariseerd zijn en iets van elkaar verschillende frequenties hebben. Het 

Ne-lijn profiel ziet er dan uit als in figuur 2.9. 

fig 2.9 Ne-lijnprofiel. 

Om een optimale laserwerking te verkrijgen zal de golflengte van de staande 

lichtgolf gelijk dienen te zijn aan Al in fig. 2.9. Het is in dezelfde 

figuur te zien dat in dat geval de intensiteiten van be ide componenten 

gelijk moeten zijn. Hierop is de frequentiestabiliserinq van de laser dan 

ook gebaseerd. De intensiteiten van de componenten worden met elkaar 

vergeleken. Indien ze niet even groot zijn, wordt er een elektrisch signaal 



naar het piezo elektrische kristal qestuurd waardoor de lenqte van de 

laserbuis en dus de frequentie wordt aanqepast (zie fiq. 2.10). 

1'\0J).\" 

Gle. 

\VI te.",f "''''0 ~ 
YV'Id~'f 

fiq. 2.10 stabiliserinq van de laserfrequenties 

2.5 Foutbronnen bi; de interferometrie toegepast bi; lengtemeting. 

Er zijn de volqende foutenbronnen aan te wijzen : 

1. De uitzettinq van materiaal onder invloed van de temperatuur 

met 1: lengte bij T = T1 

10: lengte bij T = TO TO = T1- AT 
a uitzettingscoeficient [ °c-1] 

AT : temperatuursverschil T1- TO 

2.15 

Vaak is de fout t.g.v. temperatuursverschillen een opeenstapeling van 

fouten. Ais bij een verspanende bewerking de verplaatsing van de beitel (

slede) gemeten wordt , dan moet er rekening worden qehouden met de uit

zettinq van de machine en van het werkstuk (deze uitzettinqen kunnen elkaar 

natuurlijkook compenseren). De temperatuur van verspanende machines is 

moeilijk constant te houden, vanweqe het qrote aantal warmtebronnen (de 

motoren, het verspaninqsproces enz. die afhankelijk zijn van de 

verspaninqscondities). 
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2. De verandering van de golflengte van de straling tijdens het meten. 

De golflengte van de laserstraling hangt ais voIgt samen met de Iichtsnel

heid in het voortplantingsmedium 

met golflengte van de laserstraling. 

f stralingsfrequentie. 

v voortplantingssnelheid van de straling in het medium. 

c lichtsnelheid in vacuum. 

De door de laser gemeten verplaatsing is evenredig met de golflengte 

(vgl.2.17). Deze is echter volgens bovenstaande vergelijking omgekeerd 

evenredig met de brekingsindex Straling in Iucht met een hogere dichtheid en 

dus een grotere n, zal dus een kleinere golflengte hebben dan in lucht met 

een lagere dichtheid. De brekingsindex is een funktie van de temperatuur T, 

de luchtdruk P en de luchtvochtigheid H, en zal dus met deze grootheden 

varieren. De relatie tussen bovenstaande grootheden is bekend waardoor hun 

invloed op de metingen te compenseren is 

(P T H) = 1 + D * 0.104127 * 19;4* P -0 42063 * 10-9* F 
n , , 1 + 0.3671 * 10 * T . 

met D = 0,27651756 * 10-3(1 +0.54 * 10-6 * (c - 300)) 

P druk CPa] 

T temperatuur [ °c] 

F waterdampdruk CPa] 

C CO2-gehalte [ppm] 

Gedurende de metingen moeten T, P, F en C gemeten vervolgens ingevoerd 

worden in de rekeneenheid van de laser interferometer opdat de verplaatsing 

berekend wordt met de werkelijke brekingsindex (of golflengte). 

3. "Death Path" 
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Er is ook een bepaalde afstand die weI bijdraagt tot het weglengteverschil 

tussen de spiegels maar niet tot de verplaatsing. Deze afstand wordt het 

-Death Path" genoemd (fig. 2.11) 

RESET 
I I' POINT) 

W [:-----.....,H:::==Ll==-==-==-=.,..~: .... =-=-==L2=:fP 
"OEAOPATH" "MEASUREMENT PATH" 

RESET 
(I POINT) 

(B) J ~ 
I , 

LD lP 
L t ---+J 1<01 ~ .. , 

CORRECT SETUP FOR MINIMIZATION OF DEAOPATH ERROR 

fig. 2.11 8death pa-&h" 

Ret is wenselijk deze afstand zo klein mogelijk te houden in verband met de 

foutenbron genoemd onder 2 .. 

4. Cosinusfout. 

5SOOC 
LASER HEAO --------~-~~---------LMACHINE 

fig 2.12 cosinusfout. 
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5. Abbe' fout . 
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3 Experimentele opstellinqen om ruwheden te meten met de Hewlett-

Packard interferometer. 

In Hk.2 is uitgebreid ingegaan op het werkingsprincipe van de H.P. inter

ferometer. De opstelling voor het meten van afstanden is nog eens schema

tisch weergegeven in fig. 3.1. 

J1 

'PP 

fig 3.1 principe H.P.laserinterferometer. 

3.1 

Door dit systeem aan te passen wilden we naqaan of het ermee moqelijk is 

ruwheden te meten. Het meetgedeelte wordt dan bijv. door het volgende ver
vanqen : 

fig 3.2 

Wanneer we het te meten oppervlak loodrecht op de meetbundel bewegen, dan 
zal de weq die de meetbundel moet aflegqen steeds veranderen. Er worden dU3 



kleine afstanden gemeten en wel het hoogteverschil tussen de tappen en de 

dalen van het ruwheidsprafiel van het oppervlak. 

Er zijn een drietal apstellingen ontwarpen am ruwheden te meten die aIle 

drie volgens het bavenstaande pricipe werken. 

Opstelling I 

t 

fig 3.3 

Opstelling II 

fig. 3.4 

3.2 



Opstellinq III 

fig. 3.5 

De volgende criteria zijn op te stellen voor het goed fuctioneren van de 

opstellingen : 

1. Het oplossend vermogen van de opstelling. 

3.3 

2. De maximale hoek cr tussen de normaal van het te meten oppervlak en 

de meetbundel. 

3. De afmeting van de bundel op het oppervlak : de spotdiameter. 

4. De lineariteit in het meetgebied en in het bereik van de interfero

meter. 

5. Het bereik. 

6. De stabiliteit van de opstelling. 

De criteria 1. tIm 3. worden bepaald door het ruwheidsprafiel van de apper

vlakken die gedraaid zijn ap de philips fijn draaibank in het laboratarium 

vaar verspaningstechnalogie van de T.H.E., en die een aptische kwaliteit be

zitten. 
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De oppervlakteruwheid van een fijnverspaand oppervlak wordt beinvloed door 

de volgende faktoren : 

- De aanzet, en de radius en de neushoeken van de beitel. 

- De trillingen tussen de beitel en het werkstuk. 

