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Controlemet!pgen aan glazen linesal 

door middel Tan interferent!e. 

blz..5 van 16blz. 

Eindhoven, december 1967 

Ter afronding van het oollege "bijzondere onderwerpen 

ui t de lengtemeting" is in opdracht van Drs. J. Koning in de JDHt

kamer van de Technisohe Hogeschoo1 Eindhoven een interferentiU1a 

meetopstelling gebouwd voor het controleren van aen glazen meetli

neaal uit een meetmicrosooop. Teneinde de bruikbaarheid van de 

opstelling te testen en enige ervaring met interferentille metingen 

te verkrljgen, zijn eerst enkele golf1engten van een oadmium 

lichtbron bepaald en vergeleken met de literatuurwaarden. 

Bijzondere dank zij versohuldigd aan de heer 

P.H.J. Sohellekens, voor diena enthouaiaste medewerking bij de 

ui tvoaring van de opdracht. 

werkp laat.techn lek 

H.J. Nijuil 

J.M. Fonsen 

F.J.J. Sebmidt 

technlsche hog.school eindhoven 
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1 De opstelling 

1.1 

1.1.0 

1.1.1 

Beschrijving van de opstelling 

Mechanisch gedeelte 

De meetopstelling i.s gebouwd op een meetmicroscoop, die voor

zien is van een langs- en dwarsslede. (\VT-rapport nr. 0105) 

Lichtcircuit 

Als lichtbron wordt een gasontladingslamp L, b.v. een cadmium

lamp gebruikt, (zie bljlage I). Het licht wordt geworpen door een 

rond gat, waarvoor twee evenwljdige draadjes zjjn aangebracht om 

het interferentiepatroon te kunnen invangen. Het licht doorloopt 

nu de monochromator. Deze bestaat uit de tube T en uit twee 

prisma.'s PI' P2 alsmede een draaibare spiegel Sl" De licht.tralen 

treden n&genoeg evenwjjdig ui t de tube. Licht van verschillende 

golflengten wordt hierna in de prisma's gescheiden. Uit prisma 

P2 treedt bjjvoorbeeld een evenwjjdige bundel groen licht. Bij een 

andere kleur licht is het mogeljjk de spiegel Sl zodanig te ver

plaatsen dat het licht weer onder dezelfde hoek op het K8eters

prism. (K) invalt. In dit prisma wordt de bundel licht gesplltst 

in twee bundels licht van geljjke intensiteit. De twee bundels 

worden via de tripels Tl en T2 in precles dezelfde rlchtlng 

teruggekaatst en in het Irestersprisma weer verenigd. Tripel '1'1 

is gep1aatst op de langsslede van de micro.coop. Bet optredende 

interferentiepatroon wordt via de vaste spiegel 62 en kijker Kij 

waargenomen. Dit ringenpatroon is in het oneindige ge1ocal.iseerd. 

De ringen worden met toenemande straal scherper en dunner. Door 

dit patroon met behulp van de op oneindig ingestelde kUker ver 

buiten het centrum waar te nemen, zien wij scherpe strepen. 

1.1.2 Electrisch circuit 

De verplaatsing van de tripels ten opzichte van elkaar wordt 

opgemeten door midde1 van een electro-mechan1sche verp1aatslnga

opnemer (V, zie biokechema op bIz. 5). De verplaatsingsopnemer 

wordt op de slede van de microscoop geklemd. De taster ervan is in 

contact met een eindmaat, die door een magnetisch blokje &an het 

gestel van de micros coop is gekoppe1d. 

wwlcplaotltechnlek technisch. hog •• chool eindhoven 
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Het electrisch signaal wordt toegevoerd aan een Elmymeter (E) 

met een ingesteld schaalbereik van -3 tot +3~. (~ie ijking 

Elm,ymeter, blz. 13). De ui tgang van de Elmymeter is vel'bonden 

met een digitale voltmeter (D). Door een ~contact kan de 

stand van de tripels ten opzichte van elkaar op sen printer (p) 

worden overgebracht. 

