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VERSLAG VAN I1 STAGE: 

AANLDDP TOT DE CONSTRUCTIE 
VAN EEN REFRACTOMETER. 

Door E.A.F. van der Pasch. 

WPA-rapport nr. 0263 jan. '86 

Blz.1 



Inieiding 

Doel en werkingsprincipe van 
de refractometer 

Opdrachtomschrijving 

Kinematische beschouwing 

Beschrijving van de proefopstelling 

De ontwerpen voor 
de instelmogelijkheden 

Het instellen van 
het optisch/mechanisch systeem 

Siotconciusies 

BijIagen 

Blz.2 

bIz. 3 

bIz. 4 

bIz. 9 

blz.10 

blz.iS 

bIz.21 

bIz.2S 

bIz.30 

bIz.31 e.v. 



Dit rapport is geschreven als verslaggeving van ffi1Jn Il-stage. 
Deze vond plaats om en nabij het lab. voor I engtemeting , 
behorende tot de vakgroep W.P.A. van de afdeling 
werktuigbouwkunde op de T.H. in Eindhoven. De verantwoording 
hierover heeft thans prof. A van der Wolf. 
De stage duurde van half augustus tot half oktober 1985. De 
precieze einddatum lag niet vast, omdat een deel van mijn 
afstudeerwerk rechtstreeks bij deze stage aansloot. Gedurende 
deze peri ode heeft dhr. P. Schellekens zorg gedragen voor de 
opdracht en de nodige begeleiding. De opdracht bestond uit het 
construeren van een refractometer, i.e. een brekingsindexmeter. 
Deze epstelling kan o.a. gebruikt worden voor het nauwkeurig 
bepalen van de brekingsindex van lucht. Deze index is nodig 
veor de bepaling van de golflengte van het laserlicht tijdens 
metingen met laserinterferometers. De refractometer is een 
onderdeel van het promotiewerk van dhr. Schellekens. 
In dit verslag zal achtereenvolgens behandeld worden: 

doel en werkingsprincipe van de refractometer, 
opdrachtomschrijving, 
kinematische beschouwing, 
beschrijving van de proefopstelling, 
de ontwerpen voor de instelmogelijkheden, 
het instellen van het optisch/mechanisch systeem, 
slotconclusies en 
bijlagen. 
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Met een re~raktometer wordt de brekingsindex van een medium 
bepaald. De brekingsindex van dat medium is per de~initie de 
verhouding van de voortplantingssnelheid van licht door vacuum 
en die door dat medium. Met de re~raktometer uit het 
laboratorium voor lengtemeting wordt getracht de brekingsindex 
van een willekeurig gas (b.v. lucht) te bepalen met een 
relatieve onnauwkeurigheid I dN/N , Kleiner dan 2 a 3 * 10~-B. 

Een schematische voorstelling van de opsteIIing is weergegeven 
in ~iguur 1. 

i'I L 52 

SCHAKElSLOK 

FIGUUR 1 : SCHEMA VAN DE REFRACTOMETER. 
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Hierin zijn de voor de werking noodzakelijke onderdelen 
weergegeven. Dit zijn : 

een lasermeetsysteem, in ons geval een 
Hewlett Packard 5526, uitgebreid met een 
10 * resolution extender, 
een polariserend prisma, 
een a~buigprisma, 
een triplespiegel, 
een kwartlambdaplaatje, 
een aluminium biok met 3 kanalen, 

- een schakelblok en 
een vacuumpomp. 

Naast het hiervoorgenoemde bevat de opstelling nog een aantal 
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opspan- en instelinrichtingen o.a. noodzakelijk voar het 
uitlijnen van de laserlichtbundels. Deze inrichtingen zullen 
verder in dit verslag nog aan de orde komen. 

Aan de hand van figuren 1 tIm 4 zal de werking van de 
refraktometer verklaard worden. De laserlichtbron zendt een 
lichtbundel uit, waarin golflengten voorkomen met frequenties 
die zeer dicht bij elkaar liggen. De bij dit licht behorende 
elektromagnetische velden hebben 2 onderling loodrecht op 
elkaar staande voorkeursrichtingen t.w. een horizontale en 
verticale polarisatierichting. Het polariserend prisma splitst 
de bundel door een polarisatierichting onveranderd door te 
latenen de andere te reflecteren. De gereflecteerde bundel 
wordt door het afbuigprisma afgebogen. Als het afbuigvlak van 
dit prisma evenwijdig ligt aan het polarisend vlak van het 
polariserend prisma, dan verschijnen na de 2 prisma's 2 
evenwijdige, onderling loodrecht gepolariseerde lichtbundels 
(zie figuur 2). 

AFBUI 

HIT5 AFSotG- ~ ?OL VLAU /I ziln. 

L~~E~-~ ............... ~ ..... ~ ..... ~ ......................... ~ ..... __ 
L.~ c. H"t 

POLA lie ISER END 

FI6UUR 2: SPLITSIN6 IN 2 ONDERLIN6 LOODRECHT GEPOLARISEERDE 
LICHTBUNDELS. 

Tevens is in figuur 2 zichtbaar, dat een hoekafwijking ~ t.o.v. 
zuivere evenwijdigheid van de 2 vlakken een 2 * zo grote 
hoekafwijking van de uittredende bundels tot gevolg heeft. De 
voortgang van de 2 bundels gaat door kanalen in het aluminium 
biok via de kwartlambdaplaat naar de triplespiegel. De 
tr.lplespiegel bezit door zijn vorm de eigenschap, dat een 
invallende lichtbundel nagenoeg evenwijdig aan zichzelf wordt 
gereflecteerd, echter gespiegeld om het hart i.e. de punt van 
de spiegel. De bundels passeren voor en na spiegeling, dus 2 * 
de kwartlambdaplaat <zie figuur 3). 
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FI6UUR 3 : VERANDERIN6 VAN LINEAIRE/CIRCULAIRE POLARISATIE 
DOOR DE KWARTLAMBDAPLAAT. 

