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Automatisering van een refractometer Samenvatting 

Samenvatting 

Voor het uitvoeren van nauwkeurige lengtemetingen, tot in het sub-micron bereik, worden 

laserinterferometers gebruikt. Ais eenheid van lengte hanteren deze systemen de golflengte 

van het gebruikte (laser)licht. Deze golflengte is afbankelijk van de brekingsindex van de 

lucht waarin gemeten wordt. Voor het verrichten van een nauwkeurige lengtemeting dient 

de brekingsindex daarom ook nauwkeurig bekend te zijn. Hiertoe worden refractometers 

toegepast. 

In dit verslag wordt beschreven hoe de bestaande refractometer in het laboratorium voor 

Geometrische Meettechniek wordt aangepast. Deze aanpassing spitst zich toe op twee 

gebieden. Enerzijds het toepassen van een andere optiek-configuratie waardoor de resolutie 

van het systeem met een factor twee wordt vergroot. Anderzijds het volledig automatiseren 

van het meetproces. Bovendien is ook voorzien in een automatische bepaling van de 

brekingsindex met de Edlen-formule, hetgeen de controle van de refractometer vergemak

kelijkt. Met het nieuwe systeem worden een aantal testmetingen uitgevoerd die zullen 

worden besproken. 

Het zal blijken dat de nieuwe optiek-configuratie een extra gevoeligheid introduceert wat 

betreft uitlijning van de laserbundels. Bovendien zal blijken dat de hoekstabiliteit tussen 

afbuig- en polarisatieprisma kritisch is. 

Bij gebruik van het HP 5519A lasersysteem kan in principe een resolutie van 10-9 in de 

brekingsindexmeting worden bereikt. Dit is echter praktisch niet realiseerbaar vanwege de 

aanwezigheid van een aantal afwijkingenbronnen. De invloed van deze afwijkingen is van 

dien aard dat een 2Sn_c waarde voor de brekingsindexmeting van 2.10-8 mag worden 

verwacht. 
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~A~ut~o~m=ru~is~en~'n~g~v=an~e~e~n~re~fr=~~ro~m~e~re~r ______________________________________ fuhoud 

Symbolenlijst 

n : brekingsindex [-] 

n) : brekingsindex in lucht [-] 

nv : brekingsindex in vacuUm [-] 

p : druk [Pal 

T : Temperatuur rOC] 

f : waterdampdruk [Pal 

CO2 : CO2-gehalte [ppm] 

K : telpulsen van lasermeetsysteem [-] 

R : resolutie lasermeetsysteem met enkelvoudige stralengang [-] 

L, Lo : lengte [m] 

A : golflengte [m] 

Av : golflengte in vacuUm [m] 

: golflengte in lucht [m] 

a st : lineaire uitzettingscoefficient van staal [11K] 

aal : lineaire uitzettingscoefficient van aluminium [11K] 

FI , F2 : krachten [N] 

ai' ~ : moment-armen [m] 

d : diameter torsiestaaf [m] 

AP : afbuigprisma 

PP : polarisatieprisma 

VS : vlakke spiegel 

TS : tripelspiegel 

S, P : onderling loodrecht gepolariseerde laserbundels 

K) .. K4 : kleppen 1, 2, 3 en 4. 

2S : twee keer de standaarddeviatie (t.b.v. 95% betrouwbaarheidsinterval) 

2 



Automatisering van een refractometer 

Inhoud 

SAMENV ATTING 

SYMBOLENLIJST 

1. INLEIDING 

2. HET MEETPRINCIPE 

2.1 Inleiding 

2.2 De opstelling met een enkelvoudige stralengang 

2.3 De opstelling met een dubbele stralengang 

3. DE GEWENSTE UITLIJNNAUWKEURIGHEID 

3.1 Inleiding 

3.2 Het simulatieprogramma 

3.2.1 De initiele instellingen 

3.2.2 Berekening van de instellingen 

3.2.3 Berekening van het bundelverloop in S- en P-polarisatie 

3.2.4 Berekening onderlinge verplaatsing en hoek tussen de bundels 

3.2.5 Berekening van het weglengteverschil tussen de bundels 

3.3 Genereren van uitvoer 

3.4 Controle van het sirnulatieprogramma 

3.5 Sirnulatie van het bundelverloop bij dubbele stralengang 

3.6 Enkele belangrijke resultaten van de sirnulatie 

4. ONTWERP VAN EEN REFRACTOMETER MET DUBBELE STRALENGANG 

4.1 

4.2 

4.3 

Inleiding 

Het refractorneterblok 

De instelrnechanisrnen voor het polarisatie- en het atbuigprisma 

4.4 De houders voor de overige optische onderdelen 

4.5 De aansluitingen voor de sensoren en de pneumatiek 

5. DE BESTURING VAN DE REFRACTOMETER 

5.1 Inleiding 

5.2 

5.3 

De hardware 

De software 

Inhoud 

1 

2 

3 

5 

5 

8 

10 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

19 

21 

22 

22 

23 

24 

27 

27 

29 

29 

29 

32 



Automatisering van een refractometer Inhoud 

6. BEREKENING VAN DE BREKINGSINDEX EN AFWIJKINGENANAL YSE 35 

6.1 

6.2 

Inleiding 

De brekingsindex vol gens Edlen 

6.3 De brekingsindex volgens de blokrefractometer 

7. TESTRESULTATEN EN KALffiRATIE VAN GEBRUIKTE APPARATUUR 

7.1 Inleiding 

7.2 Kalibratie temperatuursensoren 

7.3 Kalibratie van de drukmeter 

7.4 Kalibratie van de CO2-meter 

7.5 Bepaling van de werkzame bloklengte 

7.6 Meetresultaten 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

LITERATUUR 

BIJLAGEN 

Bijlage I: Matlab programma 'Bundel.m' 

Bijlage II: Initiele instellingen t.b.v. simulatie bundelverloop 

Bijlage III: De mogelijke afwijkingen 

Bijlage IV: Simulatie van vlakke spiegel rotatie om de y-as 

Bijlage V: Simulatie van vlakke spiegel rotatie om de y-as bij een 

hoekfout van het PP om de a-as 

Bijlage VI: Simulatie van AP rotatie om de a-as 

Bijlage VII: Simulatie van AP rotatie om de z-as 

Bijlage VIII: Simulatie van de invloed van positie en orientatie afwijkingen van 

35 

35 

37 

39 

39 

39 

41 

41 

42 

42 

44 

45 

46 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

de optische komponenten op het bundelverloop bij dubbele stralengang. 56 

Bijlage IX: Berekening van de afmetingen van het instelmechanisme voor rotatie 

van PP en AP. 70 

Bijlage X: Overzicht totale systeem met adressering van stuursignalen. 72 

Bijlage XI: Source-code bestuuringsprogramma 75 

Bijlage XII: Globale opbouw besturingsprogramma 88 

Bijlage XIII: Afwijkingenanalyse van de blokrefractometer 89 



Automatisering van een refractometer 

Bijlage XIV: 

Bijlage XV: 

Bijlage XVI: 

Driftmeting blokrefractometer 

Ijkgrafiek Pirani drukmeter 

Kalibratiegegevens Pt 100-element 3050-003 

Bijlage XVII: Kalibratie van Pt100-elementen aan Pt100 3050-003 

Bijlage XVIII: Ijkgegevens PARASCIENTIFIC drukmeter door het NMI 

Bijlage XIX: Meetresultaten blokrefractometer versus Edlen 

Inhoud 

94 

95 

96 

99 

100 

103 



Automatisering van een refractometer 1. Inleiding 

1. Inleiding 

Op het gebied van de precisie-Iengtemeting wordt vaak gebruik gemaakt van laserinter

ferometers. Hun werking berust op het optreden van interferentie tussen twee lichtbundels 

die door een laserlichtbron worden uitgezonden. Door de intensiteitswisselingen van de 

gemengde (interfererende) lichtbundels te meten kan een lengtemeting worden uitgevoerd. 

Hierbij houdt men een lichtbundel op constant optische lengte en laat men de andere 

lichtbundel over de te meten afstand bewegen. De afgelegde weg wordt hierbij vastgelegd 

in een aantal telpulsen; waarbij een telpuls staat voor een fractie van de golflengte (A) van 

het gebruikte licht (bijv. Al200). 

Deze systemen zijn in staat om metingen uit te voeren in het sub-micron bereik. am deze 

nauwkeurigheid te behalen dient de golflengte van het gebruikte licht zeer nauwkeurig 

bekend te zijn daar deze de basis-eenheid is voor de eigenlijke lengtemeting. De golflengte 

wordt belnvloed door twee factoren. Enerzijds door de frequentiestabiliteit van de 

gebruikte laserlichtbron, welke de stabiliteit van de vacuumgolflengte CAy) bepaald. Ander

zijds door de omgevingscondities waarin de lichtbundels zich bevinden. Deze omgevings

condities (p, T, CO2 en f) bepalen de golflengte in lucht (~). De invloed van de omge

vingscondities is vastgelegd in de brekingsindex (n) welke de verhouding aangeeft tussen 

de golflengte in vacuum en de golflengte in lucht. 

De stabiliteit van de vacuumgolflengte wordt uitsluitend bepaald door de gebruikte 

laserlichtbron. Afhankelijk van de constructie en de toegepaste stabilisatietechnieken zal de 

waarde van dA/Av tussen 10-8 en 10-7 Jiggen. Deze bemvloeding zal niet nader worden 

uitgewerkt; ze zal als een gegeven worden beschouwd. 

De waarde van de brekingsindex van de omgevingslucht kan bepaald worden door meting 

van p, T, CO2 en f. Met de Edlen-formule [1] is hieruit de brekingsindex te berekenen. 

Nauwkeurige bepaling van de brekingsindex stelt met name hoge eisen aan de meting van 

de druk en de temperatuur. Bovendien is de invloed van andere gassen dan CO2 niet 

verdisconteerd in de Edlen-formule. De grens van de haalbare nauwkeurigheid bij de 

bepaling van de brekingsindex m.b.v. de Edlen-formule ligt bij dnln = 5.10-8
• 
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Automatisering van een refractometer 1. Inleiding 

Wil men een nauwkeuriger meting doen dan moet men kiezen voor een andere methode 

ter bepaling van de brekingsindex. Men kan dit doen door gebruik te maken van een 

laserinterferometer. Met een dergelijk systeem mag men denken aan nauwkeurigheden 

(dnln) van enkele malen 10-8
• Dit systeem, een refractometer, is in het laboratorium voor 

Geometrische Meettechniek van de vakgroep Precision Engineering op de TUB reeds 

aanwezig. 

Doel van de stage-opdracht is om op basis van de bestaande refractometer een nieuwe 

refractometer te ontwerpen. Het nieuwe systeem dient echter gebruik te maken van andere 

optiek waardoor de resolutie met een factor 2 kan worden vergroot. Bovendien is het 

wenselijk dat de hele meetprocedure geautomatiseerd verloopt. Het manueel bedrijven van 

het oude systeem is namelijk nogal kritisch gebleken. In de nu volgende hoofdstukken zal 

allereerst het principe van de meting worden beschreven waama dieper wordt ingegaan op 

de mechanische en besturingstechnische aspecten van het nieuwe systeem. Vervolgens zal 

een afwijkingenanalyse worden uitgevoerd waaruit de haalbare nauwkeurigheid (dnln) 

voIgt. Tenslotte zullen enige testresultaten worden gepresenteerd. 
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Automatisering van een refractometer 2. Het meetprincipe 

2. Het meetprincipe 

2.1 Inleiding 

De refractometer maakt gebruik van een laserinterferometer. Om de werking van de 

refractometer te kunnen begrijpen dient eerst het basisprincipe van de laserinterferometer 

bekend te zijn. Dit kan vrij beknopt gebeuren aan de hand van de volgende figuur: 

Trlpel-
________________________________ 2<"_ _ splegE':1 

Lo.serlicht Ult ~&--------- ! P,3 
N I 

Lnserllcht In ___________ _ _____ _______________________________ i! __ _ 

Polarlsn tleprlSMn 
(PP) 

Verklo.rlng sYMbol .. n, 

A/4 plnnt 

I 
I 

(IS) 

- S E':n P, ultgannde lnserbundels Met verschlUencie polnrlsntle 

- Index V llnealr gepolnrlseercl llcht In rlchtlng' t 
- Index 2, IInealr gepolarlseerd tiCht In rlchtlng' 0 e 
- Inclex 3, clrculalr gepolarlseerd IIcht 

Figuur 2.1: Werking laserinterferometer 

Ben laserlichtbron produceert twee lichtbundels, de zgn. S- en P-bundels. Deze bundels 

bestaan beiden uit lineair gepolariseerd licht waarbij de polarisatierichtingen loodrecht op 

elkaar staan. De bundels treffen allereerst een polarisatieprisma (PP). Dit PP heeft als 

eigenschap dat licht met een bepaalde polarisatierichting wordt doorgelaten en licht met 

een polarisatierichting loodrecht hierop wordt afgebogen. Het PP zorgt er dus voor dat 

beide lichtbundels worden gescheiden. De tripelspiegel (TS) en het afbuigprisma (AP) zijn 

op te vatten als spiegelende componenten die verder geen invloed hebben op de 

lichtbundels. De Al4-plaat zorgt ervoor dat licht dat deze plaat twee keer passeert een 

polarisatiedraaiing van 900 ondergaat. Zodoende zal de lichtbundel die aanvankelijk weI 

door het PP werd doorgelaten de volgende keer worden afgebogen en omgekeerd. 
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Automatisering van een refractometer 2. Het meetprincipe 

Met bovenstaande uitleg over de werking van de verschillende optische componenten kan 

het bundelverloop in figuur 2.1 worden nagegaan. Hierbij is de scheiding van de beide 

bundels essentieel. Men kan nu in een van beide bundels ingrijpen en zodoende een 

optisch weglengteverschil aanbrengen. Het aanbrengen van een optisch weglengteverschil 

kan op twee verschillende manieren worden verwezenlijkt. Figuur 2.2 geeft dit weer. 

S 

Methode I 

1 
Tripel
spiegel 
(TS) 

Vlukke 
spiegels 
(VS) 

Luchtconolities (p, T, C02 en f) 

verunoleren 

s 

Methode II 

Figuur 2.2: Aanbrengen van optisch weglengteverschil 

Bij methode I wordt mechanisch ingegrepen in het bundelverloop. Verplaatsing van TS 

zorgt voor het (optisch) weglengteverschil tussen de S- en de P-bundel. Methode II laat 

geen mechanisch zichtbaar weglengteverschil zien. Veranderen echter de condities waarin 

de P-bundel zich voortplant dan zal daar ter plaatse de brekingsindex, en hiermee de 

golflengte, veranderen. De lichtbundel wordt hierdoor als het ware opgerekt (of gestuikt). 

Vaak is sprake van een combinatie van beide soorten bernvloeding waarbij echter slechts 

een van beide is gewenst. Bij een lengtemeting wordt methode I toegepast en zal een 

bernvloeding volgens methode II aanwezig zijn als afwijkingenbron. Het zal blijken dat de 

te ontwerpen refractometer methode II hanteert; bernvloeding volgens methode I vormt 

hier een afwijkingenbron. 

Nadat de beide bundels de optische componenten hebben doorlopen dienen ze weer samen 

te vallen. Ze worden vervolgens door een detector opgevangen. In figuur 2.1 bevindt deze 

detector zich bij 'laserlicht in'. De detector is schematisch weergegeven in figuur 2.3. 
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Automatisering van een refractometer 2. Het meetprincipe 

Schematische weergave detector: 

MengslgnnoJ s- en P-bunclel 

F otocliocle Lens 
o 

linenire polnrisn tor (45 ) 

Figuur 2.3: Opbouw detector 

De detector moet ervoor zorgen dat de beide bundels kunnen interfereren. Hiertoe dienen 

ze dezelfde polarisatierichting te bezitten. De lineaire polarisator zorgt ervoor dat slechts 

een component van beide bundels wordt doorgegeven en weI zodanig dat na de polarisator 

beide bundels een polarisatiedraaiing van 45° hebben ondergaan. De polarisatie van de S

en de P-bundel is nu gelijk zodat interferentie mogelijk is. Deze vindt plaats op een lens 

die het mengsignaaI vervolgens focusseert op een fotodiode. Het signaaI dat de fotodiode 

afgeeft wordt door het lasersysteem verwerkt tot een verplaatsing in termen van telpulsen 

(bijv. AJ200). Hoe deze verwerking plaatsvindt zaI hier buiten beschouwing blijven. In [2] 

wordt hier meer uitleg over gegeven. 
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2.2 De opstelling met een enkelvoudige stralengang 

In paragraaf 2.1 is voor het uitleggen van de werking van een laserinterferometer gekozen 

voor een bepaalde optiek -configuratie. Deze configuratie komt overeen met de optiek die 

gebruikt wordt in de opstelling met enkelvoudige stralengang welke de afgelopen jaren in 

het meetlaboratorium van Precision Engineering heeft gefunctioneerd. De werking van 

deze refractometer wordt uitgelegd m.b.v. figuur 2.4. 

LOoserllcht Ult ~p;===flFTt1It:;;;:;:;;;:;;:;:;:;::;;;::;;;::;;:;::;::;:;;;:;;;;:;;:;:;:;;tlln-/ 

LOoserlicht In 

Figuur 2.4: Refractometer met enkelvoudige stralengang 

De gesplitste S- en P-bundels worden door een blok geleid waarin een aantal kanalen zijn 

aangebracht. De P-bundelloopt door het 'meetkanaal' en de S-bundel door de 'referentie

kanalen'. De beide referentiekanalen staan met elkaar in verbinding. Het blok wordt aan 

beide zijden vacuUmdicht afgesloten door vensters met O-ring afdichtingen. Aan het blok 

zijn een aantal aansluitingen gemaakt die het mogelijk maken de kanalen vacuUm te 

pompen. Het meetkanaal heeft bovendien de mogelijkheid om heel geleidelijk lucht toe te 

voeren vanuit een vacuUm uitgangspositie. 

De werking van de refractometer kan het beste worden uitgelegd door eenvoudigweg de 

stappen te noemen die nodig zijn voor het doen van een meting. Waar nodig zal een 

nadere verklaring worden gegeven. 
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Automatisering van een refractometer 2. Het meetprincipe 

MEETPROCEDURE: 

1) VacuUm pompen van meetkanaal en referentiekanalen. 

In vacuUm is de brekingsindex precies gelijk aan 1. Om de brekingsindexmeting 

met dnln <= 1.10-8 uit te voeren dient het vacuUm beter te zijn dan 3 [Pal. 

2) Telsysteem laserinterferometer op nul zetten. 

De brekingsindex in beide kanalen is nu gelijk aan 1 hetgeen een vaste uitgangs

situatie vormt voor de brekingsindexmeting. 

3) Beluchten van het meetkanaal. 

Het vacuUm in het meetkanaal wordt nu geleidelijk opgeheven door omgevings

Iucht in het meetkanaal te laten stromen. Dit gebeurt met een doseerventiel. De 

instromende Iucht zorgt voor een verandering van de condities (p, T, CO2 en f) 

waarin de meetbundel zich voortplant. Hierdoor verandert de optische weglengte 

van de P-bundeL Tijdens het beluchten zal de detector een aantal teipuisen gaan 

registreren. Het beluchten dient geleidelijk te verlopen omdat anders het telsysteem 

van de laserinterferometer de verwerking niet kan bijbenen. Er wordt belucht tot 

atmosferische druk is bereikt. 

4) Rondpompen van omgevingslucht door meetkanaal. 

Om continu de brekingsindex van de omgevingslucht te kunnen meten wordt deze 

Iucht langzaam (0.5 IImin) door de refractometer gepompt. De uitlezing van het 

telsysteem is dan een continue maat voor de momentane brekingsindex. Let op dat 

de vacuUmdruk in de referentiekanalen niet boven 3 [Pal komt. 

5) Berekenen brekingsindex uit de stand van het telsysteem. 

In [2] is afgeleid dat voor de brekingsindex geldt: n1 - 1 = K 'A/(R 'L) 

met: - n1 = brekingsindex Iucht in meetkanaal [-] 

- K = aantal gemeten telpulsen van AIR [-] 

- Av = vacuUmgolflengte gebruikte laserlichtbron [m] 

- R = resolutie laserinterferometer [-] 

- L = werkzame lengte refractometerblok [m] 
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2.3 De opstelling met een dubbele stralengang 

De onder 2.2 beschreven refractometer kan worden aangepast om een hogere resolutie 

mogelijk te maken. Deze aanpassing vindt plaats door gebruik te maken van andere optiek. 

De rest van de opstelling kan in principe ongewijzigd blijven. Het kiezen voor andere 

optiek leidt ertoe dat de S- en de P-bundel het refractometerblok twee keer zo vaak 

passeren. Hierdoor wordt de bundellengte voor de brekingsindexmeting twee keer zo 

groot, hetgeen leidt tot een twee keer zo hoge resolutie. In figuur 2.5 wordt het bundel-

. verloop van dit nieuwe systeem aangegeven. 

vs 

AP 

S 
Lo.serllcht ult F-;;~-==-=-=--=-=:-::'=-IF/i1!tI1;;;:;;::;;;;:;;::;;;;:;;::;;;;:;;::;;;;:;;::;;;;:;;::;;;HI1 

Lo.serllcht In 

PP 

Figuur 2.5: Refractometer met dubbele stralengang 

Nu is de tripelspiegel aan het einde van het blok vervangen door een vlakke spiegel (VS). 

Deze zorgt ervoor dat de lichtbundels in zichzelf terugkeren. Onder het PP is een extra 

Al4-plaat en een tripelspiegel aangebracht voor het verkrijgen van het juiste bundelverloop. 

De meetprocedureis in principe gelijk aan de refractometer met enkelvoudige stralengang. 

Het verschil komt tot uitdrukking in de berekening van de brekingsindex uit de geregis

treerde telpulsen. Het systeem met de vlakke spiegel is nl. twee keer zo gevoelig gewor

den. Voor de brekingsindexformule betekent dit dat de werkzame bloklengte twee keer zo 

groot moet worden gekozen, of weI: 

n( - 1 = K·)../(R·2·L) 
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De keuze voor een ander bundelverloop heeft echter ook een nadeeL Het systeem zal nu 

zeer gevoelig worden voor de ins telling van de hoeken van het AP en het PP t.o.v. elkaar. 

De invloed van de instelling van de optische componenten zal in hoofdstuk 3 worden 

bekeken. 
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Automatisering van een refractometer 3. De gewenste uitlijnnauwkeurigheid 

3. De gewenste uitlijnnauwkeurigheid 

3.1 Inleiding 

Bij het uitvoeren van metingen m.b.v. een laserinterferometer is de stand van de verschil

lende optische componenten t.O.v. elkaar erg belangrijk. Ten eerste om de S- en de P

bundel met een voldoende nauwkeurige orientatie terug te brengen naar het detectie

oppervlak. Dit in verband met het verkrijgen van voldoende zichtbaarheid van het signaal 

op de detector. In [2] wordt het begrip 'zichtbaarheid' nader uitgelegd. Hieruit blijkt dat 

de hoek tussen de beide bundels maximaal 30 boogseconden mag zijn. 

Ten tweede moet de gerealiseerde configuratie stabiel blijven. Door bijv. temperatuur

verschillen zal echter altijd enig verloop optreden in de gerealiseerde instellingen van de 

componenten. Deze verandering in positie/orientatie zal in het algemeen een invloed 

hebben op het verloop van de S- en de P-bundel. Hierdoor kunnen telpulsen worden 

geregistreerd; er is sprake van nulpuntsdrift. 

In een voorgaand hoofdstuk is reeds het detectie-systeem besproken. Door nu te bepalen 

hoe het bundelverloop verandert bij een gegeven positie/orientatie verandering van de 

optische componenten kan de invloed hiervan op het aantal geregistreerde telpulsen 

worden bepaald. Het doorzien van het bundelverloop bij kIeine variaties van de componen

ten t.o.v. hun nominale stand is geen eenvoudige kIus. Het geheel zal zich meestal in 3D 

afspelen. Het is daarom han dig gebruik te maken van een simulatie-programma .. Dit 

programma is geschreven m.b.v. het software pakket MATLAB. In het nu volgende wordt 

besproken hoe een en ander is uitgevoerd. Tevens worden concreet berekeningen uitge

voerd voor het systeem met dubbele stralengang. 
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3.2 Het simulatieprogramma 

Voor het schrijven van het simulatieprogramma is gekozen voor het software pakket 

MATLAB. Dit pakket is uitermate geschikt voor het uitvoeren van matrix-operaties. Daar 

het simulatie-gebeuren zich nagenoeg geheel afspeelt m.b.v. matrix-rekening ligt deze 

keuze voor de hand. 

Het programma berost op het principe van het snijden van lijnen (de bundels) met vlakken 

(de optische componenten). Al naar gelang de aard van de optische componenten en de 

bundelpolarisatie worden de bundels afgebogen of doorgelaten. Het MA TLAB-programma 

is opgebouwd uit een aantal van elkaar te onderscheiden delen. Deze zullen achtereen

volgens worden besproken. Het compleet programma is opgenomen in bijlage I. Het hier 

gepresenteerde programma heeft betrekking op een interferometer-opstelling met vlakke 

spiegel (dubbele stralengang). 

3.2.1 Initiele instellingen 

In dit programma-deel wordt de nominale toestand van het systeem vastgelegd. De 

vlakken van de verschillende componenten worden m.b.v. twee richtingsvectoren en een 

positievector in de roimte gepositioneerd. Ook worden de posities van de rotatiepunten van 

de verschillende onderdelen aangegeven. Verder worden startpunt, eindpunt en richting 

van de intredende laserbundel ingegeven. De betekenis van de verschillende vectoren 

wordt in bijlage II gegeven. Hierin wordt tevens aangegeven waar de oorsprong ligt van 

waaruit de posities van de componenten worden opgegeven. Verder worden de orientaties 

van de van belang zijnde rotatie-assen (x-, y-, z- en a-as) aangegeven. 
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3.2.2 Berekening van de instellingen 

Aan elk van de componenten kan een positie/orientatie afwijking worden opgelegd. In dit 

programma-deel worden de nieuwe richtings- en positievectoren berekend die dan 

optreden. Meestal zal men slechts een afwijking gelijktijdig aanbrengen. Bovenaan elk 

programma-stukje staan de diverse afwijkingen, welke nominaal op nul staan. Wil men 

een afwijking aanbrengen dan dient men de nul door de vector 'h' te vervangen. De 

inhoud van de vector h staat voor de grootte van de afwijkingen die achtereenvolgens 

worden aangebracht en doorgerekend. De afwijking kan een translatie [mm] of een rotatie 

[rad] zijn. De betekenis van de verschillende mogelijke afwijkingen is aangegeven in 

bijlage III. 

3.2.3 Berekening van het bundelverloop in S- en P-polarisatie 

Voor de bepaling van het concreet bundelverloop worden een aantallijnen met vlakken 

gesneden. Deze lijnen (de bundels) worden vervolgens afgebogen of doorgelaten door de 

vlakken (de optische componenten). Voor zowel de S- als de P-bundel is een programma

deel geschreven dat een en ander verzorgt. De verkregen resultaten worden in matrixvorm 

opgeslagen. Deze matrices zijn: 

- PMp, PMs: 

- RMp, RMs: 

- AFWp, AFWs: 

- ORp, ORs: 

Bevat, per kolom, het snijpunt van de lijn met het betreffende vlak. 

Dit zowel voor de S- als de P-bundel. 

Bevat, per kolom, de richting van de lijn die het betreffende vlak 

verlaat. 

