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1. Motivering 

In het laboratorium voor Lengtemeting, Afd. der Werktuigbouwkunde, bevindt 

zich in ontwikkeling een linealen-interferometer, geschikt voor het meten 

van ca. I meter lange linealen. 

De tlier toegepaste golflengtestandaard is een z.g. "single-mode"gestabili

seerde He-He-laser, model 119 van Spectra-Physics. 

De gegeven golflengte in vacuum bedraagt x = 632,99147 nm. 
v 

Onder standaardcondities in lucht, (nl. bij 20
o

C, 760 mm Hg atmosferische 

druk, 55% relatieve vochti~leid en 0,03% CO 2) reduceert de golflengte tot 

ALL = 632,81984 nm. st. uC1t 

Door toepassing ~an elektronische schakelingen wordt het oplossend 

vermogen van deze interferometer ~, zodat een onnauwkeurigheid van 

~ 100 nm bereikt kan worden I) 

In het artikel "Reproducibility of Helium ;~eon Laser Wavelength at 633 

nm" (1), wordt het volgende gegeven: 

I) De golflengte metingen van een He-Ne-Laser, Spectra-Physics Hodel 119, 

gemeten door ~.B.S., N.P.L. en P.T.d., op drie verscllillende en onaf-

nankelijke methoden, geven 
vac 

(632,991418 ~ 0,000 005) nm. 

2) Metingen van dezelfde. type -iasers, toonden aan dat lasers van Ver-

schillende series in feite ook verschillende golflengten gaven. Voor 

het type laser Spectra-Pllysics Model 119 geldt dan 

+ 0,0005) nm. 

(632,991 4 

Hierbij mag opgemerkt worden dat van de internationaal geaccepteerde 

d . 1 f 1 d d 1 19 3.. I I 4Cd d kId secon alre go engtestan aar en zoa s Hg en ,e onze erIe en 

resp. 5 en 7 op 10
8 

bedragen (2). 

Indien de laser gemeten wordt, zoals hierooven is genoemd en beschreven 

in (1), waarbij de onzekerheid 5 op 10
9 bedraagt, dan mag deze laser 

worden vergeleken met de primaire lijnstandaard 86 Kr . De onzekerheid 

van de primaire standaard is 1 op 10
8 (zie (2) ). 

I) Zie rapport van P.H.J. Scnellekens en E.A. Khokkar. 

Analyses of errors in a linestandard measurement. W.T. 0226 (5) 



rapport nr.WT233 2 

Omdat van de toegepaste laser een onzekerheid geclaimd moet worden van 
7 op 10 , dit komt overeen met 0,1 ;urn voor een meter lange streepstan-

daard hetgeen ook als oplossend vermogen van de linealen-interferometer 

behaald kan worden (5), dan zou deze O,l~m volledig toegekend moeten 

worden aan de onzekerneid van de toegepaste He-Ne-laser. 

Hierbij is nog niet inbegrepen, de onnauwkeurigheid ~n de temperatuur

metingen, welke uiteraard bij het meten met de linealen-interferometer 

plaatsvinden In het rapport "De temperatuurmeting in het Laboratorium 

voor Lengtemeting" vJ1' 0224 van C.J. Timmermans (4), wordt dit aspect 

besproken. 

Na een analyse van de temperatuursinvloeden bij metingen van streepstan

daarden tegen golflengtestandaarden, wordt gesteld: 

I) Indien een onnauwkeurigheid behaald moet worden van O,l/"m, de 

l1e1 [t hiervan (" 0,05 ,;Urn) mag worden toegeschreven aan de temperatuurs

onzekerh",id. Er zijn innners ook nog andere factoren die de onzekerlleid 

verhogen tot 0, I ,urn. 
/ 

2) Uit bovenstaande voIgt dan dat bij een verschil van de temperatuur 

tussen lijnstandaard en 20°C van ~O,SK, de temperatuur gemeten dient 

te worden met een onnauwkeuri id ~ O,OOSK. 

Houden we dus rekening met temperatuursinvloedep, dan stellen we dat de 

helft van de nagestreefde O,l;:tm, dus £;, O,05/A).m, aan de onnauwkeurigheid 

van de toegepaste licbtbron mag worden toegeschreven. Betgeen inhoudt 

dat de golflengte bekend maet zijn beter dan 5 op 10
8 . 

Het ligt dan oak in de bedoeling van Drs.J. Koning om de golf1engte van de 

119 He-Ne-Laser te meten tegen de primaire lengtestandaard, zodat de golf

lengte van de toegepaste laser Deter dan 5 op 10
8 

bekend wordt. 

tiedenken we nu dat de re1atie tussen de golflengte in lucllt en de gol£

lengte in vacuum gelijk is aan: A1 == ~~, dan is het duidelijk dat 
11 8 

wanneer we de golflengte in lucht met ~ 5 op 10 willen weten, dat dan 

oak "n" bekend moet zijn met deze onnauwkeurigheid. 