Bij de eerste passage verandert de plaat de polarisatie van 
lineair naar circulair. Tijdens de tweede passage wordt dit 
weer omgekeerd tot lineair gepolariseerd licht. De 
kwartlambdaplaat dankt haar naam aan haar 
polarisatierichtingafhankelijke breking. Indien de 
hoofdrichtingen van de plaat samenvallen met de 
polarisatierierichtingen van de invallende bundels, wardt een 
van de bundels t.o.v. de andere vertraagd, waardoor een 
onderlinge faseverschuiving van een kwart lambda optreedt. Door 
de hoofdrichtingen van de plaat onder een hoek van 45 graden 
t.o.v. de polarisatierichtingen van de bundels in te stellen 
worden die polarisatierichtingen in totaal 90 graden verdraaid. 
Dit heeft tot gevolg dat het oorspronkelijk horizontaal 
gepolariseerd licht vertikaal gepolariseerd Hardt en amgekeerd. 
Dit veroorzaakt weer, dat aanvankelijk gereflecteerd licht door 
het polariserend prisma bij terugkamst doorgelaten wardt, en 
aanvankelijk doorgelaten licht gereflecteerd wordt. Deze 
situatie treedt op nadat de gereflecteerde bundels weer via het 
aluminium blok en afbuigprisma samenkomen in het polariserend 
prisma. Van af het polariserend vlak keren de beide bundels 
over elkaar terug naar de detector in de laserhead. Met een 
lineaire palarisator (b.v. polaroid) verkrijgt men de 
resultanten van de polarisatierichtingen van beide bundels 
liggend op een lijn, zodat interferentie optreedt. Bij 100% 
uitlijning wardt het hart van dit interferentiepatroon 
gedetecteerd. De opstelling is dan zadanig symmetrisch dat de 
beide bundels dezelfde weglengte afgelegd hebben, zowel door 
glas als door lucht. Als er in de beide stralengangen geen 
optische veranderingen optreden en mits het lasermeetsysteem 
stabiel is, wordt tussen de beide bundels een constant 
faseverschil gedetecteerd. Dit faseverschil is in het optimale 
geval nul. Treedt er in een van beide bundels ee~ verandering 
op, b.v. in weglengte of brekingsindex, dan wordt dit door de 
laser gemeten als een faseverschuiving in het golfpatroon van 
de bundels t.o.v. elkaar. Deze faseverschuiving wordt 
gedetecteerd in stappen van 1 ambda/400 , wat overeenkomt met een 

Blz.6 



weglengteverandering van 1.5 * 10~-9 meter. 
Zoals reeds eerder vermeld gaan de bundels door kanalen in het 
aluminium bloke Een doorsnede van dit blok is weergegeven in 
figuur 4. 

FIGUUR 4 : DOORSNEDE VAN HET ALUMINIUM BLOK. 

Uitgeboord zijn een groot centraal kanaal (diameter 22 mm.) en 
2 meer naar buiten gelegen kleinere kanalen (diameters 10 . 
mm.). De kanalen worden aan de beide uiteinden onderling en 
t.o.v. de buitenlucht afgesloten m.b.v. twee planparallelle 
glasplaten <planplaten) en O-ringen. De 2 kleine kanalen zijn 
via circelvormige uitsparingen, gelegen naast de planplaten, 
met elkaar doorverbonden. Via plastic slangen zijn de kanalen 
gekoppeid aan schakeiblok, afsluiter en vacuumpomp (zie figuur 
1>. 
Uitgaande van vacuum (druk kleiner dan 2 Pa.) in aIle drie 
kanalen, wordt het centrale kanaal langzaam belucht tot 
omgevingsdruk. Vervolgens wordt door dit kanaal langzaam lucht 
gecirculeerd (1 L/min.). De brekingsindex in dit kanaal is 
tijdens dit iniaten veranderd van N-vacuum = 1 naar 
N-omgevingslucht = 1.00027 •••• Hierdoor verandert de 
golflengte van het doorvallende licht van lambda-vacuum naar 
lambda-lucht vol gens: 

lambda = C I ( N*f ) • 

Hierin is: 
C: de lichtsnelheid in vacuum in [ m/s J~ 

N: de momentane brekingsindex [ - J, 
f: de frequentie van het doorvallende licht [ lIs J. 

Deze formule is ontstaan uit : N = C I V en lambda = V I f met 
V ais momentane Iichtsnelheid door het betreffende medium in 
[ mls J. 

Bij de volgende berekeningen is verondersteld, dat geen andere 
effecten het faseverschil tussen de beide bundels veranderen. 

Blz.7 



Dit wil o.a. zeggen dat de lucht buiten de buis homogeen is, en 
dat de weglengten, die de bundels doorlopen constant blijven. 
De faseverschuiving die zo gedetecteerd wordt, is dan aIleen 
het gevolg van veranderingen in de buis over een afstand L. Dit 
is de afstand tussen de planplaten. 
Het aantal golflengten in het beluchte kanaal is : 

Xl = 2*L / lambda-lucht, 

en in het vacuum kanaal : 

XO = 2*L / lambda-vacuum. 

Met : lambda-vacuum = C / f en 
lambda-lucht = C / ( N*f ) = lambda-vacuum / N 

voIgt dan dat de waargenomen faseverschuiving is: 

(Xl - XO) = ( 2*L / lambda-Iucht ) - ( 2*L / lambda-vacuum ). 

= ( 2*L * ( N-l ) ) / lambda-vacuum 
(in vacuumgolflengten). 