Geeft de afwijking t.o.v. het nominale eindpunt (LE) voor elk van de 

doorgerekende afwijkingen. 

Geeft de orientatie van de laserbundel die op het detectie-oppervlak 

valt. 
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3.2.4 Berekening onderlinge verplaatsing en hoek tussen de bundels 

Hier wordt berekend hoeveel de beide bundels t.o.v. elkaar verschuiven over het detectie

oppervlak. Dit wordt aangegeven in de rijvector 'AFW'. Bovendien wordt de hoek die 

beide bundels bij het detectie-oppervlak met elkaar maken berekend. Deze informatie 

wordt opgeslagen in de rijvector 'HOEK'. 

3.2.5 Berekening van het weglengteverschil tussen de bundels 

In dit programma-deel wordt voor beide bundels de totale weglengte berekend. Dit is de 

weg tussen uittreden van de straal en detectie. Deze resultaten zijn opgeslagen in 'WEGpt' 

en WEGst'. Veel belangrijker is echter het wegverschil tussen beide bundels. Dit wordt 

berekend door beide totale weglengten van elkaar af te trekken. Zo ontstaat dan de vector 

met het wegverschil, 'WEGV'. Een verandering in het wegverschil tussen beide bundels 

zal rechtstreeks tot uitdrukking komen in een verloop in telpulsen (drift). 

3.3 Genereren van uitvoer 

De m.b.v. het simulatieprogramma berekende resultaten kunnen weergegeven worden in 

grafieken. Hiertoe zijn enkele hulpprogramma's geschreven. Deze programma's genereren 

de volgende uitvoer: 

- Grafieken voor de afwijking in x-richting op het detectie-oppervlak van beide bundels. 

- Grafieken voor de afwijking in y-richting op het detectie-oppervlak van beide bundels. 

- Grafieken voor de afwijking in z-richting op het detectie-oppervlak van beide bundels. 

- Grafiek voor de positie-afwijking tussen de S- en de P-bundel op het detectie-oppervlak. 

- Grafiek voor de hoek -afwijking tussen de S- en de P-bundel op het detectie-oppervlak. 

- Grafiek voor het weglengteverschil tussen de S- en de P-bundel. 
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3.4 Controle van het simulatieprogramma 

am te controleren of de berekende resuitaten met de werkelijkheid overeenkomen zijn een 

aantal simulaties aan de praktijk getest. Hiertoe is een proefopstelling van een laserinter

ferometer met een dubbele stralengang gemaakt. De afmetingen van deze opstelling zijn 

opgemeten en vertaald in concreet waarden t.b.v. het programma-deel 'Initiele instel

Hngen'. Nu zullen een aantal met het programma berekende waarden worden vergeleken 

met de resultaten uit de proefopstelling. 

1) Rotatie van de viakke spiegel om de y-as (RVy) 

De met het programma berekende waarden van de afwijking van het wegverschil 

tussen beide bundels zijn in grafiekvorm opgenomen in bijiage IV. Hierbij valt het 

grillige verloop van de afwijking op. Dit treedt op door de rekenonnauwkeurigheid 

van MATLAB. Een dergelijk verloop treedt bij meerdere simulaties op, echter 

aIleen als de afwijkingen ontzettend klein en dus verwaarloosbaar zijn. Een grillig 

verloop duidt dus op een afwijking nul. 

Het berekende wegverschil blijkt gelijk te zijn aan nul. W ordt de meting in de 

praktijk uitgevoerd dan treden weI enkele telpulsen van 1J800 op. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat het AP en PP nooit exact parallel staan. Kent men bijvoor

beeld een constante rotatie-afwijking aan het PP toe van 1 boogseconde om de a-as 

dan zal weI een weglengteverschil optreden bij rotatie van de vlakke spiegel om de 

y-as. De resultaten van deze simulatie zijn opgenomen in bijlage V. 

Omdat niet kwantitatief bekend is hoeveel het AP en PP t.o.v. elkaar scheef staan 

is een getalmatige vergelijking met de praktijk niet mogelijk. WeI blijkt duidelijk 

het belang van een goede uitlijning tussen AP en PP. 
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2) Rotatie van het afbuigprisma om de a-as (RAa) 

De resultaten van de simulatie zijn opgenomen in bijlage VI. Nu blijkt een weg

verschil op te treden tussen de S- en de P-bunde1. Bij een hoekfout van 2.10-5 [rad] 

(±4 boogseconden) treedt een weglengteverschil op van -2'10-6 [rom]. Dit kan 

worden vertaald in een aantal telpulsen: 

1 telpuls = 633·1O-6/(0.5R) met R = 64 => 1 telpuls = 1.98.10-5 [rom] 

ilK = 2'10-6/1.98'10-5 = 0.1 telpulsen van IJ(2·64) (dubbele stralengang) 

Bij een concrete test aan de opstelling blijkt inderdaad dat er nagenoeg geen 

verloop in telpulsen optreedt bij het aanbrengen van een hoekafwijking van ±4 

boogseconden. Omdat er door de luchtcirculatie altijd een verloop is van enkele 

telpulsen is kwantitatieve controle niet mogelijk. 

3) Rotatie van het afbuigprisma om de z-as (RAz) 

De resultaten van de simulatie zijn opgenomen in bijlage VII. Het nu gevonden 

wegverschil tussen de S- en de P-bundel blijkt veel groter te zijn dan bij rotatie om 

de a-as. Bij een hoekfout van 0.5'10-5 [rad] (±1 boogseconde) treedt een wegleng

teverschil op van -0.25'10-3 [rom]. Met R = 64 resulteert dit in een aantal telpul-

sen: 

ilK = 0.25.10-3/1.98.10-5 = 12.6 telpulsen van IJ(2'64) 

Bij controle aan de opstelling blijkt inderdaad dat een hoekfout van ±1 boogse

conde een afwijking in deze grootte orde oplevert. Ben exacte controle is moeilijk 

omdat de instelmechanismen een resolutie hebben van 1 boogseconde per 10 

verdraaiing van de stelschroef. 
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Uit bovenstaande blijkt dat rotatie-afwijkingen om de z-as een veel grotere invloed hebben 

op de geregistreerde telpulsen dan afwijkingen om de a-as. Hierbij is het niet van belang 

of de rotaties aan het AP of het PP worden toegekend. Dit is gecontroleerd met het 

simulatieprogramma. 

Om te zorgen dat rotatie-afwijkingen van de vlakke spiegel weinig invloed hebben moet 

de uitlijning tussen AP en PP zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Men kan dit bereiken 

door bij het afstellen van het systeem te streven naar maximale zichtbaarheid van het 

signaal. De zichtbaarheid is af te lezen op een metertje op het display van het lasersysteem 

(bij het HP 5500C systeem). 
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3.5 Simulatie van het bundelverloop bij dubbele stralengang 

Voor de refractometer met 'vlakke spiegel optiek' is bepaald wat de invloed is van 

afwijkingen in de opstelling van de optische componenten. Eerst dienen de afmetingen van 

het systeem te worden vastgelegd in het programma-deel 'initiele instellingen'. De 

gebruikte initiele instellingen hebben betrekking op de werkelijk ontworpen refractometer 

(zie Hoofdstuk 4). Het in bijlage I opgenomen programma bevat deze instellingen. 

AIle afwijkingen die kunnen optreden zijn doorgerekend. In bijlage ill zijn deze af

wijkingen nog eens opgesomd. Voor elk type afwijking zijn de volgende effecten bepaald: 

I) Afstand tussen beide bundels op het detectie-oppervlak. 

Wanneer de bundels niet goed over elkaar vallen wordt de zichtbaarheid van het 

interferentie-signaal kleiner. Wanneer deze afwijking tijdens een meting optreedt 

zal bovendien een verloop in telpulsen optreden. 

II) De hoek tussen de beide bundels t.p.v. het detectie-oppervlak. 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven mag de hoek tussen de beide bundels Diet 

groter zijn dan 30 boogseconden omdat er anders niet voldoende zichtbaarheid van 

het interferentie-signaal overblijft. Het tijdens de meting veranderen van de hoek 

tussen beide bundels zal een verloop in telpulsen introduceren. 

Ill) Het wegverschil tussen beide bundels. 

Door afwijkingen in de opstelling van de optische componenten worden de lengten 

van beide bundels be'invloed. Deze be'invloeding is niet altijd voor beide bundels 

hetzelfde. Hierdoor wordt een weglengteverschil ge'introduceerd. Dit weglengtever

schil is alleen van belang wanneer de afwijking tijdens een meting optreedt; het 

komt dan tot uitdrukking in een verloop in aantal telpulsen. 
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In bijlage VIII zijn de effecten van de afwijkingen in de vorm van grafieken weergegeven. 

Een grillig verloop van de grafieken, in combinatie met afwijkingen in de orde van 10-12 

en kleiner, duidt op een afwijking gelijk aan nul. De zeer kleine waarden van de af

wijkingen zjjn in dit geval een gevolg van de rekenonnauwkeurigheid van het gebruikte 

programma. Nu zullen alle afwijkingen achtereenvolgens worden besproken. 

1) Afwijkingen VLx, VLy, VLz, RLy en RLz. 

Dit zijn afwijkingen in positie/orientatie van de intredende laserstraal die in de 

interferometer valt. Vit de grafieken blijkt dat geen van deze afwijkingen een fout 

introduceert. 

2) Afwijkingen RPa en RPz. 

Dit zijn afwijkingen t.g.v. rotaties van het PP. Vit de grafieken valt nu weI een fout 

af te leiden. De invloed op effect I bedraagt voor RPa en RPz slechts enkele 

tienden van millimeters. Dit effect is daarom niet erg belangrijk. Effect II is in 

verband met de zichtbaarheid van het signaal van belang. De hoek tussen beide 

bundels moet binnen 30 boogseconden ("" 1.5.10-4 [rad]) blijven. Dit Ie vert als 

orientatie-eis voor het PP: 

- RPa instellen binnen 2.6,10-5 [rad] 

- RPz instellen binnen 1.9.10-5 [rad] 

Effect III bepaald hoeveel verloop er optreedt in optische weglengte (telpulsen) als 

tijdens de meting een hoekverdraaiing van het PP plaatsvindt. Het blijkt dat een 

hoekverdraaiing om de a-as een tweede-orde effect veroorzaakt. Een hoekverdraai

ing om de z-as introduceert een eerste-orde effect. Voor beiden is het verloop in 

optische weglengte bepaald. 

- Stel RPa = 1 '10-5 rad ==> verloop in optische weglengte = -0.4 '10-6 [mm] 

- Stel RPz = 1-10.5 rad ==> verloop in optische weglengte = 0.5,10-3 [mm] 

20 



Automatisering van een refractometer 3. De gewenste uitlijnnauwkeurigheid 

3) Afwijkingen RVy en RVz. 

Het bljjkt dat t.g.v. rotaties van de vlakke spiegel geen van de drie bepaalde 

effecten optreedt. Zoals echter reeds is aangegeven geldt dit aIleen wanneer alle 

andere componenten perfect zijn uitgericht. 

4) Afwijkingen RAa, RAz en VAx. 

5) 

Dit zijn orientatie- en positie-afwijkingen van het afbuigprisma. Voor RAa en RAz 

geldt dat ze nagenoeg dezelfde invloed ilebben dan resp. RPa en RPz. Kleine 

verschillen kunnen ontstaan door de exacte ligging van het rotatiepunt. Hieruit 

blijkt dat het niet uitmaakt welk van beide prisma's roteert; het gaat om de hoek 

tussen beide. De afwijking V Ax blijkt geen effect teweeg te brengen. 

Afwijkingen VTx en VTz. 

Dit zijn positie-afwijkingen van de tripelspiegel. Beiden blijken geen invloed te 

hebben op de bepaalde effecten. 

3.6 Enkele belangrijke resultaten van de simulatie 

Nu zullen puntsgewijs enkele belangrijke uitkomsten van de simulatie worden gepresen

teerd: 

I) In verband met het verkrijgen van voldoende zichtbaarheid van het interferentie

signaal dient de hoek tussen AP en PP binnen 4 boogseconden nauwkeurig te 

worden afgesteld. 

2) Een verloop in de hoek tussen AP en PP van 1 boogseconde om de z-as introdu

ceert een optisch weglengteverschil van 0.25 [fJIIl] of weI 12.6 telpulsen van Al128. 

3) Invloeden van de invallende laserstraal, vlakke spiegel en de tripelspiegel zijn in 

theorie niet aanwezig. Wanneer echter de overige componenten niet optimaal zijn 

uitgericht (praktijk situatie) zal de vlakke spiegel ook een invloed gaan vertonen. 
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4. Ontwerp van een refractometer met dubbele straIengang 

4.1 Inleiding 

Voor het concreet ontwerp van de refractometer kan worden uitgegaan van de reeds 

bestaande refractometer met enkelvoudige straIengang. De hoofd-onderdelen zullen 

nagenoeg gelijk kunnen worden uitgevoerd. Het overstappen op een dubbele stralengang 

heeft enkel consequenties voor het optisch gedeelte; er zullen andere optiekhouders en 

instelmechanismen moeten worden ontworpen. Bovendien zaI de complete optiek aIs een 

geheel aan het refractometerblok worden bevestigd, hetgeen voordelen biedt wat hetreft 

stabiliteit en instelgemak van het systeem. 

Het ontwerp is onder te verdelen in een aantal hoofdgroepen, te weten: 

1) Het refractometerblok. 

2) De instelmechanismen voor het polaristie- en het afbuigprisma. 

3) De houders voor de overige optische onderdelen. 

4) De aansluitingen voor de sensoren en de pneumatiek. 

Van bovenstaande onderwerpen worden de helangrijkste onderdelen apart behandeld. De 

bijbehorende tekeningen zijn ondergebracht in een tekeningenmap. Elke tekening is 

voorzien van een nummer waaraan, indien nodig, gerefereerd wordt. Van aIle onderdelen 

is een werktekening en een 3D-tekening gemaakt, beide voorzien van hetzelfde tekening

nummer. Bovendien zijn aIle onderdelen van een pos. nr. voorzien en zijn ze onderge

bracht in een bijgevoegde stuklijst. 
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4.2 Het refractometerblok 

Relevante tekeningen: 1, 2, 3 en 6 

Het refractometerblok bevat de meet- en referentiekanalen waardoor resp. de S- en de P

bundel lopeno Deze kanalen dienen vacuUmdicht te zijn. Aan de voorkant worden de 

kanalen begrensd door een venster. Dit venster wordt tegen het blok aangedrukt met pos. 

nr. 08, de vensterhouder. Afdichting vindt plaats m.b.v. O-ringen. Omdat het meetkanaal 

(het kanaal in het midden) moet worden belucht moet er ook een afdichting zijn tussen dit 

kanaal en de referentiekanalen. Bij het dimensioneren van de 'O-ring kamers' moet men 

erop letten dat de O-ring aanligt aan de kant waar de onderdruk heerst. Dit betekent dat de 

binnenste O-ring buiten moet aanliggen en de buitenste O-ring binnen. 

De achterzijde van het blok bevat Lp.v. een venster een vlakke spiegeL Deze wordt tegen 

het blok gedrukt door pos. nr. 09, de spiegelhouder. Afdichting vindt op dezelfde manier 

plaats als bij het venster aan de voorzijde. De spiegel dient mooi haaks te staan op de 

kanalen in het blok. De lichtbundels zullen anders de randen van het kanaal gaan raken 

wanneer ze loodrecht op het spiegelvlak worden uitgericht. Om dit probleem te voorkomen 

is een haaksheidstolerantie aangebracht die aangeeft dat de haaksheidsafwijking maximaal 

3.10-4 [rad] mag zijn. 

In het blok zijn de benodigde gaten geboord voor het aansluiten van de vacuUmleidingen 

op de kanalen. Afdichtingen worden verzorgt door standaard O-ringen welke afdichten 

door ze tegen een plat vlak te drukken. Men dient er weI voor te zorgen dat het refracto

meterblok t.p.v. de afdichtingen mooi glad is en geen krassen vertoont daar anders lek 

optreedt en het gewenste vacuUm (zie H6) niet wordt bereikt. 

Om een meting te kunnen doen moet men de inwendige lengte van het blok, tussen de 

vlakke spiegel en het venster, kennen. Om een nauwkeurigheid van 1-10-8 in dn/n te 

behalen moet de bloklengte op 14 hun] bekend zijn (zie H6). Temperatuurinvloeden 

zorgen ervoor dat het blok uitzet waardoor behoefte bestaat aan het corrigeren voor deze 

invloeden. Dit kan door het meten van de bloktemperatuur. Men gaat er voor de correctie 
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dan vanuit dat het hele blok dezelfde temperatuur bezit. Om deze aanname reee! te maken 

moet het blok een hoge warmtegeleidingscoefficient hebben, hetgeen leidt tot de materiaal

keuze aluminium. Hoewel aluminium 2 keer zoveel uitzet dan staal (aal = 2.4'10-5 11K 

resp. a st = 1.2.10-5 11K) is temperatuurcorrectie voor de bloklengte nu toch nauwkeurig 

mogelijk met een temperatuursensor. 

Aan het refractometerblok wordt een montageplaat, pos. nr. 02, bevestigd die de optische 

onderdelen moet dragen. Ook hier is gekozen voor het materiaal aluminium omdat de 

/'"' montageplaat niet mag kromtrekken onder temperatuurinvloeden; de stand van de optische 

componenten wordt hierdoor be'invloed. Het aluminium zal, vanwege zijn goede thermi

sche geleidbaarheid, weinig last hebben van temperatuurgradienten welke de oorzaak zijn 

van kromtrekken. 

4.3 De instelmechanismen voor het polarisatie- en het afbuigprisma 

relevante tekeningen: 1, 4 en 5. 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat voor het uitrichten van de optisehe onderdelen met name de 

hoeken tussen het PP en het AP van belang zijn (in verband met de ziehtbaarheid van het 

signaal). Men moet in principe 2 hoeken instellen; een hoek om de z-as en een hoek om 

de a-as. Deze instellingen maken het mogelijk om de werkzame vlakken van het PP en het 

AP evenwijdig aan elkaar uit te riehten. Hoe men deze instellingen over de beide prisma's 

verdeeld is niet relevant. Het is mogelijk om twee hoeken van het PP in te stellen en het 

AP vast te zetten of omgekeerd. In dit ontwerp is ervoor gekozen om aan zowel PP en AP 

elk een ins telling toe te kennen. Dit bevordert de eenvoud van het instelmechanisme. 

Omdat in principe sprake is van eenzelfde benodigde instelmogelijkheid voor beide 

prisma's (alleen om een andere as) kan hetzelfde type instelmeehanisme voor PP en AP 

worden gebruikt. 
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Als mechanisme voor het nauwkeurig instellen van een hoek is gekozen voor een 

torsiestaaf. Op deze torsiestaaf wordt een moment uitgeoefend dat zorgt voor de instelling 

van de gewenste hoek. Onderstaande tekening geeft een en ander schematisch weer. 

Figuur 4.1: Torsiestaaf t.b.v. hoekinstelling. 

Op de torsiestaaf wordt een moment uitgeoefend door de krachten Fl en F2. Deze krachten 

worden aangebracht m.b.v. een veer die aan een draadstang is bevestigd. De spoed van 

deze draadstang zal bepalen hoeveel de veer uitrekt per omwenteling van de stelmoer. 

Men kan nu een instelling maken met een hele hoge resolutie zonder gebruik te hoeven 

maken van mechanisch gecreeerde grote overbrengingsverhoudingen. Door F 1 met een 

relatief stijve veer en F2 met een slappe veer aan te brengen is een combinatie van een 

relatief groot instelbereik met een hoge resolutie mogelijk. Wanneer men iets dergelijks 

wenst te realiseren m.b.v. mechanische overbrengingsverhoudingen moet een tweetraps 

instelmechanisme worden ontworpen, hetgeen leidt tot een complexer constructie. 

De afmetingen van het in figuur 4.1 weergegeven mechanisme worden bepaald door het 

gewenste bereik en de beoogde resolutie. Om de instelling van PP en AP goed te kunnen 

uitvoeren is een instelbereik gekozen van 10. Als minimale resolutie is 1 boogseconde 

voldoende, dit in verband met de zichtbaarheid van het signaal. De berekening van de 

afmetingen van het instelmechanisme is uitgevoerd in bijlage IX. 
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Naast de in bijlage IX berekende hoekverdraaiing zal de torsiestaaf door het aanbrengen 

van de veerkrachten FI en F2 00k enigszins doorbuigen. Hierdoor zal het prisma dat 

bovenaan de torsiestaaf is bevestigd een ongewenste positie- en orientatieafwijking krijgen. 

Beide invloeden zijn met de buigingsformules te berekenen. De positiefout zal 0.045 [mm] 

bedragen en de hoekfout bedraagt maximaal 680 boogseconden. Dit zijn de afwijkingen 

die optreden wanneer de grofinstelling over zijn volledige bereik wordt benut {= 5 [ND. 

Wanneer men met de fJjninstelling kleine rotaties wil aanbrengen {F « 5 [ND zullen de 

positie- en de hoekfout verwaarloosbaar klein zijn. Bovendien is de arm waarop FI en F2 

werken z6 gepositioneerd dat de hoekfout zal optreden rond de normaal op de werkzame 

oppervlakken van het PP en AP, en de positiefout in de werkzame vlakken. De fouten 

zullen hierdoor niet doorwerken tijdens het uitrichten van het PP en AP. 

Nadat het uitrichten is gebeurt moet het mogelijk zijn de gemaakte instelling te fixeren. 

Indien men niet fixeert is de stijfheid waarmee de prisma's zijn bevestigd veel te laag. 

Trillingen uit de omgeving, hoe klein ook, zullen er dan voor zorgen dat AP en PP niet 

stabiel t.o.v. elkaar zijn uitgericht. Metingen met de laserinterferometer zijn dan tot 

mislukken gedoemd omdat geen continue zichtbaarheid van het signaal kan worden 

gegarandeerd. Fixeren is echter een hachelijke ondememing omdat hierbij een kracht 

wordt uitgeoefend op het reeds ingestelde mechanisme, waardoor dit weer kan verlopen. 

Het is daarom van belang de fixatie z6 te kiezen dat de be'invloeding van de instelling 

minimaal is. 

Fixatie vindt plaats door twee asstompjes te klemmen tussen holle klemblokjes (zie 

tekening 1). Bij het klemmen van een asstompje wordt het torsiestaafje op buiging belast, 

waardoor een hoekfout ontstaat. Evenals bij de veerkrachten het geval was werkt deze 

hoekfout echter rond de normaal van het werkzame vlak. Hierdoor zal de invloed van deze 

fout theoretisch nul zijn. Bij het klemmen van een asstompje moeten echter twee boutjes 

worden aangehaald waardoor de klemkracht niet zuiver boven het asstompje valt; hetgeen 

leidt tot afwijkingen in de ins telling. Om de symmetrische situatie zo goed mogelijk te 

benaderen moeten de boutjes om en om een klein beetje worden aangehaald. Bovendien 

moeten beide afzonderlijke asstompjes om en om gelijkmatig worden geklemd. De 

oorspronkelijke instelling blijft dan zo goed mogelijk behouden. 
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4.4 De houders voor de overige optische onderdelen 

Relevante tekeningen: 6 en 8 

Naast PP, AP en vlakke spiegel dienen nog twee 1J4-plaatjes en een tripelspiegel te 

worden gepositioneerd. De positionering van de 1J4-plaatjes is niet kritisch. Het moet 

mogelijk zijn de 1J4-plaatjes op ± 1 0 nauwkeurig te verdraaien om een maximale werking 

te garanderen. Hiertoe zijn klemplaatjes ontworpen waarmee de 1J4-plaatjes lichtjes 

vastgezet kunnen worden. 

De tripeispiegel is wat betreft positionering geen kritisch onderdeel. am de S- en P

bundels goed door het systeem te krijgen is een positioneemauwkeurigheid van enkele 

tienden van millimeters voldoende. De tripelspiegelhouder, pos. nr. 13, wordt daarom niet 

middels een instelmechanisme gepositioneerd. Handmatige uitrichting door verschuiving in 

het overmaatse gat in pos. nr. 12, de tripelspiegelbevestiging, is ruim voidoende. 

4.5 De aansluitingen voor de sensoren en de pneumatiek 

Relevante tekeningen: 10, 11 en 12 

Op het refractometerblok dienen een aantal sensoren aangesloten te worden. Ten eerste 

wordt de temperatuur van de lucht in het meetkanaal bepaald. Dit gebeurt door twee 

temperatuursensoren welke de luchttemperatuur voor- en achteraan in het meetkanaal 

bepalen. Om de aansluitingen aan het biok te minimaliseren zijn de temperatuursensoren 

opgenomen in de aansluitingen voor de vacuiimleidingen. Hiertoe zijn sensorhouders, pos. 

nr. 19, ontworpen waarin Pt100-elementen kunnen worden vastgezet m.b.v. harsen. am 

een vacuiimdichte draaddoorvoer te maken zijn in de sensorhouders keramiek-busjes 

aangebracht, eveneens met hars. 
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Naast de temperatuur dient ook de druk te worden gemeten. Dit gebeurt in het referentie

kanaal. Voordat een meting gestart mag worden moet de druk voldoende laag « 3 [Pa]) 

zijn. Bovendien moet tijdens het meetproces de druk continu onder deze waarde blljven. 

Evenals bij de temperatuursensoren is ook nu gekozen voor het bevestigen van de sensor 

in een aangesloten vacutimleiding. Hiertoe is de druksensorkoppeling, pos. nr. 26, 

ontworpen waarin een aansluitmogelijkheid voor een pirani-druksensor is voorzien. 

Voor het aansluiten van de vacutimpomp, vacutimkleppen en de bak met geconditioneerde 

lucht is een ventielblok, pos. nr. 25, ontworpen. Hierin zijn een aantal kanalen aangebracht 

die de gewenste verbindingen tot stand brengen. Afdichtingen zijn, evenals bij het 

refractometerblok, voorzien middels O-ringen op platte vlakken. 
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5. De besturing van de refractometer 

5.1 Inleiding 

Het complete refractometer-systeem wordt automatisch bedreven. De gebruiker zal alle 

benodigde handelingen via een computerprogramma kunnen uitvoeren. Voor het gebruik 

van de refractometer is in principe slechts vereist dat men met dit programma kan 

omgaan. Omdat het hele meetproces echter vrij kritisch is zal de gebruiker toch op de 

hoogte moeten zijn van de glob ale werking van het systeem om adequaat te kunnen 

reageren op onvoorziene omstandigheden. 

De 'besturing' is onder te verdelen in hardware en de software. Met 'hardware' wordt hier 

zowel de elektronische hardware (bijv. IfO-kaarten) als de mechanische hardware (bijv. 

kleppen) bedoeld. Hardware en software worden in een aparte paragraaf besproken. 

Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat in de besturing ook is voorzien in een automa

tische bepaling van de brekingsindex via de Edlen-formule. 

In bijlage X is een overzicht gegeven van het hele systeem. Als eerste wordt een totaal

overzicht gegeven. Hierbij is tevens de adressering van de verschillende te besturen 

onderdelen vermeld zoals deze in de besturing is uitgevoord. Vervolgens wordt een meer 

specifiek schema van het refractometerblok met de bijbehorende aansluitingen (vacufim

leidingen, sensoren) gepresenteerd. Dit schema is ook gebruikt om de toostand van het 

systeem tijdens gebruik te monitoren. Het schema is hiertoo, voorzien van LED's, op het 

front van de zgn. ' signaalaanpassingskast' geplaatst. 