Teneinde fouten·van I op 10
8 1.n "n" te vermijden, is het noodzakelijk 

dat de druk, temperatuur etc. met grate nauwkeurigileid ",ordt gemeten. 

Onderstaande tabel geeft hiervan een indruk: 
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. 6n Var1aties van parameters met -
n 

3 -

Ie druk (?:.O,025 nun Hg.) 

2e temperatuur ~ 0,0] K 

3e waterdamp 0,01% variatie van de relatieve vochtigileid bij 20
0 e. 

Zie oak appendix 1. 

In de afgesloten ruimte, Waar1I1 de linealen-interferometer staat opgesteld, 

kunnen de druk, temperatuur en vochtigneid gemeten worden, maar bovenge

noemde onnauwkeurigneden stellen hoge eisen aan de airconditioning. Terwijl 

aan de druk, als niet 1n een druktank gemeten wordt, weinig aan te doen is. 

(Zie voor verioop van de atmosferiscile druk tijdens metingen met de 

linealen interferometer appendix 3). 

Hierbij komt nag, dat het niet eenvoudig is om llet COz-gehalte en 

andere onbekende organische gas sen te metcn. Bovendien kunnen dampen van 

onbekende samenstelling afkomstig van de apparatuur zelf b.v. oliedamp 

of vetdampen, relatief grote invloed hebben op de brekingsindex. 

Met de dispersieformule van Edlen en al de bovengenoemde factoren, is de 

. . 8 l' d' brek1ngs1ndex van lucht niet beter bekend dan 5 op ]0 .De cone US1e 1e 

hieruit voIgt is dan ook am de brekingsindex van lucht, direct in de 

linealen interferometer tijdens de metingen van de streepstandaard 

tegen de He-Ne-laser te gaan meten. 

Hierbij maet er tevens zorg voor gedragen worden, dat de lucht uit de 

omgeving van het optisCll systeem van de linealen-interferometer dezelfde 

samenstelling heeft, als de lucht waarvan de brekingsindex bepaald wordt. 

Dit houdt in, dat geen afgesloten systeem voar de bepating van de brekings

index in de interferometer ingebouwd mag worden. Er moet in de interfero

meter een kleine luciltcirculatie aanwezig zijn. 

det voordeel van deze directe meting, 18 dan ook, dat de metingen van druk, 

temperatuur, vochtigneid, COz-gehalte en eventueel andere gassen, achterwege 

kan blijven. 
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2. Nadere specificatie van d.e stageopdracht: 

Onze opdracht hield in om na te gaan of de brekingsindex van lucht met 

voldoende nauwkeurigheid met bestaande middelen van het Lab. voor Lengte

meting bepaald kon worden. 

De toevall afwijking van de linealen-interferometer bedraagt IOOnm, dit 

1S voor I meter lange lineaal I op 10 
7 

Het is daarom gewenst de 
7 

brekingsindex van lucht<! op 10 te kennen. 

Hierbij werd gedacht aan een methode zoals beschreven 18 door J. Terrien 

(zie lit.7). 

J3ij de constructie moet gedacht worden aan de mogelijkheid dat de ge

bouwde refractometer of een verbeterde versle daarvan in te bouwen is 1n 

de linealen-interferometer. 
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3. Toegepaste meetmethode 

Zoals bij de nadere specificatie van de stageopdracht a1 is aangegeven, 

moesten wij een meetmethode toepassen zoals J. Terrien (7) heeft be

schreven. 

Hierin bestond de refractometer uit een interferometer, waarin ~n een van 

de benen een zekere weg1engte aan vacuum gerealiseerd kan worden en in het 

andere been een gelijke weglengte in Lucht. 

Voar onze opste11ing is toegepast de eindmaat-interferometer valgens 

Michelson. Deze interferometer die door het laboratorium voor Lengtemeting 

gebouwd is, leende zich het best om in dit experimenteel stadium te gaan 

proberen om de brekingsindex te bepalen met de gevraagde nauwkeurigheid. 

In figuur 3.1. 1S schernatiscll de interferometer met de"vacuumpijp" weer 

gegeven. 
Laser 

(He-Ne) 

~ __ J~_ ---, 1----- . __ -1 
I I 

- - \1 

~s ~ - - - -- - -~_"_:""?"~""_'''''''.·.' __ -''·'·'·-·~.~~~-=·''L'''''-''''''.''''''''~-~~-,.~'77"==!~~;;c--~-",,,"-:----...,.,'--=' -=-••• -=-";;"!~ ...,.._=_;-::-_='_=i-_~ - - - -~- -Y-l,r ~!_B ~ -- -. -.- -" .~,.." ...• -,,-.-.,>---- T --/1 ~ 
I =I' 

S2 

~--
-, 

I 

~~ J..l 

------------ .... - ---- ---- ---- - ----

Fig. 3.1. 