De machine deelt de uitkomst standaard door 2 en registreert 
derhalve slechts de veranderingen in de heen- of teruggaande 
bundel. De geregistreerde faseverandering Hordt gegeven in het 
aantal malen I ambda-vacuum/400 , aangegeven met K. De 
weergegeven waarde van K Hordt dan: 

K = 400 * L * ( N-l ) / lambda-vacuum , 

of anders geschreven 

N = 1 + ( K*lambda-vacuum ) / ( 400*L ) • 

Lambda-vacuum is afhankelijk van de afstand tussen de 
laserspiegels en wardt door de fabrikant apgegeven. De lengte L 
is nauwkeurig te bepalen, en dient tijdens metingen 
gecorrigeerd te worden voor de momentane temperatuur. Door na 
gasinlaat K af te lezen en in te vullen in bovenstaande 
formule, is de brekingsindex van lucht of andere gassen te 
bepalen. 
De vacuumpomp levert het benodigde vacuum voer de meting in 
aIle 3 kanalen en tijdens Met met en in de referentiekanalen. 
Het schakelblok is nodig voar het vacuum zuigen / beluchten van 
het middelste kanaal. De afsluiter is nadig am circulatie door 
het laatstgenaemde kanaal mogelijk te maken. Zander circulatie 
zou de brekingsindex van de ingelekte lucht bepaald worden. Bij 
Met inlekken expandeert de lucht zo snel, oat water uit de 
lucht condenseert en zich hecht aan de wanden van slangen en 
inlekventiel. Hierdoer ontstaat drogere lucht, welke niet 
representatief is vaar de omgevingslucht. Door de lucht 
langzaam te laten circuleren ontstaat een objectievere waarde 
voar K en de brekingsindex. 
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De opdracht bestaat uit het ontwerpen van een opste11ing voor 
de reTractometer, zodanig dat : 

de opstelling met een zo gering mogelijk aantal 
instelknoppen soel en eenvoudig uitgelijnd kan worden; 
de drift, die b.v. kan optreden door verplaatsingen van 
prisma's t.g.v. temperatuurveranderingen, moet zo klein 
mogelijk zijn. 
de opstelling moet vervoerbaar zijn. 
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In dit hoofdstuk wordt behandeld, welke instelmogelijkheden van 
de diverse onderdelen noodzakelijk zijn, am de stralenbundels 
zadanig uit te lijnen, dat het gewenste interferentiepatroon 
met voldoende lichtsterkte gedetecteerd kan worden. De ten 
apzichte van elkaar te positioneren onderdelen zijn: 

het aluminium bIok, 
de laser, 
het polariserend prisma, 
het afbuigprisma, 
het kwartlambdaplaatje en 
de triplespiegel. 

In deze volgorde zullen ze behandeld worden. Hierin wordt 
gekeken welke vrijheidsgraden met bijbehorende instelbereiken 
noodzakelijk en/of gewenst zijn. 

Het aluminium blok. 

Dit blok heeft geen effect op de uitlijning, zolang het de 
stralengangen van de bundels niet belemmert. AIle bundels 
hebben een diameter van ongeveer 8 mm. De door de laser 
uitgezonden bundel divergeert weliswaar, maar deze divergentie 
is over een weglengte van maximaal 1.5 meter verwaarloasbaar. 
De buitenste kanalen hebben een diameter van 10 mm. Deze zijn 
maatgevend voor wat betreft belemmering van de bundels. Random 
de bundel is de speling maximaal 1 mm. De maximale scheefstand, 
die de bundel t.o.v het gat mag hebben is : +/- 15 boogminuten. 
Dit getal is als voIgt berekend : 2 mm. uitwijking op 430 mm. 
lengte, daarvan de inverse tangens genomen en omgerekend in 
boogminut~n. 

Omdat bij verplaatsingen van het blok 15 boogminuten snel 
overschreden worden, is gekozen voar de opzet om dit blok vast 
op te stellen. De andere onderdelen worden dan op dit biok 
uitgelijnd. 

De laser. 

Deze moet zadanig t.o.v.het biok ingesteld kunnen worden, dat 
de uitgestraalde bundel binnen +/- 15 boogminuten evenwijdig 
loopt aan de hartlijnen van de kanalen in het biok. Hiervoor 
zijn 2 hoekinstelmogelijkheden nodig voor de hoeken , en 0/ (zie 
figuur 5). Bovendien moeten de bundels juist t.o.v. het blok 
gepositioneerd kunnen worden. Hiervoor dienen 2 
translatiemagelijkheden in de richtingen Z en Y aanwezig te 
zijn. 
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FIGUUR 5 : NOODZAKELIJKE VRIJHEIDSGRADEN VOOR HET 
UITLIJNEN VAN DE LASER OP HET BLOK. 

Het gevormde interTerentiepatraon, wat na terugkeer van de 
~undels is ontstaan, moet voor de detector waarneembaarzijn. 
Omdat detectie en uitstraling niet op dezelfde plaats 
gelacaliseerd is, zou een extra hoekinstelling t.b.v hoekJ2 
gewenst kunnen zijn (zie figuur 6). 

PETE CTIE. O'J>E..N ING. 

/ U ITSTRAAlOPb:N ING. 

~------~~~------, 

FI6UUR b : VOORAANZICHT VAN DE LASER. 

De detector neemt waar over een rond oppervlak met een diameter 
van ongeveer 7 mm. Hierbij Hordt de integraal van de 
lichtsterkte over dit oppervlak genomen. Detectie vindt nog 
plaats bij een versterking van 18 dB. De plaats op het 
appervlak, waar de bundel aankomt is niet erg kritisch. Valt de 
bundel voar een klein gedeelte buiten het detectieoppervlak, 
dan heeft dit geen efTect op de meetnauwkeurigheid. Een 
scheefstand van hoek~ van 3 graden Hordt nog gedetecteerd. 
Oit, in tegenstelling tot de uitlijning van het 
interferentiepatroan, wat zoals later zal blijken weI kritisch 
is. 
De hele opstelling wardt op een grondplaat opgebol.{wd. ZoweI het 
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vlak door de hartlijnen van de kanalen in het aluminium bIok, 
als de lijn door de harten van uitstraal- en detectoropening 
liggen ongeveer evenwijdig aan dit grondvlak. Een schee~stand 
van meer dan 1 graad treedt niet Ope Een extra 
instelmogelijkheid voor hoek n is, zoals blijkt uit het 
voorgaande, overbodig. U zult wellicht opmerken, dat dan ook de 
instelling van hoek ~ overbodig zou zijn. Deze instelling is 
kritischer (+/- 15 boogminuten). Bovendien zit deze 
mogelijkheid standaard in het ~rame van de laser ingebouwd. 
De gewenste verplaatsbaarheid in Y en Z richting bedraagt +/- 1 
mm. Deze is gelijk aan de speling van de bundels in de kleinste 
gaten. Het bereik van de benodigde hoekinstellingen 0/ en f moet 
minimaal +/- 15 boogminuten bedragen. 

