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Het verslag beschrijft een onderzoek van een vergelijkend meetsysteem voor kalibratie van
laserinterferometer meetsystemen. Het principe berust op het vergelijken van twee meetlengten.
In het eerste gedeelte van dit verslag wordt gekeken naar verschillende optische oplossingen
voor het vergelijkend meten van twee laserinterferometer meetsystemen. Ook zijn er oplossingen
gezocht om de stralengang meerder keren de absolute meetweg te laten doorlopen waardoor een
hogere nauwkeurigheid behaald kan worden. Het principe om een stralengang meerdere keren de
absolute meetweg te laten doorlopen is hier toegepast om de lengte van het geheel te verkorten.

In het tweede gedeelte wordt er naar het mechanische gedeeIte van de kalibratie opstelling
gekeken. O.a. principes van rail ophanging en aandrijvingen van de wagen. Ook is er nog
aandacht geschonken aan de constructie van het geheel.
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In dit verslag wordt het ontwerp van een laservergelijkingsmeetopstelling beschreven.
Momenteel is er een laservergelijkingsmeetopstelling in gebruik. Deze kan laser interferometer
meetsystemen kalibreren tot een meetlengte van 3 meter. Doordat in de amplitude van laserlicht
verstoringen optreden als deze over een grotere lengte meet, moet men dit verschijnsel
meenemen in de kalibratie van een laser interfero meetsysteem. Hiervoor is een
laservergelijkingsmeetopstelling nodig die laser interfero meetsysteem kan kalibreren over een
lengte van 25 meter en met een nauwkeurigheid van 109 meter.

4



Precision Engineering Laservergelijkingsmeetopstelling

Voor een laservergelijkingsmeetopstelling moet een constructie ontworpen worden waarover een
referentievlak kan verplaatsen. Dit referentievlak dient voor de kalibratiemeting en moet
nauwkeurig vastgelegd kunnen worden. Het referentievlak kan uit een of meerdere spiegels
bestaan met een virtueel spiegelvlak. Het principe berust op het feit dat de afstand tot het
referentievlak door de te kalibreren laserinterferometer meetsysteem gemeten wordt. Deze
waarde wordt vergeleken door de werkelijke afstand tot het referentievlak. De werkelijke afstand
wordt bepaald door een 'moederlaser' die ook de afstand tot het referentievlak meet. Het
verschil in meetwaarde tussen beide meetsystemen is de fout van de te kalibreren
laserinterferometer meetsysteem.

Het kalibreren van een laserinterferometer meetsysteem moet op meerdere punten gebeuren tot
een maximale afstand van 25 meter met een nauwkeurigheid van 10 nm. Het verplaatsen van de
meetspiegel dient geleidelijk te gebeuren, omdat anders de kans groot is op een meetafwijking
bij een of beide laserinterferometer meetsystemen. Verder is ook van belang dat de verplaatsing
van het referentievlak ook werkelijk de verplaatsing is. Met andere woorden de verplaatsing van
het meetpunt van de moederlaser moet gelijk zijn aan de verplaatsing van bet meetpunt van de te
kalibreren laser zonder "Abbe fouten" of andere afwijkingen.
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4

Het meten met lasers is gebaseerd op de interferentie van lichtgolven. Men maakt hier gebruik
van laserlicht omdat de coherente lengte groot is. Voor lengtemeting wordt de laserbundel in
tweeen gesplitst door een polarisatie prisma. Een gedeelte wordt door de referentiespiegel
gebogen en terug geleid naar het polarisatie prisma. De andere laserbundel zal terug gebogen
worden door de meetspiegel naar de polarisatie prisma, zie figuur 4.1. Op dit punt vallen de
laserbundels samen en zal interferentie optreden. De interferometer meet het aantal interferenties
dat optreedt als de meetspiegel zich verplaatst. Als de golflengte van de laserbundel bekend is
kan de verplaatsing van de spiegels bepaald worden.

3
!

1/ 2

i \ ------+Qj-=============================:~}j~--- . 1 Moederlaser L.....J

2 Polarisatie Prisma .. ~
3 Tripel Spiegel (referentie spiegel)
4 Tripelspiegel (meetspiegel)

Figuur 4-1 Kalibratie principe

De kalibratie vindt plaats door de verplaatsing van de spiegels te meten met de
laserinterferometer die gekalibreerd moet worden en met een laserinterferometer waarvan aile
gegevens over de nauwkeurigheid bekend zijn, dit is de moederlaser. Het verschil tussen de
gemeten lengten is de afwijking van de te kalibreren laserinterferometer. am het kalibreren
nauwkeurig te laten verlopen mogen de laserspots van beide lasers zich niet verplaatsen op de
spiegels. Ook afwijkingen in de optiek brengt dan afwijkingen met zich mee als de laserspots
verschuiven over de optiek.

Verder moet voor een goed interferentie signaal de afstand tussen de laserspots van een
meetsysteem klein zijn en moet de invalshoek tussen deze twee laserbundels klein blijven om
een goed interferentie patroon te krijgen.

Samengevat:

• Totale meetlengte van 25 meter
• Meerdere variabele kalibratie punten
• Maximale afwijking van 10 nm in de meetlengte
• Maximale verschuiving van de laserspot op de interferometer (

offset maxi mm)<: diameter laserspot
• Kleine openingshoek van de laserbundels (max IIlRAD)
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Voor het kalibreren moet men een referentie spiegel t.o.v. het polarisatie prisma hebben en een
meetspiegel t.o.v. het polarisatie prisma. De laser moet over een meetlengte van 25 meter
gekalibreerd worden. Hierbij is de totale stralengang van een laser 50 meter. Dit houdt in dat de
meetspiegel over eim afstand van 25 meter verplaatst moet worden men een geleiding van deze
lengte nodig heeft, en een ruimte waarin deze opstelling geplaatst kan worden. Het is gewenst
om de kalibratie opstelling te kunnen verwezenlijken in een kleinere ruimte. De oplossing
hiervoor is de stralengang een aantal keren af te buigen. De geleiding van de meetspiegel wordt
dan korter en waardoor ze ook van hogere kwaliteit te produceren is. Hieronder volgen nu een
aantal principes die mogelijk toegepast kunnen worden.

5.1 Enkelvoudige kalibratie opstelling
Ais eerste wordt het principe van een enkelvoudige kalibratie opstelling bekeken met de eisen
die hierbij gesteld moeten worden aan de optiek en het mechanisch gedeelte. Het principe is
weergegeven in figuur 5.1. De meetspiegel bestaat uit een tripel-spiegel en moet over een lengte
van 25 meter kunnen transleren om de gewenste meetlengte te kunnen bereiken. Een tripel
spiegel bestaat uit drie loodrecht op elkaar geplaatste vlakke spiegels.

Tripel-spiegels hebben de volgende eigenschapen:

• De uitgaande laserbundelloopt parallel aan de ingaande laserbundel
• De positie van de uitgaande laserbundel is de punt gespiegelde positie van de

ingaande laserstaal met als spiegelpunt het snijpunt van de drie spiegelvlakken,
het hoekpunt van de tripel-spiegeI.

• Bij kleine translaties van de tripel-spiegel zal de afstand tussen de ingaande en
uitgaande laserbundel met een faktor 2 van de translatie vergroten of verkleinen.

• Bij kleine translaties loodrecht op de laserbundel zal de meetlengte niet
veranderen.

• Bij kleine rotaties over het snijpunt van de drie vlakken zal de meetlengte niet
veranderen.