SI,S2,S3 : spiegels 

A compensatieplaat 

B halfdoorlaatbare spiegel 

I ' ., I , 

Het verschi1 in optische weglengte tussen "luchtbeen" en "vacuumbeen" geeft 

eeo verschuiving van het interferentiepatroon. 

Berekenen we IlU dit verschil "x" Vdn het aantal golflengten russen beide 

benen van de interferometer met Lucht gevuld ~ een been lucht, een been 

vacuum als volgt: 
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----------------------------------------------------------------------- ~-) 

x 
2. 
----

Indien nu ~v bekend is en len x gemeten dan IS de brekingsindex "n" VIa 

deze eenvoudige relatie te berekenen. 

(n-I) x "'v 
2 T 

Bekijken we nu de relatieve fout dan voIgt: 

A (n-] ) 
(n-I) 

D.. A.v + A.:L + x 
A.v 1 x 

Zoals in hoofdstuk 1 is gegeven 

(n-I)!::" 3. 10-4 voIgt dan A(n-I) 
(n-I) 

-8 
willen we "n" wetenmetAn '.::::10 ,met 

10-8 -5 = ----- c:. 3.]0 
3.10-4 

('3.1) 

(3.4) 

0.5) 

ft -5 
Dit impliceert dat de relatieve fouten in de meting van x, ~ en ~ ook ~ 3.10 

3 
moeten bedragen, indien "n" bekend maet zijn met J op 10 

J. Terrien noemt dan oak, dat als "x" gemeten kan worden op 0,01 nauwkeurig, 

[1et aantal interferentieringen verschuiving ook minstens 300 moet bedragen. 

(Ax~3.IO:"'5.c9' xC:: Ax 0,01 
~ 100) x 3.10- 5 3.10 -s 

Dit correspondeert met een lengte If 1 11 van minstens 

J Av. X 
~ 

0 
~ 0,3 

2(n-l) 
m. 

tot 

-s 
Deze lengte moet oak bekend zijn met een relatieve fout van <3.10. 

Toegepast is een lengte van (403,841 .!. 0,005) mm. 

~ -5 Stellen we nu dat in formule(3.5) ~ verwaarloosd mag worden Lo.v. 3.10 , 
a;.. - 5 v . 

als "Av'V £ 0, 1 • 10 bedraagt, dan volgt dat de golflengte In vacuum bekend 

moet zijn beter dan 0,0006 nm 
-5 >.. -5 (immers 0. A.v<::::: 0, I. 10 v ~ 0, I. 10 . 600 nm 0,0006 nm). 
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In de rnotivering ~s aangetoond dat van de He-~e-Iaser, toegepast door 

Drs. J.rtoning bij de linealen-interferometer, een onzekerheid geclaimd kan 

worden van ~ 1 op 10
7 , 

Inderdaad kan dan de term AA~ in formule (3.5) verwaarloosd worden, zodat 
v 

aIleen rekening genouden behoeft te worden met de onnauwkeurigneden in de 

I "J II d . . 1 I' f . h .. " II engte van e vacuump~JP en van net aanta ~nter erent~eversc u~v~ngen x. 

~ij onze metingen ~s toegepast een niet gestabiliseerde He-Ne-Iaser, Spectra

Physics, model 132. 

Opgegeven golflengte bedroeg 632,8 nm. 

Een grove sehatting, uitgaande 

laser geeft .G:j)!].lO-6. 

van de opgegeven afstand van de twee modes van de 

(immers A h = ~ 
'A I> 

500,106 -6 
1.]0 ). 

In dit geval is dus oak valdaan aan de gestelde voorwaarde dat A'A~V~I.10-6 moet 

bedragen , wil deze term in (3.5) verwaarloosd kunnen worden. 

Voor de onnauwkeurigheid in de lengte "1 it geldt een relatieve fout van C:!. 1.10-
5 

zodat ook de term ~ in (3,5) weI weggelaten kan worden. 

We hebben dus nu aIleen nog maar te rekenen met de onnauwkeurigheid ~n ilet 

bepalen van de "x". 

~at betreft deze meting ~s een onzekerheid van ~ x 

gebleken. 
ilx 0,07 Aangezien x ~ 350, wordt --!!1.---
x 350 

-3 20,]0 . 