Het polariserend - en a~buigprisma. 

Deze beide prisma's worden samen behandeld, omdat niet de 
afzonderlijke posities van de prisma's van belang zijn, maar de 
stand t.o.v. elkaar. Voorwaarde voor het detecteren van het 
inter~erentiepatroon is, zoals later uitgewerkt zal worden, dat 
het polariserend vlak van pol. prisma en het afbuigvlak van het 
a~buigprisma binnen enkele tientalle boogseconden evenwijdig 
zijn. Deze evenwijdigheid is m.b.v. 2 hoekinstellingen op 4 
kinematische manieren te verwezenlijken (zie figuur 7). 

CD 

FIGUUR 7 : 4 PRINCIPES OM DE BENODIGDE EVENWIJDISHEID 
MET 2 HOEKINSTELLINGEN TE VERKRIJGEN. 

De methoden 1 en 2 hebben als voordeel, dat een van de prisma's 
vastgezet kan worden. Ongewenste hoekverdraaiingen, b.v. door 
temperatuurveranderingen, kunnen dan slechts de stand van een 
prisma beinvloeden. Methoden 3 en 4 hebben als voordeel, dat de 
instellingen ten aIle tijde ona~hankelijk zijn. Hiermee wordt 
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bedoeld, dat wanneer een instelling gewijzigd wordt, dit geen 
effect op de andere instelling heeft. Welke oplossing gekozen 
Hordt, zal afhangen van de temperatuurongevoeligheid van de 
constructie m.b.t. hoekverdraaiingen. Deze moet uiteraard zo 
groot mogelijk zijn. Vast staat, dat ten minste 2 
hoekinstellingen nodig zijn. 

De afstand tussen de centra van de uit de prisma's uittredende 
bundels,is afhankelijk van de posities van de prisma's <t.o.v. 
elkaar} en van de hoek ~ , die de invallende bundel maakt met 
het pol. prisma (zie figuur a). 

FIGUUR a : 2 MANIEREN OM DE AFSTAND TUSSEN DE 
UITTREDENDE BUNDELS IN TE STELLEN 

Deze afstand is op 2 principieel verschillende manieren in te 
stellen. De ene manier maakt gebruik van een translatie, de 
ander van een rotatie. Door een van beide prisma's in X of Y 
richting te verplaatsen, of door beide prisma's gelijktijdig te 
verdraaien over een hoek 0/ is de gewenste afstand in te 
stellen. Voor de berekening van de formule voor h2, zie bijlage 
2. In beide voorbeelden is hO de afstand tussen de bundels bij 
loodrechte reflectie op het polariserend vlak. 

Het instelbereik van de 2 eerdergenoemde hoekinstellingen Hardt 
begrensd door 2 door de omstandigheden opgelegde grenzen. Als 
bovengrens geldt die hoek, waarbinnen de prisma's redelijk met 
d~ hand door draaien en vastklemmen in te stellen zijn. Dit 
bepaalt de buitengrenzen van het bereik van beide 
hoekinstellingen op +/- 1 a 1.5 graad. Hoe gevoelig de 
instelling moet zijn, Hordt bepaald door de detectie van het 
interferentiepatroon. Aan de hand van figuur 9 Hardt getracht 
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hiervoor een waarde te bepalen. 

TK/PLE sPIEGEL 
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Fl6UUR 9 : EFFECT VAN ONEVENWIJDIGHEID TER GROOTTE 12 
VAN DE WERKZAME VLAKKEN VAN DE2 PRISMA'S. 

Uitgegaan wordt van het ideale geval, dat de opstelling 
symmetrisch is en dus de optische weglengten gelijk zijn. Het 
faseverschil is dan bij detectie nul. Uitgaande van dit maximum 
zal een eerste minimum in het interferentiepatroon optreden ais 
het weglengteverschil tussen de beide bundels 0.5 * de 
golflengte is. De hoekafwijking ~/2 wordt als volgt berekend, 
waarbij aileen de weglengteverandering door lucht beschauwd is 
<aIle kanalen zijn met lucht gevuld) : 

LO is de weglengte van de rechtdoargaande bundel, 
Ll is de weglengte van de andere bundel. 

( LI-LO ) = lambda/2. 
lambda is ongeveer 632 nanometer. 
LO = Ll * cos <p 
Ll is ongeveer 1 meter. 
De verandering van LO t.g.v. ~/2 wardt verwaarlaosd. 

( LI-LO ) = Ll * ( 1 - cos f) = lambda/2, 

coscp = 1 lambda 1 (2 * Ll>, 

1 - ('P 't2 I 2 ) = 1 - 1 ambda 1 ( 2 * Ll) (1e orde benadering> , 

Invullen van bovenstaande gegevens levert : 
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all 2 is ongeveer 4 * 10~-4 radialen. 

De werkelijke situatie is niet precies zoals in figuur 9 
aangegeven. Het punt waar interferentie optreedt, ligt in de 
laser, en niet op het polariserend prisma. Na het polariserend 
prisma treedt geen faseverandering meer ep tussen de bundels. 
De ene bundel maakt een hoek + 0/ met de ideale bundel en de 
andere -~ • De afgelegde weg blijft dan ep het laatste stuk 
veor beide gelijk en het weglenteverschil treedt dus aIleen op 
in het gebied, waar de bundels gescheiden zijn. Van de . 
hoekinstellingen wordt dus geeist, dat nog over een gebied van 
+/- 4 * 10~-4 rad. ingesteld kan worden. De gevoeligheid moet 
dus in de orde van grootte van 10~-4 rad. liggen. In mijn 
afstudeerverslag zal hierop nag dieper worden ingegaan. 

Gewenst is, dat de afstand tussen de bundels in een bereik van 
+/- 2 mm. ingesteld kan worden. Deze waarde is ontstaan uit het 
feit, dat beide blokjes t.o.v. elkaar op 2 mm ingesteld moeten 
kunnen worden. De rest gebeurt dan met de instelling. Dit komt 
overeen met verplaatsingen van +/- 2 mm. of een hoekverdraaiing 
van +/- 5 graden vlgs. figuur 8. 

