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Door de nieuwe meterdefinitie van 1960 is de interferometrie in de

lengtemeting sterk de eendacht gaan vragen. Daarom wordt ie, dit rapport

verder ingegaan op dit gebied van de interferometrie.

Hat is de bedoeling de lezer te wijzen op hat gebruik hiervan in de

lQ~ langtemeting alsmede Dp de mogelijkheden en moeilijkheden die hierbij

15~

5Of-

naar voren komen.

Werkt men met interferometrie dan denkt men terug aan Huygens en Newton

die hiervoor baanbrekend werk hebben verrichtj terwijl ook Young en

Fresnel een zeer belangrijke bijdrage geleverd hebben.

Young door zijn voor die tijd zaer goeds praeven op het gebied van de

interferentie van licht, terwijl Fresnel de basis legde voor eer theorie

over lichtvoortplanting die nag steeds geldig is.

Ook dient hier nag Michelson genoemd te worden in verband met zijn grots

verdiensten op het gebied van de interferometrie.

Tenslotte sen woard van dank aan drs. J. Koning voor diens hulp bij

het tot stand Kamen van dit rapport.

r-----------~
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o r- 1. LICHT ALS 60LFVERSCHIJNSEL

1.1. Hat coherentiaprincipe

biz. 4

10 I-

25-

30-

35-

Als men licht voorstslt als een golf die zich voartplant door een

medium dan zal de golf hierin lokale periodieke uitwijkingen ver

oorzaken. Stelt men zich een bron voor die eenvoudige harmonische

golven emitteerd dan zal op sen tijdstip t de bran een uitwijking hebben:

Y1 = a1 sin 2'IT ~

Voor sen punt S op een afstand x zal het medium dan een uitwijking

hebben:

sin 2'IT (t - ~)Y2 = a 2 T c
of met

A cT sin 2'IT (.!. ~)Y2 = a
2 T T A

Er is dus sen vaste faserelatie tussen Y1 en Y2 . Laat men licht van

sen bran via verschillends wsgen bij slkaar kamen dan hebben de beida

bundels san vaste fasarelatie met de bran en dus oak met elkaar. Men

noemt dit licht coherent. Hierdoor is het mogelijk samenwerking van

de beida bundels te varkrijgan, dit noemt men interferentie. Opgemerkt

diant te worden dat ook A constant is verondersteld. Anders zal hier

door een fasawisseling worden geintroduceerd die de interferentie

verstoord.

1.2. Superpositie van golven

Komen in een punt lichtgolven van eenzelfde bron via verschillende

wegen saman dan kan man voor de amplituda van de ene golf schrijven:

sin 21T (!
x

1 en voor de andereY1 a1
-)

T A

sin 2'lT
,t x

2
Y2

a
2

l- - -)
T A

werkplaatltec::hnlele technteche hogeschool eindhoven
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voert men een fasehoek in waarvoor geldt:

X
2rr A

en de cirkelfrequentie

biz. 5 van 'f8 blzl

10 w
2n
T

20

dan voIgt voor de som

Zet men de uitwijkingen ~1 en Y2 uit als voIgt:

_ "It.

dan ziet men direct dat men mat de cosinusregel voor resulterende

amplitude A kan schrijven:

..

waarin 8 180 - (¢ - ¢ )
1 2

techftlach. hog.school eindhoven
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A
2 2 2

+ 2a
1

(41
1

- ¢ ) (1)a
1

+ a a
2

cos
2 2

a
1

a
2

A2 2i {1 + cos (¢1 - ¢ )}
2

A2
4a2 2 ¢1 - ¢

cos (
2

2)

Men kan voor licht bewijzen dat de intensiteit

15 l-

I rv A
2

4a2 2 41 1 - ¢2
)dus I rv cos (

2
20 '-

I zal dus maximaal zijn veor

¢1 - ¢

Icos
2 )I 1(

22J I-

41 1
- ¢

of 2 = O. 2'IT kTf
2

'IT . .......

301- Veor het fasehoekverschil

¢1 - 41 2 = O. ZTf • 4'IT .. ..•• k.2'IT

Nu was x
41 = 2'IT A

dan voIgt •. k 2Tf

of: •••••• • KA

Voor een wegverschil der bundels x
1

- Xz
siteit verkrijgen.

Analoog voIgt voor minima:

kA zal men dus maximale inten-

.... (2k + 1)Tf

2.) A
2

i

technilCh. hog.school ..lKthoven I
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Men vindt dus uitdoving voor een wegverschil:

(k + 1) A
2

tussen de lichtbundels.

Ook hier ziet men det men voor deze interferentie licht van een golf

lengte moet gebruiken.

,. ..... Men noemt het licht Ql9noclJ..rQillatis£Q.

Opmerking:

AZe men in (1) a1 f a2 neemt dan voZgt voor (1):
lH-

~~ Deze funotie is ook minimaaZ voor (~l - ~2) = (2k + l)n

De waarde van A2 is dan:

Er rest dus nog een intensiteit die de ziohtbaarheid van het interferentie

patroon bepaaZd.

Deze ziehtbaarheid is voZgens MioheZson gedefinieerd zoaZs in 4.1.

is aangegeven aZB:

35-

~-

50~

I - I .
V = max rrn..n

I + I .max rmn

Deze ziohtbaarheid wordt ook weZ £9ntra8~ genoemd.

1.3. Interferometers

Interferometers zijn toestellen waarmee men genoemde interferentiever

schijnselen zichtbaar kan maken en gebruiken.

Men verdesld de interferometers in twes typen nl. near deling in golf

front en deling in amplitude.

Bij het eerste gevel worden me8stal d.m.v. spiegels een of twa8 virtu818

beelden gevormd van de lichtbron. Voorbeelden zijn: Spiegel van Lloyd

spiegels van Fresnel (Fig. 1.).

t--------------------------------------------

, werkplnt.technlek technlech. hog.school eindhoven
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Fig. 1. Fresnel spiegels.

,bIz. 8 van 49bIZ./

Interferometers waarbij men de bundel deelt d.m.v. sen deelprisma of

deelspiegel behoren tot het tweede type nl. de bundels zijn identiek

aIleen hun intensiteit is minder den de ongedeelde bundel.

Bekende interferometers van dit type zijn:

Michelson interferometer,

,Jamin, en Rayleigh interferometer en de

interferometer volgens K6sters.

Verder kent men ook nog de zg. "veelstraalsinterferometers" zoals

b.v. Fabry Perot en Lummer - Gehrclqz. ',' interferometers.

50

De Michelson interferometer bestaat in zijn oorspronkelijke vorm uit sen

deelspiagel 0 die voorzien is van een laagje zilver dat 50% van het op

vallende licht doorlaat en 50% reflectserd. De twes bundels die hierdoor

ontstaan vallen op spiegels M
1

en M
2

die loodrecht op de lichtweg staan,

worden gereflecteerd en recombineren weer op de deelspiegel.