0,07 realiseerbaar 

Hieruit voIgt voor de nauwkeurigheid van onze metingen 

~(n-l) '" Ax 
~I)- x 

Dan voIgt dat de brekingsindex met onze metingen niet beter bepaald kan 

worden dan;; 6.10- 8 , Cnl. h(n-l)=l.n!:)::20.10-
S
.(n-l).) 

Opmerking: Volgens J. Terrien is beschreven methode niet n~euw en a1 ingevoerd 

door \(ost.ers en Lampe bij hun metingen voor de brekingsindex van 

standaard lucht, gepub1iceerd in IY34, 

Oe meting van It 1t 
X , !let verschil in aantal golflengten tussen meting ~n "1ucht" 

en meting met vacuum vond plaats op de volge.nde manier. 

Aangezien het interferentiepatroon afgeb8eld werd op een fotoeel, zie 
fig. 3,1.(OAP I~tkan indien verschuiving van het interferentiepatroon 
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optreedt, het signaal toegevoerd worden aan een "x-y recorder'.'. Door nu de 

compensatieplaat van de Michelson interferometer een continue-verdraaiing te 

geven, werd het verloop van het interferentiepatroon door deze hoek

verdraaiing op een x-y recorder geregistreerd. 

Het x-signaal was evenredig aan bovengenoemde hoekverdraaiing en het 

y-signaal evenredig met de fotostroom van de fotocel OAPI2 (zie grafieken 

Appendix 2). 

Dit werd nu uitgevoerd indien de P1JP gevuld was met de omgevingslucht en 

indien deze geevacueerd was. 

Het verschil in optische weglengte geeft een interferentiepatroon verschuiving, 

hetgeen een verplaatsing van de kromme op de recorder te weeg bracht. 

Daarna werd de meting herhaald met de weer met Lucht gevulde pijp, hetgeen 

~en indruk gar omtrent de reproduceerbaarheid van het meetproces. 

Hierdoor werd een grafiek verkregen zoals in fig. 3.2 is geschetst. 

\ 

\ Va.cu.u.m 

a. 

i. verdI', • 

Fig. 3.2 

De bij vacuum geregistreerde 'lijn is een geheel aantal malen + zekere fractie 

verSc!lOven t. o. v. de andere 2 metingen met Lucht. 

Omdat het gehele aantal x ,vel bekend is en het gaa t om de fractie van x, 15 

uit deze grafiek juist deze fractie op te meten, nl. : ~ %. 
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Bij de uitwerking van de meetresultaten is leken dat dat de beste resultaten 

werden verkregen, door de fractie te bepalen in de minima van de intensiteits

krommen. De bepalende onzekerheid l.n het oprneten van de fractie werd veroor

zaakt in het niet gelleel reproduceerbaar zijn van de Ie en 2e "luchtmeting". 

De continue verdraaiing van de compensat laat werd verkregen door de 

montering van de plaat m.b.v. een hefboom een kl~ine hoekverdraaiing te geven. 

De kracilt hiervoor werd geleverd door een excitator waarop een insteloaar 

1 ir met de tijd oplopende gelijkspanning gezet werd. 

tiet een en ander is verduidelijkt in fig.3.3. 

Voor nadere details zie men noofdstuk 6. 
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4. Meetresultaten en vergelijking hiervan met de Edl~n-dispersieformule 

Voor de vergel king met de door ons gevonden brekingsindices, bij verschil

lende metingen, hebben we de z.g. Ed16n-dispersieformule toegepast. 

ueze relatievoor standaardcondities waarmee de brekingsindex als funktie 

van de temperatuurdruk en vochtigheid te berekenen is, wordt besproken Ln 

het artikel "The Refractive Index of air" by J3engt Edlen. Metrologia. 

Vol.2 no. 2 1960 (lit.(9).). 

Hierin wordt de volgende formule gegeven: 

o (n-l) = (n-I) . 
tp 5 + t 

met p Ln mm Hg 

t Ln °C. 

Deze formule is alleen geldig voor droge Lucht en 

een temperatuur van IS tot 30
oC. en een druk van 700 tot 800 mm Hg. De 

(4.1) 

faktor (n-I) , is de orekingsindex onder standaardcondities (20
oe., 760 mm Hg.) 

s 

8 
(n-I) .10 

s 

2 -I 
8342,13 + 2406030 (130 -~ ) 

+ 15997 (38,9 

+ 

. -I 
met \I is het golfgetal Ln vacuum Ln/'" 

(4.2) 

In hetzelfde,artikel wordt oak de invloed van de vochtiglleid besproken. Hiervoor geeft 

Ed16n de volgende relatie: 

n - - n tpt tp 
? -8 

- f (5,7224 - 0,0457 ~-).IO 

waarLnn brekingsindex volgens (4. I) 
tp 

n _ brekingsindex oij f mm Hg waterdamp 
tpt 

c:;:r- = gol fgetal in /",,-1. 