- Het wegduwen van het materiaal tijdens het verspanen (swelling) . 

Dit verschijnsel treedt vooral op tijdens het verspanen van duk

tiele materialen. 

- Beitelslijtage. 

Wanneer de laatste drie faktoren buiten beschouwing worden gelaten dan ziet 

het theoretische ruwheidsprofiel er uit als in fig. 3.5. 

fig. 3.6 theoretische ruwheidsprofiel. 

s ~ o.o."';t.e..-l 
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fig 3.7 



V~~r dit ruwheidsprofiel kunnen we met behulp van fig. 3.7 de volgende 

beschrijvende vergelijkingen opschrijven 

3.5 

2 2 y= r -/(r - x ) (3.1) 
I;: e: 

x 

met r de neusradius van de beitel. e 

(3.2) 

Hieruit kunnen we dan het volgende afleiden voor de ruwheidsparameter Rt 
(het maximale hoogteverschil tussen de dalen en de pieken gezien over het 

gehele gemeten ruwheidsprofiel) en de maximale hellingshoek : 

tg (l = y' max 

met s de aanzet 

(l de hoek tussen de normaal van het ruwheidsprofiel en 

de laserbundel. 

(3.2) 

(3.4) 
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meting tijd weg snelh. aanzet frequentic 
L R L R 

[5] [mm] [mm/s] [mm/omw] [cycl/mm] 

3,4 95,75 39 0,4073 17,771 17,150 56,211 58,309 
5,6 168,25 39 0,2318 10,113 . 9,760 98,879 102,46 
7,8,9 132,5 39 0,2943 12,842 12,393 77 ,87 SO,689 
10 111 t 

12 141,5 39 0,2756 12,025 11,605 83",16 86,170 
13,14 186,75 39 0,2088 9,112 8,793 109,75 113,73 
16,17 102,5 1,1 0,0693 3,022 2,917 330,89 342,81 
18,19, . 
20 50,25 8,2 0,1632 1,120 6,871 140,45 145,54 
1,2 58,5 7,1 0,1214 5,295 5,110 18_8,85 195,69 
3,4 43,25 8,2 0,1896 8,212 7,983 120,89 125,27 
5,6,7 23,S 7,1 0,3021 13,.182 12,721 75,862 78,609 
10 21 8,2 0,3902 17,036 16,441 58,698 60,823 

tabe13.1 

Aan de T.R.E. is een onderzoek verricht naar de verspaningskondities tij

dens het draaien van oppervlakken met een optische kwaliteit door 4e Philips 

fijn draaibank [3]. De resultaten van deze metingen zijn in tabel 3.1 weer

qeqeven. De beitel die qebruikt werd had een neusradius r = 0.5 Mm. Daar het 
€ 

toerental tijdens deze metinqen niet qeheel konstant was maar tussen twee 

waarden varieerde, zijn telkens twee waarden voor de aanzet gegeven. Uit de 

tabel blijkt dat de aanzet over de metingen sterk varieert : 

2.917 < s < 17.777 ~m 

Samen met vgl. 1. en 2. voIgt hieruit voor de parameters van het ruwheids

profiel van de oppervlakken : 

i. De afstand d tussen de top pen (spoorbreedte) is gelijk aan de aan

zet s dUB : 

2.917 ~ d ~ 17.771 ~m 

ii. 2.127 < Rt < 78.96 ~m 
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iii. -7 -7 2.917 • 10 < tg a < 1.78 • 10 
= = 

Indien ook de trillingen tussen de beitel en werkstuk een rol spelen, dan 

zullen er ook golven in het ruwheidsprofiel aanwezig zijn, zoals is te zien 

in fig. 3.8 . 

~~l~t~l_l~J.~J.~J 
5 5 S 5 5 S 5 . 

fig 3.8 trillingen in het ruwheidsprofiel. 

De trillingen tussen de beitel en het werkstuk hebben tot gevolg dat de 

beitel bij de ene beiteldoorqang dieper in het materiaal doordringt dan bij 

de daaropvolgende. Bet resultaat daarvan is dat de afstand tussen ~e dalen 

en de pieken niet meer over het gehele ruwheidsprofiel hetzelfde zal zijn 

(5/2 zoals in het voorqaande het qeval was). De maximale hellingshoek neemt 

meer dan evenrediq toe met de de breedte van de grootste beiteldoorgang die 

is. Dit is het geval ais de beitel uitwijkinq precies tussen twee 

beiteldoorqangen nul wordt (zie fig. 3.9). 
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fig. 3.9 

De maximale hellingshoek is dan te berekenen uit het snijpunt van de twee 

cirkels in fig. 3.10 . 

I 

fig. 3.10 

3.8 



i} 

ii) 

met r e 
a 

neusradius van de beitel 

amplitude van de golfbeweging van de beitel 

golflengte 

De cirkels snijden elkaar bij 

3.9 

(3.5) 

(3.6) 

Uit ruwheidsmetingen en analyse van het ruwheidsprofiel [3] zijn de volgende 

meetgegevens bekend : 

s = 17.5 IJm 

r = 0.5 mm e 
A = 48.0 IJm 

a = 0.1 IJm 

V~~r de x-waarde van het snijpunt voIgt dan 

x = -5.2 IJm 

Als we in vgl. 2.4 s/2 vervangen door x + 5/2 geldt voor de maximale 

hellingshoek : 

tan a = 0.028 

Hierbij is aangenomen dat de maximale hellingshoek optreedt wanneer de 

aanzet het grootst is. 

Resumerend kunnen we met betrekking tot de criteria 1. tIm 3. het volgende 

zeggen : 



1. Het oplossend vermoqen moet zodaniq zijn dat de kleinste Rt noq 

waarneembaar is. 

Rt . = + 3 11m mln -

zodat een oplossend vermoqen van 2 11m minimaal vereist is. 

2. De maximale hellinqshoek ~ = 1.60 
. Dit is de hellinq die het 

laser interferometer systeem noq moet kunnen hebben. Wanneer de 

helling te groat wordt dan zal het volgende gebeuren 

-Er zal te weiniq signaal terug komen in de laserkop 

3.10 

-Het signaal dat terugkomt in de laserkop bezit niet het juiste 

interferentiepatroon maar heeft last van interferentiebanden 

vanwege het niet evenwijdig Iopen van de referentie- en de meet

bundel (fig. 3.11). Hierdoor kan het juiste interferentiepatroon 

niet meer gedetecteerd worden. 

fig. 3.11 fout interferentiepatroon op de 

lichtdiode. 