5.2 De hardware 

Zoals uit bijlage X blijkt zijn er een aantal verschillende onderdelen die meer of minder 

direct met de PC in verbinding staan. Elk van deze hardware componenten zal beknopt 

worden behandeld. 
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1) De receivers (intern en extern) 

De receivers cornmuniceren via speciale I/O kaarten met de PC. Vanuit de PC 

kunnen de receivers worden bedient. De receiverkaarten zijn zo ingericht dat dit 

bedienen zich afspeelt door het schrijven en lezen van een aantal registers op de, 

betreffende kaarten. 

2) De Newport temperatuurmeting 

Met dit systeem kunnen verschillende temperatuursensoren (PtlOO) worden uitgele

zen. De gemeten temperaturen worden in BCD-code omgezet. Deze code wordt 

gebruikt om een LCD-display op de meetkast aan te sturen. De code kan echter 

ook ingelezen worden door de PC. Dit gebeurt via de registers PA en PB van de 

8255-kaart. 

3) De Pirani drukmeter 

Deze drukmeter meet de druk in het referentiekanaal van het refractometerblok. De 

drukmeter geeft een analoge spanning die correspondeert met een bepaalde druk. 

Deze spanning wordt ingelezen via een AD-converter van de Dascon-l; een I/O

kaart met analoge en digitale kanalen. De ingelezen spanning is niet line air in de 

druk. Daarom is, in bijlage XV, over een klein gebied rond het werkpunt (0.01 

[Torr]) het verband bepaald tussen de uitgelezen, digitale, waarde van de AD

converter (Dig) en de bijbehorende druk (p). Dit verband luidt: 

p = 1.23,10-3 - 1.31·1O-3·Dig + 1.37·1O-5·Dig2 
- 2.70·1O-8·Dig3 [Torr] 

geldigheid: 0.005 :::;; p :::;; 0.10 met p in [Torr] 

4) De Paroscientific drukmeter 

Deze drukmeter meet de waarde van de omgevingsdruk. Inlezen van de gemeten 

waarde in de PC vindt plaats over een RS232 lijn. Hierbij kan de PC opdracht 

geven tot het doen van een drukmeting (over de RS232 lijn). De uitgevoerde 

meting wordt vervolgens via de RS232 lijn aangeboden aan de Pc. Let erop dat de 

drukmeter verschillende eenheden van druk kan hanteren. In de besturing is 

uitgegaan van de eenheid [Torr]. 
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5) I)e ~()2-meter 

Hiernrree wordt het ~()2-gehalte van de lucht bepaald. I)e meter levert een lineair, 

analoog signaal tussen 0 en 1 [volt], hetgeen overeenkomt met 0 resp. 3000 [ppm] 

~()2' I)it analoge signaal kan rechtstreeks door de P~ worden ingelezen m.b.v. een 

AI)-converter van de I)ascon-l. Naast het meten van het ~()2-gehalte zorgt de 

ingebouwde pomp tevens voor de circulatie van geconditioneerde lucht door de 

refractometer. Inschakelen gebeurt door 'hoog' maken van PB4 van de I)ascon-l. 

6) I)e vacuUmkleppen 

Voor het schakelen van het vacuUmgedeelte van het systeem zijn drie kleppen 

aanwezig (Kl, K2 en K3). I)eze schakelen op een stuursignaal van 24-48 [volt]. 

()mdat de uitgangen van de I)ascon-l slechts 5 volt leveren (TTL-signalen) dient 

signaalaanpassing plaats te vinden. Hiertoe is een apart kastje gebouwd met de 

benodigde elektronica. 

7) Klep 4 

I)eze klep (K4) wordt tijdens beluchten van het meetkanaal geopend om omge

vingslucht te kunnen aanzuigen. I)e klep werkt op 7 [volt] en vraagt dan 210 [mAl. 

Rechtstreeks aansluiten aan een digitale uitgang van de I)ascon-l (PB3) is hierdoor 

onmogelijk. Signaalaanpassing vindt plaats in het apart gebouwde kastje (zie 6). 

8) I)e doseerklep 

I)eze klep wordt in principe met de hand bedient. Aan de klep is echter een 

gelijkstrooD1D1otor gemonteerd die automatische bediening mogelijk maakt. I)e 

motor vraagt een spanning tussen -50 en +50 [volt] (links resp. rechtsom draaien). 

Sturing vindt plaats via een I)A-converter van de I)ascon-l. I)eze levert echter 

maximaal -10 tot +10 [volt] zodat ook hier signaalaanpassing nodig is. Zowel wat 

betreft spanningsniveau als wat betreft vermogen. 

Signalering van de 'open' en 'dicht' stand vindt plaats met eindstandmelders die 

een TTL-signaal aanbieden aan resp. P~O en P~l van de I)ascon-l. Voeding van 

de eindstandmelders vindt plaats via de signaalaanpassingskast. 
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Zoals uit de bescbrijving van de hardware componenten blijkt dient voor een aantal 

onderdelen signaalaanpassing plaats te vinden. Met 'signaalaanpassing' wordt bedoeld het 

aanpassen van spanningsniveau en eventueel van het te leveren verrnogen van de stuursig

nalen. Hiertoe is een apart kastje gebouwd met de benodigde elektronica. Bovendien doet 

dit kastje dienst bij het monitoren van de verschillende processtappen. Oplichtende LED's, 

opgenomen in een processchema op de frontplaat van het kastje, geven de momentane 

status weer. 

5.3 De software 

De software die het systeem bestuurt is geheel geschreven in Turbo PascaL Om het 

programma gebruiksvriendelijk te maken is gekozen voor een menu-gestuurde aanpak. 

Deze menu structuur is opgebouwd m.b.v. het pakket OPRO-professional. Met dit pakket 

is de menu structuur ontworpen waarna de bijbehorende source-code gegenereerd kon 

worden. Men beschikt dan in feite over een 'body' waarin het besturingsprogramma kan 

worden ondergebracht. 

Het doorspitten van de source-code van het programma (zie bijlage XI) is weinig zinvol 

en zal daarom ook achterwege blijven. Een beetje geoefend programmeur kan door het 

bekijken van het programma snel achterhalen hoe een en ander werkt. Om een overzicht te 

krijgen is het weI zinvol om de globale opbouw van het programma weer te geven in een 

schema. Dit schema is opgenomen in bijlage Xli. 

Nu zal de betekenis van de verschillende menu-items worden besproken. Deze menu-items 

vormen de ' shell' waarin de gebruiker van het refractometersysteem werkt. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat het programma ook is uitgerust met onderdelen die nodig zijn om 

een nieuw type refractometer (de 'wigrefractometer') te bedrijven en te kalibreren. 
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1) Meting 

Hier kan aangegeven worden welke metingen men wil uitvoeren. Men kan de 

brekingsindex bepalen met de wigrefractometer, de blokrefractometer of met de 

Edlen-formule. Een keuze van meerdere methoden is mogelijk en soms zelfs 

noodzakeljjk (bij de kalibratie van de wigrefractometer). 

2) Duur 

Hier wordt ingesteld hoeveel metingen worden uitgevoerd en met welke tussenpau

ze dit dient te gebeuren. In verb and met de meetsnelheid van een aantal componen

ten dient de tussenpauze minstens 1 minuut te zijn. 

3) Opslag 

De onder de kop 'filenaam' opgegeven naam wordt gebruikt om de gegevens van 

de uit te voeren meting op te slaan. Men kan tevens bekijken welke files reeds op 

de harde schijf staan m.b.v. de optie 'lijst'. AIle files voor gegevensopslag krijgen 

de extensie 'DTA'. 

4) Meetlengte 

De brekingsindex meting met de wig- en de blokrefractometer vergt de ins telling 

van een bepaalde meetlengte. Deze kunnen hier worden ingevuld. Omdat de 

waarden slechts na een nieuwe kalibratie hoeven te worden aangepast kunnen de 

correcte waarden het beste als default-waarden in het programma worden inge

voerd. Men hoeft ze dan niet telkens zelf op te geven. 

5) Controle 

Met de optie 'Start' wordt de meetcyclus begonnen. De optie 'Stop' breekt de 

meting voortijdig af. Reeds uitgevoerde metingen worden weI opgeslagen. Met de 

optie 'Einde' wordt het programma afgesloten en keert men terug naar de DOS

prompt. Onder het item 'Filenaam' kan de naam van een reeds bestaande file 

worden opgegeven die meetgegevens bevat. Deze file zal dan gebruikt worden voor 

de berekeningen onder de menu-items 'Resultaten' en 'Printen'. 
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6) Kalibratie 

Kalibratie van de wigrefractometer kan plaatsvinden aan de Edlen-formule of aan 

de blokrefractometer. De keuze tussen beiden kan hier worden ingevuld. 

7) Resultaten 

Van reeds uitgevoerde metingen kunnen de resultaten worden bekeken. Door het 

aanklikken van het gewenste item worden de bijbehorende gegevens op het scherm 

gezet in een venster waar men doorheen kan ' scrollen' . 

8) Printen 

Hier gebeurt hetzelfde als onder 7) aIleen worden de gegevens nu afgedrukt naar 

een postscript-file. Deze file heeft dezelfde naam als de datafile echter nu voorzien 

van de extensie 'PS'. 
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6. Berekening van de brekingsindex en afwijkingenanalyse 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven hoe de berekening van de brekingsindex plaats

vindt; zowel voor de Edlen-formule als voor de blokrefractometer. De bepaling volgens 

Edlen is in de literatuur reeds helemaal uitgewerkt, zie [1]. De nadruk zalliggen op de 

afleiding van de totale nauwkeurigheid (2S-waarde) die met beide methoden is te bereiken. 

Voor de bepaling van deze totale nauwkeurigheid wordt een afwijkingenanalyse uitge

voerd. Uiteindelijk doel is te bepalen hoe nauwkeurig de brekingsindex met de verschillen

de methoden bepaald kan worden. De afwijkingenanalyse geeft bovendien inzicht in de 

complete structuur van afwijkingenbronnen die van invloed zijn op de meting. Het 

inschatten van de meest kritische kanten van het meetproces wordt ermee vereenvoudigd. 

6.2 De brekingsindex volgens Edlen 

Er wordt volstaan met het geven van de gebruikte formule, een afleiding is te vinden in 

[l]. De formule is door de jaren heen aangepast doordat nieuw onderzoek telkens nauw

keuriger gegevens opleverde. De huidige stand van zaken is dat bij gebruik van de (meest 

recente) Edlen-formule een formule-onnauwkeurigheid dnln van 3.3 '10-8 ge1dt (zie lit. [5]). 

In de hierbij gebruikte Edlen-formule is een correctie aangebracht op de term die de 

invloed van de luchtvochtigheid verrekend. De formule luidt: 

n-l = D{).104127·1O-
4
p (3.7209 0.0343-(2)'1O-1O·F 

1 +0.3671-2·T 

Met: D = 0.27651756'10-3 '(1 + 0.54·1O-6 '(C02 - 300» 
- p = luchtdruk in [Pal 

T = luchttemperatuur in [0C] 
- F == waterdampdruk in [Pal 
- cr = l/Av in [!Jm-l] 

CO2 = CO
2
-gehalte in [ppm] 
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In de formule is de invloed van de waterdampdruk afbankelijk van de vacutimgolflengte 

van het gebruikte licht «(j = 1/Av)' Omdat gewerkt wordt met laserlicht met een bekende 

vacutimgolflengte (633 [nm]) kan deze ingevuld worden in de formule. Als variabelen 

bHjven dan over: p, T, Fen COz' De Edlen-formule voor licht met een golflengte van 633 

[nm] wordt dan: 

n-l :: D{).104127-1O-
4
p _ 3.6353-1O-10 -F 

1 +0.367I-z-T 

Met: - D = 0.27651756-10-3-(1 + 0.54·1O-6-(COz 300» 

- p = luchtdruk in [Pal 
- T luchttemperatuur in [0C] 
- F = waterdampdruk in [Pal 

coz = COz-gehalte in [ppm] 

Om te bepalen wat de invloed is van afwijkingen in de bepaling van p, T ,F en COz 

worden de partiele afgeleiden van n-I(p,T,F,C02) berekend onder de nominale condities. 

Ais nominale condities gelden: 

- p = 1.013'105 [Pal 

- T = 20 rOC] 

- COz = 300 [ppm] 

De afgeleiden bedragen: 

d(n-l) 2.67-10-9 [Pa- 1] 
dp 

den-I) 
= -9.20-10-7 rOC-I] 

dT 
den 1) 

"'" -3.64-10- 10 [Pa-1] 

dF 
den-I) 

= 1.45-10-10 [-] 

dCOz 
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Hieruit kunnen de afwijkingen (2S-waarden) worden bepaald die ontstaan door de 

onnauwkeurigheid in de bepaling van p, T, F en CO2, 

2Sp = 8 [Pal 

2ST = 0.01 [DC] 

2Sp = 10 [Pal 

2SC02 = 60 [ppm] 

=> 

=> 

=> 

=> 

2S 1 = 8-2.67,10-9 = 2.14,10-8 
n- ,p 

2Sn_1T = 0.01,9.20'10,7 = 9.20'10,9 

2Sn,I,P = 0.14.20'10'10 = 4.20-10'9 

2Sn'I,C02 = 60-1.45-10,10 = 8.7-10'9 

Bovenstaande afwijkingen mogen als onderling onafhankelijk worden opgevat. De totale 

afwijking kan daarom worden bepaald door de wortel te trekken uit de som van de 

kwadraten van alle afzonderlijke 2S-waarden. Let erop dat ook de formule onnauwkeurig

heid als een 2S-waarde moet worden meegenomen (2Sformule = 3.3-10,8). Dit levert voor de 

totale onnauwkeurigheid van de brekingsindexmeting volgens Edlen het volgende op: 

2S
n

_
1 

= 4.2'10-8 

6.3 De brekingsindex vol gens de blokrefractometer 

De werking van de blokrefractometer berust op het veranderen van de optische weglengte 

van het laserlicht wanneer het licht aan andere omgevingscondities wordt blootgesteld. De 

formule voor de bepaling van de brekingsindex luidt: 

K'A n-1 = __ v 

L-R 

Met: K = aantal telpulsen van lasermeetsysteem [-] 
- Av = vacuumgolflengte = 632.991354-10-9 [m] 
- L = bloklengte in [m] 
- R = resolutielasermeetsysteem [-] 

37 



Automatisering van een refractometer 6. Berekening van de brekingsindex en afwijkingenanalyse 

Een afleiding van de formule wordt gegeven in [2]. Men dient erop te letten dat de waarde 

van K geen geheel getal hoeft te zijn. Het nieuwe lasermeetsysteem, de HP 5519A, heeft 

een standaard resolutie van Al64. De waarde van R is hiermee 2 ·64 = 128 vanwege de 

dubbele stralengang (vlakke spiegel) in de refractometer. Om toch tot een grotere resolutie 

te kunnen komen moeten fracties van telpulsen (K) worden geregistreerd. Dit wordt 

verwezenlijkt door de software die gebruikt wordt om het lasermeetsysteem uit te lezen. 

De zgn. 'extended resolution' wordt bereikt door binnen een heel kort tijdsbestek een 

reeks metingen te doen en deze vervolgens te middelen. Het aantal metingen dat wordt 

gemiddeld bepaald hoeveel informatie 'achter de komma' als correct mag worden 

beschouwd. HP geeft bijv. op dat na uitmiddelen van 216 meetwaarden de resolutie met 

een factor 5 toeneemt. Dit betekent dat fracties ter grootte van 0.2 van de K-waarde dan 

als significant mogen worden beschouwd. 

Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid in de bepaling van de brekingsindex met 

de blokrefractometer kan een afwijkingenanalyse worden uitgevoerd. Hierbij kan men 

onderscheid maken tussen interne en externe afwijkingenfactoren. 

Interne factoren zijn rechtstreeks gerelateerd aan de formule voor de bepaling van de 

brekingsindex. Ze komen in principe voort uit afwijkingen in K. A.. en L 

Externe factoren vinden hun oorsprong in de meetprocedure en in de correcte afloop van 

het meetproces. Hun invloed is vaak moeilijker te achterhalen en vereist vaak een grondige 

analyse van het meetproces. 

In bijlage XIII worden alle afwijkingenbronnen bepaald en tevens gecombineerd tot een 

totale onnauwkeurigheid van de brekingsindexmeting (2Sn•1). Deze bedraagt: 

2Sn•1 = 2.0,10-8 
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7. Testresultaten en kalibratie van gebruikte apparatuur 

7.1 Inleiding 

De blokrefractometer dient voor gebruik gecontroleerd te worden. Hiertoe kan een 

vergelijking worden gemaakt tussen de meetresultaten verkregen met de blokrefractometer 

en met de Edlen-formule. Bij het uitvoeren van de metingen zijn een aantal sensoren 

gebruikt voor het meten van de verschillende benodigde grootheden. Deze sensoren dienen 

gekalibreerd te worden. De kalibratiegegevens van de sensoren zijn in aparte paragrafen 

opgenomen. 

Bij de meting met de blokrefractometer dient de werkzame bloklengte nauwkeurig bekend 

te zijn. De procedure ter bepaling van deze bloklengte wordt in een aparte paragraaf 

beschreven. 

Vervolgens komt de concrete vergelijkingsmeting aan bod, compleet met behaalde 

resultaten. Hierin zal een afwijking te zien zijn als gevoig van een affset in de meting van 

de waterdampdruk. De resultaten zullen voor deze afwijking worden gecorrigeerd. 

7.2 Kalibratie temperatuursensoren 

Zowel bij de blokrefractometer als bij de Edlen-formule is temperatuurmeting noodzake

lijk. De gebruikte sensoren zijn zgn. Ptl OO-elementen. Al deze sensoren zijn aangesloten 

op een verwerkingseenheid; een NEWPORT temperatuurmeter. De verschillende sensoren 

zijn: 

S 1 = Sensor voor omgevingslucht (bovenop luchtvochtigheidsmeter) 

S2 = Sensor voor natte bol temperatuur 

S3 = Sensor voor droge bol temperatuur 

S4 = Sensor voor luchttemperatuur in voorkant blok 

S5 = Sensor voor luchttemperatuur in achterkant blok 

S6 = Sensor voor temperatuur van blok 
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De kalibratie is uitgevoerd tegen cen door het NMI gekalibreerd Ptl oo-element (3050-

003). De kalibratiegegevens van deze sensor zijn opgenomen in bijlage XVI. Hieruit blijkt 

een nauwkeurigheid van 0.01 [DC] van deze sensor. 

Tijdens de kalibratie zijn aIle sensoren samengebraeht in een tempex bak. Hierbij dient 

men erop te letten dat de sensoren zo dieht mogelijk bij elkaar liggen. De tempex bak is 

verder opgevuld met sponzig isolatiemateriaal. Alvorens met de metingen te beginnen 

moet minimaaI enkele uren gewaeht worden om een vereffening van de temperatuur in de 

tempex bak te garanderen. 

Vervolgens worden de sensoren om het kwartier uitgelezen tot in totaal 30 meetpunten 

zijn verkregen. De resultaten van deze meting zijn opgenomen in bijlage XVII. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat de tweede grafiek uitsluitend geldt voor S4. Deze is n1. na 

de eerste kaIibratie vervangen door een nieuw Pt 1 OO-element waardoor herkaIibratie 

noodzakelijk werd. 

Van aIle sensoren is hun offset t.O.v. het Ptloo-element 3050-003 bepaaId. Tevens is de 

standaarddeviatie op de bepaaIde offset berekend. Dit levert de volgende resultaten op: 

S lwerkelijk = S lafgelezen + 0.3423 

S2werkelijk = S2afgelezen + 0.4271 

S3werkelijk = S3afgelezen + 0.2460 

S4Werkelijk = S4afgelezen + 0.3457 

S5werkelijk = S5afgelezen + 0.2757 

S6werkelijk = S6afgelezen + 0.2243 

Standaarddeviatie = 9.36-10-4 

Standaarddeviatie = 4.30,10-3 

Standaarddeviatie = 3.00'10-3 

Standaarddeviatie = 1.30.10-3 

Standaarddeviatie = 1.60.10-3 

Standaarddeviatie = 1.20 -10-3 

Vit bovenstaande blijkt dat de waarden van de standaarddeviaties dermate klein zijn dat 

aIs totale onnauwkeurigheid van de gekalibreerde sensoren de onnauwkeurigheid van het 

Pt100-element 3050-003 mag worden genomen, te weten 0.01 [DC]. 
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7.3 Kalibratie van de drukmeter 

Voor de bepaling van de brekingsindex met de Edlen-formule is een nauwkeurige bepaling 

van de druk noodzakelijk. Hiertoe wordt een P ARASCIENTIFIC drukmeter met digitale 

uitlezing gebruikt. Deze meter is door het NMI geijkt. De bijbehorende ijkgegevens zijn 

opgenomen in bijlage xvm. Hieruit blijkt dat de volgende correctie moet worden 

aangebracht: 

Pwerkelijk = Pafgelezen + 15/133.322 [Torr] 

7.4 Kalibratie van de CO2-meter 

Bij gebruik van de Edlen-formule is ook het CO2-gehalte van de lucht een significante 

factor. Dit CO2-gehalte wordt gemeten met een analyser van ADC. Deze analyser geeft het 

CO2-gehalte weer in [ppm]. Het bereik van de meter loopt van 0 tot 3000 [ppm]. De 

nauwkeurigheid wordt door de fabrikant op 60 [ppm] vastgesteld. 

Om deze nauwkeurigheid te bereiken moet de analyser op gezette tijden gekalibreerd 

worden. Dit kalibreren verloopt door het instellen van het nulpunt (' zero' knop) en van de 

versterking ('gain' knop). Het afstellen van het nulpunt gebeurt tijdens rondpompen van 

zuiver stikstof (N2) door de meetceL De versterking wordt ingesteld met een mengsel van 

± 1000 [ppm] CO2 in Nz. Dit mengsel wordt door de meetcel gepompt, waarna over een 

gebied van 900 tot 1100 [ppm] op het afleesvenster de bijbehorende instelling van de gain 

knop wordt genoteerd. Achteraf wordt het COzIN2 mengsel geanalyseerd om het exacte 

gehalte CO2 te achterhalen. De gain knop wordt vervolgens dienovereenkomstig ingesteld. 

Het exact analyseren van het COiN2 mengsel gebeurt achteraf omdat tijdens het rond

pompen menging met het reeds aanwezige gas in de meetcel plaatsvindt waardoor het 

aantal ppm CO2 verandert. 

De hierboven beschreven kalibratie is vanwege een gebrek aan analyse mogelijkbeden van 

het gasmengsel nog niet uitgevoerd. 
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7.5 Bepaling van de werkzame bloklengte 

De bloklengte wordt bepaald op een lengtemeetbank. m.b.v. een laserinterferometer. Om 

niet telkens het blok te moeten ontdoen van het venster en de vlakke spiegel wordt 

gemeten op de buitenkant van venster en spiegel. De dikte van het venster en de spiegel 

zijn eenmalig bepaald en mogen constant worden verondersteld. De gemeten waarde zijn: 

vensterdikte = 
spiegeldikte = 
bloklengte buitenkant = 

7.9208 [mm] 

20.1572 [mm] 

428.0536 [mm] 

De inwendige (werkzame) bloklengte wordt hiermee: 

bloklengte = 428.0536 - 7.9208 - 20.1572 = 399.9756 [mm] 

De bepaalde bloklengte is door het verwerkingssysteem van de laserinterferometer 

gecorrigeerd naar 20 rOC]. De nauwkeurigheid van de meting van de bloklengte mag bij 

gebruik van de laserinterferometer op 2 bun] worden gesteld. 

7.6 Meetresultaten 

Om de werking van de blokrefractometer te controleren wordt een vergelijkingsmeting met 

de Edlen-formule uitgevoerd. De Edlen-formule heeft een totale nauwkeurigheid in de 

brekingsindexbepaling, d(n-l)/n, van 4.2'10-8
• De nauwkeurigheid van de blokrefractometer 

is in hoofdstuk 6 bepaald en bedraagt 2.10-8
• Bij vergelijking van beide systemen moet in 

principe een onderling verschil van ongeveer 5 '10-8 als toelaatbaar worden verondersteld. 

Grotere verschillen duiden op een te grote afwijking in de brekingsindexbepaling m.b.v. de 

blokrefractometer en/of de Edlen-formule. 

Met de blokrefractometer zijn 22 metingen gedaan met een tussenpauze van elk 10 [minJ. 

Tevens is telkens een Edlen-meting uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van de temperaturen 

zoals die zijn gemeten in het refractometerblok. In bijlage XIX zijn de resultaten in 
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grafiekvorm ondergebracht. Hieruit blijkt een afwijking tussen de meting met de blokre

fractometer en de Edlen-meting te bestaan. Deze is vast te leggen door voor elke afzonder

lijke meting het verschil tussen beide te bepalen. Van dit verschil kan het gemiddelde, de 

offset. worden bepaald. Deze blijkt te zijn: 

Offset = 9.1-10-8 
[-] 

Deze waarde ligt beduidend boven de gestelde eis van 5,10,8. Dit verschil blijkt te zijn 

ontstaan doordat de waterdampdruk, benodigd in de Edlen-formule. niet correct is 

gemeten. Vanwege de automatische gegevensverwerking is de waterdampdruk bepaald met 

een op de TUB ontwikkeld meetkastje, berustend op het droge/natte bol principe. De 

automatisch gemeten waterdampdruk tijdens de metingen bedroeg 1300 [Pal. Meting van 

de waterdampdruk tijdens de meting met de handmatig bediende droge/natte bol thermo

meter leverde een waterdampdruk van 1150 [Pal op. Omgerekend betekend dit een 

systematische afwijking in de Edlen-meting van 5.5 '10'8. In bijlage XIX is de gecorrigeer

de Edlen-meting eveneens weergegeven. De offset met de blokrefractometer is nu 

beduidend kleiner en bedraagt: 

Offset na correctie: 3.6'10,8 [-] 

Deze waarde ligt onder 5 -10-8 en mag dus als acceptabel worden beschouwd. Hierbij dient 

nog te worden opgemerkt dat de CO2-meting is uitgevoerd met de niet gekalibreerde CO2-

analyser. Deze invloed zal echter hoogst waarschijnlijk vrij klein zijn (± 1-10'8). 
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Conclusies en aanbevelingen 

1) De brekingsindex van lucht kan met een nauwkeurigheid d(n-l)1n van 4.2'10-8 

bepaald worden met de Edlen-formule. Met dient dan weI van goed gekalibreerde 

sensoren gebruik te maken. Met name wat betreft temperatuur en druk. 

2) De brekingsindex van lucht kan met een nauwkeurigheid d(n-l)/n van 2.0,10-8 

bepaald worden met de blokrefractometer. Hierbij is een meting van de bloklengte 

op 14 [Jlm] nauwkeurig vereist, hetgeen makkelijk haalbaar is. 

3) De gekozen optiek-opstelling maakt de interferometer gevoelig voor rotaties van 

AP en PP om de z-as. Kleine rotaties leiden snel tot grote meetfouten. Om nauw

keurig te meten dient men de refractometer derhaIve zo goed mogelijk thermisch 

stabiel te houden om storende invloeden te rninimaliseren. 

4) De bepaling van de waterdampdruk met het op de TUE ontwikkeld systeem geeft 

een afwijking t.o.v. de standaard droge/natte bol thermometer. Deze veroorzaakt 

een systematische afwijking in de Edlen-meting van 5.5 ,10-8
• Om deze correctie 

algemeen geldig te maken dienen echter meer experimenten met het systeem 

worden verricht. 