4

~
3 5

1
\\ /

\, I ~I L- i-J

2

I~
.. ~

\ 1 Moederlaser

[ " 2 Laser
\

I~ 3 Polarisatie Prisms
4 Tripel-spiegel (referentie spiegel)

6 5 Tripel-spiegel (meetspiegel)
6 Vlakke spiegel

Figuur 5-1 Enkelvoudige kalibratie opstelling
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Bij bovenstaande eigenschappen is er van uitgegaan dat de tripeI-spiegel geen hoekafwijkingen
bezit en de spiegelvlakken optimaal zijn. Aangezien er twee laserbundels door dezelfde tripe1
spiegel gaan is dit een goede opstelling die voldoet aan het Abbe principe. Het voordeel van dit
principe is dat er weinig verstoring van de laserbundel optreedt omdat er weinig optiek gebruikt
is en rotatieafwijkingen van de meetspiegel geen invloed heeft op de meetlengte. Een nadeel is
echter dat de laservergelijkingsopstelling een lengte van 25 meter moet hebben met een
rechtheid van ±O.5 mm wanneer uitgegaan wordt van een maximale offset fout van de laserspot
op de interferometer van I mm. (De rechtheid is af te leiden aangezien een translatie L\ van de
tripel-spiegelloodrecht op de laserbundel de uitgaande laserspot een offset geeft van 2L\.) Dit is
voor een rail van 25 meter een zeer hoge eis!

5.2 Dubbele kalibratie opstelling
Bij dit principe wordt de stralengang een keer omgebogen. Hierdoor is het mogelijk de totale
opstelling korter te maken.

5.2.1 Ombuigen met twee vlakken spiegels
Voorgesteld is een kalibratie opstelling waarbij de laserbundels omgebogen worden naar een
tripeI-spiegel. Het ombuigen gebeurd door de meetspiegel die bestaat uit twee onder 45°
geplaatste vlakke spiegels. Deze vlakke spiegels zijn op een wagen gemonteerd. Als nu de
wagen 12Y:z meter verplaatst wordt de totale meetlengte 25 meter. Dit principe is weergegeven in
figuur 5.2 De eigenschappen van de meetspiegel op de wagen bepalen de loopeigenschappen van
de wagen en aan de rail.

5
4 31

\ /

\ @f-=--------------
'----------.J----."-1 r' I:i ~.I'

2 I i tOf----------=8d-J

~,~-~~'~~---""'--------L+i;:d- ! fY X ~ , ~
! i / 1

.== 4----J 6 '.,~\7 -Z

1 Laser
2 Moederlaser
3 Polarisatie prisma
4 Tripel-spiegel (referentie spiegel)
5 2 Vlakke spiegels (meetspiegel)
6 Tripel-spiegel
7 Vlakke spiegel

Figuur 5-2 Dubbele kalibratie opstelling met vlakke spiegels
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5.2.1.1 Evenwijdigheid bundels

Laservergelijkingsmeetopstelling

Rotatie om z-as. Door de verdubbeling te maken met twee vlakke spiegels onder een hoek
van 45° in het vlak loodrecht op beide laserbundels (xy-vlak). Is de ingaande laserbundels altijd
evenwijdig aan de uitgaande laserbundel. Het hoek-verschil tussen ingaande laser en uitgaande
laser is gelijk aan 1! - 2/3 ,met ~ = Y2 1t zijn de twee laserbundels dus altijd evenwijdig. Zie ook

figuur 5.3

1t
--a
2

~-(~-a)

Figuur 5-3 Hoekafwijking horizontaal

Rotatie om y-as. In het xz-vlak
evenwijdig met beide laserbundels
zal de ingaande laserbundel een
hoek van 2"( met de uitgaande
laserbundel maken. Zie ook figuur
5.4

Keerspiegel

Loy
Figuur 5-4 Hoekafwijking vertikaal
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5.2.1.2 Meetlengte
Invloeden in het horizontale vlak

Bij de controle van de meetlengte is in de eerste plaats de invloed van de vrijheidsgraden in het
vlak loodrecht op beide spiegels onderzocht. Translaties van de meetspiegel in de z-richting
hebben geen invloed op de meetlengte. Beide laserbundels ondervinden gelijke translatie van de
spot. De positie van het rotatiepunt van de meetspiegel heeft geen invloed op het verschil in
meetlengte tussen de twee laserbundels. Omdat de hoekverdraaiing om een willekeurig
rotatiepunt is om te zetten in twee translaties en een rotatie om het snijpunt van de spiegel. Kan
geconcludeerd worden dat aileen rotatie eventueel nog invloed kan hebben.

offset x
~----=-==.:....:~-------;

'i-a

Figuur 5-5 Berekening meet/engte

De afwijking in de meetlengte van een laserbundel als functie van hoekverdraaiing om de z-as
voigt uit de volgende formule. Zie voor de afleiding ook figuur 5.5.

e ecos(2a) 2x
L1= +

tan(a)cos(a) cos(a)

X
met: e

sin(a)

2xcos(2a) 2x
wordt: L1

sin(a) tan(a)
0

Translatie en hoekverdraaiing van de beide spiegels in het vlak loodrecht op beide lasers heeft
dus geen invloed op de meetlengte.
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Invloeden in het vertikale vlak
In het vertikale vlak (xz-vlak) hebben translaties
geen invloed op de meetlengte. Alleen
hoekverdraaiing om de y-as heeft invloed op de fS.'
meetlengte, omdat de spiegels vlak zijn. Eerste orde
effecten van hoekverdraaiing zal geen effect hebben
op het verschil in meetlengte tussen beide
laserbundels omdat voor de beide lasers de
weglengte gemiddeld evenveel verschilt. Zie figuur
5.6. Ook de tweede orde afwijking zal uitmiddelen
naar o.

In formule vorm:

Laservergelijkingsmeetopstelling

+--------''--------...;,) ~

z
t x

Y,,~

(2x)sina =2(xsina ) => l!!.'l =tl2

/:::,." =/(1- cosa)

Ie orde

2e orde
Figuur 5-6 Hoekverdraaiing vertikale vlak

5.2.1.3 Offset van de spot
De offset van de spot ter plaatse van de interferometer stelt een hoge nauwkeurigheid aan de
geleiding van de wagen. Bij een maximaal te kalibreren lengte van 25 meter mag de offset ±I
mm bedragen. Door translatie van de meetspiegel over de y-as zal de offset 4 keer deze translatie
zijn omdat de laserbundel 2 keer door deze tripel-spiege1 geleidt wordt. Hieruit voigt dat de rail
in de y-richting een nauwkeurigheid van ±O.25 mm hebben.

Door rotatie om de y-as, zie ook figuur 5.4 zal er een offset van de spot in de z richting ontstaan.
De tripel-spiegel (figuur 5.2 no.6) zal deze offset over 12.5 meter nogmaals verdubbelen. Voor y
geldt:

21 sin(r )=0 => r=arcsin(~) :::::: 8.25" met I: afstand referentie spiegel - meetspiegel

Hieruit voIgt dus dat de rechtheid van de rail binnen ± 8.25" moet zijn. Dit is in de praktijk niet
te verwezenlijken over een lengte van 12.5 meter!