In onderstaande tabel is n f volgens Edlfn gegeven. berekend met de 
tp 

condities tijdens de metingen. 

"(n-l)-meting" berekend met formule (3.4) , nl. (n-1) 2 

Av 632,8 um. 

J 403.841 mm. 

(4.3) 
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TArlEL I 

id.d. T I p H) in f % 
(n-I) f Edli§n 

~ II 1 (n-I)_ meting!verSChil Edlen 
in °c in mm tp "X-

! .10-8 I .10-8 en metlng 

I ! 1.10-
8 

I 
! I i i 
128- 11 -'69 f 21,2 752,5 47 26 761 + 5 1342,40 + 0,10 26826 + 6 

, 2-12-'69.1 23,8 763,0 48 26 896 + 5 !344,21 + 0,01 26968 + 6 

2-12-'69 
i 

2 23,9 762,!+ 48 26865 + 5 ;343,66 + 0,05 26925 + 6 

3-12-' 69 
I 

,21,7 747,0 49 26 520 + 5 339,27 + 0,05 26581 + 6 

8-12-' 69. I 18,4 763, 1 46 27 405 + 5 
I 
:350, 14 + 0,04 27433 + 6 

/)-12-' 69.2 f 763,3 46 27 403 + 5 ,07 + 0,04 27427 + 6 

De gemeten grafieken van de meting 2-12-'69 no. 2. zijn volledig in 

appendix 2 weergegeven. 

65 + 

72 + 

60 + 

61 + 

28 + 

24 + 

In de laatste kolom zijn de verschillen van onze metingen met die, verkregen 

volgens de Edlen-relaties, weergegeven. Hierbij moet opgemerkt worden, dat 

het CO
2
-gehalte niet in de berekening is meegenomen, omdat dit niet 

opgemeten is. 

_QE~~Eti~8.:. 
Zoals in hfdst. 3,blz.8 al is opgemerkt werd, is het gehele aantal van 

ux"bekend. Immers m.b.v. de brekingsindex (n-I) f volgens Edlen kan'x"onge-
tp 

Veer bepaald worden. Het gehele + de uit de grafieken gemeten fractie geeft 

onze·~· in de tabel. 

Uit (n-l) = ~ .~'1 voIgt, 

8.(n-l)=8.n;=~ .(n-I) , 
x 

" .. 
als we aIleen kijken naar de variatie van x, dat 

I -4 -8 
voort.x=1 voIgt Llna:.340 . 3.10 !!::t.90.IO 

Op grond van dit bed rag ,de metingen van Terrien en de indruk dat het CO 2-

gehalte in de meetkamer hoger is dan 0,03% , konden wij concluderen dat onze 

(n-I)-meting groter moesten zijn dan de (n-I) f-Edlen. tp 
Een andere methode om het gehele aantaI"xhte bepaIen is, om andere kleuren 

licht toe te gaan paassen. 

1 1 

I I 

I I 

I 1 

J 1 

I I 
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5. Conclus 

~e zien uit de laatste kolom van tabel I, hoofdstuk 4 dat er verschillen 

tussen onze metingen en de berekende waarden volgens Edlen in de orde van 

grootte van +60.10-8 oedragen. 

tlierbij moet eenter direkt verwezen worden naar het artikel van J. Terrien 

(lit. (7»). 

Daar worden verscilillen gevonden tussen meetresultaten en berekende 
-8 

waarde waarden volgens de Edlen-relatie van +20.10 . 

Verder moet nog opgemerkt worden, dat bij de relaties van Edlen: 

I) Rekening gehouden wordt met Ilet gedefinieerde CO
2
-gehalte in standaard 

lucht nl. 0,03%. Aangezien het CO
2 

gehalte tijdens onze meting niet 

gemeten is, kunnen we daar verder geen uitspraak over doen. 

am een indruk te krijgen van de invloed van COl' moet gezegd worden dat 
L 

CO 2 een 50% grotere brekingsin~ex heeft dan lucht. Volgens Edlen 1S 

dan de invloed van CO
2 

(0,03%) bevattende t.o.v. CO
2
-vri j e lueht In de 

-8 orde van grootte van 5.10 ap de brekingsindex. 

2) Geen rekening gehouden wardt met organische dampen, die zoals b.v. 

C6H6 en CC1
4 

bij een variatie van 0,0007% reeds een afw king van 1.10-
8 

op de orekingsindex veroorzaken (lit. 7». 