5) Bij gebruik van de nieuwe laser (HP 5519A) is het afstellen van de optiek zeer 

moeilijk omdat de gebruikte externe receiver reeds 100% signaal geeft als de 

bundels nog niet goed zijn uitgericht. Zelfs bij het insturen van een polarisatiecom

ponent geeft de receiver al aan dat er signaal aanwezig is. Dit probleem treedt met 

name op bij gebruik van de externe receiver. Ooed uitrichten van het systeem is 

daarom aileen mogelijk met het oude lasersysteem (HP 5500C). 
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Bijlage I 

Matlab programma 'BUNDEL.M' 

% Initiele instellingen: 
PPl=[l 1 0]'; PP2=[O 0 1]'; PPP=[O 00],; 
PAP=[l2.5 12.5 -30]'; PZP=[12.5 12.5 0],; 
APl=[1 1 0],; AP2=[0 0 1],; APP=[O 25.4 0],; 
AAP=[O 25.4 0]'; AZP=[40 65.4 0]'; 
VSl=[O 1 0]'; VS2=[0 0 1],; VSP=[480 0 0],; 
VYP=[480 25.4 0],; VZP=[480 25.4 0],; 
TSl1=[0 1 -1]'; TS31=TSl1; TSI2=[sqrt(2) 1 1]'; TS21=TSI2; 
TS32=[-sqrt(2) 1 1]'; TS22=TS32; TSB=[l2.7 -100 0]'; 
LR=[1 00]'; LP=[-I00 19.050]'; LE=[-lOO 6.35 0]'; 
L YP=LP; LZP=LP; 
h(t+ 1.1)=t*0.1; 

% Berekening van instellingen Laserstraal: 

VLx=O; VLy=O; VLz=O; RLy=O; RLz=O; 
LP( 1 )=LP( 1)+ VLx; 
LP(2)=LP(2)+ VLy; 
LP(3)=LP(3)+ VLz; 
RLY=[eos(RLy) 0 sin(RLy); 0 1 0; -sin(RLy) 0 eos(RLy)]; 
RLZ=[eos(RLz) -sin(RLz) 0; sin(RLz) eos(RLz) 0; 00 1]; 
LR=RL Y*LR; LP=RL Y*(LP-L YP)+L YP; 
LR=RLZ*LR; LP=RLZ*(LP-LZP)+LZP; 

% Berekening van instellingen PP-vlak: 

RPa=O; RPz=O; 
RPA=0.5*[(I+cos(RPa» (l-eos(RPa» -sqrt(2)*sin(RPa) 

(l-eos(RPa» (1 +eos(RPa» sqrt(2)*sin(RPa) 
sqrt(2)*sin(RPa) -sqrt(2)*sin(RPa) 2*eos(RPa)]; 

RPZ=[eos(RPz) -sin(RPz) 0; sin(RPz) eos(RPz) 0; 0 0 1]; 
PPl=RPA*PPl; PP2=RPA*PP2; PPP=(RPA*(PPP-PAP)+PAP); 
PPl=RPZ*PPl; PP2=RPZ*PP2; PPP=(RPZ*(PPP-PZP)+PZP); 

% Berekening van instellingen VS-vlak: 

RVy=O; RVz=O; 
RVY=[eos(RVy) 0 sin(RVy); 0 1 0; -sin(RVy) 0 eos(RVy)]; 
RVZ=[eos(RVz) -sin(RVz) 0; sin(RVz) eos(RVz) 0; 0 0 1]; 
VS l=RVY*VS 1; VS2=RVY*VS2; VSP=(RVY*(VSP-VYP)+ VYP); 
VSl=RVZ*VSl; VS2=RVZ*VS2; VSP=(RVZ*(VSP-VZP)+VZP); 
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% Berekening van instellingen AP-vlak: 

RAa=O; RAz=O; V Ax=O; 
RAA=0.5*[(1+cos(RAa» (l-cos(RAa» -sqrt(2)*sin(RAa) 

(l-cos(RAa» (1+cos(RAa» sqrt(2)* sin(RAa) 
sqrt(2)* sin(RAa) -sqrt(2)* sin(RAa) 2*cos(RAa)]; 

RAZ=[cos(RAz) -sin(RAz) 0; sin(RAz) cos(RAz) 0; 00 1]; 
AP1=RAA*APl; AP2=RAA*AP2; APP=(RAA*(APP-AAP)+AAP); 
AP1=RAZ*AP1; AP2=RAZ*AP2; APP=(RAZ*(APP-AZP)+AZP); 
APP(1 )=APP(1)+ V Ax; 

% Berekening van instellingen triple-spiegel: 

VTx=O; VTz=h(t+l,l); 
TSB=TSB-[VTx 0 VTz]'; 

% Berekening bundel in p-polarisatie: 

X=inv([PPl,PP2,-LR])*([LP-PPP]); 
LPl=X(3)*LR+LP; LRl=LR; 

X=inv([VSl,VS2,-LR1])*([LPl-VSP); 
LP2=X(3)*LRl +LPl; 
A=[VSl,VS2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LRl; LR2=2*P-LRl; 

X=inv([PPl,PP2,-LR2])*([LP2-PPP]); 
LP3=X(3)*LR2+LP2; 
A=[PPl,PP2]; P=A *inv(A'* A)* A'*LR2; LR3=2*P-LR2; 

X=inv([TSll,TS12,-LR3])*([LP3-TSB]); 
LP4=X(3)*LR3+LP3 ; 
A=[TSll,TS12); P=A*inv(A'*A)*A'*LR3; LR4=2*P-LR3; 

"X=inv([TS21,TS22,-LR4])*([LP4-TSB]); 
LPS=X(3)*LR4+LP4; 
A=[TS21,TS22]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR4; LRS=2*P-LR4; 

X=inv([TS31,TS32,-LRS])*([LPS-TSB]); 
LP6=X(3)*LRS+LP5; 
A=[TS31,TS32]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR5; LR6=2*P-LR5; 

X=inv([PPl,PP2,-LR6])*([LP6-PPP]); 
LP7=X(3)*LR6+LP6; LR7=LR6; 

X=inv([APl,AP2,-LR7])*([LP7-APP]); 
LP8=X(3)*LR7+LP7; 
A=[APl,AP2); P=A*inv(A'*A)*A'*LR7; LR8=2*P-LR7; 
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X=inv([VSl,VS2,-LR8])*([LP8-VSP)); 
LP9=X(3)*LR8+LP8; 
A=[VSl,VS2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR8; LR9=2*P-LR8; 

X=inv([APl,AP2,-LR9])*([LP9-APP]); 
LPIO=X(3)*LR9+LP9; 
A=[APl,AP2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR9; LRlO=2*P-LR9; 

X=inv([PPl,PP2,-LRlO])*([LPlO-PPP]); 
LPll=X(3)*LRlO+LPlO; 
A=[PPl,PP2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LRlO; LRll=2*P-LRlO; 

X=inv([[O 1 0],,[00 l]',-LRll])*(LPll-LE); 
LP12=X(3)*LRll +LPll; LR12=LRll; 

PMp=[LP,LPl,LP2,LP3,LP4,LP5,LP6,LP7,LP8,LP9,LPlO,LPll,LP12]; 
RMp=[LR,LRl,LR2,LR3,LR4,LR5,LR6,LR7,LR8,LR9,LR10,LRll,LR12]; 
AFWp(:,t+l)=LP12-LE; ORp(:,t+l)=LR12; 

% Berekening van bundel in s-polarisatie: 

X=inv([PP 1 ,PP2, -LR ])*([LP-PPP]); 
LPl=X(3)*LR+LP; 
A=[PPl,PP2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR; LRl=2*P-LR; 

X=inv([APl,AP2,-LRl))*([LPl-APP)); 
LP2=X(3)*LRl +LPI; 
A=[APl,AP2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LRl; LR2=2*P-LRl; 

X=inv([VS 1 ,VS2,-LR2))*([LP2-VSP)); 
LP3=X(3)*LR2+LP2; 
A=[VSl,VS2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR2; LR3=2*P-LR2; 

X=inv([APl,AP2,-LR3])*([LP3-APP)); 
LP4=X(3)*LR3+LP3; 
A=[APl,AP2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR3; LR4=2*P-LR3; 

X=inv([PPl,PP2,-LR4])*([LP4-PPP]); 
LP5=X(3)*LR4+LP4; LR5=LR4; 

X=inv([TS 11 ,TS I2,-LR5])*([LP5-TSB]); 
LP6=X(3)*LR5+LP5; 
A=[TSll,TS12]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR5; LR6=2*P-LR5; 

X=inv([TS2I ,TS22,-LR6))*([LP6-TSB]); 
LP7=X(3)*LR6+LP6; 
A=[TS21,TS22]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR6; LR7=2*P-LR6; 
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X=inv([TS31 ,TS32,-LR7])*([LP7-TSB]); 
LP8=X(3)*LR7+LP7; 
A=[TS31,TS32]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR7; LR8=2*P-LR7; 

X=inv([PP 1 ,PP2,-LR8])*([LP8-PPP]); 
LP9=X(3)*LR8+LP8; 
A=[PPl,PP2]; P=A*inv(A'*A)*A'*LR8; LR9=2*P-LR8; 

X=inv([VS I, VS2,-LR9])*([LP9-VSP)); 
LP10=X(3)*LR9+LP9; 
A=[VS 1,VS2]; P=A *inv(A'* A)* A' *LR9; LRlO=2*P-LR9; 

X=inv([PP1,PP2,-LRI0])*([LPI0-PPP]); 
LPll=X(3)*LRlO+LPlO; LRll=LRlO; 

X=inv([[O 1 0],,[00 1]' ,-LRII])*(LPI1-LE); 
LPI2=X(3)*LRll+LPll; LRI2=LRll; 

PMs=[LP,LPI,LP2,LP3,LP4,LPS,LP6,LP7,LP8,LP9,LPI0,LPIl,LPI2]; 
RMs=[LR,LR1,LR2,LR3,LR4,LRS,LR6,LR7,LR8,LR9,LRI0,LR11,LRI2]; 
AFWs(:,H 1)=LPI2-LE; ORs(:,H 1)=LRI2; 

% Berekening onderlinge verplaatsing en hoek tussen de bundels p en s: 

Biilage I 

AFW(1,H 1)=sqrt([AFWp(:,H 1)-AFWs(:,H 1)]' *[AFWp(:,H 1)-AFWs(:,H 1)]); HOEK(l,
H I)=acos(ORp(:,H 1),*ORs(:,t+ 1)/sqrt(ORp(:,H 1),*ORp(:,H I)*ORs(:,H 1)' *ORs(:,H 1»); 

% Berekening weglengte-verschil van de bundels p en s: 

WEGpt(H 1 )=0; WEGst(H 1 )=0; 
for q=I:12 

WEGp(Hl,q)=sqrt«PMp(:,q)-PMp(:,q+I»)'*(PMp(:,q)-PMp(:,q+1»); 
WEGs(Hl,q)=sqrt«PMs(:,q)-PMs(:,q+l»'*(PMs(:,q)-PMs(:,q+l»); 
WEGpt(Hl)=WEGpt(Hl)+WEGp(Hl,q); WEGst(Hl)=WEGst(Hl)+WEGs(t+l,q); 

end; 
WEGV=WEGpt -WEGst-(WEGpt( 1)-WEGst( 1»; 
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Bijlage II 

Initiele instellingen t.b. v. simulatie bundelverloop. 

PPI = richtingsvector van vlak van PolarisatiePrisma 
PP2 = richtingsvector van vlak van PolarisatiePrisma 
PPP = punt van vlak van PolarisatiePrisma 
PAP = rotatiepunt voor rotatie om a-as PolarisatiePrisma 
PZP = rotatiepunt voor rotatie om z-as PolarisatiePrisma 
API = richtingsvector van vlak van AfbuigPrisma 
AP2 = richtingsvector van vlak van AfbuigPrisma 
APP = punt van vlak van AfbuigPrisma 
AAP = rotatiepunt voor rotatie om a-as AfbuigPrisma 
AZP = rotatiepunt voor rotatie om z-as AfbuigPrisma 
VS 1 = richtingsvector van vlak van Vlakke Spiegel 
VS2 = richtingsvector van vlak van Vlakke Spiegel 
VSP = punt van vlak van Vlakke Spiegel 
VYP = rotatiepunt voor rotatie om y-as Vlakke Spiegel 
VZP = rotatiepunt voor rotatie om z-as Vlakke Spiegel 
TS 11 = richtingsvector van vlak 1 van Triple Spiegel 
TS 12 = richtingsvector van vlak 1 van Triple Spiegel 
TS21 = richtingsvector van vlak 2 van Triple Spiegel 
TS22 = richtingsvector van vlak 2 van Triple Spiegel 
TS31 = richtingsvector van vlak 3 van Triple Spiegel 
TS32 = richtingsvector van vlak 3 van Triple Spiegel 
TSB = punt van vlak I, 2 en 3 van Triple Spiegel 
LR = richting Laserbundel 
LP = beginpunt Laserbundel 
LE = eindpunt Laserbundel 
L YP = rotatiepunt voor rotatie om y-richting Laserbundel 
LZP = rotatiepunt voor rotatie om z-richting Laserbundel 
h = kolomvector met waarden voor positie/rotatie afwijkingen 

Lo.serllcht ult 1'====4=-=::.J==;t.:.....t--------------l--t-+--I' 

Lo."erllcht In 

(0,0) 

Ligging oorsprong en rotatie-assen t.b.v. simulatie-programma 
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Bijlage ill 

De mogelijke afwijkingen. 

LASER: 

VLx = positie afwijking in x- en z-richting van beginpunt laser (LP) 

VLy = positie afwijking in y-richting van beginpunt laser (LP) 

VLz = positie afwijking in z-richting van beginpunt laser (LP) 

RLy = rotatie-afwijking om y-as Laserbundel 

RLz = rotatie-afwijking om z-as Laserbundel 

POLARISA TIEPRISMA: 

RPa = rotatie-afwijking om a-as PolarisatiePrisma 

RPz = rotatie-afwijking om z-as PolarisatiePrisma 

VLAKKE SPIEGEL: 

RVy = rotatie-afwijking om y-as Vlakke Spiegel 

RVz = rotatie-afwijking om z-as Vlakke Spiegel 

AFBUIGPRISMA: 

RAa = rotatie-afwijking om a-as AfbuigPrisma 

RAz = rotatie-afwijking om z-as AfbuigPrisma 

VAx = positie afwijking in x-richting AfbuigPrisma 

TRIPLE-SPIEGEL: 

VTx = positie afwijking in x-richting Triple-Spiegel 

VTz = positie afwijking in z-richting Triple-Spiegel 
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Automatisering van een refractometer BijIage IV 

Bijlage N 

Simulatie van vlakke spiegel rotatie om de y-as. 

Wegverschil tussen s en p bundel t.g.v. ItVy X10-13 
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Bijlage V 

Simulatie van vlakke spiegel rotatie om de y-as bij een hoekfout van het PP om de a-as. 

........ 
E 
E ...... 
0> 
r:: 

:i1 
!:'" 
:;I: 
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X10-5 
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Hoekverdrooiing [rod] x10-4 
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Bijlage VI 

Simulatie van AP rotatie om de a-as. 

X10-6 
0 

Wegverschil tussen s en p bundel t.g,v. Fl Aa 
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,......, 
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Bijlage VII 

Simulatie van AP rotatie om de z-as. 

X10-3 Wegverschil tussen s en p bundel t.g.v. ItAa 
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Automatisering van een refractometer Bijlage VIII 

Bijlage vrn Vl)( 
Simulatie van de invloed van positie en orientatie afwijkingen van de optiscbe kompo

nenten op bet bundelverloop bij dubbele stralengang. 

5.462 X10-14 Afwijking tussen s en p bundel t.g.v. VLx 
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g2.731~--------------------------------------------------~ 
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~O.613~-------------------------I 
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4 
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4.5 
X10-14 Afwijking tussen s en p bundel t.g.v. VLz 
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Xl0-14 Afwijking tussen s en p bundel t.g.v. RLy 
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6 
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0.3 Afwi'king tussen s en bundel t.g.v. RPz 
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Bijlage IX 

Berekening van de afmetingen van het instelmechanisme voor rotatie van PP en AP. 

Uitgangspunten: - bereik 1 ° 

- resolutie S 1 boogseconde 

- Torsieformule uit [3]: 

a = 
583.6-F-a-l 

G-d4 

a == torsiehoek [0] 
F = kracht [N] 
a arm [mm] 
1 == lengte torsiestaaJ [mm] 
G == gleidingsmodulus torsiestaaJ [Nlmm2] 
d = diameter torsiestaaJ [mm] 

- materiaal torsiestaaf is aluminium met G = 27200 [N/mm2] 

- Fmax = 5 [N] en ~ax = 40 [mm] 

- Kies I = 20 [mm] 

- zie figuur 4.1 voor de schematische opbouw van de torsiestaaf 

Met bovenstaande gegevens kan via een iteratief proces bepaald worden wat de diameter d 

van de torsiestaaf moet zijn om een bereik van 1 ° mogelijk te maken bij een kracht lager 

dan 5 [N]. Hierbij wordt uitgegaan van kracht Flop arm al (de grofinstelling). Dit leidt 

tot een keuze voor de diameter: d = 3 [mm]. De maximale kracht Fl wordt dan: 

F == 1 

a-G-d4 

583.6-a1-l 

Fl = 1-27200-3
4 

-4.72 [N] 
583.640-20 

Nu kan worden bepaald wat de haalbare resolutie is met de grofinstelling. Hierbij wordt 

uitgegaan van een spoed van de draadstang van 0.50 [mm] en een instelweg van 10 [mm]. 

70 



Automatisering van een refractometer Biilage IX 

Verder is aangenomen dat de stelschroef op 100 nauwkeurig is in te stellen. Dit brengt het 

aantal insteistappen op 36 per omwenteling van de stelschroef. In totaal zijn 20 omwente

lingen nodig om een hoekverdraaiing van 10 te realiseren. De resolutie is dan als voIgt te 

bepalen: 

1 
resolutie grofinstelling = 36.20 

Met bovenstaande grofinstelling is een resolutie van 2.42-10-5 [rad] of weI 5 boogseconden 

mogelijk. Om de gewenste resolutie van 1 boogseconde te behalen moet dus een tweede, 

slappere, veer worden toegepast. Ook nu wordt uitgegaan van 20 omwentelingen bij een 

spoed van 0.50 [mm] van de draadstang. Het bereik voor de fijninstelling hoeft in principe 

niet groter te zijn dan de resolutie van de grofinstelling, te weten 5 boogseconden. Een 

zekere overlap is echter wenselijk zodat ais bereik voor de fijninstelling 35 boogseconden 

of weI 0.01 0 wordt gekozen. De maximale kracht F2 en de resolutie van de fijninstelling 

worden dan: 

a-G-d4 

583.6-Q 2 ·1 

0.01-27200-3
4 = 9.4'10-2 [N] 

583.6-20'20 

resolutie fijninstelling 0.01 
720 

= 1.39.10-5 [0] = 2.42.10-7 [rad] 

De berekende resolutie van de fijninstelling bedraagt hiermee 2.42.10-7 [rad] ofwel 0.05 

. boogseconden. Deze resolutie voldoet ruim aan de gestelde eis van 1 boogseconde. 

Tenslotte moeten de veren nog gekozen worden die de gewenste krachten FJ en F2 

opleveren bij uitrekken over 10 [mm]. Bovendien moet Lo van de veren i.v.m. de inbouw 

in de constructie ongeveer 20 [mm] bedragen. De veren die hieraan voldoen zijn: 

1) Grofinstelling: cy = 4.72/10 z 0.5 [N/mm] 

2) Fijninstelling: cy = 9.4'10-2/10 ::::: 0.01 [N/mm] 
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Bijlage X 

Overzicht totale systeem met adressering van stuursignalen. 

RefrQctoMeter 
,----- ---1- 1 --1-- 1 
I I ~~I~ __ ~ 

I- - Klep 1 , 
I- - Klep 2 -, 
l-- Klep 3 -, 
I 
, Piro.ni 
I Druk 

Klep 4 Doseerklep 

Gekonolitioneerole 
Lucht 

I Meting ~ ~ ~ 

Ir '-I 

Bijlage X 

, I I Sl~~I~~~ 

',', Po.rosci I- ADC Elgenlo. -;- Newport 
Druk C02 Luchtv.l -- TeMp. 

"Meting Meting TeMp. S3 Meting -I , Meting 
II-~ _____ ~ I 

I I I r-----------------1 

Luser I I " 
'I I I 
I I LL-----, 

----I' I L _____ .., 

I I ' 
, Slgno.o.l I I 
L , L - o.o.npo.s-

I 
L 

-
sen f-J- -

int, receiver ext. receiver 

I I 
I I 

rec. ko.o.rt rec. ko.o.rt 

8255-ko.o.rt 

RS232 PC 
Do.scon 1 

= Koppellng tussen - - - - = Stuursigno.o.l 
systeMen 
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Tekening blokproc.dwg 

If) 
~ 

...... .-

0 

C 
OJ 
lfl OJ 0 Q. --' 

0 U 

0 



Automatisering van een refractometer 

Adressering van de onderdelen: 

8255-kaart: - Basisadres = $lBO 

- PA en PB als input, PC als output gedefinieerd (in autoexec.hat) 

Dascon-l: - Basisadres = $300 

- PB als output, P~ower als input gedefinieerd (in autoexec.hat) 

Receiver 1: - Basisadres = $200 

- Als 'master' ingesteld t.h.v. interne receiver (IRQ 5) 

Receiver 2: - Basisadres = $104 

- Als 'slave' ingesteld t.h.v. externe receiver 

Klep 1 = PBO van Dascon-l 

Klep 2 = PB 1 van Dascon-l 

Klep 3 = PB2 van Dascon-l 

Klep 4 = PB3 van Dascon-l 

CO2-meter (en pomp) aan = PB4 van Dascon-l 

Hoofdschakelaar aan = PB 7 van Dascon-l 

Doseerklep dicht signalering = PCO van Dascon-l 

Doseerklep open signalering = PC 1 van Dascon-l 

Doseerklep hedienen = CHO van Dascon-I (analoog uit) 

Biilage X 

CO2-meter meting = CHO van Dascon-I (analoog in, let op: zelfde adres als analoog uit) 

Pirani drukmeting = CHI van Dascon-I (analoog in) 

Newport temperatuurmeting = PA en PB van 8255 t.h.v. inlezen waarde (BCD) 

PC van 8255 t.h.v. kanaalkeuze 

81 = Tlucht' S2 = T nat, S3 = T droog 

S4 = Tlucht,in' 85 = Tlucht, uit' S6 = T blok 

Paroscientific drukmeting = via RS232-poort 
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Bijlage XI 

Source-code besturingsprogramma 

Op de volgende pagina's zijn aIle benodigde programma's en units weergegeven. 

Dit zijn achtereenvolgens: 

1) TOTAAL.PAS 

2) MENUl.PAS 

3) SCHERM1.PAS 

4) EDLEN.PAS 

5) BESTUURPAS 

6) HPLASERPAS 

7) AS YNC4U. PAS 

75 

Bijlage XI 



file: TOTAAL.PAS last modified: 08-08·1994 14:58:46 page: 1 
($R-,S-,I-, V-,B-) 

proqram TMENU1; 

($I OPllEFINE. INC) 

uses 
nos, 
Oplnline, 
OpStrings 

flllRoot, 
Opert, 
OpColor I 
($IFDEF UseMouse) 
OpMouse, 
(SJlNl)IF) 
OpAbsFld, 
flllField, 
OpSelect. 
OpEntry, 
flllFr .... , 
DpCmd, 
OpIIindow, 
OpM"enu, 
flllPick, 
OpDir, 
OpDate, 
MENUl, 
SCIlERMl, 
BESl'UUR; 

OseMouse} 

MouseChar : Char ~ 304; 
(SJlNl)IF) 

{Color set used by menu system} 
const 

MenuColors : Co!orSet = ( 

), 

'l'extColor : YellowOnBlue; 
CtrlColor : YellowOnlllue, 
FrameColor : CyanOllEllue; 
iieaderColor : WhiteOnCyan; 
ShadowColor : DkGrayOnElack, 
HighlightColor : Whit.OnRed, 
PrOlllptColor BlackUnCyan, 
SelPromptColor BlackOnCyan, 
ProPromptColor BlackOnCyan; 
FieldColor YellowOnBlue; 
SelFieldColor BlueOnCyan; 
ProFieldColor LtGrayOnBlue; 
ScrollBarColor CyanOnBluej 
SlideIColor CyanOnBlue, 
HotSpotColor Blackoncyanj 
BlockColor ! YellowOnCyan; 
MarlcerCo!or ~ WhiteOnMagenta; 
Delimeolor : BlueOnCyan, 
SelDelimColor : BlueOnCyan; 
ProDelimColor BlueOnCyan; 
selIte>tColor : YellowOnCyan, 
ProItemColor : LtGrayOnBlue; 
HighltemColor : LtCyanOnBlue, 
AltItemcolor : WhiteOnBlue; 
AltSelItelrtColor : WbiteonCyan; 
FlexAHelpColor : WhiteOnSlue; 
FlexBHelpColor : WhiteonSlue; 
FlexCHelpColor : LtCyanOnBlue, 
UnselXrefColor YellowOnBlue; 
SelxrefColor WhiteOnMagentai 
Mousecolor : WhiteOnRed; 

: Word; 

Text.'!ono 
CtrlMono 
FrameMono 
HeaderMono 
Shadowllono 
Highlightllono 
PromptMono 
SelPromptMono 
ProPromptMono 
FieldMono 
SelFieldMono 
ProFieldMono 
ScrollBarMono 
SliderMono 
HotSpotMono 
BlockMono 
MarkerMono 
DelimM<:/no 
SelDelimMono 
ProDelimMono 
Se1ItemMono 
ProltemMono 
HighIt_no 
AltItemMono 
AltSelIt_no 
FlexAllelpMono 
FlexBHelpHono 
FlexCHelpHono 
unselXrefMono 
SelXrefMono 
MouseMono 

var 
Status 
M ; Menu; (menu system) 

LtGrayOnSlack, 
WhiteonBlack; 
LtGrayOnBiack, 
BlackOnLtGray; 
WhiteOnBlack, 
BlackOnLtGray; 
LtGrayOnBlack; 
LtGr.yOnBI.ck, 
LtGrayOnBlackj 
LtGrayOnBlack, 
WhiteOnBlack; 
LtGrayOnBlack; 
LtGrayOnBlack, 
WhiteOnBlack, 
BlackOnLtGraYi 
WhiteonBlacki 
BlackOnLtGray; 
WhiteOnBlack; 
Whit.UnSlack; 
WhiteOnBlack, 
nackOnLtGray ; 
LtGrayOnElack, 
WhiteOnBlack; 
WhiteOnBlack; 
Bl.ckOnLtGray, 
WhiteOnBlack; 
WhiteOnBlack, 
BlackOnLtGray, 
LtBlueOnBlack, 
BlackOnLtGray, 
BlackOnLtGray 

H,Wb 
ESI, ES2, ES4, £55, £56, ES7 
OR 

RaWWindow; {item help window} 
£ntryScreen ; 
OserRecord; 

Dir DirList; 
uitMenu,Finished Boolean; 
ER EdlenRecordArray; 
\'lM,WT RealArray; 
BR 
Tijd/EindTijd 