5.2.2 Ombuigen met een tripel-spiegel
Ret probleem ontstaan door de offset van de spot, veroorzaakt door hoekverdraaiing van de
meetspiegel is op te lossen door de meetspiegel te vervangen door een grote tripeI-spiegel. Dit
heeft tot gevolg dat rotaties geen invloed meer hebben op de offset van de spot. De translatie
nauwkeurigheid in de x-richting geldt nu dus ook voor de y-richting. Riervoor is echter een
grote en dus dure open tripel-spiegel nodig. Een 'gesloten' tripel-spiegel (retro-reflector) zal
door translatie en rotatie afwijkingen in de kalibratie genereren.
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5.3 Viervoudige kalibratie opstelling
Door het ombuigen van de stralengang wordt de lengte van de rail korter. In dit hoofdstuk wordt
gekeken naar de mogelijkheid om de bundels twee maal om te buigen. De rail wordt dan een
kwart van de totale meetlengte, dit is dus de he1ft korter dan de dubbelvoudige opstelling.

Voor de viervoudige kalibratie opstelling zijn veel mogelijkheden. Er zijn een aantal mogelijke
konfiguraties onderzocht.

101 3
/59

[2\, I ~,,",/,l====~ ! /

I n~~W[~--iJJ ~ \8 ; ~"".'" "-H-H-__

'I] 3 Tripel-spiegel (referentie spiegel)
4 Gedeelde vtakke spiegel
5 2 Tripel-spiegels (meetspiegel)
6 Polarisatie prisma
7 Vlakke spiegel
8 L APlaatje
9 ~ Tripelspiegel (meetspiegel)
101 Vlakke spiegel (meetspiegel)

Figuur 5-7 Viervoudige kalibratie opstelling

5.3.1 Opstelling met een lambda plaatje
In figuur 5.7 is een opstelling weergegeven. De meetspiegel bestaat uit twee tripel-spiegels. Deze
konfiguratie is echter ook mogelijk met als meetspiegel een grote tripeI-spiegel of een vlakke
spiegel. De functie van het YtA plaatje is om de polarisatie van de laserstraal 2*45° te verdraaien
waardoor ze niet door het polarisatie prisma heengaat maar wordt afgebogen.

5.3.1.1 Tripel-spiegel als meetspiegel
Ais eerste wordt er gekeken naar het principe met als meetspiegel twee tripel-spiegels of een
grote tripel-spiegel. De stralengang van deze twee principes lopen verschillend maar de
eigenschappen zijn van beide gelijk.

Aangenomen dat de optiek optimaal is, dan heeft translatie en/of hoekverdraaiing van de
meetspiegel heeft geen invloed op de meetlengte. Dit voIgt uit de eigenschappen van tripe1
spiegels. Bij deze opstellingen is de spotverschuiving bij de interferometer als gevolg van
translatie van de meetspiegel 8 keer deze translatie. De rechtheid van de geleiding moet dan
beter dan 125 jlm zijn, over een lengte van 6Yt meter bij een maximale spotverschuiving van 1
mm.

12
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5.3.1.2 Een vlakke spiegel als meetspiegel
Een vlakke spiegel als meetspiegel heeft translatie geen invloed op de offset van de spot. Rotatie

daartegen zal een tweede orde afwijking geven van Ii' = 41(1- cosa) met a de

hoekverdraaiing en I de maximale slag van de meetspiegel. Stel de afwijkingen budget zou 5 nm
mogen zijn dan moet a < 4". Omdat het gebruikte principe aan Abbe voldoet ondervinden beide
meetbundels gelijke afwijking en vallen tegen elkaar weg.

De offset veroorzaakt door hoekverdraaiing over lengte I wordt met factor 8 versterkt. Dus stel
bij maximale slaglengte, I = 6.25 m en een offset van 1 mm dan voIgt uita :

;1 =sina ~ a=arcsin(50.~03)=4.14"

Voor deze opstelling moet dus een zeer nauwkeurige geleiding komen voor de meetspiegel over
een lengte van 6.25 meter. Door deze hoge nauwkeurigheid zal de kostprijs hoog oplopen.

5.3.2 Viervoudige met een lambda plaalje en vlakke spiegel
Een andere opstelling waarbij de stralengang tweevoudig omgebogen wordt is weergegeven in
figuur 5.8. Dit systeem laat de laserstraal twee keer over de gelijke weg door de tripeI gaan, een
keer linksom en een keer rechtsom. Rotaties en translaties van de meetspiegel hebben bij deze
opstelling geen invloed op de meetlengte omdat er tripel-spiegels als meetspiegel gebruikt zijn.
Deze opstelling is met standaard componenten op te bouwen en is goedkoop te vervaardigen.

Bij dit principe wordt er gebruik gemaakt een '/4/... plaatje die de polarisatie van de laserbundel
45° verdraait en de gelijke weg terug gaat door middel van een vlakke spiegel (keerspiegel no. 4
in figuur 5.8) en nogmaals 45° verdraait door het '/4/... plaatje. De laserbundel zal nu niet meer
door de polarisatiespiegel gaan maar afbuigen. Een referentiespiegel is niet aanwezig. Een
vlakke spiegel buigt de stralengang af.

De afstand tussen de laserstraal en de interferometer van meetlasers over het algemeen 11 mm
deze wordt hier gehandhaafd. De afstand tussen de laser en de interferometer van de van de
moederlaser moet bij deze optiek 33 mm zijn. Men moet hierbij van een losse interferometer
gebruik maken. De nauwkeurigheid van de rail is nu aIleen maar afhankelijk van de
nauwkeurigheid van de optiek.

A-A
Heenweg

5

1 Vlakke spiegel
2 Polarisatle prisma
3 Vlakke spiegel( driehoekig )
4 ~eerspiegel ( driehoekig )
5 - Aplaatje
6 rripel-sPiegels ( meetsplegel )
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Figuur 5-8 Viervoudige kalibratie opstelling
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5.4 Achtvoudige kalibratie opstelling
Om de kalibratie opstelling nog korten te maken is er naar een achtvoudige kalibratie opstelling
gekeken. De slag van de meetspiegel wordt dan 3Y.. meter wat voor het mechanische gedeelte
van de opstelling een groot voordeel zou kunnen opleveren! Deze lengte is tevens goed uit een
stuk te vervaardigen!

Hiervoor is naar de optiek gekeken zoals weergegeven in figuur 5.9. In deze tekening is de
stralengang door de optiek van een laser weergegeven. De laserbundel komt vertikaal
gepolariseerd in deze optiek aan. De referentiespiegel en polarisatie spiegel zijn voor deze
optiek opgesteld en niet weergegeven. Aan de rechterzijde van deze optiek gaat de laserstraal
naar de meetspiegel toe deze is ook niet weergegeven. Tussen deze optiek en de meetspiegel is

nog een t A plaatje aangebracht. De meetspiegel mag bij deze opstelling een vlakke spiegel, een

grote tripel-spiegel of uit vier kleine tripel-spiegels zijn. De in de figuur weergegeven
stralengang is voor een meetspiegel die bestaat uit 4 tripel-spiegels. De spiegels in de linker helft
van het optiekblok zijn niet doorlatend en in de rechterhelft polarisatie prisma's.

Een verschuiving van de meetspiegel heeft geen invloed op de offset van de spot bij de
interferometer. Daartegenover staat dat het verschil in meetlengte tussen de moederlaser en de te
kalibreren laser even groot is als de afstand waarover de meetspiegel verschuift .L op de
stralengang. Dit houdt in dat naast hoge eisen aan de optiek, hele hoge eisen aan het
mechanische gedeelte worden gesteld. in de praktijk niet realiseerbaar zijn. De optiek is duur en
zal er veel storing door o.a. verstrooiing optreden omdat de laserstraal veel door de optiek geleid
wordt.

Figuur 5-9 Optiek voor een achtvoudige kalibratie opste/ling
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In een aantal kalibratie principes was de afgelegde weg van de beide laserbundels gelijk maar
trad er een offset probleem op doordat de spot op de interferometer verschuift tijdens het
verplaatsen van de meetspiegel. Er zijn een aantal manieren om de verschuiving van de spot te
compenseren.