De schattingen voor de minimale rt-waarde en de maximale 

hellinqshoek zijn allemaal gebaseerd op het theoretische 

ruwheidspofiel (met golving). Uit ruwheidsmetingen [3] blijkt dat 

de Rt-waarden in werkelijkheid veel hoqer zijn. Zo is er een 

qemeten met een theoretische Rt-waarde van 76.6 11m, terwijl de 

gemeten waarde 249.2 11m is. Uit dezelfde metingen voigt oak dat tg 

~max nerqens hager is dan 0.02. Ex is bij deze metingen weI door de 
Manier van met en qemiddeld over 0.5 ~m, wat in feite bij de 

Iaserinterferometer oak gebeurt. Wanneer de laser interferometer een 
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helling tegenkomt met een grotere hellingshoek dan dat hij kan 

verdraqen, bestaat de kans dat hij op -tilt- gaat. We moeten dus 

boven de gemeten amax ook nog een veiliqheidsmarge aannemen. 

3. De spotdiameter moet kleiner zijn dan de kleinst optredende spoor

breedte, welke we qelijk moqen stellen aan de kleinst optredende 

aanzet smin= 2.5 ~m . Aangezien zulke kleine aanzetten slechts twee 

maal voorkomen in een serie van 25 metingen is het reeel te aan te 

nemen dat de spotdiameter 3 ~m mag zijn. 

Theoretisch geldt voor de spotdiameter : 

• (3.7) 

met ds spotdiameter in het brandpuntsvlak 

A golflenqte laserstralinq 

D diameter van de laserbundel 

f brandpuntsafstand van de lens 

V~~r de laser geldt A = 0.633 ~m ; D = 8 mm . 

Willen we een ds van 3 ~m, dan dienen we een lens te kiezen met een 

brandpuntsafstand van 3 em. In de praktijk blijkt dat de spot

diameter bij grotere bundeldiameters groter is dan de volgens 

vql. 3.7 berekende waarde (zie fig 3.12)/ hetgeen te wijten is aan 

de sferische abberatie van de lens [4]. V~~r A = 0.633 ~m, D = 8 mm 

en f = 3 em is de gemeten spotdiameter 12 ~m hetgeen voor onze 

doeleinden te groot is. 

Er zijn drie mogelijkheden om de spotdiameter noq verder te 

verkleinen : 

i. In fiq. 3.12 is te zien dat de spotdiameter qemeten als funktie 

van de bundeldiameter een minimum heeft. In het geval dat 

A = 0.633 pm en f = 3 em is de minimale spotdiameter 5 ~m bij 
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een bundeldiameter D = 6 mm. We zullen de bundel m.b.v. lenzen 

dus moeten verkleinen van 8 mm naar 6 mm. Het toepassen van 

meerdere lenzen geeft echter ook grotere uitlijningsproblemen. 

ii. De sferische abberatie verminderen door een betere lens te 

kiezen of door een stelsel van lenzen toe te passen. Er zijn 

microscoopobjektieven waarmee het mogelijk is spotdiameters van 

2 ~m te behalen. Philips geeft voor de compact disk een 

spotdiameter van 1 a 2 ~m op. 

iii. Een lens te gebruiken met een nog kleinere brandpuntsafstand. 
~, 

dit heeft echter als nadeel dat het meetbereik van de 

opstelling vermindert. De bundeldiameter blijft in de buurt van 

het brandpunt over een bepaaid gebied nagenoeg constant (fig. 

3.13). De lengte van het gebied waar binnen de diameter van de 

bundel meer dan 10 \ groter wordt dan de minimale bundeidiameter 

(de spotdiameter) is gegeven door : 

{3.8} 

Deze lengte die de scherptediepte 'wOvt1t genoemd, is 

representatief voor het meetbereik , neemt kwadratisch af bij 

kleiner wordende spotdiameter. 
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4 Het testen van de opstellingen. 

De drie opstellingen am ruwheden te meten van fijngedraaide oppervlakken van 

optische kwaliteit (zie hk.3), werden getest op hun bruikbaarheid voor het 

meten van kleine verplaatsingen. Bij het oordeel daarover werden de in Hk.3 

besproken criteria gehanteerd. In dit hoofdstuk voIgt een overzicht van de 

gedane experimenten en de de bijbehorende resultaten. De experimenten zijn 

uitgevoert m.b.v. de testopstelling die in fig 4.1 geschetst is. 

fig. 4.1 de testopstelling 

Het te meten oppervlak werd nagebootst door een kantelbaar spiegeltje dat 

bevestigd was op een speciaal geconstrueerd tafeltje waarmee het mogelijk is 

zeer kleine verplaatsingen uit te voeren in de richting van de laserbundel. 

Deze verplaatsingen werden geregistreerd door een inductieve verplaatsings

opnemer. Deze verplaatsingsopnemer werd eerst zorgvuldig gekalibreerd m.b.v. 

de standaard laser interferometer. (zie par 4.1). 



4.2 

De opstellingen I en II zijn getest met twee Lenzen met verschillende brand

puntafstand, opstelling III slechts met een lens, zodat we dus de volgende 5 

testopstellingen hebben 

testopstelling meetopstelling brandpuntsafstand van de lens 

(cm) 

I.A I 10 

I.B I 8 

II.A II 8 

II.B II 5 

III III 8 

We hebben voor de bovenstaande Lenzen gekozen omdat we op de eerate plaats 

geen kleinere Lenzen hadden waarmee we opstelling I.A en I.B konden testen. 

Om de metingen van de verschillende opstellingen te kunnen vergelijken 

hebben we daarom voor de lens met brandpuntsafstand 8 cm gekozenOp de tweede 

plaats was het met de toch enigzins primitieve opstelling moei-lijk om met 

het de spiegel in het brandpunt van nog kleinere Lenzen te gaan zitten. 

Op elke testopstelling zijn de volgende metingen uitgevoert : 

1. Stabiliteit van de opstelling. 

2. Lineariteit in het meetgebied 0 ~ 100 ~m 

3. Lineariteit in het meetgebied 0 ~ 1 ~m 

4. Lineariteit in het meetqebied 0 ~ 300 om 

5. Beamallignment als funktie van de verplaatsing 

6. Beamallignment ala funktie van de hoek die de spiegel maakt met de 

laserbundel in het xy-vlak (fig. 4.2.a) 

fig. 4.2.a 

definitie hoek a 

I 

~ 
/ 
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7. Beamallignment als funktie van de hoek die de spiegel maakt met de 

laserbundel in het zy-vlak. De meettafel ligt in het xy-vlak. De 

laserbundel loopt parallel aan de y-as en de oorsprong van het 

assenstelsel ligt op de spiegel (fig.4.2.b). 

fig. 4.2.b definitie hoek 1 

8. Lineariteit in het meetgebied 0 -:' 1 IJm bij a ::: IXmax 
9. Lineariteit in het meetgebied 0 -:' 300 11m bij 

v IX ::: IXmax 
10. Lineariteit in het meetgebied 0 ':" 1 IJm bij "Y = 'max 
11. Lineariteit in het meetgebied 0 ...:.. 300 11m bij 1 ::: lmax 
12. Bepaling van het oplossend vermogen m.b.v. een piezo elektrisch 

kristal 

4.1 Kalibratie van de induktieve verplaatsingsopnemer. 

De opstelling die werd gebruikt bij de kalibratie was nagenoeg gelijk aan de 

testopstellingen zodat oak de invloeden van de verplaatsbare tafel (uitzet

ting etc.) werden meegenomen (fig 4. ). De induktieve verplaatsingsopnemer 

werd geijkt tegen de H.P. laserinterferometer. 