1.1.3 Verplaatsing van de slede 

35 Om geed reproduceerbaar over enige interferentiestrepen te 

kunnen meten is &an de microscoop een fljnverstelling voor de 

slede gebouwd. Daze wordt gerealiseerd door een bladveer, die 

45 

50 

&an de slede van de microseoop is geklemd, met een schroef

micromter in te drukken. (~ie b~lage II). Omdat de slede 

gefixeerd is, komt de verplaatsing dooJ elastiache vervorming 

tot stand. Wlj hebben dus te maken met serie 8chakeling van twee 

veren. De verhouding van de stljfheden is maatgevend voer de 

verplaatsing. 

Blj de construct!e dient gelet te worden op: 

1. een goed gedeflnieerde aandrukplaa ts van de bladveer. 

werk plaat.tee hn iek 

Als construetieve oplossing is een "stoterstang".hiervoor 

gekozen. 

technische hogeschool eindhoven 
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2. de aandrukking ~oet geschieden in het midden van de 

aandrulczijde opdat geen !:lomenten worden ~~eintrodu

ceerd. 

3. het huls van de s(:hroefmicrometer dient aan het geste1 

van de meetmicroscoop te worden geklemd. Indien de 

micrometer san de vaste ~reld wordt bevestigd is er 

naast een verplaatsing van de slede oak een verplaa.
sing Tan het g.stel van de micro.coop geconstateerd. 

Uitlijnen van de opstelling. 

Bij het uitlijnen van de opstelling is gebruik gemaakt 

van een auto-oo11imator en een hulpspiegel. 

Ingevoerd wordt een orthogonaal X,Y,Z-assenkruis WaarYan 

de X-as evenwijdig aan de slede-richting i8 en de Y-as 

evenwijdig &an de dwarsbeweging. 

notaties: f. aan~al' vrijheidsgraden 

b "" aantal belemmeringen 

I Bet K~8ter8prisma. 

!. Op hoogte p1aatsen t.o.v. meetmicroscoop b "" 1 

k Waterpas stellen b • 2 

~ Geschikte plaats kiezen in x en y richting b "" 2 

II De autocollimator. 

over t-l 
(rotatie 
z-aa) 

!. Op hoogte zetten 

~ Waterpas stellen 

~ Licht~erpen op Kasterspriama 

AA:xiale 'f'8rplaatsing niet evident 

b >II 1 

b ,; 2 

b == 1 
b ,. 1 

over r .. 1 
(rotatie z-aa) 

III Hulp8piegel. (geplaatst in bundel A zie ~ijlage III) 

!. Op hoogte stellen 

l Waterpas stellen 

£. Ui trichten met meetklok .LX-as 

b "" 1 

b "" 2 

b ,.. 1 

d Verplaatsing in X-richting Diet evident b = 1 

overf-l 
(dwars bewe
ging Y -as) . 

tec:lmilc:he hogelC:hooI eindhoven 
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- De kijker WDrdt nu zodanig gedraaid dat het uitgezonden 

licht terugontvangen wordt in de autoco1l. ( b ,. 1 -

f kijker - 0) 
- Met behulp van de dwarBbeweging wordt de hulpspiege1 

van buDdel A in bundel B geplaatst. b,. 1, f(hulpspie

gel) ... 0 • In de lichtweg van bundel A wordt nu een 

tripel Tl geplaatst. 

(Eigenschap tripels: invalsrichting ... uitvalsrichtiDg) 

2i~~!I!' Volgenameetrapport Dr. 0105 staat de dwars-
beweging met grote nauwkeurigheid loodrecht 

op de slede richting. 

Hat K8stersprisma wordt nu verdraaid totdat de beelden van 

bundel A en bundel B in de autocollimator suenn.llen 

(b ,. 1-fK8stersprisma .. 0). 
De spiegel wordt dan vervangen door tripel T2 • 

Conclusie: De bundels A en B zijn nu onderling evenwijdig, 
•••• _a •••• 

dit betekent dat het 1icht bij het gebruikte 

600
, 600

, 600 -pri •• loodrecht hierop inn.lt. 