1. Nauwkeurig geleiden van de meetspiegel

2. Bijsturen van de meetspiegel

3. Afbuigen van de laserbundels naar de interferometer

6.1 Nauwkeurig geleiden van de meetspiegel
Ret nauwkeurig geleiden van de meetspiegel is altijd noodzakelijk. Hierdoor zal altijd aile
aandacht aan het mechanisch gedeelte van de laserinterferometer geschonken moeten worden,
met name aan de rail en wagen met de meetspiegel. Rier wordt nog uitvoering op terug
gekomen.

6.2 Het bijsturen van de meetspiegel
Een oplossing is het bijsturen van de meetspiegel op de wagen. Voor de vlakke spiegel zou dit
een verdraaien moeten zijn en voor tripeI spiegels als meetspiegel een translatie. Men kan
onderscheidt maken in een voorwaartse koppeling en terugkoppeling van de offset afwijking.

Bij voorwaartse koppeling kan men de absolute hoek of verschuiving meten en de meetspiegel
mechanisch bijsturen. Ook is het mogelijk de relatieve hoekafwijking t.o.v. een ijkpunt te meten
met een elektronische gyroscoop of versnellings opnemer. Beide meetinstrumenten zijn bij
standaard uitvoering niet nauwkeurig genoeg.

Terugkoppelen zou kunnen door de offset te meten m.b.v. een LED-array en eventueel een extra
laser. Men richt de laser op een nog niet gebruikt gebied van de meetspiegel en meet de offset
van de weerkaatste bundel. Men moet hierbij bedenken dat de wagen met de meetspiegel erg
gekompliceerd wordt en er een data-overdracht moet plaatsvinden tussen de vaste wereld en de
wagen. Ook is de extra massa en warmte van die de overbodige electronica, servosysteem en
energiebron met zich meebrengt niet gewenst is in het optisch circuit.

6.3 Afbuigen van de laserbundels naar de interferometer
Om de wagen te ontlasten is het gunstiger om de laserbundel af te buigen op de vaste wereld.
Ret meten van de offset kan gebeuren zoals hiervoor besproken is. Ret afbuigen van de
laserbundel zou dan op o.a. de volgende manieren kunnen gebeuren:

1. Met twee evenwijdige spiegelvlakken

2. Met twee prisma's

3. Met een glazen plaat

4. vlakke spiegel onder 45°

Bij het regelen van de offset mag de hoek van de laserbundel niet wijzigen en moet de
laserbundel een zuivere translatie uitvoeren. Ook moet er voor gezorgd worden dat de
polarisatierichting t.o.v. de spiegels goed is.
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6.3.1 Twee evenwijdige spiegelvlakken
Door de laserbundel door twee
evenwijdig geplaatste spiegels te leiden
kan de offset geregeld worden door de
twee spiegels te roteren of een spiegel te
transleren. Dit is weergegeven in figuur
6.1. De offset A is als functie van s en <I>
uit te drukken door:

z(V/,s)
s

'I..-

Figuur 6-1 Twee evenwijdige spiegels

Dit systeem kan op twee manieren
gebruikt worden. In de eerste plaats door rotatie van beide spiegels, en in de tweede plaats door
middel van translatie van een spiegel. Door de rotatie van beide spiegels kan een groter bereik
gehaald worden dan door translatie van een van de spiegels.

6.3.2 Twee prisma's
Door de afstand tussen twee prisma's te varieren kan de offset geregeld worden. Het principe is
weergegeven in figuur 6.2. De 'wedge plates' zijn standaard verkrijgbaar met hoek y = 3°52' en
y = 7°45' de afbuig hoek is dan respectievelijk a =2° en a =4°.

De offset A is uit te drukken door:

y=tana

Het bereik is aanzienlijk kleiner dan met twee evenwijdige spiegelvlakken maar de instelling is
nauwkeuriger.

Figuur 6-2 Twee prisma's
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6.3.3 Een glazen plaat
Door de laserbundel door een glazen plaat te leiden kan de offset geregeld worden door de
glazen plaat te roteren. Zie figuur 6.3.

Figuur 6-3 Glazen plaat

Voor de offset ~ geldt:

I:!'=I:!,-I:!g

I:! =I:!' COS '1/,

Dit principe kan aileen voor een klein bereik gebruikt worden. Een groot nadeel is echter dat de
overdracht niet lineair is.

6.3.4 Vlakke spiegel onder 45°
Door translatie van een onder 45° geplaatste spiegel kan de offset, over een groot bereik, van de
laserbundel 1 op 1 geregeld worden.
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Het gekozen meetprincipe is vierdubbel met een lambda plaatje en vlakke spiegel zoals
beschreven is in paragraaf5.3.2. Er is voor dit principe gekozen omdat het een korte lengte heeft
en geen offset problemen heeft. Dit principe voldoet net als al de andere principes aan Abbe.
Afwijkingen in de tripel-spiegels hebben het minste invloed op het verschil in meetlengte tussen
beide lasers. Fouten in de optiek kunnen ten hoogste een tweede orde afwijking of indirecte
afwijking veroorzaken.

Het principe kan nog verder geoptimaliseerd worden door de stralengang te verschuiven. Ook
moet gekeken worden naar de toleranties die de optiek mag hebben. De standaard afineting
tussen laser en interferometer van een laser meetsysteem is II mm. Deze afstand moet
gehandhaafd worden. Dit kan door de lasers naast elkaar op te stellen hierdoor kan de optiek
kleiner worden en zijn bij beide lasers als standaard uit te voeren. De keerspiegel kan
rechtstreeks op de optiek opgedampt worden. Bij deze oplossing is het gemakkelijk de
laserbundels te scheiden omdat ze naast elkaar liggen.

A-A
Heen weg

'5
1 Vlakke spiegel
2 Polarisatie prisma
3 Vlakke spiegel
4 Keerspiegel
5 l"A. plaatje
6 tripel-spiegelS ( meetspiegel )

Figuur 7-1 Geoptimaliseerde viervoudige ka/ibratie opstelling
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Het principe is weergegeven in figuur 7.1, hierin zijn de twee laserbundels geplaatst. Er is hier
maar een stralengang van een laserinterferometer te zien, die van het andere meetsysteem valt er
achter. De stralengang is gelijk aan die zoals beschreven in paragraaf 5.3.2. In figuur 7.2 is de
totale optiek driedimensionaal weergegeven. Door het gebruik van een keerspiegel kunnen
toleranties in de optiek en uitlijn fouten van de optiek tweede orde fouten en indirecte
afwijkingen veroorzaken. De meetspiegel bestaat uit twee tripel-spiegels van 20 mm.
Aangenomen dat de afwijking van in de tripel-spiegels grotendeels worden veroorzaakt door
hoekfouten van de vlakken t.o.v. elkaar en niet door fouten in het oppervlak van de
spiegelvlakken.

18



Precision Engineering

Vlakke spiegel

- Polarisatle spiegel

Laservergelijkingsmeetopstelling

Meetspiegel
( 2 Tripel-splegels )

\

\
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Figuur 7-3 Geoptimaliseerde viervoudige kalibratie opstelling

7.1 Gevolgen van afwijkingen in de meetspiegel.

De meetspiegel bestaat uit twee tripel-spiegels. Een
tripeI-spiegel bestaat uit drie loodrecht op elkaar
staande vlakken. Aangezien er twee laserbundels
door een tripel-spiegel gaan met ieder een andere
ingangspunt is de volgorde waarin de laserbundels de
spiegelvlakken langsgaat anders. Dit is weergegeven
in figuur 7.3. De stralengang van de moederlaser zal
de optische weg de spiegelvlakken in de volgorde Tl,
T2 en T3 aandoen en de te kalibreren laser de
volgorde Tl, T3, T2. Een hoekafwijking tussen T2
en T3, heeft tot gevolg dat de beide laserbundels niet
meer parallel lopen, hierdoor zal er een afwijkingen
in de meetlengte tussen de twee laserbundels zijn
over de gehele stralengang en heeft een fout in de
kalibratie tot gevolg.