Kwartlambdaplaat. 

De faseverdraaiing, die de bundels na 2 maal passeren van deze 
pI aat ondergaan hebben, is afhankel i j k van de i ngestel de hoe~, 
vlgs. figuur 10. T.g.v. onjuiste splitsing in de pol.laag van 
het pol.prisma (minder dan 3 7. ), en een onjuiste 
faseverdraaing t.g.v. een verkeerde instelling van de 
kwartlambdaplaat, ontstaat er na het polariserend prisma een 
lekbundel (zie figuur 10). 

'POL. Pe/SMA. 

AI4 'P LAATJE.. 
L EJ< BfA NDr: L 

FIGUUR 10 : HOEKINSTELLINS~ VAN DE KWARTLAMBDAPLAAT EN 
HET GEVOLS VAN EEN NIET OPTIMALE INSTELLING : 
LEKBUNDEL NA HET POL. PRISMA. 
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De optimale instelling ~ is die hoek, waarbij de lekbundel 
minimaal is, en dus zo veel mogelijk licht naar de detector 
gaat. Als het in te stellen bereik 90 graden of meer is, kan 
altijd de optimale stand ingesteld worden. 

De triplespiegel. 

Alvorens de benodigde instelmogelijkheden van de triplespiegel 
te beh~ndelen, wil ik eerst enige eigenschappen noemen. De 
spiegel reflecteert een invallende bundel ten aIle tijde 
nagenoeg evenwijdig aan zichzelf (de tolerantie voor onze 
spiegel is +/- 2 boogseconden). De gereflecteerde bundel is 
echter gespiegeld om het hart van de triplespiegel, en keert 
dus verschoven terug. Rotatie van de spiegel om zijn hart heeft 
geen enkel effect op de gereflecteerde bundel. Deze 
eigenschappen zullen in het hierop volgende verslag nog 
uitgebreid behandeld worden. . 

De instelling van de triplespiegel is bijna altijd dezelfde. 
Daardoor lijkt het aantrekkelijk om de spiegel vast tegen het 
uiteinde van de aluminium buis te bevestigen. Dit heeft als 
voordeel dat een venster hierdoor kan komen te vervallen, 
waardoor de lichtintensiteit minder afneemt. 
De spiegel verwerkt gelijktijdig 2 bundels, waarvan de posities 
niet geheel vast liggen. Het bundelpatroon kan vrij 
onregelmatig zijn (zie figuur It). 

FIGUUR 11 : VOORBEELD VAN DE STRALENGANG VOOR EN NA 
DE TRIPLESPIEGEL. 
A,B:INVALLENDE -,A',B':GEREFLECTEERDE STRALEN. 
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Hierdoor is het van belang de posities van zowel de heengaande, 
als terugkerende bundels te kunnen bepalen met b.v een maatlat. 
Een tussenruimte tussen venster en triplespiegel is daardoor 
wenselijk. lnstelmogelijkheden in 2 richtingen, loodrecht op de 
stralenbundels geeft correctiemogelijkheden voar niet 100 7-
juist gepositioneerde bundels. Rotatie om en scheefstand van 
triplespiegel t.o.v. bundel-assen heeft geen effect op de 
werking van de opstelling. Scheefstand veroorzaakt slecht een 
verlengde glasweg, voar beide bundels gelijk. 
Het benodigde bereik voor de twee translatie-instellingen is 
+/- 0.5 mm. Verplaatsing van de spiegel over 0.5 mm •. 
veroorzaakt een verschuiving van de gereflecteerde bundel over 
1 mm. Dit is de speling in de smalste kanalen. 

V~~r de uitlijning van de opstelling zijn dus een achttal 
instellingen nodig. Alvorens deze te behandelen, zal in het 
kort de gebruikte proefopstelling besproken worden. 
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In dit gedeelte worden uitsluitend de instellingen beschouwd. 
De proefopstelling, bestaande uit 2 gedeelten, was geplaatst op 
een granieten tafel. De twee delen waren: 

een insteltafel voor de laser, en 
een opspantafel vaar de rest van de opstelling. 

De insteltafel voor de laser. 

Deze tafel bestaat uit 2 platen, een grond- en een bovenplaat. 
De bovenplaat rust met 3 kogels op de grondplaat. De kogels 
zijn opgesloten, zoals in figuur 12 is aangegeven. 

/ 

FIGUUR 12 : LASERINSTELTAFEL. 

Drie instelschroeven bepalen de instelling van de bavenplaat 
t.o.v. de grondplaat. Met een veer worden beide platen statisch 
bepaald op elkaar getrokken. 
De laser, in ons geval een HP 5500c, wordt met 3 oplegkogels op 
resp. een driepuntsoplegblak, een V-blok en een vlak oplegblok 
geplaatst. Met de instelschroeven kan de laser in X,Y en If' 
-richting verplaatst worden. De laser kan, ter plaatse van het 
V-bIok, door de hoogte van de oplegkogel te varieren, omhoog of 
omlaag worden bewogen. Hiermee is hoek 'l' in te stellen (zie fig 
5). 
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De tafel is waarschijnlijk in eerste instantie als X-y-tafel 
ontworpen. De mogelijkheden voor de laser zijn beperkt. De 
X-instelling, in de richting van de laserbundels is overbodig, 
terwijl een hoogteinstelling Z ontbreekt. 

De opspantafel veor de rest van de opstelling. 

De hoogte van de tafel kan ingesteld worden met 3 
zeskantbouten. In de kop van elke bout is een kogel geperst, 
waarmee het geheel statisch bepaald op de granieten ondertafel 
staat. Over de gehele lengte zijn in het midden van de plaat 
draadgaten gemaakt. Hiermee kunnen klemblokjes, en met deze 
blokjes onderdelen op de plaat bevestigd worden. Opgespannen 
zijn : 

de draagsteunen voor het aluminium blok, 
het draagblok voor pol.- en afbuigprisma en 
het instelblok voor triplespiegel en 
kwartlambdaplaat. 