Dikwijls is hat van belang dat de optische weglengten in beide benen

van de interferometer geIijk zijn b.v. wit-licht interferenties waarbi:

het licht niet monochromatisch is. Men-bouwt dan in sen van de benen

werllplMtatechnlek techniKh. hog.schoot eindhoven
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0-
een eompensatieplaat C in die vanwege zijn verschil in brekingsindex

t.o.v. lueht een wegversehil introduceert dat men kan veranderen door

de eompensatieplaat te draaien; hiermee kan men wegverschi~ nul in

stellen. Het geheel is in fig. 1.4. aangegeven.
,

r- - - .., 11z..... _-_ ....

lifo-
I I Hz

c

151-

Fig. 1.a. Michelson interferometer.
30-

Het interferentiepatroon dat bij daze interferometer ontstaat hangt

af van de stand van de spiegels M
1

en M
2

en of het licht dat men gebruikt

U _ evenwijdig is. Staan nu M
1

en M
2

loodreeht op de invallende bundels

dan zal als men geen evenwijdige bundel P gebruikt het interferentie

patroon bestaan uit ringen die een straal hebben afhankelijk van de

tophoek van de invallende stralen. Men noemt dit"lijnen van gelijke

helling". Gebruikt men eehter sen evenwijdige lichtbundel en spiegels

M1 en M
2

die een hoek maken met de invallende bundels dan verKrijgt men

een interferentiepatroon van evenwijdige strepen. Men noemt deze

strepen "lijnen van gelijke dikte". De lokalisatie van het interferentie

patroon. d.i. de plaats waar optisch gezien het interferentiepatroon

bundel. Bij lijnen van gelijke helling zijn de interferenties in het

oneindige gelokaliseerd omdat de stralen die interfereren evenwijdig

ontstaat. hangt ook weer af van de stand van de spaegels en invallende

technische hog.school

zijn.
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Bij lijnen van gelijke dikte hangt hat af van de stand van de spiegels.

Als een van de spie!els loodrecht op de bundels staat en de andere niet

is het interferentiepatroon gelokaliseerd op de spiegel die niet 100d

recht op de bundel staat.

Maken de spiegels beiden een hoeK met de invallende bundels dan is het

interferentiepatroon in de Duimte voor of achter de spiegels gelokaliseerd

De figuren 1.b. en 1.c. geven schematisch de twee laatste gevallsn

15

2G

2J

30

35

Fig.1.b. Interferentiepatroon

gelokaliseerd in O.

Fig. 1.c.

De Mach-Zehn1er interferometer~ oak van dit type,wordt veel gebruikt

om diththeidsvariaties te meten in gassen. In de aerodynamica b.v.

wordt hierva:l gebruik gemaaKt orn het stromingsbeeld 1angs een object

te bestuderen. Door een gas langs dit object te laten stromen zw11en

drukverschil1en ontstaan die de brekingsindex veranderen en a:dus sen

verschuiving in het interferentiepatroon teweegbrengen. Het is met de

Mach-Zehnder interferometer in tegenstelling tot b.v. de Michelson int~

ferometsr gemakkelijk de plaats waar het interferentiebeeld ontstaat te

techllische hog-school eindhoven
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veranderen door verandering in de stand del' spiegels.

t
5,

bl z. II van 'It bl z.

10

11

20L

L

Fig. 2. Mach-Zehnder interferometer.

2J
Fig. 2. gesft de opstelling weer. Een evenwijdige buniJel wardt bij

3
2

in 2 gelijke bundels gedeald en die worden volledii', gen':!flectsord

dp 51 en 53' Zij n ze na reflectis 8venwijdig dan komt tlet beeld vaal' W

uit hat oneindige.

Draait men de spiegel Sa over sen hoek ¢ dan zal het interferentiepatroon

in L gelokaliseerd zijn. Plaatst men daar het object dan kan de waar

nemer w eventuele verstoringen van het interferentiepatroon waarnemen.

Fig. 3. geeft een foto van zo'n verstoring )gradient in brekingsinoex)

veroorzaakt door een bakje met warm water geplaatst in L. Opname ge

maakt in lab. Vaal' lengtemeting THE.

Fig. 3.

werlcplootltochnktlc tech.....ch. hogescheol .indhov.n
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2. INTERFERENTIE IN DE LENGTEMETING

2.1. Lengtemeting

,. I-

De lengtemeting houdt zich behalve met het meten van lengten ook bezig

met hoekmeting, meting van vormafwijkingen en fijnstruktuur.

Onder vormafw ijkingen wordt verstaan rechtheid en rondheid terwijl

met fijnstruktuur de oppervlakteruwheid wordt bedoeld.

Meten nu is het vergelijken van twee materiele objecten nl. het meetobject
151-

en de standaard. Voor de lengtemeting is de grootheid lengte die dan

weer in getalmaat wordt uitgedrukt m.b.v. de standaardlengte.

Deze standaardlengte is sinds 1960 internationaal vastgelegd als De

golflengte in vacuum van de straling behorende bij de overgang van de

5dS naar de 2P10 toestand van het nukluide ~~ Kr.

251-

2.2. Eindmaatinterferometrie

301-

351-

De lengteinterferometrie bestaat uit drie gebieden nl. de eindmaatinter

ferometrie, de streepmaatinterferometrie en oppervlaKteir,terferometrie.

De eindmaat is goed te met en in een interferometer daar de twee vlaKken

die de lengte bepalen zeer goed evenwijdig en gepolijst dienen te zijn.

Ze worden dan ook steeds als spiegels gebruikt in dit type interferometer.

In Fig. 4. is schematisch aangegeven de reeds genoemde eindmaatinter

ferometer volgens Kosters. (zie volgende bIz.)

De interferometer is van het Michelsontype. Hij wordt bedreven met wit

licht wat d.m.v. het Pellin-Broca Prisma in de interferometer wordt ge

bracht.

Het prisma heeft een sterke deviatie waardoor voor een stand van het

prisma maar een kleur in de interferometer te zien is .

• ~ Men verkrijgt in w twes interferentiepatronen nl. een van het bovenvlak

van de eindmaat met 51 en een van 52 met 51' De sp[egel S2 met eindmaat !

is een we1nig ga'ipt waardoor sen intarfarsntisstrsep ontstaat 01. e~--j

\

1

wmplaetstechnlek tKhnische hogeschool eindhoven
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:' streep van gelij ke

gelij k is aan k ~
2

liggen t.o.v. dat

5

1.

15

20

biz. I~ van qB biz. ,

dikte. Daar de lengte van de eindmaat meestal niet
P41tr_

zal het interfsrentie'van de eindmaat verschoven

van de spiegels. Zie fig. 5.

rotatiemogelijkheid

L
1

en L
2

= lenzenstelsels

P = Pellin Broca prisma

deelspiegel

correctieplaat optisch
weglengteverschil

51 en 52 = spiegels

2S

30

,
IJ S,

I

Fig. 4.