M~-,.
laser

" " T1
Figuur 7-2 Tripel spiegel

T3

.T2

Een hoekfout van T2 of T3 hebben een uitgaande hoek verschil tussen de twee lasers tot gevolg.
Een hoekfout van 2" over een afstand van 6Y4 meter tot de ornkeer spiegel en terug geeft een
offsetfout van de spot van 121IJ.m op de meetspiegeI. Deze is voor beide lasers gelijk maar
tegengesteld van richting. Het meetlengte verschil is een tweede orde afwijking, te verwaarlozen
klein en voor beide lasers gelijk. Doordat de laserbundels de zelfde route terug volgen zal de
hoekafwijking over het hele traject verdubbelen. De totale offset van de spot zal over het gehele
traject weer 0 worden. Dit komt omdat de verschuiving van de spot tegengesteld is aan de
verschuiving t.g.v. de hoekfout van de stralengang, deze heffen elkaar weer op.

Ais gevolg van een hoekfout van 2" in de eerste tripel-spiegel, werkt dit door en komen de
laserbundels onder een hoek van 4" in de tweede tripel-spiegel binnen. De totale offset fout van
de spot bedraagt dan 2421J.m.

Het verschil in offset fout van de spot tussen beide laserbundels kan 484IJ.m worden wanneer er
een fout van 2" optreedt in de vlakken T2 ofT3 van de tweede tripel-spiegeI. In dit geval is deze
afwijking in de z-richting en zal de meetlengte weg gelijk blijven. Een offset verschil tussen
beide laser spots in de y-richting kan niet optreden. De laserspots in de y-richting hebben een
offset met gelijke teken. De meetlengte van beide lasers blijft dus gelijk.
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Translaties van de gehele meetspiegel hebben op beide laserbundels een gelijke invloed. AIleen
rotaties om de lengteas van een tripeI-spiegel kan een afwijking genereren omdat de spots van
beide lasers tegengesteld over een vlak die 450 t.o.v. de stralengang staat verschuift. Ais beide
meetspiegels roteren wordt dit effect opgeheven. De twee tripel-spiegels mogen dus niet t.o.v.
elkaar roteren. Rotatie van I" tussen de twee tripel-spiegels levert een afwijking in meetlengte
van 106 fJm. De twee tripel-spiegels moeten dus stijfmet elkaar verbonden zijn!

7.2 Gevolgen van afwijkingen in de optiek aan de vaste wereld.
Hoekafwijkingen van de totakle optiek heeft geen invloed op verschillen in de meetlengte, beide
laserbundels ondergaan de zelfde afwijking. De optiek is weergegeven in figuur 7.4.

7.2.1 Keerspiegel
Hoekverdraaiing van de keerspiegel geeft aIleen een hoekfout in de laserstraal en geen offset
fout in de spot omdat ze later weer opgeheven wordt bij de tweede pass. De hoekfout is voor
beide lasers gelijk.

7.2.2 Polarisatie spiegel
Een hoekfout a om de z-as van de polarisatie spiegel zal een hoekfout 2a t.o.v. spiegel 1
veroorzaken. De invalshoek van spiegel 1 heeft een fout van 2a, dit veroorzaakt een offset fout
van 2*6Y4*sin(2a). Een hoekfout van I" geeft dus een offset fout van 121 fJm. Een
hoekverdraaiing ~ om de y-as van de polarisatie spiegel kan in combinatie met de offset fout
veroorzaakt door de tripel-spiegel een meetlengte verschil opleveren van 363fJm*sin(~). Stel ~ =

1" dan levert dit een fout in de meetlengte van 1.7 om, deze fout is voor beide lasers gelijk.
Hoekverdraaiing om de x-as van de polarisatie spiegel zal een te verwaarlozen offset fout
veroorzaken.

Figuur 7-4 Optiek voor de viervoudige kalibratie opsteIling

7.2.3 Spiegel 1
Hoekverdraaiingen om de z-as
van spiegel 1 aIleen zal geen
meetfout veroorzaken, weI een
offsetfout van 41*hoekfout.
Een hoekver-draaiing ~ om de
y-as van de spiegel 1 in
combinatie met verschuiving
van de bundel veroorzaakt
door verschuiving van de
meetspiegel een meet-Iengte Spiegel 1
verschil opleveren. Dit is ''''"
gelijk aan de spotver
schuiving op spiegel 1. Hoek
verdraaiing om de x-as van
spiegel 1 zal een te verwaar
lozen offset fout veroorzaken.
Een hoekverdraaiing om de y
as van 1" kan de 2 keer een
afwijking van 1.7 om ople
veren. De toleranties aan de
optiek wordt hiermee 2". De
totale afwijking in de kan dan
6.8 om worden. Het is dus
belangrijk dat de optiek goed
uitgelijnd is over de y-as.
Deze moet binnen I"
uitgelijnd worden met de bewegingsrichting van de meetspiegel.

\
, Keer spiegel
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Voor de kalibratie opstelling moet de meetspiegel over een slag van 6Y4 meter kunnen transleren.

De translatie moet gelijkmatig verlopen. Omdat de kalibratie meerdere meetpunten vergt moet
de meetspiegel op meerdere plaatsen te positioneren zijn. Het starten en stoppen van de
meetspiegel moet ook rustig verlopen.

De opstelling moet aan de vaste wereld bevestigt worden en eventueel verplaats kunnen worden.
In eerste instantie moet ze aan een betonnen muur bevestigt worden van 100 mm dik en ouder
dan 5 jaar. Er mag aangenomen worden dat er geen krimp in de beton meer voorkomt. De
uitzettings coefficient van beton is gelijk aan die van staal. De achterwand van de betonnen muur
kan gei'soleerd worden om invloeden van temperatuur gradienten te verminderen. De ruimte
waarin de kalibratie opstelling geplaatst wordt is de temperatuur geconditioneerd en er heerst
een kleine temperatuurs gradient. De vaste wereld, dus ook de betonnen muur heeft een trilling
tussen 5 en 35Hz. Deze zal in de constructie opgevangen moeten worden. Ook trillingen in de
meetspiegel moeten tot het minimum beperkt worden. De meetspiegel mag absoluut niet meer
bewegen tijdens een meting. Een timing verschil tussen de meting van de moederlaser en de te
kalibreren laser kan hierdoor een afwijking opleveren.