Deze onderdelen kunnen op elke positie en onder elke hoek vlak 
op de plaat bevestigd worden. 

Polariserend - en afbuigprisnma Z1Jn op 2 instelunits 
bevestigd. Deze units zijn weer op het draagblok geschroefd. 
Een unit is weergegeven in figuur 13. 

O'PSPANP AAT 

Gt.ON 0 PLAAT 

_·t-

t 
-+-

I 

FIGUUR 13 : INSTELUNIT veOR BEIDE PRISMA'S. 

De instelunit voer triplespiegel/kwartlambdaplaat is 
principieel hetzelfde. De opspanplaat is echter vervangen door 
een biok. Hierin zijn uitsparingen aangebracht, waarin 
bovengenoemde onderdelen bevestigd kunnen worden. De 
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kwartlambdaplaat is geklemd tussen 2 ringen. Hieraan zit een 
handel, waarmee de benodigde hoekverdraaiing is in te stellen. 

De instelunit vertoont veel gelijkenis met de 
laseropspanta+el.De afmetingen zijn echter aanzienlijk Kleiner. 
Daardoor is er ook betrekkelijk weinig ruimte voor benodigde 
trekveer. Deze veer kan zodoende nauwelijks voorgespannen 
worden. De wrijving tussen instelschroeven en opspanplaat heeft 
tot gevolg, dat de positie van de plaat slecht bepaald is. 
Bovendien kan t.g.v. het slip-sticK-effect en trillingen de 
positie in de tijd nog veranderen. 
Een uitbreiding t.o.v. de lasertafel is de hoogteinstelling, 
d.m.v. 3 instelschroeven. Hiermee worden de units universeel 
instelbaar, d.w.z. met 6 mogelijke vrijheidsgraden. 

Elk prisma staat op een eigen unit. De 2 prisma's worden in 
totaal met 12 instelschroeven ingesteld. Bovendien zijn de 
instellingen niet onafhankelijk. Om in het gewenste bereik van 
+/- 4 * 10t-4 rad. in te kunnen stellen, mag een instelschroef, 
met een diameter van 16 mm. over~10 graden verdraaid worden. 
Door de afhankelijkheid van de instellingen, de wrijving en de 
ontoegankelijkheid van de instellingen is dit een gevoelige en 
tijdrovende zaak. 

Het aantal vrijheidsgraden van de proefopstelling is dermate 
groot, dat het uitlijnen van de optica 2 tot 10 uren kan duren. 
Met het oog op een permanente opstelling, is een nieuwe 
uitvoering gewenst. Hiervan moet het uitlijnen weinig tijd 
Kosten en moet de opstelling voldoende stabiel zijn. In het 
volgende hoofdstuk zullen de gekozen oplossingen besproken 
worden. 
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De instelmogelijkheden, die verwezen1ijkt moeten worden, zijn : 

- voor de laser : 
hoegteinstelling Z (fig.5) : +/- 1 mm. , 
dwarsinstelling Y : +/- 1 mm. , 
retatiemegelijkheid ~ : +/- 15 boogmin. 

- Pol.- en afbuigprisma : 
2 rotaties (fig 7) : Min. +/- 10~-4 rad •• 

Max. +/- 1.5 graad. 
(fig 8) = +/- 2 mm. bunde1afstandinst. 

Triplespiegel : 
hoogteinstelling 

- dwarsinstelling 

Kwartlambdaplaatje : 
rotati e (fi g. 10) 

:: +/- 0.5 mm. , 
: +/- 0.5 mm •• 

: +/- 45 graden. 

Er is bij het uitwerken naar gestreefd, de instellingen zoveel 
mogelijk onafhankelijk te kunnen varieren. 

De laser : 

M.b~t voorgenoemde eis, is de laser door ZlJn afmetingen een 
lastig object veer wat betreft de heogteinstelling. De 
afmetingen zijn giebaal 500 * 200 * 110 mm. Zender 
bovengeneemde eis, zeu deze instelling simpel uitgevoerd kunnen 
worden m.b.v. 3 heogteinstelschroeven, met daarin kogels 
geperst als eplegpunten. Een hulpelement (lineaal of waterpas) 
is daarbij altijd nodig. 

LA 5E R Of'LEG PLAAT 

GRONDPLAAT 

FIGUUR 14 : HOOGTEINSTELLING VAN DE LASER. 
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Tijdens het w1Jzlgen van de instelling, moeten 3 
schroefinstellingen veranderd worden. Het juist instellen wordt 
daarmee niet eenvoudiger. 

De hoogteinstelling is uitgevoerd met 6 wigvormige elementen, 
met een wighoek van 30 graden (zie figuur 14). Vier van de zes 
elementen zijn uitgevoerd met V-groeven, een met een spiebaan 
en een met een vlak oplegvlak. In de groeven en de spiebaan 
liggen 3 kogels, zodat een driepuntsoplegging is ontstaan. De 
Iaseroplegplaat wordt in punt A door een niet getekende kogel 
weerhouden naar beneden af te glijden. Door de kogel +/- 1 mm. 
naar links of naar rechts te verplaatsen, wordt de oplegplaat 
+/- 0.58 mm. omhoog of omlaag bewogen. M.b.v 3 voorgespannen 
veren wordt voorkomen, dat de kogels wegrollen. Het bereik van 
de instelling is +/- 2 mm. 

De dwarsverplaatsing Y is weI afhankelijk, uitgevoerd met 
behulp van 2 instellingen. Dit is zo gedaan, omdat anders nog 
een derde, t.o.v.de grond- en bovenplaat bewegende plaat nodig 
is. Daarbij zijn extra geleidingen nodig. De opstelling wordt 
daardoor instabieler en aanzienIijk duurder. De 2 instellingen 
worden uitgevoerd met 2 verplaatsingsunits (zie figuur 15). 

BOVENPLAAT 
I 
• 

FIGUUR 15 : VERPLAATSINGSUNIT. 