~illen we een grotere nauwkeurigheid oereiken, dan moeten we de onzekerheid 

in "x" (x verschil in aantal galflengten tussen de "vacuumweg"en de 

"luchtweg") verbeteren. 

De onnauwkeurigheid in "x" wardt veroorzaakt daor de niet volledige repra

duceerbaarheid tussen de Ie en de 2e meting van de met lucht gevulde pijp 

tijdens een meetcyclus (zie appendix 2). 

Oorzaken en eventuele verbeteringen worden nader besproken In hoofdstuk 6. 

-8 
De onzekerheid 1n "x" geeft een onnauwkeurigi.eid van rv 6.10 op de brekings-

index. 

A x C::. 20. 10- 5....,. An C::. 
x 

-5 .-8 
20. 10 . (n-I) ~ 6. 10 ). 
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6. rlespreking van de toegepaste apparatuur. 

Zoals al is vermeld in hoofdstuk 3 werd uitgegaan van de bestaande eindmaat

interferometer volgens Michelson. 

Deze interferometer werd door een aantal hieronder te bespreken onderdelen 

geschikt gemaakt als refractometer. 

In de ruimte waar de interferometer het eerst opgebouwd werd, hadden W1J 

te maken met trillingen die van buiten af de opstelling sterk belnvloedden. 

Nadat verhuisd was naar de precisiemeetkamer en de interferometer op een 

granieten vlakplaat (afm. 2 x I meter) was geplaatst, was dit bezwaar groten

deels andervangen. 

Echter aangezien deze meetkamer, met de daarin staande apparatuur frequent gebruik 

wordt, en wij tach nog hiervan invloed bemerkten werd de interferometer 

met zijn onderplaat op rubberbandjes geplaatst. 

Dit gaf een bijzonder goed resultaat, de op deze manler trillingsvrij 

opgestelde interferometer + laser. zie foto op bIz. 9a) 

A: Vacuumpijp 

De toegepaste pijp had een lengte van (403,841 + 0,0005) mm, hetgeen zoals 

1n hoofdstuk 3 is aangetoond voldeed aan de gestelde eisen. 

De uiteinden waren vlak afgedraaid en bierop zijn twee glasvensters gekit 

van ca. 40 x 80 mm. 

Er is zorg voor gedragen dat de vensters goed evenwijdig stonden i.v.m. 

lichtreflecties. up de pijp is een tub~lure gelast, waaraan de verbinding 

met de vacuumpomp kan worden bevestigd. 

De pijp werd bevest op onderstaande steunplaat. 
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~ 
I 

I 

+-
I 

- I-- .- ~~.~ I~ --... ~---- -

T T T , 

I I I i I I 

+ + I 

r-j 
I I I 

I I! 
I i I -
1 I I 
L _I 

Fig.6.1 

De houders vour de P1JP waren dwars op de lengtericllting van de pijp 1n te 

stellen i.v.m. de nuod~akelijke instelmogel klleid om de liehtbundel door 

de pijp te laten vallen. 

Het nadeel van deze konstruktie wa.S, dat de metingen met lucht en vacuum 

n1e direkt aehter elkaar konden plaatsvinden, want een snelle inlaat van 

lucht na de vacuununeting gaf een merkbare afwijking op de recorder Lo.v. 

de Ie meting met lucht. 

Dit effekt was noogstwaarschijnlijk te wijten aan temperatuursinvloeden. 

Een verbetering hiervan zou dan oak al zijn als de opstelling roteerbaar 

werd gemaakt, zodat de"vacuumpijp" weggedraaid kon worden en het vacuum 

gehandhaafd kon worden. 

De verandering van de lengte veroorzaakt door de buitenlucht-druk op de 

vacuumruimte is verwaarloosbaar t.o.v. de Lengte tolerantie. 

1 p.l 
Immers' A = . E.F. 

met P 7& (D+d)2 i'L P'4 

105 
i~/m 

2 
p 

1 QoL 400 rum 0,4 m. 
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F == n D.d 

D = C,O'';lIl1, d = 0,002 m. 

voIgt: tJ ~O, 3 .JAm, aeetnauwkeurigheid IS 5 "P'm. 

Schuinstaan van de eindglasplaten hebben geen effekt, zolang er maar geen 

verandering in de stand optreedt tussen de "vacuummeting" en "luchtmeting". 

Immers her faseverschil veroorzaakt doar de glasweg is dan niet meer 

identiek vaor beide metingen, zodat een onbekend faseverschil in de te meten 

fraktie als systematische fout optreedt. 

rl: Eisen te stellen aan het vacuum. 