4.4 

1. 4 metingen tussen 0 en 300 nm 

2. 4 meting en tussen 0 en 1 ~m 

We hebben onderscheid tussen deze meetgebieden gemaakt, omdat inductieve 

verplaatsingsmeters een niet lineair gedrag vertonen rond hun nulstand. 

Bovendien zijn bij kleine verplaatsingen de externe invloeden duidelijker 

merkbaar. 

Het verband tussen de door de induktieve verplaatsingsopnemer gemeten 

verplaatsing (Yi)' en de verplaatsing die door de laserinterferometer is ge

meten (xl) is als voIgt te schrijven : 

met 

n aantal metingen 

metingen : 

meetgebied a b 

o .i.. 300 11m 0.9 5.4 

o ..i.. 1 \.1m 0.96 0.805 

0.02 

0.01 

a = 1 rn . 1a . n 1= 1 

2.27 

4.03 

1 n 
b = - r. 1b. n 1= 1 

In bijlage A zijn de twee metingen grafisch weergegeven (fig A.1.1 en A.1.2) 



4.5 

4.2 De stabiliteit van de testopstellinqenn. 

Het bleek dat de testopstellingen qua stabiliteit nogal wat van elkaar 

verschilden. Onder het begrip stabiliteit wordt hier verstaan : 

-Het ontbreken van drift d.w.z. het continue oplopen van de 

verplaatsingen weergegeven door het display van de laserinter

ferometer, terwijl de spiegel niet verplaatst. 

-Geen fluktuaties in de verplaatsingen weergegeven door het display. 

De stabiliteit van de opstellingen werd gedurende de experimenten bekeken. 

In fig A.2.1 tIm A.2.5 zijn een aantal moment opnamen van de stabiliteit 

weergegeven. De spiegel werd gefixeerd en de verplaatsingen weergegeven door 

het display, werden genoteerd als funktie van de tijd. De oorzaak van de 

drift en de fluktuaties moet gezocht warden in storingen en invloeden uit de 

omgeving, zoals schommelingen in de luchtvochtigheid, de temperatuur en de 

druk (faktoren die de brekingsindex van lucht veranderen zie Hk.2) en 

trillingen. Maar ook interne omstandigheden hebben invloed op de d~ift. Op

stelling II had het meeste last van drift, gemiddeld genomen meer dan fig. 

A.2.3 en A.2.4 doen vermoeden. Het gebruik van de beambender is hier debet 

aan. De beambender bestaat uit een volledig reflekterende spiegel en een 

halfdoorlatende spiegel. Via de beambender komt laserstraling, dat is 

teruggekaatst door de interferometer, weer in de laserkop terecht, waar het 

interfereert met de daar aanwezige straling waarvan de polarisatierichting 

gelijk is. In opstelling II dooriopen de beide component en van de laser

straling twee verschillende paden. De ene component zal na het polariserend 

prisma twee maal door een lens he en moeten gaan, reflekteren aan een spiegel 

en bovendien een veel langere afstand door de lucht afleggen. Dit aIIes 

heeft zijn invloed op de intensiteit van deze component van de laserstra

ling,er zal immers veel straling verloren gaan. Ruwweg zal het intensiteits

verloop van de straling er t.g.v. deze terugkoppeling uitzien als in 

fig 4.4 is weergegeven. 
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fig. 4.4 Ne-lijnprofiel na terugkoppeling 

laserlicht. 

4.6 

De frequentiesturing in de laser is er op gebaseerd de intensiteiten van 

beide componenten constant te houden, zoals is besproken in Hk.1. Daar de 

intensiteiten t.g.v. de terugkoppelinq nu niet meer gelijk zijn wordt de 

laserfrequentie bijgestuurd terwijl deze juist was. Dit veroorzaakt 

vermoedelijk de drift. Een experiment toonde aan dat dat het niet aan de 

interferometer lag. De opstelling in fig 4.5 vertoonde ook drift terwijl 

deze bijna gelijk is aan de standaard opstelling van Hewlett & Packard. 

fig. 4.5 

Een andere laserinterferometer opstelling van H.P. de rechtheidsinterfero

meter (fig 4.6) maakt ook gebruik van de beambender maar heeft geen last van 

drift 
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fiq 4.6 H.P.laserrechtheidsinterferometer. 

met wp : Wollastonprisma. 

Dit houdt ook verband met het bovenstaande : ft de paden van de beide 

bundelcomponenten zijn qe1ijk qehouden". Een proef met een polariserend 

filter wees uit dat de beide component en na het Wollaston prisma noq steeds 

orthoqonaal t.O.V. e1kaar qepolariseerd zijn. Dit sluit het qebruik van 

bijv. X/4 plaatjes uit. Een moqelijkheid am de invloed van het 

teruqqekoppelde Licht zoveel moqelijk te elimineren is nl. de polarisatie 

richtinq ervan te laten verschillen van de polarisatie richtinq van de 

stralinq in de laser (lineair qepolariseerd t.o.v. cirkulair qepolariseerd 

bijvoorbeeld) . 

Dit alles leidde ertoe de lens voor polariserend prisma te plaatsen en 

de retroreflektor te vervanqen door een vlakke spieqel, hetqeen in 

opstellinq III gebeurt is. Dit had inderdaad een qunstige uitwerkinq op de 

stabiliteit. Opstellinq II heeft bovendien als voordeel dat het zq. "death 

path- veel kleiner is qeworden en de opstel1inq dus Minder invloed 

ondervindt van storingen in de temperatuur, druk en luchtvochtiqheid. 

4.3 De lineariteit in het meetqebied 0 ~ 100 um. 

Het verband tussen de verplaatsinqen qemeten door de laser interferometer 

(Y1) en de qeka1ibreerde induktieve verplaatsinqsopnemer (Xl) kan wederom 

weerqeqeven worden door : 

1 n met. a = - i. 1a. n 1= 1 

n het aantal metingen 

b = 1 rn b . 
n l.i=1 it 
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Metingen : 

opstelling a Sa b Sb n 

LA 1. O. 0.88 0.20 2 

I.B 1.01 O. 0.42 0.15 2 

II.A 1. O. 0.47 0.22 2 

II.B 1.02 O. 0.25 0.15 2 

III 1. 0.01 0.49 0.24 2 

zie fig. A.3.1 tIm A.3.5 

4.~ ~ingaIiteit in bgt mggtggbied 0 7 1 um. 