BlokReC'ordArray, 
Time; 

function Ini tHelpLine (vat H : RawWindow) : Word; 
{-Initialize window for the help line) 

var 
Row: Byte; 

begin 
Row:' 24, 
if not H. 1ni tCustom (l s Row. ScreenWidth, Row, 

MenuColors, WClear) then begin 
InitHelpLine := InitStatu,$: 
Exit; 

end; 
H, SetTextAttr (YeUowOnElue, LtGrayOnBlack), 
tni tHelpLine : = 0; 

end, 

procedure InitUR(var UR; Userrecordl;: 
begin 

with OR do begin 
Edlen:=False; 
Blok: =Fal$e; 
wig:=Falsej 
AanBlok, 'True, 
1IantaIMetingen:.20; 
Interval: ,60, 
FileOpslag::: 'refrdata' -; 
Bloklengte:.400.0000, 
WigLengte:'50. 0000, 
FileVerwerk:='refrdata t I 
Voor:=fHewlett Packard'; 
Door: -=-' TU Eindhoven J ; 

Oatum:~DateStringToDate( 'ddlmrnlyyyy' ,To<layString{ 'ddfmrnfyyyy')}, 
end, 

end, 

(SF+) 
procedure ErrorHandler(UnitCode Byte; var ErrCode Word; Msg string) j 

{"'Report errors} 
begin 

RingBell; 
end, 

procedure DisplayHelp(UnitCode ~ Bytei IdPtr Pointer; Helplndex : Word); 
{-Display context sensitive help} 

begin 
end, 

, 

Selected, Hig-hlighted. ! Boolean~ 
WPtr : Rawl'lindowFtr)' 

{-CustOlllize menu item strings} 
begin 
endi 
($F-) 

($F+) 
procedure UpdateHelpLinefCurrentItem : MenuItemNodePtt; NFtr : MenuFtrl; 

(-Update HelpLine for each menu item) 
var 

S : String; 
begin 

if CUrrentltem """ nil then 
S := " 

else 
S CurrentItem" .HelpString; 

H.wFastText(p.d(S, H.Width) , I, I); 
end, 
($F-) 

procedure Edlen2 (var UR: Userrecord); 
Vat Dpos, Spes : Byte; 

naam : String; 
begin 

M.ActiveItemPtri'l . Displaylnfo {Dpos 1 Spas. Naam} i 
if Naam 'Edlen N' then 
begin 

if not M.ActiveltemPtr".ChangeName('Edlen JE) then write('fout'ji 
UR.Edlen:=True; 

end 
else 
begin 

if not M.Activ.ltemPtrA.cbangellame('Edlen N') then writ.('fout'); 
UR.Edlen::False; 

end; 
M.Process; 

end; 

procedure Blok3 (var UR: UserrecordJ; 
var Dpes. Spos : Byte; 

naam : String; 
begin 

M.ActiveltemPtrA .Displaylnfo (Dpos ,Spos,Naam) , 
if Naam .., 'slok N' then 
begin 

if not M.ActiveItemPtr" .ChangeName( 'Slok J'} then write!' fout '); 
UR.Blok:=Tru., 

end 
else 
begin 

if not M.ActiveItemPtr'" . CharigeNa.me ( 'Slok N') then write ( tfo\lt'}; 
OR.Blok:.False; 

end; 
M,Process; 

end; 

procedure wig4 (var UR: Userrecordl; 
var Opos I Spas : 

na." 
begin 

M.ActiveltenPtr" .DisplayInfo(Dpos.Spos,Naam): 
if Naam ;::; 'Wig Nt then 
begin 

if not K.ActiveItemptr" .ChangeName( 'wig J'} then write(' fout'l i 
UR.Wig:='l'rue; 

end 

not M.ActiveItemPtr" . ChangeName ( 'wig N') then write ( • fout'); 
UR ,wig: =False; 

end; 
M.Process; 

end; 

procedure Aan17; 
var Opos, Spos : Byte; 

naam : String: 
begin 

K,Activ.lt ... ~trA .DisplayInfo(Dpos,Spos,Naam), 
if Naam '1Ian blok' then 
begin 

UR.AanBlok: =Falsei 
if not M.ActiveltemPtrA.CbangeName('Aan Edlen'} then writel'fout'}; 

end 
else 
begin 

OR.AanBlok:='l'rue, 
if not M.ActiveltemPtrA.Cbangellame('1Ian blok') then writ.{'feut'), 

end; 
M. Process; 

end; 

procedure Du\lr5; 
begin 

if Moo •• Installed then 
with MenuColors do begin 

(activate mouse cursor} 
SoftMouseCursor ISOOOO, (ColorMono (MooseColor, Mous_no) ,hI 8) + 

Byte (MouseCho.) } , 
ShowMoUSej 
{enable mouse support} 
EntryCommands. cpfllltionsOn (opEnabi_use) , 

end; 
Status := InitEntryScreenl(ES1. UR, MenuColorsl j 

if Status <> 0 then begin 
writeLn{fError initialidng entry screen~ t. Status}; 
Halt(l} , 

endi 
ESl. Process '; 
ESl.Erase; 
ESl.llone, 
M.Process; 

end, 

procedure Filenaam'1; 
begin 

if MouseInstalled then 
with MenuColors do beqin 

{activate mouse cursor} 
SoftMouseCursor ($0000. (ColorMono (MouseColor / MouseMono) shl B 1 + 

Byte (MouseChar)) , 
Sh_use, 
{enable mouse support} 
EntryCommands.cpOptionsOn(cpEnabI_use) , 

end; 
Status :. InitEntryScreen2 {ES2, UR, MenuColors), 
if Status <> Q then begin 

WriteLn (' Error initializing entry screen: I. Status;; 
Halt 11) , 

end, 
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ES2.Erase; 
ES2.Done; 
M.l'rocess; 

end; 

procedure Lijst8 (VAR OR :UserRecordl; 
begin 
if not Dir.lnitCustom(20,lO,60,15, 

MenuColors. 
DefWindOWOptions or wBordered. 
MaxAvail. 
PickVertical. 
SingleFile) 

then begin 
writeln('F'ailed to Init DirList~ Status = " InitStatus); 
Halt; 

end; 
Dir.SetPosLimits {l, l,ScreenWidth,ScreenHeight-l); 
Dir.SetPadSize(l,l) ; 
Dir .AddMaskHeader(True, L)O,heTe); 
Dir .SetSortOrder(SortName); 
Dir.SetNaaeSize'l'imeFoaat('<dir>', 'Mm/dd/yy·. 'Hh:mmt'); 
'Oir.SetMaski t 

•• *', AnyFile); 
Finished:=False; 
repeat 

Dir. Process; 
case Dir .GetLastCommand of 

cc:Select: 
UR. FileCpslag:'Dir .GetSalactedp,th; l 

ccError: 
FastWrite(' Error • +Long2Str(Dir .GetLastError). 

ScreenHeight I I, TextAttr) ; 
ccQuit: 

Finished:=True; 
end; 

until Finished; 
Dir.Etasej 
Dir.Done; 
M.Process; 

end; 

procedure Blok10 i 
begin 

if Mouselnstal1ed then 
with MenuColors do begin 

(activate mouse cursor} 
SoftMouseCursori$OOOO, iColorMono iMouseColor, HauseMono) .h1 8} + 

Byte{MouseChar)) ; 
ShowHou.e; 
[enable mouse support) 
EntryCommands. cpOptionsOn( cpEnahleMouse) ; 

end; 
Status := InitEntxyScreen4 {ES4, UR, MenuColors}; 
if Status <> 0 then begin 

writeLn(' Error initializing entry screen: I, Status); 
Halt!l} ; 

end; 
ES4. Process i 
E54. Erase; 
ES4.Done; 
M.Process; 

end; 

procedure Wigl1i 
begin 

if Mouselnstalled then 
with MenuColors do begin 

{activate mouse cursor} 
SoftMousecursor {$OOOO, (ColorMono {Mousecolor, MouseMono) shl 8) + 

Byte (Mousechar) ); 
ShowMousei 
{enable mouse support} 
EntryC_ands.cpOptiQosOn(cpEnableMouse} ; 

end; 
Status := InitEntryScreen5 (£85, UR, MenuColoIS); 
if Status <> 0 then begin 

WriteLn{ 'Error initializing entry screen: '. Status); 
Halt(l) ; 

end; 
ES5 . Process; 
ESS.Erase; 
ES5.Donej 
M.Processi 

end, 

procedure Startl3 (vax uitMenu Boolean); 
type 

CmdRec = record 
Cmdl : byte; 
Cmd2 : byte; 
tekst : String[lJ; 
Cmd3 : byte; 

end, 
const Commando: ClndRec '=" (Cmdl ccQuit; Cmd2 ccselect, tekst tT'; Cmd3 
cselect) ; 
var W ! RawWindow; 

f : file of Real; 
i. t : integer; 

begin 
PORTIS3031 :=128; (Hoofdschekelaar ,an) 
if OR.Slok • True then 
begin 

(Blok initialisatiel 
Venster(W,HEnuColors) ; 
BlokInitialisatie; 
W.Erase; 
W.Donej 

end; 
if UR.Blok or llR.Wig then LaserInit; 
if UR.Blok or UR.Wig or OR.Edlea tben 
begin 

i:=lj 
assign(f, 'e: \refract\' +UR.FileOpslag+' .rfr'}; rewrite{f}; 
t: :UR.AantalMetingen; 
repeat 

EindTi jd: =CurrentTime+UR. Interval; 
if UR.Edlen • True then EdlenMeting(ER,i); 
if OR.Wig = 1,'rue then WigMeting(WM,WT.i,UR.WigLengteJ; 
if DR.B1ok = True then BlokMeting(BR,i,DR.BloitLengte}; 
t:·t-l; 
writ.(f,ERlil. Temperatuur,ER[i] .Dtuk,ERli] .C02, ERlil .F, ERIl) .N,liMlil ,\'iTlil 

BR[ij.LuchtTempIn, BRlil.LuchtTeagUit,BRlil .BlokTemp,BR[ij.N); 
i:=i+1; 
M. ProcessAutoPilot (Commando, 4) ; 
while (CUrrentTime <= EindTijd) and (not ultMenu) do 
begin 

if KeyFressed then if ReadKey = CwO)) then uitMenu:=True; 
end; 

until (t = 0) or uitMenu; 
close!f) i 

end 
else M. Process; 

end; 

procedure Filenaam15 i 
begin 

if Mouselnstalled then 
with MenuColors do begin 

{activate mouse cursor} 
SoftMouseC\l.rsor ($0000, (ColorMono (MouseColor, MouSeMono) shl 8) + 

Byte(Mou.OChsr)) ; 
ShowMouse; 
{enable mouse support} 
EntryCommands.cpOptionsOn(cpEnableMouse) ; 

end; 
Status != InitEntryScreen6(ES6, UR. MenuColorsl: 
if StatuI <> 0 then begin 

WriteLn('Error initializing entry screen: " Status); 
Halt (1); 

end; 
ES6, Process; 
ES6.Erase; 
ES6.00ne; 
M.Processj 

endi 

procedure Brekingsin19; 
begin 

ScrollVensterN(MenuColors. UR. FileVerwerki ; 
M. Processi 

end; 

procedure Edlen~aram20; 
begin 

ScrollVensterECMenuColors, UR. Fileverwerkl ; 
M. Process; 

end; 

procedure BlokParam27; 
begin 

ScrollVensterB iMenuColors, UR. FileVerwerki ; 
M. Process: 

end; 

procedure Kalibl'atie21; 
var L : ReaIArray; 

Lg,SI : Real; 
begin 

BerekenKalibratie (L, Lg, Sl. UR. FileVerwerk, UR.AanBlok) ; 
VenstertlMenuColors, L, Lg, 51, UR.Aanl!lok) ; 
M.Process; 

end; 

procedure N23 (Filenaam : string); 
var f file of real; 

gtl texti 
w,k; real; 
t char. 
n.i.d integer; 

begin 

d, 

assign(f, 'e: \refract\1+Filenaam+' .tfl"); 
assign(gj 'C: \refract\Nbody .ps'); 
reset (f); 
resetfg) ; 
i:=l; n:=l; d:=O: 
k:'FileSize(f} Ill; 
while n <III: k do 
begin 

.. sign(l,' c: \refr,ct\Ntot'+Long2Str(i)+' .ps'); rewrite(l); 
while i*40/n >::: 1 do 
be9in 

r.,dlg,t) ; 
while t <> '&' do begin write{1,t); read[g,ti end: 
if n <= k then write (l.'I'rimSpaces (Real2Str(n, 2,0) l); 
reed(g,t} , 
while t <> '&' do begin write(l.t); read(g,t~; end; 
if n (. k then begin seek(f,d+4), redd(f,w), writell,RedI2Str(w,lO,8)); en 

readlg,tl; 
while t <> '&' do begin write(l,t)i read(g,t); end; 
if n <: k then begin seek(f.d+l0); read(f,w); write(ltRea12Str(w,10,8)); e 

nd; 

d; 

read(g,t); 
while t <> '&' do hegin write(l,t); reddig,t}; end; 
if n (. k tben begin saak(f,d+5); read(f,w); write(l,Real2Striw,lO,811; en 

d:=d+ll; n:=n+l; 
and; 
while not oof(g) do begin re,d(g,t}; ""iteU,t}, end; 
close!l}; reset(g); 
i:=i+1; 

end; 
clo.e(g); close(f); 
M. Process; 

end; 

procedure Edlen24iFilenaam : string); 
var f file of real; 

g,l teoct; 
w,k real; 
t chsr; 
n,i,d integer; 

begin 
assign(f, 'e: \refract\' +Filenaam+' .rfr~ I; 
assign(g. fC: \refract\Edlbody .pst I i 
reset. (f) ; 
reset(g} ; 
i:=l; n:=l: d:=Q; 
k:.FileSize(f) Ill, 
while n <::: k do 
begin 

assign(l, 'e! \refract\Edltot~ +Long2StrU)+' .ps·); rewrite(l); 
while i *40/n >= 1 do 
begin 

readlg, tJ i 
while t <> '&' do begin write(1.t}; readig,tl end; 
if n (; k then writeil,TrimSpac.s(ReaI2Strin,2,O))); 
,e.d(g,t}; 
while t <> '&:' do begin write(l,tJ; reatiig,t); end; 
if n (. k then begin s..,k(f,d); re.d(f,w); write(l,Rea12Str(w,5,2)), end; 
reddIg, t); 
while t <> '&' do begin write(l,t); read(g,t); end; 
if n <. k then begin s •• k{f,d'l); read(f,w); writell,Ra.12Str(w,7,3)); end 

read(g,t) ; 
while t <> '&' do begin writeil,t); read(g,t); end; 
if n <= k then begin seek{f,d+2}; read{f,w); write(}.TrimSpaces{Real2Str{w 

,4,O})}; end; 
read(g,t) ; 
while t <> '&' do begin write{l,t); read.tg,t), end; 
if n <= k then begin seek{f,d+3); read(f.w); write(l,TrimSpaces(Rea12Str(w 
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re,dlg, ti; 
while t <> '&' do begin writeU.t}; rea.d(g,t); end; 
if n <- k then begin seeklf,d+4i; r.adlf,wi; writell,ReaI2Strlw,10,8)); en 

d; 
d::::d+ll; n:en+<l; 

end; 
while not eof (gi do begin read (g, ti; writell, tl; end; 
close{ll: reset/g); 
i:~i+l; 

end; 
close!g}; close{fl; 
M.Process; 

end; 

procedure Blok28(Filenaam : string}; 
var f : file of real; 

g,l textj 
w,k real; 
t : char; 
n,i,d : integer; 

hagin 

d, 

assign(f, 'e! \refract\ '+Filen.aam+' .rfr') i 
assign(g, 'c, Irefract\Blokbody ,ps' I; 
reset If); 
reset (91; 
i,-I; n,=I; d:=O; 
k:~FileSize(f) Ill; 
while n <= k do 
begin 

assign(l. 'c: \refract\Bloktot' +Long2Str(ij+1 .ps' 1; rewrite!l); 
while i *40/n >= 1 do 
begin 

read(g,tl; 
while t <> '&/ do begin write(l.t); read{g,t) end; 
if n <= k then write (l,TrilT!Spaces (Rea12Str(n,2,O) )); 
re.dlg,tl, 
while t <> '&' do begin write(l.t)i read(g,t}; end; 
if n <= k then begin .eeklf,d+7); read(f,wl; writell,Rea12Strlw,5,21); end 

readlg,tl; 
while t <> l&' do beg-in write(1.t)i read(g.tti end; 
if n <- k then begin seeklf,d+S); readlf,w), writell,Real2Strlw,5,211; end 

readlg,t); 
while t <> '&' do begin writefl,t) -; twlQ',t) i end; 
if n <= k then begin seaklf,d+S); readlf,wl; write;l,Rea12Strlw,S,2)); end 

raadlg, tl; 
while t <> '&' do begin write(l,tl; read{g,ti; end; 
if n <: k then begin se.k(f,d+4); re.d(f,w); writell,Re.l2Str(w, 10, BI); en 

d:;d+ll; 0:=n+1, 
end; 
while not eo£{g. do begin read(g,tl; write{l,tl, end; 
closell); reset(g); 
i:=i+l; 

end; 
c1ose(g); close(f) i 
M.Process; 

end; 

procedure Ka125 (Filenaam : string); 
var f file of real; 

g,l text; 
w,k,Lg,Sl real; 
t char; 
n, i.d integerj 
Lengte RealArray; 

begin 
if MouseInstalled then 

with MenuColors do begin 
(activate mouse cursor) 
SoftMouseCursor ($0000. (Co lorMono (MouseColor, MouseMono I shl B 1 + 

Byte IMousechar) I; 
ShowMouse; 
{enable mouse support} 
EntryCommands .cpOptionsOn(cpEnableMouse}; 

end; 
Status p: InitEntryScreen7 (IS7, UR. MenuColors); 
if Status <> 0 then begin 

WriteLn('Error initializing entry screen: 'I Status); 
Halt (1) ; 

end; 
ES7 • Process; 
ES7.Erasei 
ES7 .Done; 
M.Redraw-; 
BerekenKa,1ibratie (Lengte, Lg , 51 f OR .Fileverwerk, UR.Aanblokl ; 
assign(f, IC; \refract\ '+Filenaam+' .rfr'); 
assign(g, 'c: \refractlKalbody,ps' I, 
reset (f) ; 
reset(gl; 
i::1; n:=l; d:;Oi 
k: =FileSize(fllll, 
while n <!II k do 
begin 

assign{l,' c: \refract\Kaltot '+Long2Str(i)+' .pS'); rewrite(l} j 
readlg,t) ; 
while t <> 'Sr' do begin writeU.t); read{g,t) end; 
write{l,QR,Voorl; 
< .. dlg,tl; 
while t <> 1&' do begin writeU, tl; read(g, t); end; 
writeU. OR. Door); 
read(g, t}; 
while t <> '&' do begin write(l,t)j read(g,t); end; 
write (l,DateToDateStrinq( 1 dd/mm/yyyy , $UR.Jiatum)) i 
readlg,t) , 
while t <> I &' do begin write (1, t}; read(g, ti; end; 
if UR.AanBlok = True then write{1.'Aan Blokrefractometer l

) 

else write!l, tAa,n Edlen-formule'); 
readlg,tl, 
while t <> '&' do begin write(l,t}; readlg,t); end; 
writeU, TrimSpaces (Rea12Strlk. 2, O)}} i 
while i *25/n >: 1 do 
begin 

read(g,t} I 
while t <> '&' do begin writeU.t); read{g, tl; end; 
if n<=k then writeil,TrimSpaces{Rea12Str(n.2.0)}); 
readlg,t) ; 
while t <> '&' do begin writefl,t); read(g,tl; end; 
if In<=kl and (UR,Aanblok=True) then 
begin 

s •• klf,d+l0l; readlf,w); writell,Re.12Strlw,10,81I, 
end 
else if In<,k) then 
begin 

seeklf,d+41; readlf, wi, writell.R •• 12Strlw, 10, 8)1; 
end; 
read(gst}; 
while t <> '&' do begin write(l,t); read{g,t); end; 
if n<-k then writell,l!ea12StrllOOO*Lengte{n],7,4ii, 
d:=d.l1; n:=n+l; 

end; 
read{g,tl j 

while t <> '&' do begin writeU,t); r.adlg,tl; end; 
writell,Real2StrllOOO'Lg, 7 ,411, 
read{g,tl. 
while t <> t,' do hegin write ill t); read(g~ t); endi 
write(l,R.a12Str(1000·Sl, 6,,, I; 
while not eof(g) do beqin readt9.t); writeU,t); end; 
closell); reset Igi; 
i:=i+1; 

end; 
olo .. lg); close(fi; 
M.Process: 

end; 

begin 
InitURIURI; 
TextChar,·it 7B i' 
ClrScr; 
VensterBegin (Wb, MenuColors} ; 
Status := InitMenu(M, MenuColorsi j 

if Status <> 0 then begin 
WriteLn(sE"rror initializing menu: Status) ; 
Haltlll' 

end, 

{set up user hooks} 
M. SetEn'orProc (ErrorHandlerl ; 
M.SetCustOlDStringProc(CUStol'l1izeItemString) ; 
MenuCommands. Setllelpproc IDisplayHelp i ; 

Status ~: InitHelpLine(HI i 
if Status <> 0 then begin 

WriteLn('Error initializing help line: 
Halt 111 ; 

end; 
M. SetCUrrentIte:mProc {UpdateHelpLine) ; 

I$IFDEF Usellouse) 
if Mouselnstalled then 

with MenuColors do begin 
(activate mouse cursor} 

Status) ; 

SoftMouseCursor ($0000, (ColorMono (Mousecolor~ MouseMono) shl 8) + 
Byte (Mousecharl ); 

ShowMouse; 
{enable mouse support} 
MenuColIllllands .cpOptionson (cpEnableMouse) ; 

end; 
($ENDIfl 

H.Draw; 
M.Draw; 
M.Process; 
{Skeleton for menu choice handling} 
uitMenu:;false; 
while not uitMenu do 
beqin 
if M.GetLastConanand ccSelect then 
begin 

case M,MenuChoice of 
miEdlen2 
miBlok3 
miWig4 
miOuur5 
miFilenaam7 
miLijst8 
.,iBlokl0 
miWigll 
miStart13 
miSTopU 
miFilenaam15 
miAan17 
miBre-kings in19 
miEdlenParam20 
miBlokParaJU27 
miKalibratie21 
miN23 
miEdlen24 
miB1ok28 
miKel2S 
miEinde26 

end; 
end 
else M. Process i 
end; 
M.Erase; 
H.Erase; 

I$IFDEF UseMouse) 
HideMouse; 
I$ENDIF) 

: Edlen2IUR), 
, Blok3lURI; 
, Wig4IURj; 
~ Ouur5; 
: Filenaam7; 
: Lijst8 {URI; 
, BloklO; 
, Wigll; 
: Sta<t13luitllenu); 
: M.Process; 
, FilenaamlS; 
, Aan11; 
: Brekingsin19; 
! EdlenParam20j 

BlokParam27 ; 
: Kalibratie21i 
: N23 fUR. FileVerwerk) j 

, Edlen24 IUR,Fileverwerk); 
, Blok28IUR,FileVerwerkl; 
, Ka125IUR.Fileverwerk); 
: uitMenu:=Truei 

WriteLnf'Item t I M.MenuChoicei; 
WriteLnI 'commend', II.GetLastCommandl; 
H,Done; 
M.Donei 

end, 
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{$R-,S-, 1-, V-,B-} 

unit MENUl; 

interface 

{$I OPDEFlNE. INC} 

use. 
Pos, 
Oplnline l 

OpString, 
OpRoot l 

OpCrt, 
OpColor, 
{$IFDEF Usellouse) 
OpMouse, 
[$ENDIP) 
CpFrame, 
CpCmd, 
OpIIindow, 
OpMenu, 

{Menu item constants} 
canst 

miMetingl :: 1; 
miEdlen2 = 2, 
miBlokl = 3; 
miWig4 = 4, 
miDuurS 
miCpslaq6 
miFllenaam7 
miLijst8 
miMEetlengte9 
miBloklO 
lIliWigll 
miControle12 
miStart13 
miSTop14 
miFilenaamlS 
miKalibratie16 
miAan1; 
miResultaten18 
miBrekingsin19 
miEdlenParam20 
miKalibratie21 
miPrinten22 
miN23 
miEdlen24 
miKa12S 
miEinde26 
miBlokParam27 
miBlok28 

• S, 
• 6, 
• 7; 
• 8, 
• 9; 
• 10, 

11; 
= 12. 
:: 13; 

• 14; 
• IS, 
= 16; 
• 17; 

18; 
• 19; 
• 20; 
• 21; 
= 22, 
• 23; 
= 24, 
= 25, 
• 26, 
• 27; 
= 28; 

function InitMenu(var M : Menu; var Colors: Color-Set) : Word; 
(-Initialize menu system generated by MAKEMENiJ) 

(===.==== ••••••• === ........ == .... ======-••• ==.=== ...... ====. I 

implementation 

function InitMenu(var M ! Menu; vat Colors ColorSet) Word; 
{-Initialize menu system generated by MAKEMENU} 

canst 
(Frame constants} 
Frame1 : FrameArray "" "K * *. i 
Frame2 : FrameArray = '.". * * I i 

begin 
with )1 do begin 

s'); 

"} i 

if not InitCustom{2, 2, 79, 2, Colors, 
wBordered+wClear+wUserContents+wcoversOnDemand, 
Horizontal) then begin 

InitMenu := InitStatus; 
Kait; 

end: 
mnOptionsOn (mnAlphaMatch+mnSelectOnMatch+mnArrowSelect+mnAllHotSpots 1 i 
mnOptionsOff (mnAllowPending+mnPopOnSelect+mnUseItemFor'l'opic+ 

mnSelectonClick+mnAltMatchl; 
wFrame. SetFrameType (Framel) ; 
AddShadow(shBR, shSeeTllrul, 
AddIt_elp('Meting', 3, I, milletingl, 

I Aangeven welke metingen worden uitgevoerd'); 
AddFramedSubl!enu(4, 4, 12, 6, Vertical, Frame2), 
AddShadow(shBR, shOverwrite); 
AddIt_elp('Edlen 1/', 1, 1, miEdlen2, 

• Edlen meting Ja/Nee') i 
Addltem!ielp( 'Slok N', 2. 1. miBlok3. 