Fig. 5.

Omdat het licht in de benen van de interferometer heen en weer loopt
Azal sen wsglengtsverschil in sen been van 2 een optisch weglengtever-

schil van A betekenen.

Vandaar dat de afstand tussen de banden b ~ wsglengteverschil betekend.
I 2

werlcploatatMhnlek technische hogeschool eindhoven
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Het quotient alb van de interferentiepatronen noemt men de fractie.

De lengte van de eindmaat is dus:

II- k~
2

a
+ -

b

A
2

10 -

15~

2J~

Men kan nu de lengte van de eindmaat bepalen door VOOI drie golflengten

de fractie ~ te bepalen. Dan bepaalt men voor deze drie golfIengten

de theoretische fractie die gevonden wordt door de op de eindmaat aange~

A
geven waarde te delen door ~ • de rest geeft ons de fraetie. Het verschil

van de theoretische en de gemeten fractie levert ons hat verse hi I van

de theoretische lengte. Voor dit doel zijn schuiflatten verkrijgbaar

waar voor drie kleuren dit verschi;~veelvouden van ~ i~ uitgezet terwijl

daaronder de daarmee overeenkomende lengte in ~m staat aangegeverl. Op

deze manier is het mogelijk het verschil bp 0.002 ~m te bepalen en dLB

de werkelijke Iengte op 0,002 ~m.

Men zoekt nu op de schuiflat die plaats op waarop de drie verschil

fracties samenvallen en leest de daarbij behorende Iengte in ~m af.

De latten hebben een bereik van -3 tot +3 ~m.
I

I
I 1. .) ~ & • ? 8 I ~ .. I L

0,;'1(1( JA"" llllllllllllltllllllllllhlld 1/,,/111,[ "I ",," hili 11111 1
1.l.3 It, '? IfD' l1v"

qso!...... II"Inil 11111111,,1 ",,11111111111 11111 II lilt II cllll~lI! ,(/111 /11111111111
1 l J t 1" • 1 ' 8 .. ',J. 01 P ~ t-

o, I("",-so, 11111" II IIIII!11111"111"1111111111111111111111 (1/1,11,1111/111111111111 (1111111

"'''''''''' I 1 I I \ ' I I I I I I I I \' I I I II I I I ! I ,I. 1 I ' , , I I I I I I I' I

0,1 0,. I ~4 0,'135~

C4d""i,.....,
RODe

30~

S,.DC..,

Fig. 6. Voorbeeld schuiflat.

Ingestelde waarde: verschil fractie rood: 0, aI:.
verschil fractie groen: ~"61

verschil fractie blauw: 0, IS

Verschil lengte eindmaat met theoretische lengte + 0,115 ~m.

50~

Oikten van b.v. opgedampte lagen kunnen met deze methode ineens gemeter:

worden.

Voor grotere dikten dan 3 ~m kan men de lengte van de lat uitbreiden

of in drukvorm. door voor bovengenoemde kleuren,dit kolomsgewijs uit

te voeren.

tKhniKhe h....chool eindhoven
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Het scheef~ellen van de eindmaat en spiegel introduceert sen lengtefout

die men mag verwaar1ozen.

Men kan dit eenvoudig inzien ean de hand van een voorbeeld. Stel we nemeG

een eindmaat van 20 mm. De breedte van sen eindmaat is 30 mm. Nemen we !iL

,
10 interferentiebanden waa~ep daze breedte dan is de hoek ¢ die de eind-

maat scr eef staat:

¢ ::
10.~ 10-3

rad30' x

Nemen we
\

0.3:: ]Jm
2

dan is til
10 x 0.3 10- 3 10-4

rad
30

x

20 - Veor de lengteverandering door het scheefstaan geldt: (optisch weglerigte

verschil)

25-

Nu is

61 [1 - 1 cosep J
2 ,4,4

casA- :: 1 - L + 'f
'f 2 4

30-
Veer Kleine hoeken

61
tf,2

+ 1 t-

Veer sen 20 mm eindmaat geeft dit:

61 = 20.10-8

2
-7

10 mm

501-

dus \/erwaarloosbaar als het aantal strepen niet te groat is; rnaEJr di t is

oak niet zinvol omdat ze dan te kart bij e1kaar staan waardoor interpoleren

onmogelijk wordt. Een nadeel van de eindmaatinterferemeter volgens

Kosters is dat de interferentiebeelden op verschillende plaatsen gelokali

seerd zijn. dit geeft voor de waarnemer een kontrastverlies. De inter

ferenties van gelijKe dikte ontstaan namelijk op het eindmaatoppervlak

en op het vlak van de spiegel S2"

Door de plaats van de spiegel S1 is het verder mogelijk eindmaten te

meten met grotere lengte dan normaal is toegestaan vanwege de coherenU.e-

werlc,ioatltechnlek tKhnlec:he .....school eindhoven I
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lengte van lIet gebl'uikte licht.

Voor de meting van eindmaten dient men tevens reKening te houden met

de definitie van de lengte van een eindmaat. Deze luidt: de eindmaat

lengte is de lengte gemeten van het bovenvlak van de eindmaat tot het

vlak waarop de eindmaat is aangekleefd. De eindmaat en vlak waarop hij is

aangekleefd dienen van hetzelfde materiaal en oppervlaktekwaliteit te

zijn.

Het aankleven is het gevolg van de van de Waalskrachten die tUGsen de

atomen van de materialen werken.

Verschillende metalen kunnen onderling, en zeker tussen metalen en glas.

verschillende fasesprongen opleveren bij reflectie.

Voor glas is de fasesprong 1800 terwijl deze voor metaaloppervlakken

van goede kwaliteit 1500 is.

Een eindmaat op glas aangekleefd dient dus een fasecorrectie te krijgen
30 A A

180 x '2 '" 12 \-1m.

Het is duidelijk dat de eindmaatmeting zoals hier is besehreven een

langzaam proees is waarbij een zeer stabiele opstelling vereist is omdat

men met drie kleuren lieht meet en het instrument tijdens de meting

gejusteerd moet blijven.

VerdeI' dient men voor de berekening van de theoretische fractie de \ te

gebruiken van de heersende omstandigheden omdat deze door de breKingsindex

wordt beinvloed volgens A '" ~'U'aC ,waarin n de brekirlgsindex voorstel t.
n

Hierop wordt later nag uitvoerig ingegaan.

2.3. Streepmaatinterferometrie

De streepmaatinterferometrie meet de streepstandaarden die in laboratoria

aanwezig zijn, speciaal die, welke in meetmachines zijn ingabouwd of

worden gebruikt om meetmachines te controleren.

Oak hier is hat principe weer hetzelfda.

Men neemt b.v. een Michelson interferometer en bevastigd een van de

spiegels aan de streepmaat.