Y1 == a-x. + b 
1 

!!u~tingen : 

opstelling a Sa b Sb n 

I.A 0.97 0.025 -4.67 9.68 5 

I.B 1. 13 0.01 3.36 4.85 2 

II.A 1. 16 0.01 -6.35 6.82 4 

II.B 1.14 0.015 -0.16 6.78 4 

III 1.01 0.01 -2.00 5.52 4 

zie fig. A.4.1 tIm A.4.5 
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4.5 Lineariteit in het meetqebied 0 ; 300 om. 

Metingen : 

opstelling a Sa b Sb n 

LA 0.92 0.02 1.34 2.58 3 

I.B 1. 15 0.04 -9.37 4.22 2 

II.A 1.28 0.04 4.37 5.04 4 

II.B 

III 1.05 0.02 1. 91 2.72 4 

zie fig A.S.1 tIm A.5.S 

4.6 Het beam-alliqnment als funktie van de verplaatsinq. 

Het beam-allignment geeft de bruikbaarheid aan van het signaal (lees : 

Iaserbundel) dat van de interferometer vandaan komt en door de lichtdiode in 

de laserkop geregistreert wordt. Het beam-allignment (BA) is afleesbaar op 

het laserdisplay op een schaal van 0 tot 10. De afgelezen waarden hebben de 

volgende betekenis : 

SA = 0 Er wordt niets waargenomen door de Iichtdiode 

o < BA < 3 DE lichtdiode neemt weI een signaal waar maar dit is te 

zwak of is onderhevig aan storingen, zodat het 

interferentie patroon niet voldoende herkenbaar 



3 < BA < 10 

4.10 

is. In dit geval springt de teller (van de 

verplaatsingen) op nul en wordt er niet meer 

gemeten. 

Het door de lichtdiode waargenomen signaal is 

verwerkbaar. AIleen in dit geval kan er door de 

laserinterferometer gemeten worden. 

Door het beam-allignment te meten als funktie van de afstand kan het meet

bereik worden bepaald. De meetresultaten zijn in fig A.6.1 tIm fig A.6.7 

weergegeven. 

Uit de resultaten blijkt dat alle opstellingen over minstens 100 ~m een 

redelijk beam-allignment hebben. Het beam-allignment van de opstelling I is 

veruit het beste. Als we fig. A.6.1 en fig. A.6.2, en fig. A.6.3 en fig. 

A.6.4 met elkaar vergelijken dan is te zien dat het beam-allignment maar 

vooral ook het bereik afneemt bij kleiner wordende brandpuntafstand van de 

gebruikte lens. 

4.7 Het Beam-allignment ala funktie van hoek ~ 

Bij het meten van het beam-allignment ala funktie van ~ werd het spiegeltje 

m.b.v. een stelschroefje gekanteld. De axiale verplaatsing van het 

stelschroefje werd gemeten door de gekalibreerde induktieve verplaatsing

opnemer en is een maat voor de hoek ~ die waaronder het spiegeltje staat. 

Helaas raakte de laserbundel de spiegel niet altijd boven het kantelpunt, 

zodat het beam-allignment in fig. A.7.1 tim A.7.7 niet aIleen een funktie is 

van ~ maar ook van de axiale verplaatsing van het punt P op de spiegel waar 

de bundel invalt (fig 4.8). 
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fig. 4.8 

Dat de opstelling op enigzins schuine oppervlakken kan meten komt doordat 

het raakpunt P in het brandpunt van de lens ligt : De reflektie loapt na de 

lens weer parallel aan de invallEnde laserbundel. Het is te verwachten dat 

de afwijking t.g.v. de geintroduceerde kanteling kleiner is naarmate de 

brandpuntsafsrand van de lens kleiner is (fig 4.9). Het bereik van de 

apstelling wordt bij kleiner wordende brandpuntsafstand echter kleiner. 

Vanwege de angewenste verplaatsing van p zijn de resultaten van de metingen 

daardoor tegenstrijdig aan verwachtingen. 

fig. 4.9 
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Opstelling r.B andervindt weinig last van dit verschijnsel vanwege haar 

grate bereik. Wanneer we het resutaat van de meting met deze apstelling 

vergelijken met het resultaat behaald met dezelfde opstelling maar dan met 

een lens met een brandpuntsafstand van 30 em, dan zien we dat de eerste een 

grotere kanteling kan hebben. Geheel naar anze verwachting dus. 

de maximale hoek 

opstelling amax(rad.) 1max (rad.) 

I.A 4.10-2 3.2-10 -2 

I.B 4.6.10 -2 3.9-10 -2 

II.A 2.10-2 

II.B 3.4.10 -2 

III 2.4.10 -2 

4.8 Het beam-allignment als funktie van 1 . 

Deze meting is verricht aIleen bij opstelling I.B daar zij bij de opstel

lingen II.A, II.B en III tot dezelfde resultaten zou leiden als bij de 

vorige metingen (fig. A.S.1). Bij apstelling I.B (en I.C) valt de bundel 

reeds schuin in op de spiegel wanneer 1 = 0 en a = 0 . Bij de vorige meting 

was de invloed hiervan niet merkbaar daar de rotatie as van de spiegel in 

het vlak lag dat door de invallende en gereflekteerde bundel werd 

opgespannen (het xy-vlak). Bij de meting als funktie van 1 staat de rotatie 

as echter loodrecht op dit vlak. Een en ander is geschetst in fig 4.10. 
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fig 4.10 

uit de resultaten blijkt dat de invloed van 1 oQ het beam-allignment niet 

veel groter is dan de invloed van cr. De bundel schuin invalt op het opper

vlak, waardoor de doorsnede van de bundelmet het spiegeloppervlak een ellips 

is. de afmetingen van deze doornede zal in de ene richting gelijk zijn aan 

de spotdiameter, terwijl in de andere richting de afmeting van de doorsnede 

groter zal zijn. Het is dUB beter om te meten zoals in fig. 4.11 is aan

gegeven. 

\ 
; \ 

\ 
\ 
j 

/1 
! 

fig. 4.11 
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4.9 De linegriteit in bet meetgebied 0 i 1 um bij q maximaal. 

Het verband tussen de door de laserinterferometer gemeten verpla~tsin9 Y1 en 

de door de induktieve verplaat~in9sopnemer gemeten verplaatsing x. kan weer 
1 

als volgt worden voorgesteld : 

+ b 

Metingen 

opstelling a Sa b Sb n 

·LA 

LB 0.88 0.01 -1.92 4.26 2 

II.A 1. 11 0.02 -11. 3 8.02 2 

II.B 0.99 0.015 -4.54 9.25' 2 

III 1.06 0.01 5.95 5.45 2 

zie fig. A.S.l tIm A.8.5 



4.16 

4.10 Lineariteit in het meetgehied ;- 300 om hi; « maximaal. 

Y1 = a-x. 
1 

+ b 

Metingen 

opstelling a Sa b Sb n 

LA 0.82 0.015 1. 13 2.43 2 

I.B 0.78 0.035 0.29 4.41 2 

II.A 1. 11 0.075 -1.74 8.25 2 

II.B 0 

III 1. 18 0.06 10.1 7.15 2 

zie fig. A.9.1 tIm A.9.S 

4.11 Lineariteit in het meetgehied 0 ~ 1 um bi; 1 maximaal. 

Metingen : 

opstelling a Sa b Sb n 

LA 0.93 0.015 4.8 6.27 2 

I.B 1.02 0.03 7.57 13.7 2 

zie fig. A.l0.l tIm A.l0.S 



4.12 Lineariteit in bet meetgebied 0 i 300 om bij 1 maximaal. 

metingen ~ 

opstelling a Sa 

LA 0.9 0.04 

I.B 1.02 0.03 

zie fig. A.11.1 tIm A.11.S 

b 

4.4 

7.57 

Sb 

5.6 

13.7 

n 

2 

2 

4.17 
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4.13 Het bepalen van het oplossend vermogen. 