Ggo~DPLAAT 

Door de schroef te verdraaien, wordt de bovenplaat t.o.v. de 
grondplaat verplaatst. De getekende veer zorgt ervoor, dat de 
schroef steeds tegen de afzetpost aanligt. De geleiding tussen 
de 2 platen is uitgevoerd met 3 kogelopleggingen, 2 
V-opleggingen en 1 vlakke oplegging in een spiebaan. Het geheel 
wordt met een niet aangegeven veer op elkaar gehouden. Het 
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verplaatsingsbereik van een unit is +/- 5 mm., wat ruim 
voldoende is voar onze toepassing. 

Twee van deze units worden op de laserbovenplaat gemonteerd. In 
het bovenvlak van een van de units is een 
driepuntsoplegmogelijkheid m.b.v. 3 kogels aangebracht. In de 
andere is in het bovenvlak een V-groef gemaakt. Een vast blok 
dient ais derde oplegpunt voor de oplegkogels van de laser (zie 
figuur 16). De zo antstane oplegging is statisch bepaald • 

. VLAK OpLEG BLO K 

OfLE GPLAAI. 

fU.L+--!:rr------,V GR 0 E F 

GROND?LAAT. 

FIGUUR 16 : SCHEMA Y EN -INSTELLING. 

Bovendien kan met de units gelijktijdig hoek ~ (zie fig. 5) 
ingesteld worden. Het bereik is groter dan +/- 30 boogminuten. 

De gehele laseropstelling is als losse unit uitgevaerd, zodat 
die ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. 

Prismainstellingen. 

Er is een mogelijkheid om 2 rotatieinstellingen van een plat 
vlak onafhankelijk van elkaar te maken. Ais die gebruikt wordt 
bij het instellen van de prisma's, en een prisma wordt 
vastgeklemd, dan worden de voordelen van methoden 1 en 2 
gecombineerd met die van 3 en 4 vlgs. figuur 7. Dit waren 
onafhankel~jkheid van installing an inwerking van ongewenste 
hoekveranderingen op slechts een prisma. 
De keuze over welk prisma vast opgesteld wordt, hangt af van de 
mogelijkheid om vlakken van de omtrekszijden van de prisma's af 
te mogen schermen. Het polariserend prisma dient aan vier 
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zijden gehesl of gedeeltelijk onbedekt te blijven. Drie vlakken 
liggen in de stralengangen, het vierde vlak moet gedeeltelijk 
vrij zijn voor de instelling van de kwartlambdaplaat. Het 
afbuigprisma bezit slechts twee omtreksvlakken, die niet 
afgedekt mogen worden. De hypothenusa kan als aanligvlak dienen 
tegen het instelmechanisme, zonder dat de werking beinvloed 
wordt. Bovendien is de inklemlengte, die nodig is, kleiner dan 
die nodig voor pol.prisma, waardoor temperatuureffecten minder 
invloed hebben. Uit de mogelijkheden van figuur 7 is dus 
gekozen voor nummer 1. De eerdergenoemde onafhankelijke 
instellingen van een vlak worden behandeld aan de hand van 
figuur 17. 

% 

1 
i __ -x 

:;.r. .. 
+)( ~ 3. 

FIGUUR 17 : KINEMATISCH SCHEMA VAN DE INSTELLINGEN 
VAN HET AFBUIGPRISMA. 

Veronderstel, dat kegsl 1 op 3 punten is apgelegd. Tijdens 
rotatie van de V-as om de Z-as (rotatie ~ j blijft de positie 
van kogel 3 gelijk. Hetzelfde treedt op voor kogel 2 tijdens 
rotatie van de Z-as om de V-as (rotatie ~ ). Door de kogels 2 
en 3 op te leggen op resp. een V-groef en een vlakke oplegging, 
en deze twee opleggingen onafhankelij~~ van elkaar te 
verplaatsen, is het V-Z-vlak in 2 richtingen anafhankelijk te 
rateren. Rotatie om de X-as werdt tegengehoucten door de 
V-greef. De neodzakelijke rotaties van de kogels tijdens het 
instellen worden door de opleggingen niet tegengehouden. 
Lengteveranderingen van de verbindingsassen t.g.v. 
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temperatuurveranderingen zijn mogelijk, mits de V-groef in de 
richting van de as ligt. De hierbij optredende 
hoekveranderingen zijn klein, mits het opligvlak ongeveer 
evenwijdig ligt aan het Y-Z-vlak. Op welke manier een voldoende 
gevoelige instelling is verkregen, wordt besproken a.d.h. van 
figuur 18. 

10 

FIGUUR 18 : HOEKINSTELLING AFBUIGPRISMA. 

Door de instelschroef te verstellen, kantelt het tussenplaatje 
om zijn oplegpunt. Dit oplegpunt bestaat uit twee kogels, 
liggende op twee cilinders. Dit is een uitvoeringsvorm van een 
V-oplegging. Het blok, waarin het prisma is geklemd, ligt op 3 
kogels (slechts 2 zijn zichtbaar). De grote kogel, onder het 
prisma, is opgelegd op 3 kleinere kogels. Aan de andere zijde 
liggen de kogels op 2 tussenplaatjes. De verplaatsing van de 
instelschroef wordt omgezet in een hoekverdraaiing van het 
tussenplaatje en vertraagd naar het prisma overgebracht. In de 
getekende situatie komt een hoekinstelling in een bereik van 
+/- 4 * 10~-4 rad. overeen met een rotatie van de instelschroef 
van +/- 44 graden. Dit is een factor 4.5 gevoeliger dan de 
instelling in de proefopstelling. De gevoeligheid is op te 
voeren door : 

-verkleining van de spoed van de instelschroef, 
-vergroting van de afstand tussen de oplegpunten 

van het opgelegd blok 
(hierdoor neemt Met instelbereik af). 
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Bovendien is door vergroting van de diameter van ,het handgreep 
van de instelschroef de handverplaatsing te vergroten, waardoor 
indirect de gevoeligheid ook toeneemt. Het instelbereik in de 
getekende situatie is +/- 2 graden. 
Het afbuigprisma is in 2 richtingen vlgs. figuur 17 met zo'n 
hoekinstelmechanisme uitgerust. Het instelbare biok wordt 
m.b.v. een veer continu op het frame getrokken. Dit geheel is 
op een verplaatsingsblokje vlgs. figuur 15 gemonteerd. Hiermee 
wordt de afstand tussen de bundeis in X-richting vlgs. figuur 8 
ingesteld. De prisma's raken elkaar dan nooit. 