De meetspiegel transleert m.b.v. een rail en een wagen. Hierbij moet de wagen in de overige vijf
vrijheidsgraden stijf met de rail verbonden zijn om afwijkingen te voorkomen. Ook moet de rail
recht en stijf zijn en niet doorbuigen t.g.v. eigengewicht of de massa van de wagen. De massa
van de wagen moet klein blijven. Dit is gunstig voor de stijfheid en het vermogen van de
aandrijving. De rechtheid en vlakheid van de rail kan aileen maar afwijkingen geven t.g.v. het
niet vlak zijn van de spiegelvlakken.. Deze afwijkingen zijn te verwaarlozen maar men dient er
toch rekening mee te houden. De kwaliteit van de optiek bepaald de rechtheid en kwaliteit van
de rails.
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In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de rail en ophanging ervan.

meetspiegel

9.1 Rechtstreeks aan de betonnen muur
De betonen muur is op te vatten als een stijf geheel.
Men zou ze als frame kunnen gebruiken om met
behulp van beugels een zelfdragende rail aan te
bevestigen. Ais men een rail met een lengte van 6Y4
meter met twee beugels aan de betonnen muur
bevestigt dan moet de rail buiten proporties hoog
kantig zijn wit ze niet meer doorhangen. Door
bevestiging met meerdere beugels zal het geheel
overbepaald worden en onbekende krachten in het
systeem brengen. Men kan deze krachten natuurlijk
gebruiken om de rail te richten door de rail t.o.v.
de beugels uit te richten m.b.v. stelbouten. Dit
principe is weergegeven in figuur 9.1.

Hier is gekozen voor een driehoekige koker
waarop een wagen kan transleren. Een groot nadeel
van dit principe is dat de beugels en de bevestiging
ervan aan de betonnen muur stijver moet zijn dan
de driehoekige koker die als rail fungeert. Het
uitrichten van de koker is anders niet mogelijk. De
koker kan torderen tussen de steunen door de
asymmetrische belasting van de wagen dit zorgt
voor een slechte geleiding

wagen
I

steun

isolatie beton

Figuur 9-1 Bevestiging van rail aan muur

_ rail

stelbout

rail

sleun

ll)eetspiegel
/

wagen

--isolatie bllion
Figuur 9-2 Bevestiging m. b. v. een hulpframe

Een hulpframe
Een betere oplossing is dus een manier waarbij de koppeling tussen het frame en de rail een
stijve koppeling kan zijn. Een oplossing hiervoor is
een los frame aan de betonen muur waaraan de rail
bevestigd is. Een oplossing is weergegeven in
figuur 9.2. De stelbouten zijn direct tussen frame en
rail opgesteld. De rail kan gericht worden door
gebruikmaking van de overbepaaldheid van de
constructie. Ais rail is hier voor een buis gekozen
met de wagen in de buis. Een buis heeft een grote
verhouding 'massa' - 'traagheid tegen buiging'.
Omgevings invloeden zijn eenvoudig uit te sluiten
en de buis is eventueel geheel vacuum te trekken.
Voor rechtgeleiding van de wagen is het een
probleem om de rotatie vast te leggen. Ook het
rechttrekken van de buis met stelbouten is een
probleem. Een mooie vlakke oplegging in een v
blok zou een mooiere oplossing zijn. De rail moet
dan vastgetrokken worden in het v-blok.

9.2
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9.3 Gelijkmatige oplegging
Voor het doorhangen van de rail zou men zo veel mogelijk oplegpunten willen hebben. Het
nadeel van oplegpunten is dat ze een plaats vastleggen en daardoor een kracht inbrengen.
Mooier zou zijn dat rail vast gehouden wordt door veel krachten die niet de positie vastleggen en
gelijkmatig verdeelt zijn en de constructie is dan niet overbepaald geconstrueerd.

Dit is op een aantal manieren te verwezenlijken:

• de rail in een vloeistof laten drijven
• de rail op een schuimrubber leggen

• de rail op een borstelleggen

• de rail op een luchtbalg leggen

9.3.1 De rail in een vloeistof laten drijven
Ais met de rail in een vloeistof kon laten drijven dan zou dit een mooi verdeelde oplegging
vormen. Doorzakken van de rail wordt gecompenseerd door de opwaartse kracht. En de rail zal
altijd precies waterpas liggen. Het nadeel van golfverschijnselen is op te lossen door
dwarsschotten te plaatsen en deze te gebruiken als golfbrekers.

9.3.2 De rail op een schuimrubber leggen
Ais de rail netjes op schuimrubber gelegd wordt zal de belasting ook mooi gelijkmatig zijn.
Schuimrubber zal echter altijd dwarskrachten in de rail veroorzaken. Ook de continuileit is niet
gewaarborgd. Door kruipverschijnselen van het schuimrubber zal de rail steeds blijven zakken.

9.3.3 De rail op borstels leggen
am veel oplegpunten te creeren zou men de rail op borstels kunnen leggen. Het probleem wat
hierbij optreedt is dat de contactpunten nooit allemaal dezelfde hoogte hebben dus dat de
krachtverdeling nooit gelijkmatig te krijgen is.

9.3.4 De rail op een luchtbalg leggen
Door de rail op een luchtbalg te leggen is de
krachtverdeling overal gelijk, de druk is immers overal
gelijk. Het rubber van de luchtbalg biedt genoeg
elasticiteit om geen dwarskrachten in de rail in te
leiden. Ook continuileit kan gewaarborgd blijven door
eventuele luchtverlies te compenseren door bijpompen.
Het hulpframe hoeft niet exact recht te zijn omdat de
luchtbalg oneffenheden opvangt.

In figuur 9.3 is het principe met een luchtbalg
weergegeven de horizontale ondersteuning is hier nog
weggelaten. De rail is een rechthoekige balk genomen
waarover de wagen kan rijden. Een rechthoekige balk
is eenvoudig te produceren en ook het
traagheidsmoment is groot in de belaste richting. Nu
de balk vrij opgelegd is, moet de balk precies recht
gemaakt worden. Nastellen is niet mogelijk. WeI zal
de balk uit twee stukken gemaakt moeten worden
omdat een bewerkingslengte van 6Y4 meter onhaalbaar
is. In bijlage I is een tekening toegevoegd met de
gehele ophanging van de rail.

isolatie beton

steun

Figuur 9-3 De rail op een luchtbalg opgelegd
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Er is voor de oplegging m.b.v. de luchtbalg gekozen. De luchtbalg is een goedkoop medium.
AIle omgeving trilling zullen gedempt worden en het geeft een mooi gelijkmatig verdeelde
oplegging.

De rail wordt een stalen balk van 250*50 mm. De massa
van deze balk is 97.5 Kglm. De druk p in de luchtbalg
moet minimaal 19500 N/m2 bedragen om de balk te
kunnen dragen (F = P * A). De luchtbalg is in deze
berekening ideaal met een oneindige rekstijfheid.
Eventuele compressie gaat zeer langzaam dus het systeem
is als isotherm beschouwen. De berekening is per meter
opstelling. Zie figuur 10.1 Hieruit voIgt voor de stijfheid
van de luchtbalg:

dV
dp=-p

V
Met

dV=Adh
voIgt hieruit:

Adh
dp=-p-

V

A2dh
dFA=-p-

V

dF pA 2
;r

c=-=---~-pl
dh V 4

.. b ,
"'--7

Figuur 10-1 Gegevens t.b.v.
berekening eigenfrequentie van
de rail op een luchtbalg

De eigenfrequentie van het systeem voIgt dan uit OJ =~c/mmet c bepaald met een balg met

een lengte I van 6\14 meter en een diameter van 50 mm geeft een druk van 20.l03N/m2
• De

eigenfrequentie is dan:

159154 rad
m~ 609 =16.l-

s
-=2.57 Hz

Met een aanstoot frequentie tussen 5 en 35 Hz ligt de eigenfrequentie van dit systeem laag
genoeg.
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am verschillende kalibratie lengtes te realiseren moet de meetspiegel zich verplaatsen. Dit houdt
in dat de wagen met meetspiegel aangedreven moet worden. Hiervoor zijn een aantal
mogelijkheden bestudeerd.