, Slok meting Ja/Nee'); 
Addlt_elp(, .. ig 1/', l, 1, miWig4, 

, Wig meting JalNeia'} j 
Itetl'lsOone; 

AddItemHelp('Duur T
, 11, 1 .. miDuurS, 

, Aantal metiogen en interval tussen metingen aangeven'); 
Addlt_elp ('Opslag', 17, I, miOpslaq6, 

T Filenaam voor opslag meetgeqevens en lijst met bestaande file 

Addi'ramedSubMenu(lB, 4, 27, 5. Vertical, Frame.}; 
AddShadow(shBR, shOverWritel; 
AddltenHelp('Filenaam!. 1, 1. miFilenaam7, 

, Filenaam voor opslag l\etgegevens'); 
AddltemHelp('Lijst', 2, 1, miLijstS, 

f Lijst met bestaande files'}; 
ItemsDone; 

AddItemHelp( 'mEet1engte', 25, 2, millEetiengte9, 
, Invoeren meetlengte t.b.v. blok- en wigmeting'}j 

AddFramedSubMenu{26, 4, liT 5. vertical, frame2j; 
AddShadow{shllR. shOVeIWrite); 
Addlt_elp('Blok', 1, 1. miBloklO, 

, Blokl_to' ) , 
AddltemHelp{fWig'. 2, 1. miwigll, 

, Wiglengte'}; 
ltemsOone; 

AddItemHelp{ 'Controle' J 37. 1, miCotltrole12. 
, Starten/Stoppen meting en keuze van te verwerken file'); 

AddFramedSUbllenu(38, 4. 47, 8, Vertical, Frame2); 
AddShadow(sbBR. shOverWritel; 
AddSeparator("'" J .... ' •• ", 4}. 
AddltemHelp('Start'l 1. 1, miStart13, 

• Starten van meting';; 
AddIt_elp('sTop', 2, 2. miSTop14, 

• Stoppen van meting' ) i 
AddltemHelp('Einde', 3, 1, miEinde26, 

• verlaten programma'}; 
AddIt_elp('Filenaam', 5, 1, miFilenaaml5, 

• Filenaam vaOI verwerking onder I 'Resultaten" en j 'Printen' 

ItemsDone; 
AddItemHelp, 'Kalibratie'. 47, I, miKalibratie16, 

• Kalibratietype aanqeven! "Aim biok" of "Aan EdIen' I.); 
AddFramedSull!!enu(48 , 4, 58, 4, Vertical, Frama2); 
AddShado,,(shBR shOVeIWrite 

ItemsDonei 
AddItemHelp('Resultaten'r 59, 1, miResultaten18, 

• Schermuitvoer voor • 'N-waarden". I I Edlen-parameters' • of ' 'I( 
alibratiegegevens' " ) ; 

AddFramedSubMenu (59, 4. 13, 7, Vertical t Frame2); 
AddShadow (shBR, shOVerWri tel, 
AddltemHelp('Brekingsindex', 1, 1, miBrekingsinl9-, 

I Schermui tvoer I I N-waarden t t t ) ; 

AddItemHelp(IEdlen-param.' 1 21 1, miEdlenParam20, 
• Schermuitvoer' 'Edlen-parameters'l'): 

AddIt_elp ('Blok-param.', 3, 1, miBlokParam27, 
• Schermuitvoer' • Blok-parameters' • ~ l ; 

AddltemHelp{IKalibratie'l 4, 1, miKalibratie21 1 

, Schermuitvoer' • Kalibratiegegevens I. , ) ; 

ItemsDonej 
AddItemHelp ('Printeo' J 71, 1, miPrinten22, 

, Postscript~files voor • 'N-waarden' , 1 # 'Edlen-parameters I I of 
I 'Kalibratierapport"'); 

AddFramedSubMenu(72 , 4, 78, 7, Vertical, Frame2}; 
AddShadow(shBR, shOverWrite}; 
Addlt_lp('N', 1, 1, miN23 , 

I postscript-file t.h. v. printen "N-waarden' f'); 
Addlt_.lp; 'Ed1en' , 2, 1, miEd1en24, 

• Postscript-file t.h.v. printen ' 'Edlen-parameters'" J; 
AddItemHelp{'Blok'. 3, 1, miBlok2B, 

, Postscript-file t.h.v. printen • 'Blok ... pa.rameters·" J; 
AddltemHelp!'Kal.', 4. 1, miKa125, 

ltemsOone; 
ItemsOilne; 

~ Postscript-file t.b.v. printen f 'KaHbratierapport'" ~; 

InitMenu : = RawError; 
end, 

end, 

end. 
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unit SCHERMl.; 

interface 

($I OPDEI'INE.INC) 

( . $DEl'INE AddN ...... ) 

uses 
OOs, 
Oplnline, 
OpString, 
OpRoot, 
Opert, 
Opeolor, 
($IPDEI' UseMouse) 
OplIouse, 
($ENllIF) 
OpDate, 
OpAbsFld, 
0pCJnd, 
OpField, 
OpFram.e1 

OpWindow, 
OpSeloct, 
OpEdit, 
OpEntry; 

{Entry field constants} 
canst 

idAantalMetingen 
idlnterval 
idFileepslag 
idBlokLengte 
idiligLengte 
idFileVerwerk 
idVoor 
idDoor 
idDatum 

{Help index constants} 
canst 

hiAantalMetingen 
hiInterval 
hiFileOpslag 
hiBlokLengte 
hiWigLengte 
hiFileVerwerk 
hivoor 
hiImlr 
hiOatum 

type 
UserRecord = 

record 
Edlen 
Blok 
Wig 
J\anBlok 
AantalMetingen 
Interval 
FileOpslag 
BlokLengte 
WigLengte 
FileVerwerk 
Voor 
Door 
Datum 

end; 

= 0; 
= idAantalMetingen .. 1; 

0; 
;# O. 
= 0; 
= 0; 
= 0; 
;:; idVoor + 1; 
=: idDoor + 1i 

= 1; 
::: hiAantalMetingen + 1; 
• 1; 
= 1; 
= 1: 
= 1: 
= 1: 
= hiVoor + 1; 

hiDoor .. 1; 

~ Boolean; 
; Booleani 
: Boolean; 
: Boolean; 
: Integeri 
: Integer; 
: String{B]; 
: Real; 
: Real: 
: String[B}; 

string [20] : 
: striog(20]; 
: Datei 

RealArray = array[l. .BO] of Real; 

function InitEntryScreenl ivar ESl ; EntryScreen; 
var UR : UserRecord; 
var EsColors : ColorSet 1 Word; 

(-Initiali •• entry screen generated by MAKESCRN] 

function InitEntryScreen2jvar ES2 : EntryScreenj 
var tiR : UserRecordi 
var ESCalora ; ColorSet) : Word; 

{-Initialize entry screen generated by MAKESCRN} 

function InitEntryScreen4 (vat £54 : EntryScreen; 
va:r UR ; UserRecord; 
var EsColors : Color Set ) wox:d; 

(-Initialize entry SCreen genereted by MAKESCRN} 

function InitEntryScreen5 {var ESS : EntrySCl'eetl; 
var UR : UserRecord. 
var BsColors : ColorSetl : Word; 

{-Initialize entry screen generated by MAKESCRN} 

function InitEntryScreen6 {var £56 : EntryScreen; 
var UR : UserRecord; 
var EsColors : ColorSetl : Word, 

{-Initialize entry screen genex:ated by MAKESCRN) 

procedure InitUserRecordtvar UR : UserRecord) j 

(~Initialize user x:ecord) 

procedure Venster (vat W : RawWindow; var MenuColors : ColorSet); 

procedure ScrollVensterNivar MenuColors : ColorSet; Filenaam: string;: 

procedure ScrollVensterE{var MenuColors ColorSet; Filenaatn: string}; 

procedure ScrollVensterB(var MenuColors ColorSet; Filena.am: string!; 

procedure VensterK(var MenuColors : ColorSet; var L ! array of real; 
19,51 : Real: Keuze , Booleanl: 

function lnitEntryScreen7(var ES7 : EntryScreen; 
val' DR : UserRecord; 
var EsColors : Co1orSetl : WOrd; 

(-Initialize entry screen generated by MAKESCRN) 

procedure VensterBegin(var W : RawWindowi var MenuCo1ors : ColorSet): 

(======1:=:::::======::!;:=====!;'::====================-============) 

implementation 

procedure lnitUserRecord (var OR : UserRecord); 
begin 

FillCber(UR, SizeOf(UR1, 0); 
UR.llatum := BadDate: 

end; 

function InitEntryScreenl (var ESl ; EntryScreen; 
Vat OR : UserRecord; 
var EsColors : ColorSetl Word; 

const 
Framel = ' "»_"'''.'''; 
WinOptions = wBordered+WClear+wOserContents. 

($IFDEF AddNames) 
procedure SetFieldNamelID ; Word; S : String); 

(-Give the specified field a name) 
begin 

if IS <> "I and (ESl.FindField(IDI <> nil) then 
if not ESi.FindFieldlIl)I A .sfSetFieldN_(S) then (error); 

end; 
($ENDIF) 

begin 
with ESI do begin 

if not InitCustom(30, 14, 52/ 16, healors, WinOptions) then begin 
InitEntryScreenl := InitStatus; 
Exit; 

end; 

wFtame.SetFrame'l'ype{Framel) ; 
wFrame.AddShadow(shBR. shSee'l'hrul; 
eaFieldOptionsOn (efBeepOnError+efAutoNumLockl ; 
esSecFieldOptionsOn(sefSuppresszeroi i 
SetWrapMode (WrapAtidges) ; 

\idBantall!etingen: J 
MdIntField I 

'Aantal Metingen: till 2. 
'99', 1, 19, 
hiAantalMetingen, 0, 80, OR.AantalMetingenl; 

(idInterval: ) 

AddlntField( 
'Interval (s]:', 3, 2, 
'9999',3,19, 
hilnterval, 0, 3600, UR.Interval); 

{$ IYDEr AddNames} 
SetFieldName{idAantalMetingent 

SetFieldName f idInterval. 
($l!NllIF) 

Ini tEntryScreenl :::: RaiiError; 
end; 

endj 

, AanUlMetingen' 1 ; 
f Interval f I ; 

function InitEntryScreen2(va-r &82 : EntryScreen; 
var OR : UserRecord; 
var £SColers : ColorSet) : Word; 

const 
Framel = I "»", ........ i 
WinOptions = wBortiered+WClear+wtJserContents; 

begin 
with ES2 do begin 

if not InitCustom{30, 14. 49. 14, EsColol'Sf WinOptions} then begin 
InitEntryScreen2 := InitStatus; 
Exit; 

end: 

wFrame. SetFrameType {Framell j 

wFrame.AddShadow[shBR, shSeeThrul; 
SetllrapMode IWrapAtEdges 1 ; 

(idFileOpslag: 1 
esFieldOptionsOn(efBeepOnError) ; 
AddStringField I 

'Filenaam: J
, 1, 2, 

'axxxxxxx', 1, 12, 8, 
hiFileOpslag, UR.FileOpslagl: 

•• FieldOptionsOff lefB""POnErrorl; 

InitEntryScreen2 := RawErrOrj 
end; 

end; 

function InitEntryScreen4 {var ES4 : EntryScreen; 
var UR : UserRecord; 
var EsColors : ColorSet} : Word; 

const 
Framel ;: , "», .. • ...... l ; 

WinOptions '" wBordered+wClear+WUserContents; 
begin 

with ES4 do begin 
if not InitCUstoml30, 14. 54. 14, heolors. WinOptions1 then begin 

InitEntryScreen4 := InitStatus; 
Exit; 

end; 

wFrame. SetFrameType (Framel) ; 
wFrame.AddShadow(shBR, shSee'I'hru}; 
esFieldOptionsOn (efBeepOnError+efAutoNumLockl ; 
SetWrapMode;WrapAtEdg •• ) ; 

(idBlokLengte: ) 
esFieldOptionsOn(efltightJustifyl; 
AddRealField ( 

'Bloklengte ( ... }:', 1, 1, 
'In.lllit', 1, 18, 
hiBlokLangte, 3.9SE+0002, 4.05E+0002, 0, UR.BlokLengte); 

esFieldOptionsOff lefRightJustify); 

InitEntryScreen4 :=- RawErtor; 
end; 

end: 

function lnitEntryScreen5 (var ES5 : EntryScreen; 
var UR : UserRecord; 
var EsC-olors : ColorSet) ; Word; 

const 
Frame! = I .. » .......... ; 

WinOptions '" wBordered+wClear+wUserContents; 
begin 

with ES5 do begin 
if not InitCustom(30, 141 52, 14, EsColors, WinOptions} then begin 

InitEntxyScreen5 ;= InitStatus; 
Exit; 

end: 

wFrlUlle.setFrameTypeIFramel) : 
SetWrapMode{WrapAtEdgesl; 

(idWigLengte: ) 
esFieldOptionsOn (efRightJustify+efl3eepOnError+efAutoNumLoek) ; 
AddB •• IField ( 

'Wiglengte (al! I. 1. 1, 
'It.titl', 1, 17, 
hiwigLengte, 4.9E+0001, 5.1EtOOOl. 0, UR.WigLengtel; 

esFieldOptionsOff (efRightJustifytefB.epOnErrortefAutollumLock) ; 

InitEnt ScreenS :'" RawErroli 
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end; 

end; 

function InitEntryScreen6 {var ES6 ! EntryScreen; 
vat UR : UserRecord; 
var EsCalora ; ColorSet} : Word; 

const 
Frame1 = ' "»_."'; .. /l; 
WinOptions ::: wBordered+WClear+WO'serContents; 

begin 
with ES6 do begin 

if not InitCustom(30, 14, 49. 14, EsCalors, WinOptions) then begin 
InitEntryScreen6 ~= InitStatus; 
Exit; 

end; 

wFrame. SetFrameType (Framel) ; 
wFrame,Add5hadow(shBR, shBeeThru); 
SetWrap!lode (WrapAtEdges) ; 

(idFileQpslag; ) 
eSFieldOptionsOn(efBeepOnError) ; 
AddStringField ( 

'Filenaa:m:', 1. 2. 
'aJOOtXXXl(', 1, 12, 8, 
hiFileVerwerk, UR.FileVerWerk) i 

esFieldOptionsOff (efBeepOnError); 

InitEntryScreen£ ;; RawError; 
end, 

eno; 

procedure Venster ivar W : RawWindow; var MenuColors : ColorSet); 
begin 

W. InitCustom{30 .14,46, 1S.MenuColors, WClear+wBordered+wAltFrame) ; 
W.wFrame.SetFrameType(' H»_"' ..... ); 
W,wFrame.AddShadow(shBR, sbSeeThru); 
W.Draw; 
W,SetCUrsor(cuI!idden) ; 
W.wFastText [' Initialisatie' ,1(1); 
W, wFastText {' Blokrefractometer' .2,1} ; 
W.Crawi 

end; 

procedure ScrollUpN(var SW: RawWindow; var Ne.Nw,Nb: RealArray; var i ; integer) 

~in 
if i>l then 
begin 

S'~,ScroIlVert{-l) ; 
SW, wFastText ( , Meting Nedlen 

SW.wFastText(' '+Long2Str(i-l)+' ',2,1); 
SW.wFastText (ReaI2Str(Ne[i-IJ, 10, 81 ,2,15), 
SW,wFastText (Rea12Str(Nw{i-l), 10, H) ,2,31), 
SW.wFastText(ReaI2Str (Nb{i-l), 10, 8),2,41); 
i:=i-1: 

end, 
end; 

Nwig NbJok 

procedure ScrollDOWI'1N(var SW: RawWindow; var Ne,Nw,Nb: 
rl; 

RealArray i var i 

begin 
if i<41 then 
begin 

SW,ScrollVert(l) ; 
SW, wFastText ( , Meting Nedlen 

SW,wFastText(Long2Str (i+l0), 11, 5); 
SW,wFastText(Re.12Str (N. (i+l0], 10, B), 11, 15); 
SW,wFastText(ReaI2Str(Nw[i+l0), 10,8),11,31) ; 
SW.wFastTextiRe.12Str(Nb[i+lOJ, 10, B), 11,47), 
i:=i+l; 

end; 
end, 

Nwig Nblok 

procedure ScrollVensterN(var MenuColors ColorSeti Filenaam: string) i 
var Finished Boolean; 

SW Rawwinoow i 
f file of Real; 
Ne,NwfNb RealArray; 
i j n Integer; 

begin 
SW .l:ni tCustom (9.11, 67 , 211 MenuColors. wClear+wBordered+wAltFrame) ; 
SW.wFrame.SetFrameType( , "»_""'#1"); 

SW,wFrame.AddShadow(shBR, shSeeThru), 
SW.Draw; 
SW.SetCUrsOr(cuHidden) ; 
assign(!, f c: \refract\ '+Filenaam+' .rfr'): 
reset(f) ; 
i:=Oj n:=1; 
repeat 

seek(f,i+4); rea<l(f,Ne[n)); 
seek(f,i+5); read(f,NW[n)); 
•• ek(f,i+l0); read(f,Nb{n)), 
i:=i+11; n:;Jl+l; 

untileof(f); close(f); 
for n;"" to 50 do begin N.(n) ,'0; Nw[nJ ;.0; Nb[n);'O; end; 
SW. wFast'l'ext (, Meting Nedlen Nwig 
for i;.1 to 10 do 
begin 

SW,wFastText (Long2Str(i) , 1+1, 5); 
SW, wFastText(Re.12Str(Ne[i), 10, 8), i.l, 15); 
SW,wFastTe.t(R •• 12Str(Nw(ij, 10, 8), i+l, 311; 
SW.wFastText(ReaI2Str(Nb[ij, 10,8), i.l, 41); 

end; 
i:=1; 
Finished; =False; 
repeat 

case ReadKeyWord of 
$4800 Scrolll)'pN(SW,Ne,Nw,Nb,il; 
$5000 : ScroIlDownN(SW.Ne,Nw,Nb,i); 
$OllB ,Finished;-True; 

end, 
until Finished True; 
SW.Erase; 
SW.Done, 

end; 

Nblok 

, ,1,1) 

intege 

, ,1,1) 

',1,1) ; 

procedure ScrollUpE(var SW: RawWindowi var Et.Ep, Eco2, Eft En: 
integer} ; 

RealArray; var i 

begin 
if i>l then 
begin 

SW.ScrollVert (-1); 
5'11. wF.lstText {' Meting 

-j ',1.11; 
T[eel) p[mmHgJ 

5W.wFastText! I '+Long2Str (i_1)+1 . 12, 1); 
SW.wFastText (' '+ReaI2Str(St [i-IJ, 5, 2) ,2, 14); 
SW.wFastText (ReaI2Str(Ep(i-lj. 7,3) ,2,2.); 

C02 [ppm) 

SW.wFastText (' I.Rea12Str(Eco2{i-1] f 3.0)+' •. 2,37); 
1 ,.,. r' 11 1\ \ 

F[Pa) N[ 

SW,wFastText(ReaI2Str(En(i-l) ,10, 8) ,2,58); 
i:=i-1; 

end; 
end, 

procedure ScrollDownE{var SW: RawWindow; vat Et,Ep,Eco2/Ef,En~ RealArray; var i 
: integer): 
begin 

if i<41 then 
begin 

SW.ScrollVert(ll; 
SW. wFastText (. Meting 

-) ',1,1); 
T(cel] 

SW,WFastText (Long2Str (i+IO) ,11, 5), 

p(mmHgj 

SW,wFastText{ReaI2Str (Et[i+l0) ,5,2) ,11, IS); 
SW.wFastText {Re.I.Str(Ep[i+10), 7 ,3) ,11,26); 
SW,wF.stText(ReaI2Str(Ec02 [i+10] ,3, 0),11,39); 
SW,wF.stText (Rea12Str(Ef[i+l0J ,3,1) ,11,49); 
SW,wFastText (Real2Str (En[i+10] ,10,B) ,11, 58); 
i:=i+1; 

end; 
end; 

C02 [ppm) F[Pe] 

procedure ScroUVensterE(var MenuColors ColorSeti Filenaam: string); 
var Finished : Boolean; 

SW : RaWWindow; 
I ; file of Real; 
Et,Ep,Eco2,EI,En : RealArray; 
i,n : Integer; 

begin 
SW. InitCustom{5, 11,74. 21. MenuColors .wClear+wSortiered+wAltFra:me) ; 
SW.wFraJlle.SetFrameType(' h»_ ....... ), 
SW, wFrame ,AddShadow (shRR, shSeeThru); 
SW.Drawi 
SW,SetCUrsor(cuHidden) ; 
assign (f. 'c: \refract\ '+Filenaam+' .rfr'); 
reset (f) ; 
i:=O; n:=1; 
repeat 

se.k(f, i); reed(f,El[nl/; 
seek(f,i+ll; read(I,Ep[nl/; 
s.ek(f,i'2); read(f,Ec02(nl/; 
seek(f, i.3); read(f,Ef[n)), 
seekif,i+4); read(f,En[nl/; se.k(f,i+lIl; 
i :=-i+11; n:=n+1: 

until eol (f); c1ose(f); 

N[ 

for noon to 50 do begin Et[n] ,=0, Ep(n];.O; Ec02[nJ:.0; Ef[nJ:'O, En[n];=O; en 
d; 

S"tI.wFast'l'ext(' Meting 
',1,1) ; 

for i:::1 to 10 do 
begin 

T[cel) p[mmHgJ 

S'iI.wFastText (Long2Str ii) ,i+l,5); 
SW,wFastText (Rea12Str (Et (iI, $, 21, i+l, IS); 
SW.wFastText (Real2StdEp(i), 7,3), i.l,26), 
SW,wFastText (lteal2Str (Ec02 [i], 3,0), hi, 39), 
S'1l,wF.stText IReal2Str {EfU] ,3,1), i+I,49); 
SW,wFastText(ReaI2Str(En[i] ,10,81, i-I, 58); 

end; 
i::::1; 
Finished:=False; 
repeat 

case ReadKeyWord of ~ 
$4800 ; ScroIlOpE(SW,Et,Ep,Ec02,Ef,En,i); 
$5000 : ScrollDownEISW,Et,Ep,Ec02,Ef,En,i), 
$OllB : Finished: =True; 

end; 
unti 1 Finished True; 
S"t.!.Erase; 
SW.'Donei 

endj 

CO2 [ppmj FiPs) N[-) 

procedure ScrollUpB(var SW; RawWindow, vat' BtinIBtuit,BtbIBn: RealArraYi var i 
integerl; 

begin 
if i>l then 
begin 

SW.ScrollVert(-I) I 
S"f1.wFastText i' Meting 

,1,1) , 
Tin[celJ Tuit{cel) 

SW.wFastText{' '+Long2Stt'!i-l)+' ',2.1); 

Thlok[cel] 

SW.wF.stText(' '+ReaI2Str!Btin(i-l], 5, 2)" ',2,14); 
SW.wFastText(1 '+Rea12Str{:Btuitli-l].5.2}t' ',2.261; 
SW,wFastText(' ,.ReaI2Str(Btb[i-1J, 5, 21 +' ',2, 3B); 
SW,wFastText(ReaI2Str(Bn[i-l), 10, 5) ,2, 521; 
i:=i-1; 

end, 
end; 

N{-] 

procedure ScrollOOWnB{var SW: RawWindoWi vax Btin.Btuit,Btb.Bn: RealArray; var i 
! integer): 

begin 
if i<41 then 
begin 

SW.ScrollVert (1); 
SW. wFastText ( , Meting 

,1,1) ; 
Tin[celj 

SW.wF.stText(Long2Str (i+l01, 11,5); 

Tuit[ce1) 

SW.wFastText iReaI2Str(Btin(i+l0J, 5, 21,11,15); 
SW,wFastText(Rea12Str(Btuit[i+l0) ,5,2),11,28); 
SW,wFastText(ReaI2Str(Btb[i.IO), 5, 2),11,40); 
SW.wFastText(Real2striBn[i+l0], 10, 8),11,52); 
i:;i+1; 

end; 
end; 

Thlok[cel) 

procedure ScrollVensterB(vax MenuColors : ColorSet; Filenaam; string); 
var Finished ; Boolean; 

SW RawWindow; 
f ; file of Real; 
Btin.Btuit,Btb,Bn : RealArray; 
i.n : Integer; 

begin 
SW.InitCustOil {lO,U. 72,21/ MenuColors, wClear+wBordered+wAltFrame) ; 
SW.wFrame.SetFrame'1'ype(' h»_ ... .,U.); 
SW.wFrame.AddShadow(shBR, shSeeThru); 
SW.Drawi 
SW.SetCUrsor{cuHidcien) ; 
assign(f. 'c: \refract\' +Filenaa.m+' ,rfr'): 
reset(f) ; 
i~=O; n:=l; 
repeat 

seek(f,i+?); read(f,Btin[nll; 
seek(f,i.8); reed(f,Rtuit[n)); 
seek(f,i+9); read(f,Btb[nl/; 
seek(f, i+10); .ead(f,Bn[n)); 
i:=i+ll; n:=n+l; 

until ""fifl' close(f); 

11[-) 

for n;'n to SO do begin Rtin(n) ;.0; Btuit [n] :=0; Btb[n) ;·0; Bn[n) ,,0, end; 
SW.wFastText(' Meting Tin[celj Tuit[cel) Thlok(cel] N[-) 

,I) ; 
, ,I 



begin 
SW.wFastText{Long2Str (il, i+1, 5}; 
SII/,wFa.tText (ReaI2Str(Btin[il ,5,21, hI, 151; 
SII/,wFastText (Rea12Str(Btuit [ii, 5, 21, i+1, 2al; 
SII/,wFastText (R •• 12Str(Btblil, 5, 21, hI, 401, 
SII/,wFastText (R •• 12Str(Bn[il.lO, 8], i+1. 521, 

end, 
i:=1; 
Finished:=False; 
repeat 

caSe ReadKeyWord of 
$4800 ; ScrollUpB (SII/,Btin,Btuit,Btb,En. il , 
$5000 ; ScrollDownB (SII/, Btin, Btuit ,Bth, En, i) , 
$OllB ; Finished: =True, 

end; 
until Finished = True; 
SW.Erase; 
SW.Done; 

end; 
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procedure VensterKtvar MenuColors : ColorSet; var L array of real: 
19.51 : Realj Keuze : Boolean}; 

var W : RaWWindowj 
begin 

W. InitCustom(23, 12, S5 , 16,MenuColors , WClear+wBordered+wA1tFrame) ; 
W.wFrame.SetFrameType{; -» ... """" •• '); 
\'I,wFrame,AddShadow(shBR, .ilSeeThrul; 
W.Draw; 

W,SetCursor(cul!iddenl, 
if Keuze '= True then W.wFastText{'Kalibratie aan hIok' ,I,2l 
else W.wFastTextt tKalib.ratie aan Edlen' ,1$2); 
W.wFastText('LgetU;: '+Rea12Str(Lg*1000.7.4)+' rom',3,a); 
W,wFastText( 'Standaard afwijking • ·.Rea12Str(Sl'lOOO,6,4)+' nun', 5, 21; 
W.Oraw; 
Repeat until Readkey = Char(271; 
\'I. Erase; 
VI. Done; 

end, 

function InitEntryScreen7 (var ES7 : EntryScreen; 
var UR ! UserRecord; 
var EsColors : Co!orSet) Word; 

const 
Framel = ' ··»_"''''11''<; 
WinOptions = wBordered 4 wClear+WUsetContents; 

begin 
with ES7 do begin 

if not InitCustom(27, 12, 52, 16. EsCalors. WinOptians) then begin 
InitEntryScreen7 := Initstatus; 
Exit; 

end; 

wFrame.SetFrame'l'ype(Framel} ; 
wFrame,AddShadow(silSR. shSee'l'hru), 
esOptionsOff(esMousePage) ; 
SetWrapMode(StopAtEdges) , 

{idVoor; J 
esFieldOptionsOn (ef5eepOnError i i 
AddStringField ( 

'Voor; I, 1. 1. 
'=',1,7,20. 
hivoor I UR. Vaar); 

esFie1dOptionsOff (efBeepOnError); 

(idOnor;) 
esFie1dOpticnsDn (e£BeepOnError) ; 
AddStringField ( 

'Door:'. 3, I. 
'=',3,7,20, 
hiDoar. UR. Door) ; 

esFieldOptionsOff(efBeepOnError) ; 

(idDatum: ] 
esFieldOptionsOn(efSeepOnError) ; 
esFieldOptionsOff (efTrimBlanks); 
AddDateFie1d( 

'Datum!', 5, 1, 
'dd/mm/yyyy', 5, 8. 
hiDatum, MinDate r MinDate, UR.Datum) j 

ElsFieldOptiQnsOn (efTrim81anks) i 
esFieldOptionsOff lefBeepOnErrorl ; 