Zoals in hoofdstuk I gegeven en 1n appendix I nader wordt geanalyseerd, zal 
-8 

indien A n~ 1.10 maet zlJn, drukvariat A p ~ 0,025 mm Hg toelaatbaar 

ZlJn. 
-8 

Om aan deze e1S A n~ 1.10 te valdoen is een vacuum vereist van 
-8 

~ 0,025 mm Hg. Bij onze metingen, met A n ~ 6.10 ,moet de druk ~ 0,15 

mm H.g worden. 

Aan deze eis is voldaan. (z Appendix 2, vacuum aangegeven op grafieken) 

C: Montering en verdraaiing compensatieplaat t.h.v. bepalen van de fraktie. 

Voor het bepalen van de fraktie werd gebruik gemaakt van de compensat 

plaat. Deze plaat werd op een kolomtafeltje geplaatst, waarna met behulp van 

een hefboom en e~tator aan deze plaat een llOekverdraaiing werd gegeven. 

(Zie fig. 6.2) 

r -------- - ------- - --, 

I 
I 
I 
I 

('C I 
.........-1':::;:;:=====~~ I 

I L _______________ _ 

, 
I 
I 
I ____ .J 

[ , 
~I 

t 

I 

Fig. 6.2. 

I , 

i 

: i , 

~1 I 
r--~ 

I 

...., ~a.. 

b 
J I 

cb "I 

I 
, 

Q:::. C omp;nsQbeplaa.i 
b=. ta.rel 

I 

c:: he(boom 
d ::0. e XCI t a. tor 

c 
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De excitator oefende bij een lineair In de tijd toenemende stroomsterkte 

een in de tijd toenemende kracht uit op de hefboom. Hierdoor werd een kleine, 

lineair in de tijd toenemende hoekverdraaiing veroorzaakt. 

De genoemde montering voor de cOlnpensatieplaat "Tas reeds aamvezig, echter 

de diameter van de kolom was te groat. Op grond van onderstaande berekening 

1S deze diameter globaal bepaaJd en op deze di.ameter afgedraaid. 

Rij de berekening is er van uit gegaan dat we het interferentiepatroon met 

ca. 3 ringen konden veranderen door verdraaiing van de compensatieplaat, 

hetgeen volioende was am de fraktie te bepalen (zie pag.8) 

F -.~--- n 

cos' 
r 

d,_n __ 
cos: 

r 

en cos 'r 

voIgt: 

d 

cos: 
r 

. cos (" 
1 

crs ... ('OS' + sin, .. sin: 
1 r 1 r 

cos'r 

. . 2 
,'I-sIn 

'r 
/1 -

! 
sLn

i 

n 
n 

Afgelegde weg In glas: 

1 1 
Ii: 

d 

cos . r 
aptische weg nl 1 g, 

Afgelegde weg zander glasplaat 

d . cos 
cos r 

\'()!gens Snellius n 
sin· . 

1 

s 
'r 

liet ~.Jegverschi 1 F. 'veroorzaakt 

door de compensatieplaat wardt 

nu 

SIn' 
r 

1 

\ n' - sin ,C , i 

Sln
i 

n 
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n 

17- 2 
n Vn~-sin 

2 . 2 
n - SIn ;. 

1 

1 

-16a-

SIn: .• 
1 

SI n ~ . 
1 

n 

. 2 
d 

IT2 .2 
- COS:. d SIn - cos:. 

I 1 1 
\ n - SIn 

1 

We bekijken nu een kleine hoekverdraaiing 

In Taylorreeks; 

en ontwikkelen we F 

F(:.+c) 
1 ( 

'F_ ) F ( : .) + .. 
I 

1 
1 

2 

2] 
+ -----

dan volgt voor de hoekverdraaiing een HegverschilF 

verHaarlozing van de 2e ordeterm en hogere termen 

,'F 
(
_.' F ~) 
, - .J 

1 
1 

,F 
d 

~'-2'sin- .cos .. 
I 1 

1 

met ~ 
o -55 volgt 

1 

en daarmee voar F 

+ sin i d r- ..... ,--, 
'J ') 

Vn ~ - sin·- - . 
1 

Het verlangde effect voor 1 interferentieringen .F 

- moet voldoen aan: 

-(1 
150.ln rad. 

met 

d 

-C) 
(132,8.10 I:l 

-3 
J 5,4. J 0 I:l 

F ( : . + - ) - F (: . ) , ond e r 
I I 

+ sin
i 

3 ,zod~t uiteindelijk 
2 
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b: De formule voor de torsie van een staaf luidt 

11. l 
Ip. . 

tiierin uJn lv1 

Ip 

G 

Ip 

F 

uitgeoefende moment (N = F.h.) 

J -3 
lengte van de staaf, t;9.IO m. 

glijdingsmodulus G t ~ 
staat 

8,1.10
10 

polaire traagheidsmoment. 