Het oplossend vermogen van de opstellingen werd m.b.v. een piezo-elektrisch 

kristal gemeten in de opstelling die schematisch in fig. 4.13 is 

weergegeven. 

~.r. : I ,I i 
~ ~ __________ J '--L-_______________________ ~ 

"R~ vo..V'\~be~ 'Nt.e.v~ to.~\() 

~: pe:zo C2.\ek~«..C~ ~V\~~o.\ 

L : leV\~ 

fig. 4.13 de opstelling om het oplossend vermogen van de 

laser interferometers te bepalen. 

Wanneer men over een piezo-elektrisch kristal de aangelegde spanning 

verandert dan zal de lengte eveneens veranderen. De relatie tussen de 

spanningsverandering en de lengteverandering is eenduidig. De spiegel S die 

op het kristal is bevestigd, wordt dus verplaatst door de spanning over het 

kristal te veranderen. Deze manier van verplaatsen biedt het voordeel dat de 

spiegel zeer precies verplaatsbaar is over een afstand die goed bekend is. 
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De kalibratie van het piezo-elektrische kristal. 

y. = a-x + b 
1 P 

met xp spanning over het piezo-elektrisch kristal. 

y. verplaatsing gemeten door de induktieve verplaatsings-
1 

opnemer. 

De opstelling waarmee het piezo-elektrische kristal gekalibreerd werd is 

schematisch weergegeven in fig. 4.14 

p 

~ "(:",,~.~. 
r . .' 

• , <" , 

" .... ' " 

W 
~I~ 

V 

1 ~ \rldLl\<tl~\Jt 'JQ.'f}O\oot»Ui<:J~
opnel't\9;r 

p P\UO elektl'lSc.h kn~-to.l 

~ ~ Va.VI (>.~\e. w~e.'( '::.~d 

fig. 4.14 kalibratie van het piezo-elektrische kristal. 
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Metingen 

meetgebied a Sa b Sb n 

o i 10 V 3.49 0.1 11.77 3.95 3 

o - 70 V 3.86 0.17 8.78 6.31 4 

Ret oplossend vermogen. 

Over het kristal werd een spanning aangebracht (0 V of 50 V) die stapsgewijs 

werd verhoogt met 1 V waarna telkens de verplaatsing werd gemeten met de 

laserinterferometer. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een spanningsverandering van 1 V over het 

kristal een verplaatsing van de spiegel gelijk aan 3.7 nm tot gevolg heeft. 

Relaas waren we er op het moment dat de metingen verricht werden nog niet 

ingeslaagd de drift van de laserinterferometer te verhinderen (onder drift 

verstaan we hier het gestaag oplopen van de teller op het laserdisplay 

zonder dat er werkelijk een verplaatsing optreedt). De invloed van de drift 

hebben we achter af proberen te ellimineren uit de resultaten. Daartoe 

hebben we na elke meting telkens oak de drift bepaald door de spanning weer 

op het beginniveau te brengen zodat het piezo-elektrische kristal weer zijn 

oude lenqte heeft. Ret verschil tussen de tellerstand die dan op het display 

staat en de beginwaarde van de teller is dan de drift. De meetwaarden kunnen 

we dan als voIgt corrigeren (zie fig. 4.15) : 



LA~aQ.- 1 
l~· 

IiIcreQ. 

( '1M) 

... 
/ ~e..l'tle.\en wo.o.V'clC\t1'i 

~(2.i'rI~hV\ wC'tAyclta" 

"JQ..\<:.ov .... \~t.t..V"cl WJY 

J. V"l{ ~ 

?IE2.0 ELE~I<::at (V1W\) 

k~'~1'Al. 'L 

fig. 4.15 correctie van de meetwaarden voor drift. 
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Er zal echter ook hysterese in het kristal optreden zodat de oude lengte 

niet meer wordt bereikt. In elk geval zal de oude waarde slechts langzaam 

bereikt worden terwijl in de tussentijd weer drift optreedt. Het gevolg 

hiervan is dat we de drift te hoog zullen schatten. Dit verklaart waarom de 

richtingskoeficienten in de uit de metingen bepaalde grafieken (zie bijlage 

A.14) kleiner is dan 0.37 zoals deze tijdens de kalibratie van het piezo

elektrische kristal is bepaald. 

metingen: 

Er werden twee series metingen gedaan. De eerste serie zander beschutting. 

Toen bleek dat de externe invloeden (variaties in temperatuur en druk etc.) 

in het Hnanometergebied" te groot werden, hebben we een tweede serie 

metingen gedaan waarbij de interferometers d.m.v. tempe x geisoleerd werden. 

y.= a x + b 
1 P 

Meetresultaten zonder beschutting 
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a sa b sb n 

I.A 3.20 0.66 1. 66 2.9 9 

II.A 2.41 0.54 0.54 2.34 6 

II.S 2.72 0.37 -1.78 1. 65 5 

III 3.06 0.23 0.22 1. 28 6 

Zie fig. A.14.2 tIm A.14.4 

Opstelling I.A heeft het meeste last van drift en we kunnen konkluderen dat 

deze opstelling het laagste oplossend vermogen heeft. Slechts om de 3 a 4 V 

registreerde deze laser interferometer een verplaatsing wat overeenkomt met 

10 a 15 11m. 

Opstelling II.A had de qrootste gevoeliqheid voor storende externe-invloeden 

en was dan ook behoorlijk instabiel. 

Ook opstelling II.S ondervond invloed uit de omgevinq maar in mindere mate 

dan opstelling II.A. De verklaring hiervoor moeten we zoeken in de 

brandtpuntsafstand die bij opstelling II.S een faktor twee kleiner is dan 

bij II.A waardoor dus ook het zg. "death path" twee maal kleiner is. 