InitEntryScreen7 :;: RawErrar; 
end; 

end; 

procedure Venster13egin(var W : RawWindow; var MenuColors : ColorSetl; 
begin 

w. InitCustom(20, 10. 58 ,19 tMetl.uColors, wClear+wBOrdered+wAltFramel ; 
W,wFrame.SetFrameType(' -»_ .... ""'); 
\'I,wFrame,AddShadow(silSR. silSeeThrul; 
W,Drawi 
W, SetCUrsor (cuHidd-en I i 
W.W'FastText( 'Re£ractometerbesturing WE' ,1,71 j 

W,wFastText('T'.b.v.: Blokrefractometer' ,3.11; 
W.wFastText(' .. Wigrefractometer'/4,l); 
W.wFastText( I ailen-meting' ,5.l}; 
W.wFastText(' - Ka1ibratie wigrefractometer' I 6, 1) i 
W.wFastText( 'Door: T. Cuijpers I ,8,1) i 
W.wFastText(' Kerkstraat 41',9",1); 
W,wFast'l'ext(' 6114 JT SUS'l'EREN',lO,ll; 
\'I,llraw, Deley(12000); 
w.Erase; 
W.Donej 

end; 

end, 



UNIT <dlen; 

INTERFACE 

USES ASYlIC4U, 
Dos, 
OpCrt, 
OpString, 

FUNCTION F.rvr •• givr_:STRImi : STRING, 

PROCEDURE paropdriopdr:STRING); 

FUNCTION C02: Real; 

FUNCTION Druk:Real, 

FUNCTION Tempikanaal integer) :Real; 

IMFLE!!ENTATION 

FUNCTION Farvraagivraag:STRINGJ :STRING; 
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(Voor het sturen van een vraag naar de drukmeter. Er moet weI een 
antwoord volgen. Indien geen antwoord wordt gegeven dient men de 
procedure 'Paropdr' te gebruiken. ) 

VM comklaar,inge1ezen,stop: BOOLEAN; 
letter CHAR; 
antwoord,antw srRING-{30]; 
test, t INTEGER; 

BEGIN 
Async_Init; 
antw:=' f; 
letter:::.' t: antwoord:=" i 
t:=l; vraag:=vr_.J13+i10, 
comklaar::e:Async3>penU,1200. 'N' ,8,1); 
IF comklaar=TRUE 
THEN 

BEGIN 
Async_Send_String ivraag) ; 
WHILE iletter<>CHARllOil DO 
BEGIN 

ingelezen!zAsync_Buffer_Check(letter} ; 
WHILE lingelezen=FALSE) DO Ingelezen:=Async_Buffer_Checkiletter); 
antwoord: =antwoord+letter; 

END; 
WHILE t<=LENGTH{antwoordi-2 DO 
BEGIN 

antw: =antw+antwoord[t) i inciti; 
END; 
Parvraag: ::antw; 

END 
ELSE Parvraag:='Communicatie niet tot stand gebracht' ; 
Async_Close; 

END; 

PROCEDORE Paropdr I opdr: STRING) ; 
{Voor het sturen van een opdracht waarbij geen antwoord 
te worden ontvangen. Men moet erop letten dat geen 
vraag/opdracht wordt gegeven alvorens de drukmeter de eerste 
heeft verwerkt. Gehruik een DELAY. } 

VAR comklaar: BOOLEAN; 
BEGIN 

AsyncJnit; 
opdr: =opdr+#l3+IHO; 
comklaar:=-Async_Open{lj 1200. 'N' • S. it; 
if comklaar then write(comklaar); 
As:;nc_Send_String (opdr) ; 
Async_Close, 

END; 

FUNCTION C02: REAL; 
V1IR A,B{,i): BYTE; 

C ,WORD, 
volt: REAL; 

BEGIN 
A:·pQRT[$3001; B:=PORT [$3011; 
C:=A+256+(S AND SF); 
volt:=O.OOOS'C; 
C02: =30001'volt; 

END; 

FUNCTION Druk: Real; 
'1M hI :STRING(20]; 

h2 :Float; 
BEGiN 

hl:=Parvr_I"OIOOP3') ; 
Deletelhl, 1. 5); 
if Str2Reallhl. h2) =True then Druk: .h2 
else Druk:=999.999; 

END; 

FUNCTION Templkanaal integer) :Real; 
'1M A,B , Byte; 

T : Real; 
BEGIN 

(Kanaal kenze, not data HOLD) 
PORT(SlB7] :.$92; 
PORT(SlB6] :=$10+kanaa1; 
DELAY(8000); (Installen temperatuur) 
(Wachten op data READY) 
WHILE lPORT!$1S5] AND 128)=128 DO; 
(Kanaa1 kouze, data HOLD] 
POR'l'[SlB6] ,=kana.l; 
(Inl,zen BCD-w.arden: PM •• PA3=O.Ol; PM •• PA7=0.1; PBO .. FB3-1; PB4 .. PB7=lO) 
A: =PORT($1E4) ; B:=PORT($lB5]; 
(Kanaal keuze, not data HOLD) 
PORT($lB6] :'$10+kanaal; 
T:.IO'(B AND $FO)116+IS AND $OF)+O.l'IA AND $FO)I16+0.01'(A lIND $OF); 
(Temperatuurcorrectie doorvoeren) 
{O.l1 erbij optellen omdat andere NEWPORT is aangesloten} 
CASE _1 OF 

1 : Temp:'T+O.342J+0,11 
2 : '1'emp:='1'+0.4217+0.11 
3 : Temp:='1'+O.2460+0.1l 
4 : Temp: =T+O .0250+0.11 
5 '1'emp:=T+O.2757+0.11 
6 Temp:='1'+O.224l+0.11 

END; 
END; 

END. 
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unit BESTUUR; 

interface 

useS 
OpCrt, 
EDLEN, 
lISYNC4U, 
HPLASER; 

const Golflengt.=632. 991354e-9 (Golflengte in 1m] voor HP 5519l\); 

type 
EdlenR.cord = 

record 
Temperatuur 
Druk 
CO2 
F 
N 

end; 
BlokRecord = 

record 
LucbtTempln 
LuchtTempUit 
BlokTemp 

: Realj 
: Real; 
:: Reali 
: Real; 
: Real; 

: Real, 
: Raal, 
: Real; 
: Reali 

EdlenRecordllrray = array(l .. 80] of EdlenRecord; 
BlokRecordArray = array[!. .80] of BlokRecord; 
RealArray • array(!. .80] of Real, 

function Pirani: Integer; 

procedure Bloklnitialisatie; 

procedure EdlenMeting(var ER ! EdlenRecordArray; i ; integ-er); 

procedure Wig:Meting(var WM/WT : RealArray; i : integer; WigLengte : Real) i 

procedure BlokMeting(var BR : BlokRecordArraYi i : integer; BlokLengte : Real); 

procedure BerekenKalibratie(var L : RealArray; var LgI Sl ; Real; Filenaam : stl' 
ing; Keuze : Boolean); 

implementation 

function Firani: Integer i 
begin 

Plrani :=FORTIS302]+Z56' IFORT(S303j and $F}; 
endi 

procedure Bloklnitialisatie; 
val' vacuumdruk integer i 

S,SVorig : longint; 
SE : real; 

begin 
{Voorbereidead werk blokrefractOllleter} 
PORT($309] :=$86; {Koofdschakelaar in, klep 1 en 2 open) 
delayllOOO) ; 
(Testen of doseerklep dicht is, %0 niet: alsnog sluiten) 
if IPORT[$310] end 1).0 then 
begin 

[Aanzetten motor t.o.v. dichtdraaien doseerklep} 
PORT 1$300] :=$33; PORT[$30l) :=$0'); (-3 volt = -50 volt) 
while lPORT[$310) and 1)=0 do; 
PORTI$300) :.$00; PORT ($30l] :=$08; [0 volt = 0 wlt) 

end; 
{Wachten tot vacuum heerst} 
vacuumdruk:.4095; 
repeat 

vacuumdruk: !;pirani; 
writeln (vacuumdruk) ; 

until vacuumdruk<600; 
{Reset laser} 
InitLaseriExt_Receiver) ; 
PORT[$309] :=SSC; (Klep 1 en 4 open, ov.rig. dicht) 
delay(400) ; 
ResetLaser (!xt_Recei verI; 
{Aanzetten motor t. b. v. opendraaien doseerklep} 
PORT [$3001 :'$ec; FORT[$301] :'SOC; [.3 volt. +50 volt) 
delay (')0000) ; 
PORT($300] :=$00; PORT ($301] :=$08; (0 volt = a volt) 
{Doseel'klep open laten en wachten tot meetkanaal op 1 bar is} 
LaserMeting(Ext_Receiver,Si; Svorig:;:O; 
while S>SVorig do 
beqin 

Svoxig:=Sj 
LaserMetingIExt]eceiver,S) ; 
delay1200001; 

endi 
(Doseerkraan helemaal openen) 
PORT[$)OO] :=$ec, PORT(,301] :=$OC, [+3 volt = +50 volt) 
while (PORT[$310] and 21.0 do; 
PORT[$lOO] :=$00; PORTI$301] :.$08; [0 volt = 0 volt) 
PORT[$309] :=$85; (IUep 1 en 3 open, overige dicht) 
delayllOOO) ; 
PORT[$l09] :.$95; [Rlep 1 en 3 open, overige ditht; pompje sanJ 
delay(60000); (Wachten tot meen""""l hel_l doorspoeld isJ 

end, 

procedure EdlenMetingivar ER : EdlenRecordArray; i ! integer); 
vaT Tom,Tn,Td,Tc,D : Real; 
begin 

{Edlen-meting uitvoeren} 
ERli] .Druk:=Druk+15/Bl.322, (Inlezen druk in am Kg en correcti. NMI) 
ERli] .C02:=C02; (Inlezen C02-gen,lte in ppm) 
(Inlezen Tom, Tnat en Tdroog] 
Tom:=Temp(1); Tn:.T_(2), Td:-Temp(3); 
{Berekenen correctie ternperatuur + berekenen waterdampdruk) 
Tc: =4 .194S39+0. 4241899S'Tn+l. l08B6e-3'SQR ITn) +4. 412944e-4'SORITnI'Tn; 
ER[il .F:'ITc-O. S' lTd-Tn)) '133 .l22; 
ERlil·Temperatuur:=Tom; 
D:.O .27651756e-3' (1+0. S4E-6' IER (i] . C02-300) ) ; 
ER[i].N:-l+D'O.104127E-4'133 .322'ER[i] . Druk! (1+0. 3671E-2'ER{i]. T_eratuur) -0. 

36353E-9'ER[i] .F; 
end; 

procedure WigMeting(var WM,\fl' : RealArray; i : integer; WigLengte : Real}; 
begin 

{Wig-meting uitvoeren. nog nader in te wllen} 
WM(i] :=1.000')1235; 
WT[i] : -14000; 

end; 

procedure BlokM'eting(va:r BR : BlokRecordArraYi i ; integer; SlokLengte : Real); 
const dn_dT=9.173ge-7; (C=400 ppm; p=lOe5 Fa, '1'=20.00 C) 

do_dp=2.682Se-9; (C=400 ppm; T=20.00 C) 
vax: S, Tgem. Tom, Vacuumdruk, VacuumCorrectie : Real ; 

Vacuumdigitaal : Integer; 
be in 

{De berekende brekingsindex is aangepast aan de omgevingstemperatuur!} 
(De aanpassing vindt plaats middels dn/dT van de Edlen-f()rmule) 
fEr vindt bovendien correctie plaats VQor de mate van hat vacuum) 
Tom:=Temp(l) ; 
BR(i].LuchtTe.mpIn:=T_141; 
BR(i].LuchtTempUit:='l'_151; 
BR(i] .Blok'l'_:=T_(61; 
Vacuumdigitaal:=Pirani; (Inlezen druk in referentiekanalen) 
Vacuumdruk: =1. 23e-3-1. 31e-3'Vacuumdigit •• I+l. 31e-5'sqr(Vacuumdigitaall-2. 1.-8' 

Vacuumciigitaal *sqrIVacuumdigitaal); 
vacuwnCorrectie: =dn_dp*Vacuumdruk; {Correctie voar restdruk in referentiekanal 

en) 
ExtendedLaserMeting I Ext_Receiver f 5) ; 
Tgem:=(BRli) . LuchtTe.mpIn+BRli] .LuchtT_Uit) /2; 
BlokLengte:=lh2.4e-5' IBRlil .Blok'l'_-201I'BlokLengte; 
BR Ii] .N:=l. (S'Golflengte/ (BlokLengte'128) } 'dn.dT' (Tom-Tgem) +VecUUlllCorrectie; 

end; 

procedure BerekenKalioratie(var L : RealArray; Val: Ly, 
ing; Keuze : Booleanl; 
vax: f : file of Real; 

i,h, t ; integer; 
KIN : real, 

begin 
assign(f, 'c: \refract\ t +Filenaam+~ .rfrl); 
r.setlf); i:=O; t:'l, Lg:=O, 51:=0; 
if Keuze = True then h:=lO else h;:t4; 
repeat 

seek(f,i+6) i read(f,Kl; seek(f,i+h); read[f,N}; 
L[t] :'K'Golflengte/ (128' IN-l»); Lg:=Lg+Llt]; 
i:",hll; t:=t+l;: seek(fsi+10); 

until eoflf); close(f); 
Lg:=LgI It-I}; 
for i:=l to t-l do Sl:=Sl+sqrIL(i)-Lg}; 
Sl:=sqrt(Sl/ (t-i)); 

end; . 

end. 

S1 : Real; Filenaam : str 
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unit hplaser: 
interface 
uses OpDos; 
const {Read-registers} 

Flag 
Status 
ADCRead 
PositionO 
positionl 
Position2 
Position3 
AqB_Status1 
AgB_Status2 
AgB_CountD 
AqB_countl 
Accumulated_PositionO 
Accumulated_Positionl 
Accumulate<CPosition2 
Accumulated_Position3 
{Write~registers} 
Axis_Reset 
OVerflow_Reset 
Interrupt..Reset 
RLOL_Reset 
GALReset 
GA1]gm 
GA2_M •• t 
GA2_pgm 
Command 
ADC_Start 
OffsetO 
OffseU 
Offset2 
Offset3 
ClipmaskO 
Clipmask1 
Controll 
Contro12 
AqBJlo<!_Val0 
AgB_IIod_Vall 
COlltroB 
Contro14 
TimerO 
Timerl 
Timer2 
Timer_Control 
Ext_Receiver 

• $0000, 
• $OBOO, 
• $1000; 
• $1800; 
» $1801; 

$1802; 
• $1803; 
= $2000; 
= $2001; 
• $2002; 

$2003, 
$2800, 

= $2801; 
= $2802; 
= $2B03, 

= $0000; 
= $0001, 
= $0002, 
• $0003; 
= $0400, 
= $0401; 
= $0402; 
• $0403; 
= $0800, 
= $1000; 
= $1800; 
• $1801, 
= $1802; 
= $1803; 
= $lFEA; 
= $lFl!lI; 
= $2000; 
= $2001; 
= $2002; 

$200l; 
$2800; 

= $2801, 
= $3000; 
= $l001; 
= $3002; 

SlOOl, 
• $104; 

procedure InitLaser (KaartAdres: integer) ; 

procedure ResetLaser(KaartAdres; integer) ; 

procedure merMeting fKaartAdres: integer; vaz: M:Longint); 

procedure ExtendedLaserMeting{KaartAcires:integer; var M:Real); 

implementation 

procedure InitLaser {KaartAdre.s:integerl; 
begin 

while IPORT(KaartAdres+Status] eod 2)=0 do; (Wachten op warm-up l .. er) 
{Resetten registers na warm-up} 
PORT[KaartAdres+Cverflow]eset] :=$01; PORT[KaartAdres+Cverflo,cReset) :=$00; 
PORT(KaartAdres+lnterrupCReset) :=$01; PORT [KaartAdres+ Interrupt_Reset) :.$00; 
PORTlKaartAdres+RLOL_ResetJ :=$01; PORT(KaartAdres+RLOL_ResetJ :=$00; 
PORT[KaartAdres+ClipmaskOJ :=$00; PORT!KaartAdres+Clipm.skl] :=$00; 
PORT[KaartAW:es+Command): ;:$El; (Instellen interrupts en initiele telwaardel 

eod; 

procedure Re.setLaser{l<aartAdres: inteqerl j 

begin 
{Reset ten van telwaarde:- alle tel registers O} 
PORT[KaartAdres+llxis_Reset] :=$01; PORT!Ka.rtAdres+IIx!s_Reset] ;=$00; 

end; 

procedure LaserMetinglKaartAdres: integer; var M;Longintl; 
var IPVO, IPV1. IPV2, IPV3 : Byte; 
begin 

PORT [KaartAdres+Contro12) : =$08; {Lasermeting activelen} 
{ PORT [Slave+Contro12) :=$08; {Lasermeting activeren} 

while IPOR'I'!KaartAdres+AqB_5tetus2] eod $081=1 do; {Wachten op einde meting} 
{ while IPOR'I'{Slave+AqB_Status2] eod $08l=1 do; {Wachten op .inde meting; 

IPVO:=PORT[Ka.rtAdres+PositionO] ; 
IPVl :=PORT[KaartAdres+Positionl] i 
IW2: = PORT [Kaa:rtAdres+Position2] ; 
1M !"'-PORT{KaartAdres+Position3}; 
if IIPV3<>$7F1 then M:=IPVO+256'IPV1+65536'IPV2+16777216'IM 
else M:=IIPVO-$FF-$01)+256'IIPV1-$FF;+65536' {IPV2-$FFl+1677721S'IIM-$7Fl; 

end; 

procedure ExtendedLaserHeting{KaartAdres:integer; var M: Real 1 i 
var 1WO. IPVl, IPV2, IPV3 Byte: 

APVO, APVl. APV2, APV3 : Byte; 
IPV,Al?V ! Longintj 

begin 
{Gewenste extended resolutie instelleni hier: 51 
PORT[KaartAdres+Timer_Controll : =$32; 
PORT [KaartAdres+TimerO) : ;;;$08; 
PORT [KaartAd<es+TimerOI :=$00; 
{Extended resolutie uitschakelen) 
PORT[KaartAdres+Contro14] :=$00; 
{Gewone meting dom} 
PORT (KaartAdr.s+Contr012] : =$08, 
while I PORT [KaartAdres+AqB_Status2] and $08)=1 do; (Wachten op einde meting) 
lPVO ::PORT [KaartAdres+PositionO] j 
1M :=PORT[KaartAdres+Positionl]; 
IPV2:=PORT[KaartAdres+Position2] i 
1M: =PORTtKaartAdres+PositionJ] : 
(IfV' schrijven naar offset-registers} 
PORT[KaartAdre.+OffsetO] :=IPVO; 
PORT[KaartAOres+Offsetl) :=IPV1; 
PORT(KaartAdres+Offset2] :=IPV2; 
POR'l'[KaartAdres+Offsetl] :'IM; 
{Inschakelen extended resolutie} 
PORT [KaartAdres+Contro141 :=$03; 
{Starten extended resolutie-meting en waehten op einde} 
PORT[KaartAdres+Contro13] :.$ff; 
while (PORT{KaartAdres+Flag) eod $40) =0 00; 
{Inlezen accumulatieve positie-waarden} 
APVO: =PORT [KaartAdres+Accumulated_positionO ) ; 
AM: =POilT[KaartAdres+Accumulated_Positionll ; 
APV2: =PORT [KaartAdres+Accumulated_position2] ; 
AW3; =PORT tKaartAdres+AccumulatetCposi tionl] ; 
(Fouten detectie) 
if IPORT[KaartAdres+Accumulated_PositionO] eod $01;=1 then 
begin 

writeln('t-u ERROR ***1); 
readln; 

end; 
if IIM<>$7F) then IPV:.IPVO+256'IPVl+65536'IPV2+16777l16'IM 
else IPV:=IIPVO-$FF-$Oll+256'(IPV1-$FFI +65536'IIPV2-$FF)+lS777216' (IPV3-$7F), 
'~, , , 

else APV:=(APVO-$FF-$Ol ;+256' (APV1-$FF) +65536'1APV2-SFF; +16777216'1APV3-$FF; ; 
1I:=IPV+IAPV/:llS; ; 
{Extended resolutie uitschakelen} 
PORT (KaartAdres+Contro141 : =$00; 

eod; 

eo<!. 
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(----------------------------------------------------------------------) 
( ASYNC4U.PAS ) 
( ) 
{ This is a faithful translation of the famous ASYNC.INC by Michael } 
( Quinlao into a Turbo 4.0 unit. No extra frills, no modification of ) 
{ types. nothing' fancy. But with this code you should be able to } 
( delete your $1 ASYNC. INC directive. add a USES ASYNC4U statttnent, } 
{ and recompile your existing program. If you want to add support } 
{ for more ports, other computers, or change to use the new data } 
( types. all good ideas, go right ahead, With this you. don't have to. ) 
( ) 
( Scott GuIVel', IIovember 29 1987 ) 
( ----------------------------------------------------------------------) 
( ) 
( ASYNC.Il/C ) 
( ) 
{ Async Communication Routines } 
( by Michael Quinlan ) 
( with a bug fixed by Scott Herr ) 
( made ?Cjr-compatible by VI. M. Miller ) 
I Highly dependant on the IBM PC and PC OOS 2.0 ) 
( ) 
( based on the OOMBTERII program by CJ Dunford in the January 1984 ) 
( issue of PC Tech Journal. ) 
( ) 
( Entry points: ) 
( ) 
( Async_Init ) 
{ Performs initialization. } 
( ) 
{ Async_OpentPort, Baud: Integerj } 
( Parity: Char; ) 
r WOrdSize. StpBits : Integer) : ~oolean } 
{ Sets up interrupt vectoTt initialies the COM port for j 
( processing. sets pointers to the buffer. Returns FALSE if COM ) 
( port not installed. ) 
( ) 
( ilsync_Buffer_Checkivar C : Chari : Iloolean ) 
{ If a character is available, returns 'rRUE and moves the } 
{ character from. the buffer to the parameter ) 
{ Otherwise, retums FALSE } 
( ) 
( AsynC_Send!C: Chari ) 
{ Transmi ts the character. } 
( ) 
( Async_SenUtring is : LEtr) ) 
[ Calls Async_Send to send each character of S, ) 
( ) 
{ Async_Close 1 
( Turn off the COM port interrupts. ) 
( * *MUST* '* BE CALLED BEFORE EXITING YOUR PROGRAM; otherwise you } 
{ will see some really strange errors and have to re-boot. } 
( ) 
( ---------------------------------------------------------------------- ) 

($B-I ( Short circuit boolean ON J 
($1-) ( I/O hocking OFF) 
($R-) ( Range checking OFF) 
!$S-) ( Stack checking OFF ) 
($V-) ( Var-str checking OrF) 

UNIT ASYNC4U; 

INTERFACE 

USES Dos; 

( global declarations 

type 
LStr = String (255] ; {generic string type for parameters 

const 
Async_Bufferjlax • 4095; 

var 
Asytlc_OriginalVector : pointer; 
Async_Buffer : Array(O .• Async_Buffer __ l of char; 

Async_Open]lag 
Async_Port 
Async_Base 
Async_Irq 

: Boolean; 
integer, 

: Integer; 
: Integer; 

( true if Open but no Close ) 
( current Open port number 11 or 2) 
{ base for c:uttent open port ) 
{ irq for current open port } 

Async_Buffer_Overflow : Boolean; (True if buffer overflow has happened ) 
Async_Buffer_Used : Integer; 
AsyncJ(axSufferUsed : Integer; 

( Async_Buffer is empty if Head. Tail ) 
Async_Bu£fer_Head : Integer. {toen in Async_Buffer to put next chaT 1 
Async_Buffer_Tail ; Integer; {Locn in Async_Buffer to get next char } 
Async_BufferJiewTail : Integer; 

natafile; Text; 
Canst oatanaam=ID: \turbo5\maho\command.dta'; 

( ---------------------------------------------------------------._----------- ) 
( USER CALLABLE ROUTINES ) 
(----------------------------------------------------------------------------) 
procedure Async_Init; 
{ initialize variables } 

procedure Async_Close; 
{ reset the interrupt system when OART interrupts nQ longer needed } 

function Async_Open (comPort 
BaudRate 
Parity 
WordSize 
StopBits 

( open a communications port 1 

: Integer; 
: Integer; 
: Char; 

Integer; 
Int~erJ : Boolean; 

function Async_Buffer_Chec!t(var C : Char) : Boolean; 
{ see if a character has been received; return it if yes} 

procedure Async_Send!C : Char); 
( transmit a character ) 

procedure Async~end_String{S : LStr); 
{ translllit a string } 

{-------------------------------------------.-----.--------------------------) 
IMPLEI!ElI'l'ATlOll 

const 
UART_THl! • $00; 
UART_RBR • $00; 
UART IER • SOl: 

{ offset from base of UART Registers for IBM PC } 

last modified: 11-05-1989 15:22:12 
UART_LCR • $03; 
UAAT_MCR • $04; 
UART_LSR • $05; 
llAAT_MSR • $06; 

page: 1 

IS088_IMR = $21; (port address of the Interrupt Mask Register } 

var 

Async_BIOS_Port_Table ; Array[l. .2j of Integer absolute $40:0; 
{ This table is initialized by BIOS equipment determination 

code at boot time to contain the base addresses for the 
installed async adapters. A value of () means -not in
stalled.' } 

const 
AsyncJi",,_Bauds • 8; 
Async_Baud_Table : array [1. .AsyncJium..Baudsj of record 

Baud, Bits integer 
end 

• liBoOO:110; Bits:$OO), 
IBaud:150; Bits:$201, 
iBaud: 300; 8i t., $40 I . 
IBaOO:600; Bits:$601, 
(Baud:1200; Bits:$80), 
IBaud:2400; Sits:$AOL 
IBaud:4800; sits:$COL 
IBaud:S'OO; Sits:$EO)); 

PROCEDURE Oisablslnterrupts; Inlins ($FA (cli) ); 
PROCEDURE Enablelnterrupts; inlinel$FB (sti) ); 

(MACROS) 

procedure BIOS_RS232_lnit(ComPort, ComParm : Integer); 
( Issue Interrupt $14 to initialize the llAAT ) 
{ See the IBM PC Technical Reference Manual for the format of ComParm } 
vax 

Regs : registers; 
begin 

with Regs do 
begin 

ax ;: ComParm and $OOFF; {AH=O; AL=ComParm } 
dx := ComPort; 
Intrl$H, Regs) 

end 
end; ( BIOS_RS232_Init ) 

ISR - Interrupt service Routine 

procedure Async_Isr; INTERRUPT; 
( Interrupt Service Routine ) 
{ Invoked when the UART ~ received a byte of data ftom the 

communication line } 

{ re-written 9/10/84 to be entirely in machine language; original source 
left as cotlUllents } 

begin 

Inline! 
$FB/ I STI ) 

( get the incoming character } 
( Async_Buffer (AsynC_BUffer_Headj : = Chr !port (UART_RBR + Async_Basell; 

$8B/$16/Async_Basel ( MOV nX,Async_Base ) 
$ECI ( IN AL,1lX I 
$8B/$lEIAsync_Buffer_Headl ( HDV BX,Async_Buffer_Head ) 
$881$87/Async_Bufferl ( MOV AsyncJ!uffer(BXj ,AL ) 

( Async_Buffer_NewHead :. Async_Buffer_Head + 1; ) 
$43/ ( INC ax ) 

( if Async_BufferJiew!lead > Async_Buffer_Max then 
Async_Buffer_New!!ead := 0; ) 