2 N (veroorzaakt door e~tator) 
-3 

47.10 m. 

(3) 

(4) 

c: De combinatie van (4) en (3) met aIle bovenstaande gegevens geeft D x 6 mm. 

Uiteindelijk wordt een verschuiving van ~ 3 ringen verkregen, hetgeen 

voidoende was voor het bepaien van de fraktie van "x". 

D. Montering van de spiegeis (SI' S~) 

De toegepaste sp Imontering was zodanig dat de spiegels om twee onderling 

loodrechte assen gekanteld konden worden urn de goede instelling te verkrijgen. 

Als de spiegels evenwijdig staan wordt cen ringen interferentiepatroon verkregen. 

Echter het bleek dat dat toegepaste mechanisme niet eenvoudig met de hand in 

te steI1en was vam,ege de instelschroeven cli, voor het l,antelen zorgdragen. 

Fig. 6.4 
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Om dit te verbeteren kan rnisschien beter een meer indirekt kantel

mechanisme toegepast worden, b.v. met behulp van een hefboom, of het 

toepassen van z.g. "triplespiegels". 

Hierbij wordt automatisch ervoor gezorgd dat de invallende bundel 

weer 180
0 

gereflecteerd wordt en "triplespiegels" zijn ongevoelig voor 

kanteling. I) 

Hierna voIgt verder nog een kort overzicht van de gebruikte apparatuur: 

E. He-Ne-Laser. 

Model 133 (I rn~) Spectra Physics. 

Van de gebruikte laser, Z~J nog het volgende opgemerkt. 

De plasmabuis is niet star met het huis van de laser verbonden. Hierdoor zijn 

trillingen onderling zins onafhankelijk, waardoor het interferentie-

beeld kan gaan trillen, hetgeen een fout veroorzaakt in de uiteindelijke 

meting. rlovendien wordt het interferentieDeeld verplaatst t.o.v. de 

fotocel, waardoor een tweede fout kan optreden. 

F. Overige apparatuur: 

Voeding voor exitator. 

Delta P.S.A. type D030-1. 

Excitator 
Vibration generator. Type V47 

fabr. Ling Altec. 

X-Yrecorder. Type h.p. 135 &~ 

fabr. Hewlett Packard. 

WT 2351 

1) Tevens wordt er dan zorg voor gedragen dat de terugkerende bundel , welke 

reflecties geeft in de richting van de laser, veroorzaakt door de halfdoor

laatbare spiegel, verschoven is t.o.v. de uittree-opening van de laser. Dit 

teneinde terugkoppelig van de laser te vermijden. 
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Appendix I. 

Variaties van parameters, overeenkomende met 

(zie J.J. Terrien tabel lit. (7)). 

n =: 

De primaire standaard is bekend 

20dat nook oekend moet zijn 

Stel A -AI fV ~ dan volgt hieruit met (1) \) A T 

n-I A IV P of weI n-1 IV P 
n " T T 

Dus voor de fout geldt: 

A(n-I) AP AT + ---
n-I p T 

n 

le)stel A (n-l) t:. n O!. 10-8 
dan moet geiden dat 

P. T.::::::. A(n-I) :k 

Tn-I 
10-8 

3. 10 

Of met T ~ 300 K mDet gelden: 

-4 
A.T,:::::T·T 0,01 K 

(1 ) 

Ueze waarde komt volledig overeen met de tabel 

in 1 it. (7). 

A P 10-4 
2e) 20 ook P ..( -3-

en met 760 mID Hg geldt dus 

A p 10-
4

. 760 a.. 0,025 mm Hg. 

rletgeen ook volledig overeenkomt met de tabel 

in lit (7). 
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Appendix 3. 

In onderstaande tabel is het luchtdrukverloop gegeven van een aantal metingen 

uitgevoerd door Hr. P.H.J. Schellekens met de linealen-interferometer. 

I 
I d.d. riegin meting Eind meting . Tijdsduur 

I 
'69 PI mm Hg, P 2 mm Hg min. 

125- 9- I 69 766,6 
! 

766,6 ca. ~o 

i26-9-' 69 765,9 765,1 ca. 90 

;1- 10-' 69 763,7 764,0 ca. 90 

1-19-'69 766,0 765,9 ca. 90 

27-1 1 '69 759,1 758,6 ca. ) 5 

27-11-'69 757, 1 757,2 ca. 15 

28-11-'69 747,7 748, I ca. 15 

28-1)-'69 750,6 750,8 ca . 15 

. 9-12-' 69 770,9 770,9 ca. 15 

10-12-'69 768,7 768,6 ca. 15 

1 )-12-'69 764,9 764,9 ca. 15 

11-12-'69 764,7 ca. 15 