Verplaatst men nu deze streepmaat met spiegel langs een rechtgeleiding

zal men deze verplaatsing waarnemen door het veranderen van het interye_

tiepatroon dat door het gezichtsveld sehuift. Men kan de langsschuivende

technische hOleschool eindhoven
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,. o intsrferentiebanden telisn. Door nu tijdens deze v8rplaatsing de strepen

op de strsepmaat waar te nemen met sen microscoop kan men hat aantal

interferentiebanden bepalen dat Dveresnkomt met de afstand tussen strepen

5 op de streepmaat.

Fig. 7. gesft 8en schema van een mogelijke opstelling van een streepmaat-

If Lz

5.0 {."

:-----
2:::-p.

~~/~~------

Sa.
SJ

- ...

interferometer.

10

20

15

Fig. 7. Schema streepmaatinterferometer.

M = microscoop

30
B streepmaat

35

S1' S2' S3 = spiegels interferometer

L
1

, L
2

= lenzen

Q =: lichtbron

So = deslspiegel.

Bij daze interferometer gebruikt men dikwijls ean speciaal soort spisgels

daar S2 aan Ben bewsegbaar gedeelte is bevestigd waardoor ongewenste

kantelfouten geIntroducesrd worden. Men vervangt S2 en 51 dan door de 2.g.

"corner cubes". Oit zijn hoe~piegels die een hierop invallende lichtstraal

e venwijdig aan zichzelf reflecteren. De gereflecteerde bundel is in hat

algemeen weI verschoven t.o.v. de invallende bundel. Deze spiagels zijrl

dus ongevoelig voor kanteling.

Het microscoop M is me8stal sen fotoelectrisch microscoop daar daze

microscopen nauwKeuriger werken dan de klassieke visuele types; verdar

zijn ze te autornatiseren waardoor de invloed van vermosidheidsverschijw".

50

van de waarnemer geelimineerd worden.

werkplaatatfthntek technische hogeschool eindhoven

I
I

l
1



I
blz. /8 van 48 biz. I

L '

10 I-

0- De streepmaat wordt verlicht en de streep met omgeving wordt afgebesld

door het microseoop objectief op een periodiek trillende spleet of met

behulp van een periodiek bewogen spiegel op een stilstaande spleet afge

beeld. De intensiteit aehter de ~plee~ wordt dus bepaald door de positie

van het streepbeeld t.o.v. spleet en is periodiek. Het uittredende licht

uit de spleet wordt daarna afgebeeld op een fotocel.

De spleetbreedte is van dezelfde ordegrootte als de streepbreedte. Het

uitgangssignaal van de fotocelschakeling is ook periodiek en laat zion

gemakkelijk gebruiken om servomechanismen te sturen die voor een terug

koppeling kunnen zorgen. oaar het hier gaat over met en van grotere lengte

zal de lichtbron een belangrijke rol spelen. Men krijgt hier te maken met

interferentielengten van meer dan 88n meter. Een goed ingestelde krypton

lamp heeft een bereik van 80 cm terwijl van de me8ste lasers bekend is

~~ dat hun bereik veal groter is. Hier kleven, zoals later zal blijken echter

ook problemen aan. Een speciale toepassing van een streepmaatinterfero-

meter wordt in het laatste hoofdstuk uitvoeriger beschreven.

2.4. Oppervlakteinterferometrie

301-

3J~

40-

De oppervlakteinterferometrie wordt in de lengtemeting gebruikt om ver

storingen in oppervlakten te meten tervdjl het ook mcgelijk is laagdikten

te meten die tot enkele ~m oplopen. Men dient dan echter weI op de over

gang tussen de lagan te kunnen meten. Bij dit soort interferometer, die

weer een variant op de Michelson is, wordt een van de spiegels gevormd door

het te meten oppervlak. Door justage is het mogelijk het interferentie

patroon op dit oppervlak te lokaliseren. Eventuele hoogteveranderingen

worden dan al~ verandering in het interferentiepatroon waargenomen. DBar de

afstand tussen de interferantiebanden overBenkomt met een hoogtsverschil

van ~ kan men de verstoringen bij niet al te vee I interferentiebanden

schatten op < 0,1 ~m.

Opmerking:

Bij oppervZakteinterferentie-miorosoopen wordt het Zioht op de spiegeZs

geoonvergeerd waardoor maar een kZein gedeeZte van het oppervZak waarge
nomen wordt.

Fig. 8. geeft een opname, gemaakt met dit soort interferometer, van een

wer!cplacttltechn Iek tKhnlsche hogeschool eindhoven
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streepmaatoppsrvlak met strepen. De diepts van d~ streep is hier gBmakk81ij~

A
op 0.1 ~m te bepalen dear 2 ongeveer 0,3 ~m bedraagt.

30

Fig. 8. Opname van strsepmaat met strepen A = 0, S8C ]Jm.

Opname lb. voor lengtemeting THE.

50

Men kan dit soort opnamen nog verduidelijken door gebruik te maken van

sen fotografische techniek, genaamd aquidensitometrie. Men verkrijgt

hieruit lijnen van gelijke zwarting. die een Kleine oneffenheid in het

oppervlak veel beter zichtbaar ~eken dan een gewone interferentieopname.

Fig. 9. geeft een aquidensitenopname van fig. 8 .

.._-~- ~~-'~F
~=~'t=~~F=S,'J=~~F
:::U==~:::::'~=="'F===;';:'

=:

,v
c=

tedWsc:h_ hog_school eindhoven

Fig. 9.
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Aquidenoitenopname van Fig. 8. Opname lab. voor Lengtemeting 'C ~
I , ,t:. I

I



rapport nr. e..<.. TS- blz.20 van 'II biz.

o 3. INVLOED VAN DE BREKINGSINOEX OP DE GOLFLENGTE

5

Indian men de galflengte van het licht in vacuum voldoende goed kent zal

bij het meten in lucht de brekin~sindex nog sen rol spelen.

Deze ligt vast door de relatie A
vac = n.
lucht

druk, temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalta.

Men kan de brekingsindex rechtstreeks meten of genoemde grootheden af

zondsrlijk meten en daaruit de brekingsindex en golflangte in lucht bepalen.

Nu zijn voor de meest gangbare lichtbronnen de golflengten in vacuum

1Q bekend met een nauwkeurigheid van 1 : 108
. W11 men deze ook in lucht

bareiken, wat bij interferomatrie hat geval is, dan dient men ook de brekings

index voor de golflengte te kennen met een nauwkeurigheid van 1 10~

De brekingsindex hangt behalve van de golflengte oak nag af van onder meer
15

I

I

20L
3.1. Rechtstreekse meting van de brekingsindex

25 Hat is mogelijk de brakingsindex te meten met een interferometrische

methode. De methode die hier wordt beschreven is nist nieuw.

30

Er zijn namelijk vele metingen verricht om de brekingsindex te bepalen

van wie de proeven van K6sters en Lampe omstreeks 1934 een van de

eerstenwaren.

31

50

In het algemeen wordt oak hier wear uitgegaan van een Michelson inter

ferometer waarin men in het ena been sen buis zet met glazen vensters.