Opstelling III was veruit de stabielste opstelling tijdens de metingen. Het 

oplossend vermogen van de drie laatste opstellingen is ongeveer gelijk en is 

beter dan 311m. 
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Meetresultaten met beschuttinq: 

a sa b sb n 

I.B 3.29 0.31 0.37 1. 45 3 

II.A 2.70 -0.26 -0.20 1. 29 4 

II.B 2.64 0.31 2.47 1.40 4 

III 2.90 0.28 -0.88 1.26 5 

Zie fiq. A.14.6 tIm A.14.9 

De invloed van de beschuttinq op de meetresultaten is zeer duidelijk te zien 

als we de qrafieken behorende bij de metinqen met beschuttinq verqelijken 

met de metinqen zonder beschuttinq. We zien dat opstellinq II.b veel 

rustiqer is qeworden. Opstellinq II.A is nu even stabiel als II.B en III. 

Als we willekeuriqe qrafieken,bepaald uit metingenn\et de laatste drie 

opstellinqen onder beschuttinq met elkaar verqelijken (fiq. A,.14), dan valt 

direkt op dat ze dezelfde slinqerinq rond de kleinste kwadratenlijn 

vertonen. Deze slinqerinq is vermoedelijk te wijten aan het karakteristieke 

qedraq van het piezo-elektrische kristal. 



5. Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

uit de metingen blijkt dat elke geteste opstelling goed voldoet in het 

meetgebied: 0.1 ~m ~ 100 ~m. De lineariteit in dit meetgebied van de 

metingen is het beste bij de opstellingen I.A, I.B en III. Ook wanneer de 

spiegel onder een schuine hoek werd geplaatst verliepen de metingen bij deze 

opstellingen goed. 

5.1 

AIle opstellingen stonden een zekere hoekverdraaiing van de spiegel toe. De 

maximale toegestaande hellingshoek is een voornaam punt bij de beoordeling 

van de opstellingen. In hoofdstuk 3. is weliswaar afgeleid dat de grootst 

voorkomende hellingshoek op een oppervlak van optische kwaliteit 1.140 is, 

maar we moe ten ermee rekening houden dat er plaatselijk ook pieken in de 

hellingshoek voor kunnen komen waardoor de laser interferometer op -tilt K zou 

kunnen gaan en de meting waardeloos wordt. Opstellingen I.A, I.B en II.B 

kannen onder een grate hellingshoek meten (1.9° ~ 2.60
), terwijl II.A en III 

maar net aan de in hoofstuk 3 gestelde eis kunnen voldoen (1.14°). 

Opstelling III had duidelijk het minste last van drift en externe invloeden 

De opstellingen II.A en II.B waren het minst stabiel. Het verdient 

aanbeveling om bij deze opstellingen thermische isolatie rand het 

meetgedeelte aan te brengen wat de stabiliteit zeer ten goede komt. De 

stabiltiteit is oak te bevorderen door enkele veranderingen in de 

opstellingen aan te brenqen. Zoals in par. 4.4 uiteen is qezet is de 

instabiliteit voornamelijk te wijten aan de rechtstreekse terugkoppeling van 

laserstralinq in de laserkop. In de opstelling geschetst in fig. 5.1 is deze 

teruqkoppelinq vermeden. 

fig. 5.1 een alternatieve opstelling. 



In deze alternatieve opstellinq wordt na het polariserende prisma de 

polarisatierichtinq van de twee bundelkomponenten over 900 graden gedraaid, 

zodat de doorgaande komponent (de meetbundel) na reflektie door de spiegel 

ook door het polariserend prisma wordt weerkaatst terwijl de andere 

komponent (de referentiebundel) na reflektie door de retroreflektor door het 

polariserend prisma gaat. De bundelverschuiver is hierdoor overbodig 

qeworden, zodat er nu ook geen terugkoppeling is. 

Bij de Talysurf wordt als referentie een glijschoen gebruikt die over het te 

meten oppervlak heenglijdt (zie fig.S.2). Hierdoor wordt de invloed van 

grote golven over het oppervlak en relatieve bewegingen tussen oppervlak en 

tasternaald qeelimineerd. Bij de ruwheidsmeter gebaseerd op de H.P. 

laser interferometer is de referentie waarschijnlijk te verwezelijken door de 

referentiebundel (zie hoofdstuk 2.) door het oppervlak te laten reflekteren 

in plaats van door een referentiespieqel[4]. 

s: <r\'1s..~~" 
w " ~!>\; V\~\ ~ 

fig. S.2 De glijschoen bij de Talysurf. 

S.2 
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C SUBRCUT INE KKrl --g Ij I OJ)J'<- 0 
~'eIHObE: ?~c<::r~Ah Mf) 

C SUBRGUTINE KKH 
C 
C 
.INSERT SVSCOM>A$KEVS 

DIMENSION X(100},YC100),XK(2},YK<2) 
INTEGER E1TKST(24),E2TKST(24),KTEKST(24).FLNM(20) 

C CALL QPEN$ACA$READ, 'X~'. INTS(2), INTS(2» 
CALL CPVP$A( 'FILENAf'tE', INTS (8)' AiiREAD. FLNM 

* • INTS(20). INTS(2). A$VOLD. 0.0) 
CALL OPEN$ACA$WRIT. 'ABW', INTS(3). INTS(3)) 
CALL GEND$A(INTS(3» 
CALL OPEN$A(A.R~AD, 'TEKST', INTS(5), INTS(4» 
CALL CPEN$A(A$RDWR. 'FLl '. INTS(3), INTS( 5» 
CALL OPEN$ACA$WRIT, 'PLT', INTS(3), INTS(6» 
CALL GEND$A(INTS(6» 
WRITf:( 1,2) 

2 FORNAT( 'KLEINSTE KWADf-<ATENMETH (0), ') 

WR I T ~ ( 1. :J) 

:3 FORMAT ('SPLINE INTERPOLATIE. (J.), ') 
WRITE( 1,4) 

4 FORNAT ( 'RECHTE LI"'NSTUKKEN (2)') 
READ(1, *)KKM 
WRITc,i1.49 ) 

49 FORNAT( 'TITEL VAN DE PLOT: ') 
READ (1 • 50) (KTEKST(I), 1=1.24) 

50 FORMAT(24A4) 
SX=O 
SY=Q 
SXy .... \:). 
SX2~;;. 

1=-0 
J.O CONTH"UE 

t-"i+l 
~EAD(6,*.END~11)X(1).Y(I) 
:3;,~SX+X (1) 

S,;;SY+Y(I) 
SXY=SXY+XC!'*YCl) 
SX;;';..:SX2+X(!>**2 
N"'i~+l 

";::"'10 10 
11 lr {~KM.NE.O) GOTO 45 

GXY=8~V/N 

GX=S,\ .. N 
GV=Sr iN 
GX2=SX2/N 
A=(G~V-GX*QV)/(GX2-GX**2) 
B=GY-A*GX 
D=O. 
DO 20 l=-J.,N 

D-iA*XCI)+B-YC!»*.2+D 
20 CONT I t ... UE 

S2=D/(FLOAT(N}-2) 
H=FLOAT(N)*(QX2-GX~*2) 
SA=:;;;GwTCS2/H> . 
SB=3GRT«S2*GX.*2)/H> 
WR!TE(7.25){KTEKSTCI). I~l.24) 