$811$FBIAsync_Bufferjlaxl ( CMP aX,Async_Bufferjlax ) 
$7E/$021 { JLE LOOl I 
$33/$DB/ ( XOR BX,ax ) 

( if Async_Buffer_New!!ead • Async_Buffer_'l'ail then 
Async_Buffer_Overflow := TRUE 

else) 
[L001:) 

$3BI$IE/Async_Buffer_Taill ( CMP BX,Async_Buffer_'rail ) 
$75/$081 ( JNE LOOl ) 
$C61$06/Async_Buffer_OVerflow/$011 ( w:N Async_Buffer_Overflow,l ) 
$90/ ( NOP generated by assembler for some reason 

$EBI$16! ( JMP SHORT L003 ) 
( begin 

Async_BufferJ!ead :. Async_Buffer_lIew!!ead; 
AsyncUruffer_Used := Async_Buffer_Used. + 1j 
if Async_Buffer_Used > Async.,l!exBuffeIUsed then 

Async_MaxBufferUsed :. Async_Buffer_Used 
end; ) 

(L002:) 
$89/$lEIAsync_Buffer_Headf 
$FFf$06IAsync_Buffer_llsed/ 
$8Sf$lE/Async_Buffer_Usedl 
$3BI$IE/Async_MaxBufferUsed/ 
$7E/$041 
$891$lE/AsyncjlaxBufferllsedl 

(L003:) 
{ disable interrupts } 

$FA/ 

( MOV Async_BufferJ!ead, BX ) 
( Il/C Async_BUffer_Used ) 
( HDV BX,Async_Buffer_Used I 
I CMP BX,Async_MaxBufferUsed ) 
( JLE L003 ) 
( IIDV Async_MaxBufferUsed.BX ) 

( CLI ) 
( Port($20) :. $20; ) 

$BO/$20/ 
{ use non-specific EOI 

( IIOV AL,20h J 
$E61$20 

) 
end; ( Async_Isr ) 

procedure Async_Initi 
{ initialize variables J 
begin 

Async_Open_Flag :;; FALSE; 
Async_Buffer_OVerflow ,. FALSE; 
Async_Bu.ffer_Used := 0; 
Async __ BufferUsed :. 0; 

end; { Async_Init ) 

procedure Async_Clo,se; 

( OUT 20h,AL ) 

{ reset the interrupt system when UART interrupts no longer needed } 
var 

i, m ! Integer; 
begin 

if Async_Open]leg then 
hapin 

disable the 18 on the 8259 
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Port (180BB_INRJ ; ( get the interrupt mask register ) 

m ;= 1 shl Async_Irq; ( set mask to turn off interrupt 1 
Port(I8088_INRl i or ., 

( disahle the 8250 data ready interrupt 
port(UART_IER + Async_Base) :; 0; 

( disable OUT2 on the 8250 I 
Port (UART~CR + Async_BaseJ :#- 0; 
Enablelnterrupts; 

SetlntVec{Async_Irq + 8,Async_OriginalVector); 

{ re-initialize our data areas so we know the port is closed 1 
Async_Open_Flag := FALSE 

end 
end; { Async_Close } 

function Async_Open{ComPort Integerj 
BaudRate Integer; 
Parity Chu; 
WordSize Integer; 
StopBits Integer) Boolean; 

{ open a communications port } 
vat 

CamParm : Integeri 
i, :m : Integeri 

begin 
if Async_OpeIl_Flag then Async_Close; 

if (ComPort = 21 end (Async_BIOS_Port_Table[2] <> 0) then 
Async_Port : '=" 2 

else 
Async]ort := 1; (default to COIIl J 

Async_Base :; llsync_SIOS_Port_Table[Async_Portl; 
Async_Irq :; Hi (llsync_Base) + 1; 

if IPort [UART_IIR + Async_Base] and $00P8) <> 0 
then 
Async_Open : = FALSE 

else gewijzigd 6/3/89 
if true then 

begin 
Async_Buffer_Head := 0, 
Async_Buffer_TaU := 0; 
Async-.suffer_Overflow := FALSE; 

( Build the C"",Parm for RS232_Init 1 
{ See Technical Reference Manual for description 1 

ComParm : = $0000, 

( Set up the bits for the baud rate J 
i := 0; 
repeat 

i :"" i + 1 
until Illsync..,Baud_Table(il.Saud • SaudRatel or Ii ; Async_Num_Bauds); 
ComParm := ComParm or Async_Baud_Table[i] .Bits. 

if parity in ['E', 'e'l then ComParm := ComParm or $0018 
else if Parity in ['0'. '0' 1 then ComParm := ComParm or $0008 
else Coml?arm := ComParm or $0000; {default to No parity 1 

if W'ordSize ;;: 7 then ComParm ;= ComParm or $0002 
else ComParm := ComParm or $0003j {default to 8 data bits} 

if StopBits 2 then ComParm := ComPatm or $0004 
else ComParm :; CamParlil or $0000; {default to 1 stop bit I 

{ use the BIOS COM port initialization routine to save typing the code} 
BIOS_RS232_InitIAsync_Port - I, ComPar1lll; 

GetlntVec (Async_Irq -+ 8/ Async_OriginalVector); 
SetIntVeclAsync_Irq + 8, @Async_Isr), 

{ read the RaR and reset any possible pending error conditions } 
{ first turn off the Divisor Access Latch Bit to allow access to RBR, etc. } 

Disable!nterrupts; 

Port(UART_LCR + Async_Base] :; port(UART_LCR + Async_BaseJ and $7F, 
{ read the Line Status Register to reset any errors it indicates} 

i := Port !UAR1'_LSR -+ Async_Base]; 
{ read the Receiver Buffer Register in case it contains a character 1 

i :" Port [UART_UR + Async_Base]; 

{ enable the i rq on the 8259 controller } 
i := P01:t[I8088_IMR1; (get the interrupt mask register) 
m := (I shl Async_Irq) :Kor SOOFFi 
Port IIB088_IMRI : = i and m; 

( enable the data ready interrupt on the 8250 ] 
Port[UART_IER • Async_Base) ;= SOli { enable data ready interrupt} 

I enable OUT2 on 8250 ] 
i : = Port IUAR'l'j!CR "" Async_Base]; 
Port [UART_MCR + llsync_BaseJ := i or $08; 

Enablelnterrupts, 
Async_Open_Flag !' TRUE; {bug fix by Scott Herr I 
Async_Open ;; TRUE 

end 
end; ( llsync_Open ) 

function Async_Buffer_Checkfvar C : Char} ! Boolean; 
( see if a character has been received; return it if yes 
begin 

if AsY!lC_Buffer_Head = Async_Buf£ex_Tail then 
Async_Buffer_Check :. FALSE 

else 
begin 

C := Async_BufferIAsync_Buffer_TailJ; 
Async_Buffer_Tail : = Async~Buffer_Tail + 1; 
if Async_Buffer_Tail '> Async_Buffer_Max then 

Async_Buffer_Tail := 0; 
Async_Buffer_Used ;:::: Async_Buffer_used - 1; 
Async..,Buffer_Check ;= TRUE 

end 
end, I Async_Buffer_Chock ] 

procedure Async_SendfC : Chari; 
{ transmit a character} 
var 

i. m. counter: Integer; 
bagin 

PortlOART_MCR + Async_Base] := SOB; ( turn on OUT2, DTR, end RTS ) 

( wait for CTS I 
counter := Maxlnt; 
while (counter <> 0) and ({Pert UART SR + c Base and $10) "0 do 

{ wait for Transmit Hold Register Empty (THRE) 
if counter <> 0 then counter : = MaxInt; 
while (counter <> 01 and ((Port(UART_LSR + llsync_Base] and $201 ; 0) do 

counter := counter - 1; 

if counter <> 0 then 
begin 

{ send the character } 
Disablelnterrupts; 
Port(UART_'I'llR + Asyna_Sase] := Ord(CI; 
Enablelnterrupts 

end 
else 

Begin 
writeln( '<<<TIMEOUT;>>>'); 1 

while I I Port (UART_tSR + l\sync_Base] end $20) = 01 do (.elf toegev""gd) 
Beqin 

Counter: =Counter+ 1; 
Counter! =Counter-l; 

End, 
( send the character 1 
Disablelnterrupts; 
portlUART_THR + Async_Base] := OrdIC); 
Enablelnterrupts; 

End; 

end; ( Async_Send I 

procedure Async_Send_String(S ! LStr); 
{ transmit a string } 
var 

i : Integer; 
begin 

for i := 1 to length(S) do 
Async_SendISli]) 

end; ( Async_Send_String ) 
end. I ASYNC4U UNIT I 



Automatisering van een refractometer 

Bijlage XII 

Globale opbouw besturingsprogramma 

Bestuur,po.s 
- Unit t.b.v. besturlng 
- Function Plrnnl leest 

druk plro.nlMeter In 
- Proc. BlokInltlnllso.tle 

Mo.nkt blokrefrnct. 
bedrlJfsklnnr 

- Proc. EdlenMetlng 
voert Edlen-l'lE~tlng ult 

- Proc. 'JlgMetlng 
voert \rIlg-l"Ietlng Ult 

- Proc. BlokMetlng 
voert blok-Metlng ult 

- Proc. BerekenKo.lIbrntle 
knUbreert 'Jigref'rnct. 

EcHen,po.s 
- Unit t.b.v. bedlenlng 

druk-. tel'lp.- en CD2-
Meters 

- Function Pnrvrnng 
stuurt een cO~l"Io.ndo 
no.o.r de Newport druk
Meter en geef't 
nntwoord terug 

- Proc. Po.ropdr 
stuurt een COMMo.ndo 
nnnr de Newport druk
~eter 

- Function Druk leest 
leest Newp. drukM. Ult 

- Function TeMp leest 
teMp.sensoren ult 

Toto.o.L.po.s 
- Hoofdprogrn~~n 
- RegEd t ~enu opbouw 
- Inltlnllsntle vnrlo.belen 

<procedure InltUR) 
- Dverlge procedures 

door DPRD-prof'essIOno.l 
gegenereerd 

ScherM1.po.s 
- Unit t.b.v. scherMopbouw 
- Merendeel VM functions 

en procedures door 
DPRD-prof'esslonnl 
gegenereerd 

HPlo.ser,po.s 
- Unit t.bN. gebrulk 

HP 5519A Lnser 
- Proc. InltLnser I'lnnkt 

het systee~ stnrtklnnr 
- Proc. ResetLnser 

zet het telsysteeM op 
nul 

- Proc. Lo.serMetlng 
leest de tellerstMd 
Ult 

- Proc. ExtendedLnserM. 
leest de tellerstnnd 
ult blJ extended 
resolutle 

88 

I 
Menu1.po.s 
- Unit t.b.v. opbouw 

l"Ienu-bnlk 
- Volledlg claar 

DPRD-prof'esslono.l 
gegenereerd 

I 

BijIage XII 

Async4u,po.s 
- Unit t.b.v. RS232 

cOl'lMunlcn tie 
- Dlt Is een stnndnnrd 

unit 
- Enkele procedures 

worden gebrulkt 01"1 te 
cOl'lMunlceren Met de 
Newport drukl"leter 



Automatisering van een refractometer 

Bijlage xm 

Afwijkingenanalyse van de blokrefractometer 

De formule voor de brekingsindex luidt: 

n-l 
K-A 

y 

L-R 

Met: - K = aantal telpulsen van lasermeetsysteem "'" 23000 [-] 
- Ay = vacuumgoljlengte = 632.991354-10-9 [m] 

L = bloklengte "'" 0.400 [m] 
- R resolutie lasermeetsysteem = 128 [-] 

Hieruit voIgt, onder nominale condities: 

d(n-1) Av 
= 

dK DR 

d(n 1) K 
= 

dAy L-R 

d(n-l) 
-~-= 

dL 

K-A 
v 

633'10-9 

= 1.24'10-8 [-] 
0.400-128 

23000 = 449 [m- 1
] 

0.400-128 

= 
23000·633 -10-9 

0.4002-128 

/ ( , 

irl i 

BiUage XIII 

De nauwkeurigheid van de refractometer wordt door interne en externe factoren bepaald. 

Interne factoren: 

1) Variatie in het aantal telpulsen (K). 

Door temperatuurinvloeden kan de opstelling drift vertonen waardoor een verloop 

in telpulsen kan optreden. Met name rotaties rond de z-as van AP of PP zullen een 

fout introduceren (zie H3). Ook lokale temperatuurvariaties van bijv. het venster 

89 



Automatisering van een refractometer Bijlage XIII 

kunnen invloeden uitoefenen. Omdat afschatten van de grootte orde van deze 

invloeden moeilijk is kan beter worden uitgegaan van de resultaten van een 

driftmeting. Hierbij wordt het systeem, bij geevacueerde kanalen, gereset en wordt 

het verloop in telpulsen gemeten over een bepaalde tijd. Het resultaat van een 

dergelijke driftmeting is opgenomen in bijlage XIV. De driftmeting is uitgevoerd in 

een door tempex afgeschermde omgeving. De voorkant van de laserhead straalt 

warmte af waardoor de temperatuur in de afgeschermde omgeving ±2.5 LaC] stijgt. 

Uit de opgenomen driftmeting blijkt duidelijk de invloed van de temperatuur. 

Tijdens de meting is de temperatuur vooraan in het blok (de streep/stippel lijn) en 

achteraan in het blok (doorgetrokken lijn) bepaald. De temperatuur vooraan in het 

blok is hoger omdat daar de invloed van de warme laserhead het grootst is. Het 

verloop in telpulsen vertoond rond t = 200 [min] een snelle verandering. Deze 

'sprong' is ook terug te vinden in het temperatuurverloop. Wi! men een nauwkeuri

ge meting doen dan zal de opstelling een stabiele temperatuur moeten bezitten; 

hetgeen isolatie noodzakelijk maakt. 

De extreme gevoeligheid voor temperatuurvariaties is o.a. te verklaren m.b.v. de 

gekozen optiek-opstelling. In H3 werd berekend dat rotaties van 1 boogseconde van 

AP en PP om de z-as een verloop van 12.6 telpulsen van 1J128. De temperatuur

sprong in de driftmeting bedraagt 0.05 LaC] en het bijbehorende verloop in telpul

sen ± 1 telpuls van 1J128; hetgeen een hoekfout tussen AP en PP van 1112.6 = 
0.08 boogseconden zou impliceren. 

Voor de bepaling van de 2S-waarde wordt er vanuit gegaan dat de opstelling op 

constante temperatuur wordt gehouden. Het is dan gerechtvaardigd de 2S-waarde te 

bepalen uit het gemeten drifttraject na t = 200 [min]. De afwijking 2SK,in wordt 

bepaald uit de top-dal afstand van het opgemeten telpulsenverloop. 

2SK,in = 0.8 telpulsen van 1J128 
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2) Variatie in de vaculimgolflengte (Av). 

De vaculimgolflengte wordt door het lasersysteem gestabiliseerd. Door de fabrikant 

wordt voor het HP 5519A systeem een levenslange stabiliteit van 0.02 ppm 

opgegeven. Dit komt overeen met: 

2SA,V = 1.27.10-14 [m] 

3) Variaties in de bloklengte (L). 

De bloklengte (Lo• bij 20°C) wordt gemeten op een lengte meetbank m.b.v. een 

laserinterferometer. De momentane bloklengte (L) wordt beYnvloed door de 

temperatuur. Daarom wordt L bepaald volgens: 

L = Lo·(1 +a 'dT) 

Met a = 2.4'10-5 [11K], dTmax = 2 [K] en Lo "" 0.400 [m] 

De 2S-waarden voor Lo, a en dT worden geschat op: 

2S1..O = 2 [Jlm], 2Sa = 0.5'10-6 [11K] en 2SdT = 0.05 [K] 

Aannemende dat aile afwijkingen onderling onafhankelijk zijn is de waarde 2SL als 

voIgt te bepaIen: 

Invullen van de concrete waarden levert: 

2SL = 2.1,10-6 [m] 
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ExterDe factoreD 

1) Het niet volledig vacuum zijn van de kanalen. 

Indien het meet- en het referentiekanaal niet voldoende vacuUm zijn op het moment 

van resetten van het telsysteem zal een meetfout ontstaan. In [2] is afgeleid dat in 

het lagedrukgebied (5-650 [PaD geldt dat 3 [Pal drukverschil overeenkomt met 1 

telpuls van 1J400. Voor de nieuwe refractometer, met dubbele stralengang, betekent 

dit: 

Bij 3 [Pal drukverschil treedt een verloop van 2 telpulsen van 1J800 op, 

of weI 2·128/800 = 0.32 telpulsen van 1J128. 

Bij het vacuUmpompen van de beide kanalen is vrij snel een vacuUmdruk te 

bereiken van 10 [Pal Omdat men mag aannemen dat zowel in meet- als in referen

tiekanaal dezelfde druk heerst kan het telsysteem nu al op nul gezet worden. Men 

sluit op dit moment ook het meetkanaal van de vacuUmpomp af, waarna het 

meetkanaal belucht wordt. Tijdens het beluchten zal de druk in het referentiekanaal 

verder dalen tot een waarde in de buurt van 1 [Pal. De meetfout die dan ontstaat is 

ongeveer 0.1 telpuls van 1J128. Deze fout is echter Diet willekeurig, ze is systema

tisch van aard. Als men de vacuUmdruk in het referentiekanaal kent is correctie 

mogelijk. Bij eike meting wordt de momentane vacuUmdruk met de Pirani-drukme

ter gemeten. Vit het bekende verloop van het aantal telpulsen met deze druk kan 

dan een correctie op het uitgelezen aantal telpuisen worden uitgevoerd. De waarde 

van de drukmeter wordt m.b.v. een AD-converter ingelezen in de Pc. De bijbeho

rende ijkgrafiek is opgenomen in bijlage XV. Nu de vacuUmdruk bekend is 

verloopt de correctie als voIgt: 

Telstandgecomgeerd = Telstand + (0.32/3) VacuUmdru~f.kanaai 
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Een einddruk van 2 [Pal in het referentiekanaal is makkelijk haalbaar. Stelt men 

vervolgens de maximale afwijking van het in [2] afgeleide verband tussen druk en 

aantal teipuisen op 10% dan voIgt voor de maximale (random) fout in het aantal 

telpulsen t.g.v. een restdruk in het referentiekanaal: 

2SK,extl = 0.10-(0.32/3)'2 = 0.022 telpulsen van Al128 

2) Drukvedaging door stroming van de lucht in het meetkanaaL 

In [2] is berekend dat een volumestroom van 1 liter per minuut een drukvedaging 

in de orde van 10-3 [Pal oplevert. Onder I) is reeds afgeleid dat een druk onder 3 

[Pal geen meetbaar effect zal opleveren. Deze invloed is dus verwaarloosbaar. 

3) Een lokale temperatuurvariatie van het optisch venster. 

Door het rondpompen van lucht door het meetkanaal zal het venster t.p_v. het 

meetkanaal aan kleine temperatuurwisselingen onderhavig zijn. Een temperatuurver

andering van het optisch glas leidt tot een brekingsindexvariatie en hiermee tot een 

optisch weglengteverschil. In [2] is afgeleid dat bij lokale temperatuurvariaties van 

0.1 Keen vedoop optreedt van 4.1 telpuisen van Al400. Vertaling naar het nieuwe 

systeem is rechtstreeks mogelijk; er is nu een venster minder maar de stralengang 

is verdubbeld zodat de invloed net zo groot blijft. Dit betekent: 

2SK ,ext2 = (128/400)4.1 = 1.3 telpulsen van Al128 

Berekening van de totale afwijking in de brekingsindexmeting vedoopt als voIgt: 

2S = d(n-1) = den-I) .2S + den-I) .2S + den-I) .2S 
n-l dK K,lot dA I..V dL L 

v 

Invullen van de berekende waarden Ievert: 2Sn•1 = 2Sn = 2.0-10-8 
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Bijlage XIV 

Driftmeting blokrefractometer 

Temperatuurverloop driftmeting 
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Bijlage XV 

Ijkgrafiek Pirani drukmeter 

Druk versus digitaal signaal 
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Bijlage XVI 

Kalibratiegegevens PtlOO-element 3050-003 

Op de volgende pagina's is het kalibratierapport van het PtlOO-e1ement 3050-003 opgeno

men. De kalibratie is uitgevoerd door het NMI. 
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NEDERLANDS MEETINSTITUUT 

Certificaat 

Certificaatnummer 
Blad 1 van 2 

336792-03 

Aanvrager Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 
Eindhoven 

Aangeboden Een platina weerstandsthermometer 

Wijze van 
onderzoek 

Datum van 

fabrikant 
type 
identificatienummer 

Hereaus 
Pt100 
3050-003 

De thermometer werd bij een meetstroom van 1 mA en een 
insteekdiepte van 30 cm in een vloeistofthermostaat gekalibreerd 
door vergelijking met een standaardthermometer op basis van de 
ITS-90. 
Na het bereiken van de hoogste temperatuur werd de kalibratie bij 
o °C nogmaals uitgevoerd. 

onderzoek 13 december 1992 tot en met 14 december 1992. 

Resultaat Het resultaat van de kalibratie is weergegeven op blad 2. 

Uitgevoerd door 

Van Swinden Laboratorium bv 
Postbus 654 
2600 Aft Delft 
Schoemakerstraat 97 
2628 VK Delft 
Telefoon (015) 69 1500 

Oit certificaat wordt verstrekt onder het 
voorbehoud dat genetlei aansprakelijkheid 
wordt aanvaard en dat aanvrager 
vrijwaring geeft voor elke 
aansprakelijkheid jegens derden. 

Reproduktie van her voUedige certificaat 
toegestaan. Gedeelten van het certificaat 
mogen slechts worden gereproduceerd m 
verkregen schriftelijke toestemming. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophand 



NEDERLANDS MEETINSTITUUT 

Resultaat In de onderstaande tabel zijn gegeven 

Certificaatnummer 
Blad 2 van 2 

1. de temperatuur t90 gedefinieerd volgens de ITS-90; 
2. de weerstandswaarde R; 
3. de bij t90 berekende weerstandswaarde Rb; 
4. het verschil R-Rb; 
5. de temperatuur t68 gedefinieerd volgens de IPTS-68. 

t90 R Rb R-Rb t68 
rOC] [0] [0] [0] rOC] 

0,00 99,925 99,926 -0,000 0,00 
9,99 103,832 103,833 -0,001 9,99 

19,98 107,727 107,727 0,000 19,99 
29,92 111,584 III ,583 0,001 29,92 
39,87 115,431 115,432 -0,000 39,88 

336792-03 

De onzekerheid, gebaseerd op twee maal de standaardafwijking, in de 
weerstandswaarde R bedraagt 0,002 0; het temperatuurequivalent 
hiervan is 0,01 DC. 

Bet verband tussen t90 en Rb wordt binnen de gegeven 
nauwkeurigheidsgrenzen voorgesteld door de relaties: 

waarbij: RO 99,926 0 
A - 3,92083'10-3 °C-1 
B - -7,15473'10-7 oC-2 

Bieruit volgt: Q = 3,84928.10-3 °C-1 

met: Q = (RIOO-RO) I (lOO'RO) °C-1 

2. t - A + B-Rb + CoRb2 

waarbij: A - -2,42908-102 DC 
B - 2,30952 oC oO-1 
C - 1,21450.10-3 °C'0-2 
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Bijlage XVII 

Kalibratie van Ptloo-elementen aan PtlOO 3050-003 

Kalibratie temperatuursensoren Blokrefractometer 
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Bijlage xvm 

Ijkgegevens P ARASCIENTIFIC drukmeter door het NMI 

Op de volgende pagina's is het kalibratierapport van de Parascientific drukmeter opgeno

men. De kalibratie is uitgevoerd door het NMI. 
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Certificaat 
Nederlands Meetinstituut 

Aanvrager 

Aangeboden 

Wijze van 
onderzoek 

Datum van 
onderzoek 

Resultaat 

Herleid
baarheid 

Uitgevoerd door 

/};/ 
/i 

"-~-

Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 
5612 AZ EINDHOVEN 

Drukmeter v~~r absolute druk 
Bereik 800 - 1150 mbar 
Schaaldeel 0,01 10,001 mbar 
Fabrikaat Paroscientific 
Type Model 710 1016/01 
Serienummer 39174 

Certificaatnummer 
Blad 1 van 2 

339729 

De drukmeter is met behulp van een referentie-drukmeter en met lucht als 
medium op '1 punten gekalibreerd. Hierbij is een cyclus van toenemende en 
afnemende drukken doorlopen. 

De kalibratie werd uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van (20.0 ± 0,5) 0c. 

24 augustus 1994 

De meetresultaten zjjn vermeld op het bijgaande blad. 
De vermelde onzekerheid is gebaseerd op tweemaal de totale standaardafwijking 
(25). 

De bij de verrichte kalibraties gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar 
primaire en/of (inter)nationale standaarden 

Delft. 24 augustus 1994 
NMi Van Swinden Laboratorium B.V. 

rnQ.~J.C.G.A. Verbeek 

) 
I 

Nederlands Meetinstituut 
Postbus 654 
2600 AR Delft (NL) 
Bezoekadres: 
Schoemakerstraat 97 
2628 VK Delft 
Telefoon (015) 69 15 00 
Telefax (015) 61 2971 

tl.d~".na\ M""uoslltuut N V ilnq,,,hreven bll de 

KJm<!r ,an Koophandel Deli! onder nummel 28701) 

'Ne'Kmaa~'hJPpljen. 

NMI Van SWlnd"n l.lbor<lto"Ym B.V. (KvK nr. 28703) 
rlMI IJkwezen B. V. (KvK or. 28700) 
NMI C .. tIn B.V. (KvK or. 33418) 

NMI Test- ell Advles<entrum (TAC) a.v. (KvK nr. 28702) 

011 eerlitICaal wordt V~lrtkt onder hel voorcenoud dat 
gene,lel .... ospr .. keh,kh.,d wordt aanvaard en dat 
a~n'Vrager vfllwanng geeft vaal etke aansprakei'Jlc:held 
legen\ derden. 

Reprodukbe V<lll het volledi"" certlhcaar is to!gestaan. 
G"d ... lten van dit (ertilieaat mogen $Iechl$ worden 
ge,ep,oduceerd na v",<regen schnltelijke toestemmmg. 



Resultaat 

Nederlands Meetinstituut 

Certificaatnummer 
Blad 2 van 2 

Hieronder wordt het resultaat van de kalibratie en de bijbehorende 
onzekerheid weergegeven. 

950,000 - 0,133 - 0,135 

960,000 - 0,132 - 0,131 

970,000 - 0,134 - 0,133 

980,000 - 0,134 - 0,135 

990,000 - 0,134 - 0,132 

1 000,00 - 0,14 - 0,14 

1 010,00 - 0,15 - 0,15 

1 020,00 - 0,15 - 0,15 

1 030,00 - 0,15 - 0,15 

1 040,00 - 0,15 - 0,15 

, 050,00 - 0,15 

Afwijking = Afgelezen druk - Werkelijke druk 

Grootste afwijking : 0,014 % F.S. (F.5. = 1050 mbar) 
Grootste hysterese : 0,001 % f.S. (F.S. = 1050 mbar) 

Onzekerheid in de gebruikte drukstandaard{en) : 0,04 mbar + 3.10·s.p 

Onzekerheid in de opgegeven afwijkingen : 0,05 mbar + 3.1O·5.p 
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Bijlage XIX 

Meetresultaten blokrefractometer versus Edlen 

X10-B Blokrefractometer versus Edlen-formule 
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