• Band met rem
• Band met overbrenging
• Veermechanisme
• Electromotor op wagen met rem

11.1 Band en rem
De meest toegepaste techniek om een wagen op rail aan te drijven is een staaldraad of band. De
band moet onder een grote voorspankracht staan om over deze grote lengte de positie een grote
nauwkeurigheid te geven en niet door te hangen. am de wagen stil te laten staan moet er op de
wagen nog een rem aangebracht worden om de wagen stil te laten staan tijdens een meeting. De
rem kan door de band wordt bedient worden hierdoor is geen energiebron op de wagen
noodzakelijk. Dit kan gebeuren met een tweede band die aIleen de rem bedient of door de
spankracht in de band te veranderen waardoor de rem in werking treedt.

Een nadeel van dit systeem is dat tijdens het remmen het systeem overbepaald is. Ais het
remmen gebeurt door opspannen van de band dan zal het systeem overbepaald zijn gedurende de
gehele remtijd, stilstand kan dus niet gegarandeerd worden. De overbepaaldheid wordt
veroorzaakt omdat en de rem en de band de positie van de wagen wil vastleggen. Als het
remmen gebeurd door ontspannen van de band dan is het systeem niet overbepaald tijdens
stilstand maar tijdens de klembeweging en losbeweging van de rem. Dit kan de wagen een
abrupte start of stop bewerkstelligen. Ook de stijfheid van de aandrijving over deze lengte laat te
wensen over.

Het voordeel van dit systeem is dat het aandrijvend vermogen buiten het systeem geplaatst kan
worden en dus thermisch geen invloed heeft op de kalibratie. De complexiteit van de wagen, dus
ook de massa, is tot het minimum beperkt. Het nadeel van dit systeem is de lage stijfheid en dat
tijdens het remmen het systeem overbepaald is.

11.2 Band met overbrenging
Een manier om de aandrijving stijver te maken, is om de aandrijtband met een hoge snelheid aan
te drijven. Deze snelheid wordt op de wagen met een overbrenging om gezet naar de
aandrijfsnelheid van de wagen. De overbrenging bepaald de stijfheid van de aandrijving. Zie

\
Band

3-40

r L Diameter in mm
L Nummer wrijvinb'wiel

Figuur 11-1 Principe van de overbrenging
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figuur 11.1. Dit systeem is zeer stijf waardoor een rem op de wagen niet nodig is. Een nadeel
van dit systeem is dat het een complexe eenheid is, een grote massa heeft en veel bewegingen
delen bevat dus ook trillingen kan veroorzaken. Het plaatsen van een band over die lengte is een
probleem. Ze zal over die lengte ondersteunt moeten worden. De overbrenging op de wagen zal
door het gebruik van wrijvingswielen verliezen hebben die omgezet wordt naar warmte. Een
voordeel is echter dat het aandrijvend vermogen buiten het systeem geplaatst kan worden, het
gebruik van een rem niet nodig is en dat het een stijve aandrijving is.

11.3 Een veermechanisme
Een heel oud idee, van Leonardo Da Vinci, is om een wagen met een veermechanisme aan te
drijven. In deze toepassing is dat goed mogelijk door de potenti~le energie van een veer om te
zetten naar kinetische energie. De veer kan zowel een torsie veer als een lineaire veer zijn.
M.b.v. wrijvingswielen kan het vermogen overgebracht worden naar de wielen van de wagen.
Dit systeem levert een complexe maar zeer uitdagende constructie.

Een nadeel is dat de wagen telkens moet stoppen en dit extern gestuurd moet kunnen worden en
dat de veer na elke rit weer gespannen moet worden. Ook de rijrichting moet simpel verandert
kunnen worden. Deze problemen zijn op zich simpel op te lossen. Voor het stoppen van de
wagen zou men (electro-)magneten die extern bedient worden op de rails kunnen plaatsen die
een mechanisme op de wagen bedient en de wagen remt. Dit remmen kan ten kosten gaan van
het toch al weinige opgeslagen vermogen in de veer maar is ook zonder verspilling mogelijk.
Het laden van de potenti~le energie kan eenvoudig door aan het einde van de rail een koppeling
te maken met een motor die de veer spant. Het voordeel van dit mechanisme is dat het een
energiebron en aandrijving op de wagen heeft die niet veeI tot zeer weinig warmte veroorzaakt.
Het nadeel is dat na elke rit de veer gespannen moet worden en moeilijk bestuurbaar is.

11.4 Electromotor op wagen met rem
Het is ook mogelijk een energie bron op de wagen mee te nemen voor de stroomvoorziening van
een electromotor die de wagen aandrijft. De electromotor kan m.b.v. een standaard overbrenging
met een koppeling een van de wielen van de wagen aandrijven. De besturing van de wagen kan
draadloos, er is immers een voedingsbron aanwezig. En het remmen kan ook met behulp van
servobesturing. Het laden van de accu kan wanneer de wagen in rust is aan het einde van de rail.
Ze rijdt automatisch tegen contactpunten van de acculader. Het voordeel van dit systeem is dat
ze zeer simpel is uit te voeren met standaard componenten. De draadloze besturing heeft maar
drie kanalen nodig en hoeft niet proportioneel te zijn. Een nadeel is echter dat er een warmtebron
in het systeem aanwezig is.

11.5 Keuze aandrijving
De keuze van het type aandrijving is met een electromotor (11.4) dit is een slappe aandrijving.
Hoge stijtheid is aIleen vereist tijdens stilstand. Dit wordt verzorgt door de rem op de wagen. De
wagen kan erg ligt blijven omdat er weinig mechanica op de wagen aanwezig is. Omdat de
motor tijdens stilstand niet bekrachtigd is, is het geheel niet overbepaald. De warmte productie
ofwel vermogen op de wagen is ook laag. Voor de berekening van het vermogen op de wagen is
er een aandrijfkracht tijdens versnelling plus rolweerstand genomen van 20 N. Bij een snelheid
van 3 cm/s is het vermogen 0.6 Watt. Het totaal aan warmte omgezette electrische vermogen is
dus minder als 0.6 watt. De electromotor hoeft immers niet continu de wagen te versneIlen.
Tijdens stilstand zal er ook geen warmte geproduceerd worden aIleen maar bij en bekrachtigen
en loslaten van de rem.

26



Precision Engineering Laservergelijkingsmeetopstelling

Figuur 13-1 Positie wielen

Nu er een electromotor op de wagen geplaatst is moet deze nog aangestuurd worden. Voor een
soepele loop van de wagen te behouden is het niet mogelijk om de wagen m.b.v. kabels aan te
sturen. De besturing zou contactloos moeten gebeuren. Draadloze besturing is de meest voor de
hand liggende manier. Voeding voor de ontvanger is al op de wagen aanwezig. De keuze voor
het type besturing is infrarood. Het voordeel van infrarood is dat door ontvanger tijdens rust
alleen een nulspanning loopt en tijdens bekrachtiging een minimale stroomverbruik heeft. Dit
betekent dat infrarood dus een lagere temperatuur heeft dan bij kortegolf ontvangers waarbij het
stroom verbruikt hoger is. Ook de rem kan door deze zender bestuurd worden.

De wagen heeft als doel de meetspiegel te geleiden over de rail. Om dit te realiseren moeten de
zes vrijheidsgraden vastgelegd worden t.o.v. de rail. Een van deze vrijheidsgraden is de
beweging langs de rail, deze wordt vastgelegd door de aandrijving op de wagen tijdens
beweging en door een rem op de wagen tijdens meting. De rem wordt pas bekrachtigt als de
wagen geheel stilstaat en dient er alleen voor de positie vast te houden tijdens meting. Dit
verhoogt de stijfheid in de bewegingsrichting van de wagen.