(zie bijlage IV) Bet deelvak van het K8sters

priama is en blijft evenw1jd1g aan de beweginga

richting van de slede. 

On-rkiru:r: Verdraaiing van het KBstersprisma heert geen 1n
....... idI. 

vloed op de 'u1ttreer1chting van bandel A (zie 

'bijlage III). 

IV Spi .. l S2-!-
. 

~ Op hoogte zetten b = 1 'over r ,. 3 (2 translati •• en 
! Waterpaa stellen b .. 2 rotatie ~ Z-aa) 

V Ki.1ker. 

~ Op hoogte zetten b ,.. 1 

~ waterpa. stellen b - 2 

~ eeecbikte plaats en r1chting kiezen b ,. 3 

over t ,. 0 

technlsche hogeschool eindhoven 
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liande1ing. ' 

- Spiegel zodanig roteren, dat de optische afbeelding van 

de kijkeras t\usen de (bewegende) tripel en het KBsters

prisma. even·lijdig staat aan de bewegingsrichting van de 

tafe1. b = 1 ---'Il1o- Ove'r f :: 2 
spiegel S 2 . 

Deze twee overblijvenQe translatiea zijn beperkt, door 

de breedte van de lich,tbundel en 3.fmeti~~n van 1cijker. 

1.).. Niet loodrechte lichtinval. 

Tijdens het u1t11jnen, is het KBstersprisma zodanig ge

dr~id (zie 1.2.) dat het l1cht loodrecht op het Kosters

prlsma invalt. Wanneer wij het licht nu van de m.onochro

mat~r betrekken is de loodrechte invalsrichting niet maar 

gegarandeerd. 

Het bezwaar vu,n scheve inval is dat de verplaa.tsing van 

de slede niet meer ~elijk is aan de helft van het ontetane 

verschil in optische weglengte. (zle bijlage IV) 
Er geldt dan, dat de we~kelijke verplaatsing gelijk 1s aan 

• L "'L. COB" 

Een eventuele afwijki~g van de loodrechte inval kan opge

meten worden met behulp van een autocollimator &an de 

uittredezijde van het Kostersprisma met een nauwkeurigheid 

11/1 0,5 bgsec. 

(N.E. uit symmetrie voIgt: loodrecht inval ~ loodrecht 

uitval) 

2. Metingen. 

2.1. Bepalipg van de golflepgten. 

Eij de bepaling 'Wordt eehruik gemaakt van een CadmiUll

lamp, die een van de scherpste spectraallijnen geeft. Er 
is steeds gemeten tussen 11 interferentiestrepen (10 

intervallen).o Di,t geeft een nauwkeuriger meting dan over 

twee strepen. Over meer dan 11 streper. meten was niet .0-
gelijk vanwege de te grote vervormingen van micrometer, 

bevestiging en bladveer. 

. • werkplaatltec:hnlek 
I 

technische hog. school eindhoven 
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De positie van de tarel wordt vastgelegd door de vaarde 

die de digitale voltmeter aangeeft. Deze printwaarde 

moet met een faotor 6 x 10-3 worden vermenigYuldigd. 

Deze waarde is opgabouwd ui t twee oomponenten n.l. de 

faotor twee omdat de sledeverp1aatsing overeerikomt met 

we. maa1 op optisohe weg1engte versohl1 ( ioinval) e. 

de sohaa1faotor 3 x 10-3 tUBsen verp1aatsopnemer en 

digitale vo1meter (3 rm + 1.000 printeenheden E). 