Triplespiegel en kwartlambdaplaat. 

De insteluitrustingen van bovengenoemde onderdelen zijn 
weergegeven in figuur 19. 

FIGUUR 19 : INSTELLING TRIPLESPIEGEL EN 
KWARTLAMBDAPLAAT. 
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Beide elementen worden in een cilindervormig huis roteerbaar 
ingebracht. De tripiespiegel wordt willekeurig vastgeklemd. De 
kwartiambdaplaat kan met een handel geroteerd worden in het 
huis en met een borgschroef vastgeklemd worden. De uitsparing 
voor de handel is zodanig dat de hoekverdraaiing over +/- 45 
graden mogelijk is. Dit cilindervormige frame is met beide 
elementen in een omhullend biok bevestigd m.b.v. inbusbouten. 
Dit biok dient zowel aan de achter- ais onderzijde als 
oplegging voor kogels. Aan de achterzijde wordt het biok door 
veren via de kogels op een frameplaat getrokken. Het biok kan 
over de kogels evenwijdig aan de frameplaat bewegen. Twee 
instelschroeven bepalen de positie. De hoogteinstelling is 
uitgevoerd met 2 wigvormige elementen (wighoek 15 graden). Het 
biok kan zo door 2 kogels onder- en 1 Iangs het blok statisch 
bepaald gepositioneerd worden. Dit kan niet met enkel 2 
instelschroeven, daar dan een rotatiemogelijkheid open blijft. 
Het geheel wordt met 8 trekveren bijeengehouden. 
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Bij het instellen wordt gebruik gemaakt van 2 kapjes, die over 
de uiteinden van het aluminium blok geschoven kunnen worden. 1M 
deze kapjes is een gatenpatroon uitgeboord, waardoor de 
gewenste posities van de bundels worden afgebakend (zie figuur 
20). De onnauwkeurigheid in de posities van de gaten ligt 
binnen 0.25 mm. 

FIGUUR 20 : INSTELKAPJES MET GEWENST GATENPATROON 
VAN DE BUNDELS. 

De opstelling is dan ais voIgt in te stellen : 

/ 
/ 

I 

/ 
/ 

/ 

m.b.v. de laserinstellingen wordt de uitgezonden bundel 
zo gepositioneerd, dat deze door de gatenpatronen 
volledig de triplespiegel bereikt; 
m.b.v. de instellingen van het afbuigprisma wordt de 
gebroken bundel zo gepositloneerd, dat deze eveneens 
volledig de triplespiegel bereikt; 
de triplespiegel Hordt zo ingesteld, dat de beide bundels 
weer onbelemmerd door de gaten terugkeren; 
met de 2 rotatieinstellingen van het afbuigprisma wordt 
ep sen lineaire polarisator (polaroidgl e), wat vear 
de detectoropening geplaatst wordt, het hart van het 
interferentiepatroon opgezocht; 
door de lekbundel te minimaliseren, door de 
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kwartlambdaplaat te verdraaien en te fixeren, wordt een 
optimale instelling be~eikt. 
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Er is een nieuwe mechanische opbouw geconstrueerd. Het 
rotatieinstelmechanisme van het afbuigprisma is reeds gemaakt 
en beproefd. Het stelt ens in staat het interferentiepatroon 
netjes in te stellen. Veor wat betreft stabilitiet is er een 
afscherming nodig om temperatuureffecten op de diverse 
instellingen te verminderen. Het proefepstelling met de 
instelling voor het afbuigprisma geeft redelijke resultaten. 
Verbeteringen en uitgebreidere stabiliteitstesten worden 
behandeld in mijn afstudeerverslag. 
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S526A LASER/DISPLA Y 
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5500C 
Laser Head 

Description 

550SA 
laser Display 

NOTE 

The Model 5526A cannot be used 
by itself. It must be accompanied 
by one of the Interferometer 
Options below~ 

SS26A INTERFEROMETER ADD-ON OPTIONS 
IOption No. Consists of: Remarks 

LJ • 105658 Remote Interferometer 
LINEAR IiiiiIiiiIa 
INTERFEROMETER 010 .el 10550B Reflector/Mount 

....- . ...... 10634A Storage Case 

III 10565B • 10558A • Remote Beam 
.-.l. Interferometer Behder 

LINEAR Includes 
u. accessories + ·tl 105508 10557A 

ANGULAR/ 
020 

Reflector/ • Turning for both 

FLATNESS .... Mount Mirror (2) linear and 

INTERFEROMETER angular 

--

t1 
10559A measurement. 
Reflector 1 0634A, 10635A 
Mount . Storage Cases 

,-- tf4. SHORT ·RANGE ~ -J ~'--~J '.,1 
STRAIGHTNESS 030 
INTERFEROMETER 

10579A Short-Range 
Straightness 10690A Straightness 
Adaptor Interferometer 

r 
LONG·RANGE 

~I" f'~. STRAIGHTNESS 031 
. 

I • • 
INTERFEROMETER • I if I , 

10691A 
10579A long-Range 
Straightness . Straightness 
Adaptor Interferometer 

- BlZ. II 



y 

---
r----

H 

... __ j)~ • .,L ~KU 1 1\ 1 11;' A':::, G E f.) f2 LA I I,{ T (21 E FIG) . 

__ -'"--"'-_'.'1."[.0 = Oo'[(:>.f't20NG ORTHu .'l()}:t;ri.'1L AS::.cNST ~E.L 

~)cJ..:Y.\~ ... p'-1N1.L.A. 
., \ .i... 

_-~~::::._no -L-A· ,. .. -.--------.. ------------... -.-.... ----........ ---.--................ ---.. 
) ,.J 

1 .:1 .. :. .. -.-t~;'~.-~-... -., .. J_~.-.• " .... __ .. " 

--~~.~~--->--. 

~f' <., 

- 6lZ.-32-


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Bijlagen