13.1 Positie wielen

Om de vijf overige vrijheidsgraden van de wagen vast te leggen zijn twee wielen boven op de
rail geplaatst. Deze leggen twee vrijheidsgraden vast. De overige drie vrijheidsgraden worden
vastgelegd door drie wielen een zijkant van de rail te plaatsen. Zie figuur 13.1. Deze vijfwielen
zijn star verbonden met de wagen. Er is voor deze configuratie gekozen omdat een hoog kantige
rail optimaal is. Boven is zo een smal loopvlak terwijl op het zijvlak genoeg hoogte is om de
wielen boven elkaar te plaatsen.
Aan de andere zijkant van de rail
zijn symmetrisch verend drie wielen
geplaatst. De construe-tie is zo
kracht gesloten. De wielen zijn
symmetrisch geplaatst, dit om
symmetrische krachts doorleiding te
creeren en geen momenten te
introduceren. De gewichtsverdeling
is ook gunstiger. Voor een hogere
stijfheid is ook een grotere voor
spankracht nodig. De voorspan
kracht mag niet te groot worden.
Een voorspankracht ( Fn*Fw) die
groter is als het gewicht (m*g) kan
een lift van de wagen veroorzaken.
Zelfsporen van de wielen is moeilijk
omdat de wagen in twee richtingen
moet kunnen rijden.
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\
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Reductie kast

Verloopbus

Loopwicl

Figuur 13-2 Aandrijving

Om de loopfouten en uitlijn fouten
van de electromotor op de wielen
te beperken moet er een koppeling
tussen de electromotor en het
aangedreven wiel komen. Voor
deze koppeling is het principe
toegepast zoals weergegeven is in
figuur 13.2. Er is hier gebruik
gemaakt van een balg. Aan de
motorzijde is de balg aan een
verloopbus gelijmd. Aan de
wielzijde is de balg rechtstreeks aan de buitenring van het lager geplaatst. De balg heeft de
eigenschap dat ze in alle richtingen behalve de torsie richting slap is. Ze kan hierdoor goed
verstoringen opvangen.

13.2 Aandrijving
De aandrijving bevindt zich aan de
achterkant. ( De meetspiegel zit
aan de voorkant).

13.3 Frame van de wagen
Het frame van de wagen bestaat uit twee chassis delen. Zie bijlage 2 en 3. Op het voorste chassis
dee! kan de meetspiegel bevestigd worden. Deze twee chassis delen zijn aan elkaar bevestigt
door een uit losse platen opgebouwde koker. Zie figuur 13.3. In deze koker zijn ook de andere
componenten zoals rem, elektronica en accu geplaatst

Chassis deel

Spriet

--Frame

, Lager

Figuur 13-3 Frame van de wagen
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13.4 Rem
Als rem worden twee remblokjes die aan de zijkant van de rail ingrijpen gebruikt. Zie figuur
13.4 en bijlage 3. De positie van de rem is maar in een vrijheidsgraad vastgelegd, de
bewegingsrichting. Hierdoor zal wanneer de rem bekrachtigt wordt het systeem niet overbepaald
worden. Deze vrijheidsgraad is vastgelegd door twee ingesnoerde bladveren tussen de wagen en
de remblokjes. De bekrachtiging van de rem zal gebeuren doormiddel van een servomotor.
Tussen de servomotor is een mechanisme aangebracht die er voor zorgt dat de servomotor aIleen
maar vermogen levert tijdens het bekrachtigen en ontlasten van de rem. Hierdoor zal de
servomotor in de vrijstand en de remstand uitgeschakeld·kunnen worden en geen overbodige
warmte produceren.

Servomotor

Chassis

Bladveer

Rem

Rail
Figuur 13-4 Rem van de wagen

13.5 Acculader
Om er voor te zorgen dat het opladen van de accu nooit vergeten wordt moet dit volautomatisch
gebeuren. Dit is te verwezenlijken door wanneer er niet gekalibreerd wordt de wagen naar een
ruststand te rijden. Op deze positie kan de accu gekoppeld worden aan een acculader door tegen
twee kontaktpunten van de lader te rijden.
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Als conclusie is te melden dat de keuze van de optiek veel invloed kan hebben op de
nauwkeurigheid van de geleiding van de meetspiegel. Door de symmetrische opstelling en het
Abbe principe vallen veeI afwijkingen tegen elkaar weg. Aileen tweede orde afwijkingen en
afwijkingen van de optische vlakken genereren nog afwijkingen.

Ret berekenen van de optische weg vraagt veel rekenkracht. Dit doordat de grootte van de
spiegelmatrixen toenemen per spiegelend oppervlak. Ook met het optisch rekenpakket "Ze-Max"
kan deze opstelling niet doorberekenen omdat ze niet nauwkeurig genoeg is over grootte lengtes.
Met de hand doorrekenen gaat moeilijk omdat het driedimensionale inzicht op invloeden van
afwijkingen op elkaar niet te overzien is bij veel spiegeloppervlakken.
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15.1 Gelijke optische weg
Om de afwijkingen in meetlengte tussen beide lasers te verminderen is het aan te bevelen om de
beide lasers in het zelfde segment van de tripel-spiegel binnen te laten komen. Hierdoor
doorlopen beide lasers de tripeI-spiegel langs gelijke route en hebben ze een gelijke afwijking.
De meetspiegel bestaat uit een tripeI-spiegel. Dit principe is weergegeven in figuur 15.1. De
afwijkingen tussen de beide meetlengten zijn aIleen nog de afwijkingen t.g.v. afwijkingen in het
spiegel oppervlak. Omdat de laserbundels de vlakken van de tripeI-spiegel in gelijke volgorde
aandoet mag de tripeI-spiegel nu beperkt roteren en transleren zonder verdere invloeden op het
resultaat.

I'olari,;atie "Fiegel

Vla1ckc Spiegel

, VlaUe spiegel

Llmbda. plaatie

~

~~

Figuur 15-1 Viervoudige kalibratie opstelling met een tripe1-spiege1

15.2 Software correctie
Door tijdens kalibratie van de laservergelijkingsmeetopstelling de afwijkingen te bepalen is het
eenvoudig om een software correctie voor de systematische afwijking van het geheel te bepalen.
Men weet nu de afwijking op aIle posities, door nu op meetwaarde te corrigeren met de
systematische afwijking behorende bij de positie kan men de fout die tijdens laser kalibratie
optreedt verkleinen.

15.3 Kalibratie van de laservergelijkingsmeetopstelling
Een manier om de systematische fout van de opstelling te controleren kan door het verschil te
meten tussen de meetlengte die door beide lasers afgelegd wordt. Het principe vergelijkt de twee
meetlengtes, door de stralengang van de moederlaser als meetlengte te nemen en de stralengang
van de te kalibreren laserinterferometer als referentie te gebruiken. Ais nu de meetspiegel over
de rail verschuift is de aangegeven meetwaarde de afwijking in meetlengte tussen de stralengang
van de te kalibreren laserinterferometer en die van de moederlaser.
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• Dictaat 4629 TUE Werktuigkundige Meettechniek Ir.P.H.J. Schellekens,
ing K.Struik ea.

• Dictaat 4007 TUE Constructie Principes P.C.J.N. Rosielle,
E.A.G.Reker

• User Guide 5528A Laser Measurement Systems Hewlett Packard

• Microniek 2-1994 Messanordnungen zur G.Sparrer
Kalibrierung kompletter
I.aserinterferometer

• Catalogus Melles Groit Optics Guide 5 lA. Melles
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