Meetresul ta ten, , 

Cadmium blauw. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

becinstand I eindstand 
(over 10 lntervallen) 

- 418 + 475 
- 260 + 645 
- 322 + 562 

- 485 + 396 

- 403 + 481 

- 481 + 405 

Ca.dm1um groen. 

beginstand I elndstand 
(over 10 interval1en) 

1. - 352 + 574 
2, - 574 + 353 

3. - 310 + 589 

4. - 482 + 447 

5. - 312 + 628 

6. - 399 + 545 

.A.. b1auw (1 interval) 

0,1 x 893 :x: 6.10-3 - 0,5358 f'A 
0,,1 :x: 905 x 6.10-3 - 0,5430 J"B 
0,1 x 884:x: 6.10-3 = 0,5304,-

0,1 x 881 x 6.10-3 '"' 0,5285 ;um 
0,1 x 884 x 6.10-3 .. 0,5304 r 
0,1 x 886 :x: 6.10-3 - 0,5316 J"I 

gemidd e1d : .Ab1auw" 0,5333 ,-

~ (1 interval) ;'\,groen 

0,1 x 926 x 6.10-3 - 0,5556 J'Z 
0,1 x 927 x 6.10-3 ,. 0,5562,m 

0,1 x 89'9 x 6.10-3 ',. 0,5394 fm 

0,1 x 929 x 6.10-3 ,. 0,5574,. 

0,1 x 940 x 6.10-3 - 0,5640 f-
0,1 x 944 x 6.10-3 ,. 0,5664,. 

gemiddeld: A. '"' 0,55651'-groen 

technlsche hogelchool eindhoven 
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CadJliUlll rood. 

!begin.tand I eindstand 
(oYer 10 interval1en) 

1. - 196 . + 999 

2. - 561 + 626 

3. - '575 + 623 

4~ - 206 + 974 
5. - ;16 + 872 

6. - 653 + 488 

blLlO van 16 btL 1 

A. rood ( 1 interval) 

0,1 x 1195 x 6.10-3 • 0,717°1*-

0,1 x 1187 x 6.10-3 • O,7122~ 
0,1 x 1198 x 6.10-3 • O,71se~. 
0,1 x 1180 x 6.10-3 • 0,7080~m 
0,1 x 1188 x 6.10-3 • O,7128~' 
0,1 x 1141 x 6.10-3 - 0,6846)"1 

pmiddeld: A. rood • O,19891'm 

Overzicht.~meten en theoretiache lIs. 

Ath• l Ami Ath R(ra.nge) .pre1d1ng 
m. S""An..R 

b1auw 0,4800 0,5333 1,11 0,0145 0,006 

groan 0,5090 0,5565 1,09 0,0270 0,011 

rood 0,6440 0,7089 1,10 0,0342 0,014 

Hieruit blijkt. dat de gemeten A'. in deze opstel1tng 

een factor 1,1 hager 11ggen dan de theoretische waarden. 

."tinpn &an de ,lazen lineaal t 

werlcplaatltechnlelc technlache hog.school eindhoven 
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o ~ 2.2.1. Voorbeeld. 
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HandelL.gen: 

1. Ben bepaalde streep van de lineaal wordt ingevangen en 

de waarde wordt vastgele~ op de printer ( V~~r invang

nauwkeurif:heid zie blz.12) Neem aan, dat de printer 

400 E aahgeeft (zi~ figuur) 
Met: M 18 de afstand tUBsen twee opeenvolgende .tre-

pen op de meetlineaal (ca. 1 am) 

SiB.nauwkeur1ghe1ds1nterva1 van inyangen. 

~ ~ 
I I' I r 
! A! ! BI 

,; ;. ; 
M 

400 E 700 E 

2~ Vervolgens wordt de afstand tussen deze waarde en de 

eerste rechtse (~fspraak) interfereritiestreep bepaa1d. 

neem aan, dat de printer in deze stand 479 E aangee!t 

(zie !iguur ) 

400 E 

kruisdraad 

N.t::L + 40 E 

700 E 

/' 
/ 

t 
kruisdraad 

technlsche hog. school 4Iindhoven 
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3. Herhaling van de vorige behnnde1ill(;en voer de volgende 

meetstreep, waarbij de verplaatsing van de tafel weer in 

dezelfde riohting ':tIs bij 20 dient te geachieden. 