De buis kan naar verKiezing aangesloten worden op de omgevingslucht of

leeggepompt worden met de vacuumpomp. Fig. 10. geeft schematisch de

opstelling weer .

.$,

-H·--....-~!:-....f---fl'-------;....---~
~---:A:---- E.

L

Fig. 10. Schema refractometer.
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A = buis met glazen vensters

8
1

, S2' S3 = vlakke spiegels

C = compensatieplaat (instelbaar)

biz. 2./ van ~8 blzl

5f- o deelspiegel

E = fotocel

LIens

10 f- B lichtbron.

15-

20-

25f-

Stelt men de lengte tussen de vensters van de buis L dan zal het aantal

golflengten in vacuum op deze Iengte bedragen:

2L
x1 -A--

vae

Voor de buis gevuld met lucht zal dit aantal zijn:

2L
X2 = A

lueht

Voor het verschil x
2

- x
1

voIgt dan:

met
A

vae
n

,~ I

Li...(n_1)
A

v

u~

5Of-

men
Slaagt men erin am het verschil x

2
- x

1
te meten dan kan\met de constanten

A en L de brekingsindex n bepalen.
v

Oit kan als voIgt: Men neemt het interferentiepatroon waar m.b.v. een

fotoeelschakeling en men registree~d8 uitgangsspanning met een recer_cr.

Gaan we uit van een met lucht gevulde buis dan kan men in de buncel daar

door een optisch weglengteversehil introduceren door de compensatieplaat

C te draaien. Oeze verdraaiing kan men dan ijken tegen het geIntroduceerde

wegverschil.

De uitgangsspanning van de fotocel zal tijdens deze verdraaiing ~en

sinusvormig verioop hebben.

Brengt men nu deze verdraaiing aan bij de buis gevuld met lucht en daarna

vacuum dan zal in het algemeen de geregistreerde uitgangsspanning van

fotocel een faseverschuiving te zien geven voor de twee gevallen. Deze

1------------------------------------------.----
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5

faseverschuiving nu is niets and8rs dan de fractie van het verschil

dar interferenties tussen lucht en vacuum.

Fig. 11. brengt dat in beeld.

10

15

20 L

25

I

t Vtlu.ut.lm.

~----------------

50

Fig. 11. Registratie X-V-recorder.

Intensiteit I - hoekveraraa1ing compensatieplaat.

Nu dient men nog het gehesl aantal malen A te bepalen.Dit kan men doen

door m.b.v. de formula van Edlan.die in de volgende paragraaf besproken

wordt, de brekingsindex n zo goed mogelijk te bepalen. Dan kan met de

afgeleida formule (x 2 - x
1

) globaal oepeald worden.

Men weet dan ongeveer hoe groot de fractie is en welk taken. Dan gebruikt

men uit de formule van Edlan het geheel aantal k.A. terwijl uit de meting

de fractie a voIgt. Men heeft dan tavens een controle op de juistheid

van de meting van n.

Daar x2 - x1 nu bekend zijn kan men de brekingsindex uit de gegevens

berekenen.

N. B.: Vaal" de berekening van n uit de fOl"lTlUZe van EdZan dient men tijdens

de meting dPuk~ temperatuUl"~ voohtigheid en CO2-gehaZte te meten.

Bet is verder ook mog9Zijk de meting voor drie kZeuren te doen en
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met Ed~D kA te bepekenen voop eZke kZeur en met de methode dep breuk

oversahotten de jraatie in ~m.

We kunnen de uitdrukking voor de interferentiebanden-verschuiving

2L (n 1)x2
- xi = -

Avac

herschrijven tot: A
(n - 1 ) = x2

- x
1
(~)

21

5 - Voor een Kleine toename in (n - 1) voIgt:

b.(n-1)=

Relatief wordt dit:

x - x
2 1 t:.A

21
A

+ -
21

t:.(x - x ) +
2 1

LU

251-

lI(n - 1)

n - 1
l1A

= - +
A

l11
+ -

I

Oaar de golflengtestandaard bekend is met een nauwkeurigheid van 1 : 10
8

dient ook n bekend te zijn op 1 : 10
8

• Nu geldt t:.(n - 1) = l1n met

301-- tln= 10-8 . Nu is nlucht::< 1,0003 dus n - 1 = 0.0003 = 3 x 10-
4

,

Voor
l1(n - 1)

n - 1

Als nu elk van de drie termen in het rechter lid van de uitdrukking
l1(n - 1) -5n - 1 Kleiner is dan 3 x 10 dan voldoet dit statistisch gezien.

Kunnen we de bandenverschuiving x
2

- x
1

op 0.01 band meten dan voIgt

voor t:.(X
2

- x
1

)
0.01

-----'-=
x

2
- x x

2
- x

1

=3x10- 5

of

De hierbij behorende lengte 1 is dan:

501-

1 = 330 x 0.6 x 10-
3

2 x 3 x 10- 4
= 330 mm.

Stellen we nu voor:

wwlcplMhtechnt.1c tedti1isch. hog.school eindhoven
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0'-

111 < 330 x 3 x 10- 5 :::: 0,01 mm.

Veer de re1atieve fout D.>..X- ge1dt hetzelfde nl.:

lQ -
~A < 3 x 10- 5 of met A C

:: ~
M
o

optreedt

optreden
11>"

met >..

111-

211-

31-

HI-

Voer de intensiteitsverdeling veroorzaakt door hat doppler e~fect

geldt in een ontlading:

I ( 0 M) I
-MC

2M 2
+ = exp

a
2 6

2 kT
I

I
-M 2

= exp
0 11 2

waarbij .,2 2kT6
2

::::

MC
2

waarbij ., de frequentiespreiding i~ behorende bij de intensiteitsvar-

deling als gaat het maximum hiervan tot
1

dit maximum.men van - van
e

Voor de 633 mm lijn van een He-Ne laser zoals hier gebruikt is wordt

11 dan 1020 MHz.
de

Oaar de "mode" afstand - d. i. positie waarop binnen laser l.aserwerking

- ongeveer 500 MHz is.kunnen binnen ~ dus 2 mode afstanden

wat neerkomt op een frequentie "shift" van 1000 MHz. Dit komt
M:: - 6 neer op een mogelij ke relatieve fout:

I~ I = 1000 x 10
6

= 2 x 10- 6

A 5x1014

Deze laser voldoet dus aan de gestelde eis ~ 3 x 10- 5. Uit deze berekeningen

voIgt dat men hiermee de buis voor de bepaling var de brekingsindex kar

dimensioneren en oak de keuz8 van de lichtbron voIgt hieruit.

techniKhe hogeschool eindhoven
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0-

,. f-

20-

25 -

30-

3.2. Gepaling van de brekingsindex met de formule van Edlin

3.2.1. Relatie brekingsindex - golflengte

De vraag naar een formule voor de brekingsindex van lucht als functie

van A en luchtsamenstelling stamt wit de spectroscopie en is sinds

de nieuwe definitie van de meter ook van belang in de lengteinterfero

metrie omdat veel metingen in lucht worden uitgevoerd.