25 FOHMATC24A4) 
WRIT£(7,21) 

21 FORNAl (' X--WAARDEN Y-I,oIAAfWEN ') 
DO :::;,J I=-l.N 



C SUDRCUTINE KKM 

WRITE(7.22)X(I).Y(I) 
22 FORMAT(F12.4. ' 'F12.4) 
::30 CONTINUE 

WRITE(7.40)A.SA.B.SD 
40 FORMAT('A='.F5.2.' SA='.F5.2. I B=',F5.2., SB=',F5.2) 

WRITE(7.44) 
44 FORMATe") 

WRITE(9.41)A.SA 
WRITEC9.43)D.SB 

41 FOR"'tt.\T( 'A=', F6. 2. I SA:.:.', F6. 2} 
43 FORMATC'U='.F6.2, I SD='.F6.2) 

CALL RWND$A(INTS(S» 
READ(9.42)(EITKSTCI),1:1,24) 
READ(9, 42} (E2TKST(I). 1=1,24) 

42 FORMAT (24A4) 
XK(1)=O.0 
YK( 1 }-=D 
XK(2).:X(N) 
YK(2) .. X(N)*A+B 

40 CALL TEKEN(X,Y.XK.YK,N.KKM,EITKST,E2TKST.KTEKST) 
CALL CLOS$ACINTS(2» 

c 
C 
C 

c 

CALL CLOS$A(INTS(3» 
CALL CLOS$A(INTS(4» 
CALL CLOS$A(INTS(S» 
CALL CLOS$A(INTS(6» 
CALL DELE$A('FL1', INTS(3» 
CALL EXIT 
END 

SUBROUTINE TEKENeX,Y,XK.YK,N,KKM.E1TKST,E2TKST,KTEKST) 

DIMENSION X(S192),YCS192).XK(2).YK(2) 
INTEGER XTEKST(24), YTE.KST(24)' KTEK5T(24). FILEX(24), 

* F 1 LEY ( 24 ) , FNAMX ( 12) • FNAI"IY ( 12), E 1 TK5T ( 24 ), E2TKST (24) • 
* XTL. YTL KTL. FTLX. FTLY, EllL. E21L. FILEP(24). FNAMP( 12), F"Fl 

C CALL OPEN'.IiA (A$REAO. ' TEKST I i I NT5 ( 5 hINTS (4) ) 
READ (S.50)(XTEKST(I). 1=1.24) 
READ (S,SO)(YTEKST(I), 1=1.24) 

50 FORMAT (24A4) 
ITUS=O 
ISYM;;;.~'" 

IHEl1=l 
ISCAX""l 
ISCAV.;l 
XLEN=.1.00.0 
YLEN"-"60. 0 

C 
XTL=24 
YTL .. ;<24 
KTL..:;2? 
E1TL;24 
E2TI..-24 

C attpalen vlIn de ma:timiJle ftJ1 minimiJlft lC ~m y-waarden. 
C 

YMAX-='(l) 
YI'1H,f:y'( 1 ) 
DO 70 1=-2.N 

IF (Y(I).GT.YMAX) YMAX=Y(]) 



C SUBROUTINE KKM 

IF (Y(ll.LT. YMIN) YMIN=Y(l> 
70 CONTINUE 

IF (Yi"IAX. LT. YK(2» YMAX=YK(2) 
IF (YMIN.GT.YK(l» YMIN=YK(l) 
XMAl(=X(l) 
XMH ..... X (1) 
DO SO 1=2,N 

IF (X ( I L GT. XMAX) XNAX=X ( 1) 

IF (X <I L LT. XMIN) XMIN=X (l J 
80 CONTINUE 

c 

XNULPT=(180.0-XLEN)/2.0 
YNULPT=(140.0-YLENl/2.0 

15·3 

C Initialisel'en van gino. Het plotJe wordt opgeslagen in de 'ilit 
C PLOT. 
C 

CALL T4010 
C WRIT~(li87) 

C7 FnRMAT{'PLOTFILE:') 
C ~EAD(1,86)(FNAMP(I). I~l. 12) 
C6 FORNAT(12A4) 

FTLP.-=12 
C CALL PLOTF(FNAMP,FTLP.7. 1,4, 1) 

CALL PLOT I T (-1 ,) 

C 

CALL WIND02(O.0. 180.0.0.0. 140.0) 
CALL ?ICCLE 
CALL SLEEP$(1500) 
CALL MOVT02(0. 0,0.0) 
CALL LINT02(O.0. 140.0) 
CALL LINT02(180.0. 140.0) 
CALL LINT02(180.0.0. 0) 
CALL LINT02(0.O.0.O) 

C Positloneren. schalen ell plotten van de as!:>.:n. Tevens wOT'den 
C eventu~el de gevraagde teksten erbiJ gezet 
C 

c 

CALL AXIPOS(1.XNULP1.YNULPT, 100. 0,1) 
CALL AXIPOS(l, XNULPT.YNULPT,SO, 0.2) 
CALL. AXISCACISCAX, 10.XMIN.XNAX, 1) 

CALL AXISCA(ISCAY, 10,YMIN.YMAX,2) 
CALL AXIDRA(l. 1. 1) 
CALL AXIDRAC-l,-1.2) 
CALL MOVT02(2. 0~XLEN/3,O+XNULPT.YNULPT-15.0) 
CALL CHAARR(XTEKST.XTL..4} 
CALL t!OVT02(XNULPT-20.0.YNULPTt-YLEN+12. 0) 
CALC CHAARR(YTEK$T.YTL.4) 
CALL NDVT02CXNULPT+XLEN/3.0.YNUlPT+YLEN+18.0) 
CALL CHAARR(KTEKST.KTL,4) 
IF CKKM.NE.O} GOTO BB 
CALL MOVT02(XNULPT+7. O*XLEN/8.0.YNULP1+3. O*YLEN/4.0-25. 0) 
CALL CHAARfHE1TKST, EITL. 4) 
CALL MOVT02(XNULPT"7.0~XLEN/B.O,Yi'lULf-'1 

• +3. 0*YLEN/4. 0-35. 0) 
CALL CHAARR(E2TKST,E2lL.4) 

C Platten van de gegevens. 
C 
C 
C Platten van symbolen. 
C 



sa CALL GRASYM(X.Y.N. lSYM. ITUS) 
C 

IF (~KM.NEO) GOTO 90 
CALL GRAPOL(XK.YK.2) 
GOTD 110 

90 IF (KKM.NE. 1) GOTD 100 
CALL GRACURCX.Y.N) 
GOTti IJ.O 

100 IF (~KM.NE. 2) GOTD 110 
CALL GRAPOL(X.Y,N) 

C 
110 CALL CHAMOD 

CALL SAVEIT(1) 
CALL VEVEND 

C CALL CLOS$ACINTS(4» 
RETURN 
END 
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