Resultaat: ,sA - Gs " A.£= 19 E - 39 E '" + 40 E 

Bepaling van de fraetie voor b1auw: 
11 

FM • .4 6 • X ,. x RhUllaet6fi 
~aeten 

met: All :x: A gemeten =, theoretiseh 

1000 . 
scha~lfactor = ~ • t 

Dit geeft: FM • 40 :x: 1 x 1 = 0,45 
1,1 x 0,480 1000: 3 • i 

De fraetie voor 1,00000 mm is: F1,00000 ... 0,72 

Hat breukoverschot pedraagt dan: FM _ 1 00000 • 1,45 - 0,72 z . 

, 0,73 

Op ana10ge wijze worden de breukoverschotten voor de kleuren 
groen en rood bepaa1d. 

rood. groen b1auw 
L::.S 98 E 69 E 40 E 

F 0,83 C,14 0,45 m 

F1 00000 0,31 0,48 0.72 , . 

Fm'- F1 ,oooOO 0,52 0,26 0,13 

De enig mogelijke combinatie op de golg1engten-lineaal ligt 

in de buurt van 2,1 I'm en geeft als resultaten: 

voor rood : 2,099 ;um 

voor green: 2,100 I'm 

voor b1auwl 2,095 I'm. 
Gemiddeld 2,098 .liD! I . 

.De afstand tuasen beide strepen van de lineaa1 wordt dua: 
1.002098 _. 

Om een ~'nduidige oplossing op de golflengten-lineaal te Ter

krijgen moet de ·waarde van iedere fractie binnen een interval 

Van 0,025~ bekend zij~. Hieruit voIgt dat het invangen van 
'In streep binnen een gabied van 0,0125 ;um dient te ge8ohie
den. 

technilChe hogeschool eindhoven 



ro'ppon nr. 0186 biz. 13 van 16blZ.l 

Ot- Foutenbronnen en 8~stie8. 

3.1. Electrisch circuit. 
____ s ___ • _______ ___ 

5 I- }.l.l. Drift.' 

1Q I-

25 I-

30 I-

SOl-

Er i. geconstateard dat in het electrisch circuit dritt 

aanwezig is bij het inschakelen. Tevens is waargenomen 

dat dit ver100p na circa 26 minuten niet meer .eetbaar 
, . 

is. De apparatuur dient dUB een halt uur v66r de metingen 

te worden ingeschakeld. 

De ~eter is geiJkt met behulp van de eindmaten 1,001 

en 1,004 (kwaliteit 0) De tolerantie van deze eindmaten 

bedraagt 0,1 I"fI. De lIogelijke ijktout bedraa.gt dan 0,14,. 

wat overeenkomt met (0,14 : ,) x 100%- 4,61% • 

Mechanische Foutenbronnen. =. __ .. _---••..•... ---.. --. 
3.2.1. .Verplaatsipgsopnemer. 

Blj het inklemmen van de verplaatsingsopnemer treedt a

la.tische nawerking OPe Uit bijlage V blijkt dat dit ettect 

na ± 50 minuten is ui tgewerkt. Het is due aan te bevelen 

na bet inklemmen een wachttijd van 1 uur in acht te nemen. 

Tr111inen• 

De opstelling is gevoelig v~~r uitwend1ge trillingen. 

Zelt. bij heien op sen atstand van ca. 150 1:1 kon niet 

maar worden gemeten. Toepassing van een trillingsdee

per zal bier verbetering geven. 

,.3. Ontische foutenbronnen • ............. a ____ = •••• 

;.,.1. Inv!PB!n van de strePen. 

werkplaot.technlek technlsche hog.school eindhoven 
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Onder 2.2.1. i. ala eis geateld dat het invangen binnen 

een bep~d gabied dient te gesohieden. Dit interval be

draagt 4 printeenheden. Met de gegeven ll1oroseoop was slechta 

invangen mogelijk binnen een gebied van ;00 eenhed.n. 