Hiervoor zijn door diverse laboratoria metingen aan de verschillende

grootheden die de brekingsindex van lucht bepalen uitgevoerd. De

Zweed Edlen heeft deze metingen samengevat en met behulp van enkele

daarvoor geldende formules in een bruikbare vorm omgezet.

De afhankelijkheid van de brekingsindex van de golflengte is reeds

in 1836 door Cauchy beschreven door de formule:

waarbij A, B en C constanten zijn die van de stof afhangen. Deze formuls

beschreef echter niet het gebied van de anomals dispersie, dit is hat

gebied van de absorbtie, waar de brekingsindex discontinue is.

Hiervoor leidde Sellmeier een formule af die hij als voIgt formuleeroe:

2
n

l:
1 + i (1)

Deze uitdrukking wordt onbepaald voor die golflengte waarvoor geldt

A = Ai met Ai = ,\1' 1. 2 , 1.3 ....

Dit nu zijn de golflengtes behorende bij de eigenfrequenties van j oeelt ee

van de stof.

Sellmeier ging uit van eenatomige gassen zoals helium. Hierv~or geld:

dat de absorbties zuivere lijnen zijn. Dit in tegenstelling tot anoere

gassen zoals bijv. lucht.

Men kan formule (1) uitschrijven:

2
A ,\2 A

1
.~ 2

1
0

50 - n - + +
,\2 2 ,\2 2- ).'1 - 1.

1

of met substitutie het golfgetal 1van Q~ -
A 0.

~ A,
l

technische hogeschool eindhoven
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Or-
A 2 A1

2
1 ° °1

(n 1)
0 0- .. + + ........

n + 1 2 2 2
°

-
° °1

-
°20

bl z. .l. {, van 48 bl z.

Sf-

10 ~

Een dergelijke formule is opgesteld voor standaardlucht. Hiervoor geldt

echter niet precies de formule van Sellmeier daar lucht niet eenatornig

is en zodoende ook geen discrete absorbties heeft, maar brede gebieden

van continue absorbtie.

De internationaal aanvaarde formule voor standaardlucht - waarin

de constanten reeds zijn gegeven en de eerste Sellmeierterm door een

constante is benaderd luidt:

2 + 2
(130 - 01 ) (38,9 - 02 )

201-

(n - 1) x 108
= 8342,13 +

s

-1
( (} ) = (f,lm )

2406030 15887

25f- Men kan hier dus moeilijkheden verwachten voor:

2
01 130 of A1 " 87,7 nm

160,3 nm.

35-

oit zijn de maxima in het absorbtiegebied.

Ze leveren voor het zichtbare gabied van 400 - 800 nm geen problemen

op. De breedte van de absorbtiegebieden bedraagt 40 - 50 nm.

~~ 3.2.2. Invloed van temperatuur, druk en vDchtigheid op de brekingsindex

van lucht

50-

2
oaar in het algemeen niet de standaardlucht d.i. P = 101325 N/m en

T = 288 k, aanwezig is bij metingen dient men de afgeleide formule

uit te breiden met die grootheden die de brekingsindex verder beinvloeden.

Oeze volgen uit de formule vanClausiua- Mosotti, die het verband geeft

tussen de relatieve dielekttische constante Er en de pakkingsdichtheid

van een stof ¢ nl.:

r..-----------------------------------.----------
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51-
Volgens Maxwell geldt:

2
n

10 I- Voar lucht u = 1
r

dan kan de relatie van Clausius - Masotti warderl omgeschreven tot:

n2
- 1

2n + 2
= C ¢

251-

Door gebruikmaking van de toestandsvergelijking van een gas is nu de

afhankelijkheid van n = n (P. T) af te leiden.

Voor een gas mag men schrijven:

(P + __a__) (v - b) = RT
2 m

v
m

of

p =:
RT

v -b
m

a-- -- =:

2
vm

-1
= RT (1 - ~)

v
m

-I

a

v
m

2

met de reeksontwikkeling voor (1 -- ---J
vm

voIgt dan

P RT (1
B C ...... )v = + - + -- +

m v 2
m v

m

Voor lucht is deze relatie zeer goed te benaderen door:

p v
m

RT
= (1 - E: (t) p)

M
Na vermenigvuldiging met de molaire massa M en substitutie van V- =: ~

m
voIgt dan:

~ =: ~ C (1 - E: (t) p) of ~ (1 + l!. (t) P) =: ttJ C (2 )

voor

werkplaotatechRlek

dtJ « 1 (literatuurwaarde get) =: (0.750 - 0.013tlx ~w v J

technl.che hogeschool eindhoven



Substitutie van (1) in (2) gesft dan:

biz. 28 ylfl ~8blz.

51-
met T = 273 (1 .,. at) 1a = -...;.....-

273,15

(n - I) (n .,. 1 ) = C
n2 .,. 2 2

P (1 .,. ::.:(t) P)
1 .,. at (3)

1Q I--
n .,. L

de term 2 is rand n = 1 in sen Taylarreeks te antwikkelen wat
n .,. 2

resulteert in :

151-
n + 1

2n ...:;:

2 n - 1= -
3 9

(n - 1 )2

10
+ •••••••

201-

25 I-

301-

351-

in eerste benadering

n +! 2 n
2 • '" 3" (1 -

n + 2

dan voIgt voor (3) :

(n -1 ) C
3

P ( 1 t E (t ) P) 1=
1 +~ t . n - 1 )( 1 -

6

of

(n 1 ) P(1 + E( t) P) n - 1 )- = C
3

. ( 1 .,. (4 )
1 + at 6

- 1
2

voor (n ) « 1 (n - 1 Qt 3 x 10-4 )
6

Uitschrijven van (4) geeft dan:

(n - 1)

C
3

P (1 .,. e: (t) P + n ~ 1)
= .".-,-=---------_.::....-

(1 .,. at)
vao r +(_n_-..;;;1 ) • E: (t) P * 0

6

(n - 1) expliciet geschreven levert dan:

C
3

P (1 + E: (t) P)

(n - 1) tp = {1 + a (t)} (1 - C P)
4

[5J

501-
Uitschrijven van (5) met invullen van experimenteel bepaalde constanten en

substitutie van de uitdrukking vaor standaardlucht geeft de internatianaal

aanvaarde formula voor de brekingsindex:

w.,kpleatltechnlelc
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o
daze galdig in hat gebied 15 - 30 C en

0-

51-

(n - 1) =
t,P

P in mm Hg, t in °C.

Door benadaringan is

p =; (700 - 800 mrnHg).

(n - 1)
s

0,00138823 P
1 + 0,003671 t

10 -

151-

25f-

301-

Twee andere factoren hebben nag inylaed op de brekingsindex van normale

lucht t.w. hat CO2 gehalte en de vochtigheid.

Voor standaardlucht is hat CO2 gehalte gesteld op 0;03%. Daar de dichtheid

van CO2 50% hoger is dan van lucht zal dit Dp (n - 1)s uitmaken:

O,5){ 0,0003 x (n - 1). !::( 0 5 -4 -4 -8, x 3 x 10 . 3 x 10 = 4,5 x 10 .s

Oit nu is lager dan de onnauwkeurigheid die voor bovenstaande formule

wordt opgegeven als +5 x 10-8 . Men dient uiteraard weI te controleren

of hat CO
2
-gahalte van de ruimte waarin men meet niet vee I hoger is dan

genoemde 0,03%.

Onde~aande grafiek geeft een indruk van het CO2-gehalte in hat lab.

voor lengtemeting van THE.

De metingen zijn op verschillande dagen uitgevoerd met verschillende

bezetting van de meetruimten.
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Wat betreft de invloed van de vochtigheid is het volgende bepaald.

Er is een formule opgesteld gebaseerd op metingen van Barrel en

Sears en later van EricMson die als voIgt luidt:

-1
waarin f de waterdampdruk in mmHg en ~ het golfgetal in ~m

De formule is geldig in het zichtbaar gebied voor waarden die niet

te veel afwijken van 760 mmHg en f • 10 mmHg.

t~ .....school eindhoven
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ot-'- 4. KEUZE VAN DE LICHTBRON VOOR LENGTEMETING

4.1. De keuze van de kryptonisotooplamp
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D~ keuze van de lichtbron voor interferentiele lengtemeting wordt sterk

beInvloed door de nieuwe definitie van de meter zoals die in 1960

is vastgesteld.

De meter is nu 1.650.763,~ maal de golflengte van de straling uit-

gezonden door het nuclide ~~Kr. bij de overgang van de 5~5 naar de

2PIO toestand. Het getal 1.650.763,73 is zo gekozen dat deze lengte

praktisch overeenkomt met de oude meterdefinitie.

De keuze van de kryptonisotoop berust op spectroscopische beschouwingen.

Om een smalle spectraallijn te krijgen dient men een gas te gebruiken.

Daarvoor kiest men"n isotoop van bv. w'r

Verder dient hyperfijnstructuur in het uitgezonden licht vermeden te worden,

dit nu is mogelijk door een isotoop te kiezen die een spinimpulsmoment

gelijk nul heeft. Daar verder een niet bolsymmetrische kern nog fijn

struktuur kan veroorzaken doordat zijn as bepaalde gekwantiseerde

standen kan innemen, kiest men een bolsymmetrische kern. De~atoomfysica

leert ons dat dit kernen zijn met even massagetal. Doordat ook het spin-
• • • evc1\.
~ulsaoment der elektronen nul moest z~Jn moet er dus ook een aantal

protonen en dus een even aantal neutronen in de kern aanwezig zijn. Daardoor

k 86 K' k' d' . . f' . k . .omt 36 r ~n aanmer 1ng. Daar eze 1sotoop vr1J van 1Jnstru·tuur 1S, ~s

zijn straling dus zuiver monochromatisch. Volgens de kinetische gas

theorie zullen de isotopen nog een gemiddelde snelheid bezitten die

veroorzaakt wordt door de temperatuur ~olgens:

V.. c V~Ti

Deze snelheid beInvloed de go1flengte van het uitgezonden licht van deze

isotopen. Afhankeliji van de richting van de snelheid t.o.v. de waarnemer

zal dit een kortere of langere go1flengte opleveren.

Men neemt dit waar als een verbreding van de spectraallijn, de z.g.

Doppler-verbreding. De maatgevende factor voor deze verbreding is dus

~ . Door nu het gas sterk te koelen en een isotoop te kiezen met een

hoog massagetal kan men de invloed van de Dopplerverbreding verkleinen.

Door temperatuursverlaging zal ook de druk verminderen. Deze kan echter

werk,leetatechnl.k
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te kunnen bedrijven.

van 1,33 N/m2 bij

a-

21-

minimaal 1,33 N/m2 zijn om nog een gasontlading

Men moet due een gas kia.en waarbij de druk

zo laag mogelijke temperatuur wordt bara!kt. Daze w..rden volgen uit

het P - T diagram van de stof. Al deze puaten ~n aanmerking genomen blijkt

de keuze van de kryptonisotoop verklaarbaar. Men be~V8Eliaan de gas

ontladingsbuis voor het krypton te koelen tot 63 K waardoor de verhouding

~ zeer gunstig wordt. Voor krypton is 63 K onder het triplepunt,zodat

men op de vast-&aa overaana ia hat P-T-diagram zit, waaruit dus de druk

van het ... 'VOlgt (4 N/m2 ).

De temperatuur VeR '3 K ..~ ~ikt door de gasontladingsbuis in vloei

baar stikstof te plaatsen en hiervan de dampdruk te verlagen tot ongeveer

~07~~N/m2, waarDij het tripl.punt van atikstof bereikt wordt. De gasont

lading wordt beareven in een capillair om eeu psch:LKts stroomdichtheid

te krijgen.
. 86

Fig. 12. geeft een dooranede VaA de lichtbron voor de ~sotoop 36 Kr zoals

deze aanbevolen vor4t 011 "standaardaolflengte te verkrijgen.

(zie volaande bIz.)

Behalve de reeds geno"'e Dopplerverbinding is ook nog een lijnverschuivin~

leconstateerd bij metingen &an de ~: Kr bron. Deze metingen uitgevoerd

door het '.I.P.M. en P.T.B. leve"en de internationaal aanvaarde formule
/ 86

voor de verschuiving in de 36 Kr bron:

P 2/3 i -1
A'J • f- (5,7 .!. 1) (of) j 1m

(P . IT. T' K •. A_ -2)11\ ..... ;, 1.n , J 1.n n-om

Deze formule gaeft aan dat de verschuiving A~ negatief is dus cr wordt

hierdoor kleiner en daar 'J • t wordt A ,roter zodat deze verschuiving

naar het rood gericht is.

Metingen van de aolf~t. aan de amodezijde en kathodezijde van de gas

Dntladingsbuis hebben ook een verschil te zien aegeven. Dit kan worden

verklaard uit de beweginaan van de elektronen van kathode naar anode,

die door botsingen met atomen deze &en result.rende snelheid in d~

richting van de anode geven. Waarnemingen aan anodekant van de buis geven

dan volgens bet Dopplereffect een verhogins van de frequentie van het

~""'.Iha~
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Fig. 12.

Doorsnedetekening van de kryostaat met daarin 86 Kr lamp.