De gewenate m.eting aa.n de glazen lineaal was in de gep'Yen 

aituatle du. Diet uitvoerbaar. 

Suggesties: 

10 Invangen van de strepen met behulp van een toto-81eo

tri80he oel. Met deze methode is .,.en interval te be

reiken van O,2j«m of te weI 67 E. 

20 Door het aantalwaarnemingen te vergroten tot n wordt 

de nauwkeurigheid een taotor ni bater. ,0 Als een lamp met meer dan drie duidelijke sp8ctraal

lijnen gebnikt wordt" wordt het verelste invangge

bied groter dan 4 printeenhcden. 

40 
Indien de golflengten-lineaal geen eenduidige oplos

sing levert kan in bepaalde gevallen toepassing van 

'een tweede lamp uitsluitsel geven. 

50 Ook is het mogelijk een meting van de glazen lir.eaal 

vooraf op een lengtemeetbank te verrichten. Indien nu 

de afstand tussen de strepen b.v. bimlen een interval 

van 1 ,#111. bekend Is, kan blj meerdere oplossin.;;'en van 

de gevolgde meetmethode toch een eenduidig resultaat 

gevondert worden. 

3.,.2. Niet loodrechte lichtlnval. 

V~~r het niet loodrecht invallen van het licht op het 

Kastersprisma wordt verwezen naar hoofdstuk 1.,. Hler
uit blljkt dat dit effect een verkleining van de golt-

lengte geeft n.l. At'" A Th ti h.eos UJ geme en eore se T 
. Zoals reeds is opgemerkt kan loodrechte lichtinval wor-

werkp I aat.tec hn lek 

den geconstateerd met behulp van een autoeollimator aan 

de uittreeBijde van het ~stersprisma. 
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3.4.1. Invloed op de golflengte. 

5 _ De golfiengte is afhankelijk van de dichtheid van de luoht 

eo dus van de druk, temperatuur en vochtigheid. Eeo atvij

king van de genormaliseerde toestand (20°0, 760 Torr., dro

10 -

15t--

25 -

35t-

'Of-

p lueht) wordt berekend met een correcU.formula (sie Lit. 

3) Dat de invl08d biervan klein is wordt door het 'YOlgende 

voorbeeld gei11ustreerd. 

Bij: Temperatuur 19,40 C. 

Druk 768 Torr. 

\fa terdampdruk 5,5 Torr. 

Correotiewaarde per .. : 
-6 6-3 - ;,68.10 _ .-3, 8.10 "'-

De lengte ... randering ten gevolge van 11neaire ui tzett1ng 
o van de glazen lineaal is te verwaarlozen. Bij lQ 0 tea-

peratuurstijging zal de lengtevermeerdering over 1 .. 

voor kwart8 oa: 6.10-3 pm bedragen. 

3.4.3. Stochaatisch karakter van de 1. -metillgfn. 

werkplaahtechnlek 

Voor iedre golflengte bepaling wordt een tveezijdig be

trouvbaarhei~s1nterval van 95j~ opgesteld. (lit. 4) 

A ~ .. ten - 2,57 x 3' < A <). gemeten + 2,57 x 
o 

blauw: 0,52700(. A < 0,5396 

groen: 0,5450 < A < 0,5680 

rood : 0,6942 < A < 0,7236 

Ui~ het8tochaatiso~karakter van de gdifiengte-metingen 

valt de afwijking van de theoretisohe waarden dus niet 

te verklaren. 
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Slotconcl usie • 

10 Met de gegeven apparatuur is het niet mogelijk geweest 

om de gewenste nauwkeurighe1d te behalen. Bet is due 

noodzake11jk om een andere methode voor hat invangen 

van de 11neaalstrepen te gebruiken (foto-e1ectr1ach) 

20 Wanneer wij de foutenbronnen nader be schouwen b1ijkt 

h1eruit geen verklaring gevonden te kunnen worden voor de 

afwijking dat de gemeten A' S ongeveer lO;'~ hoger 

1igt dan de theoretische waarden. 
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