50

wenpl......hnlelc



0-

rapport fir. • -t r S"
~

blz.3Lt van ~9 blzl

51-

10 I-

20-

35-

uitgezonden licht aan wat door A • ~ tot een verlaging van de golflengte

leidt en dus een verschuiving naar het blauw. Het ligt voor de hand

de eerder genoemde verschuiving naar het rood en de Dopplerverschuiving

naar het blauw elkaar te laten compeuseren. Dit nu is het geval voor
iorO" -2

een druk van 0,032 ., T • 63 K en j • O,3A cm . Foutenanalyse leert dat

wanneer dp < 0,0] , aT < ] K, ~j < O,IA cm-2 met de gemeten 6~(Doppler)

(0,019 ~ O,002)m- l .m en bereikt d~\

d e relatieve fout in de golflengte I~ I < 6, 10-9

De verbreding van de spectraallijn he.~t verder tot gevolg dat de zicht

baarheid van het interferentiepatroon terugloopt.

Metingen van Michelson hebben geleid tot de formule voor de zichtbaarheid:

waarin 60! de breedte der spectrale verdeling bij de halve intensiteit ~s

en Z het aantal interferenties dat voIgt uit het optisch weglengteverschil.

De zichtbaarheid V is volgens Michelson gedefinieerd als:

I - I .
V • -=I,;:;;m~a;.;,;x~----=~m;.:;l.~n

+ I .
max ml.n

Indien de verbreding ~ol aIleen wordt hepaald door de thermische beweging
2

van de moleculen van het gas, wat hier het geval is, dan geldt hieTVoor

de Dopplerverbreding.

De formule voor de halfwaardebreedte van deze verbreding luidt:

-7 T !
= 7, 15 • 10 • 'J0 • (ii)

!
De verbreding wardt bepaald door (~) dus de massa en temperatuur van de

ontlading. Daar deze voor ~~ Kr gunstig is kan men hier een groat aantal

interferenties en dus een groot optisch weglengteverschil verwachten. Dit

blijkt inderdaad het grootste te zijn van aIle normale gasontladingen nl.

0,8 m.
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Na de nieuwe definitie van de meter in 1960 en de uitvinding van de

laser in hetzelfde jaar is deze ook in de belangstelling gekomen als

liehtbron voor de lengtemeting.

Enkele gunstige eigenschappen zijn de goedcevenwijdigheid van de bundel

en de hoge intensiteit en zijn belangrijkste eigenschap voor de lengte

meting: de zeer grote coherentielengte. Deze laatste maakt het mogelijk

de meetlengte in de interferometer uit te breiden tot vele meters.

Streepstandaarden zijn hierdoor ineens te meten zonder dat men gebruik

moet maken van hulpspiegels die de meting gecompliceerd en tijdrovend

maken.

Een nadeel is dat men de golflengte van de beste golflengtegestabiliseerde

lasers niet beter kent dan 1 : 107 . Er zijn eehter ontwikkelingen gaande

op dit gebied die maer beloven zoals de laser door Hanes en Baird

ontwikkeld in het N.R.C. in Ottawa. Zij plaatsten tussen de laser spiegels

behalve de plasmabuis een absorbtieeel met jodiumdamp.

In het Dopplerprofiel van de laser verschijnen dan de z.g. Lamb-dips

zoals deze voorkomen in de He-Ne laser 119 van Spectra-Physics. In een

intensiteitsverdeling veroorzaken deze Lamb-dips een plaatselijke intensi

teitsverlaging; daar Hanes een absorbtieeel gebruikt zal dit ter

plaatse een intensiteitsverhoging veroorzaken die men de inverse Lamb

dip noemt.

technlsche hogeschool eindhoven

Het is nu mogelijk deze Lamb-dips te deteeteren en de laser zo te sturen

dat hij de golflengte uitzendt die bij deze dips hoort. Daar de dips

corresponderen met bij de absorbtielijnen van het jodium in de absorbtiece

zijn deze zeer goed bepaald wat golflengte betreft daar het jodium niet

gestoord wordt door hoge temperaturen, magnetische en elektrische velden

e.d. Ret zal eehter nodig zijn dat de absorbtielijn van de jodiumdamp

dezelfde golflengte heeft als het door de laser uitgezonden licht.

Dit nu blijkt het geval voor de hyperfijncomponenten van genoemde damp.

Een van de componenten valt preeies samen met het midden van de lamb-dip

in het Dopplerprofiel van een He-Ne laser met golflengte 632,9914 nm.

Fig. 13. geeft een grafiek van de ligging van de hyperfijn componenten

van J 2-damp ~n het Dopplerprofiel van de He-Ne laser van 633 nm.

werkplaot.techn lek
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Hanes en Baird geven in hun publikatie een nauwkeurigheid van de golflengte
-9uit de laser van (! 2 x 10 ) wat dus al zeer iped de standaardlichtbron

benaderd, terwijl hier alle voordelen van de laser aanwezig blijven.

Fig. 14. geeft schematisch de opbouw van deze laser aan.

30

35

2.

I
3

1----7
-'.zLt'--L- 7-R-~---, , T

4

laserbundel

1,41aserspiegels
2. plasmabuis
3. absorbtiecel

Fig. 14.
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Deze interferometer is gebaseerd op de fysische aspecten zoals deze

in de voorgaande hoofdstukken zijn uiteengezet en is geschikt voar het

met en van streepmaten.

Het geheel is te onderscheiden in een aantal hoofdpunten t.w.:

1. Interferometer (optiek)

2. Lichtbron

3. Fotoelektrisch microscoop + sturing

4. Brekingsindex meting

5. Meetsysteem

6. VSFwerking meetgegevens.

Fig. lSAop de volgende pagina geeft het blokschema van het geheel.

Opbouw interferometer

Vanwege de reeds eerder genoemde stabiliteit die vereist ~s voor dit

soort meetsystemen is de interferometer gebouwd op een stalen r-profiel

van 40 em hoogte en een lengte van + 4 meter. Het geheel is met 4 trek

veren opgehangen. De trekveren zijn zo gedimensioneerd dat de vertikale

eigenfrequentie van dit geheel ongeveer 1 Hz bedraagt. Hierdoor dringen

uit het gebouw geen hinderlijke trillingen in het systeem door. De inter

ferometer is omgeven door een laag polystireen schuim als warmteisolatie

waardoor tijdens het meten een temperatuursverloop optreedt van maximaal

0,02 K.

5. I. Interferometer

De interferometer ~s gebaseerd op het principe zoals ~n Fig. 7 ~s aan

gegeven.

De bundel wordt gedeeld door een prisma volgens Kosters terwijl als

spiegels de zg. corner cubes worden gebruikt. Deze hebben de eigenschap I

dat de invallende bundel evenwijdig aan zichzelf wordt gereflecteerd, II

zij gedragen zich dus als een vlakke spiegel die loodrecht op de inval-

lende bundel staat. Hierdoor ontstaan interferentieringen die men buiten I
i

r-------------------------------~
I
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het Kostersprisma aan twee zijden kan waarnemen en die warden gede

tecteerd met een fotocel.

Fig. 1.6.geeft schematisch de opbouw van de interferometer aan.

De interfererende bundels zijn verschoven in hoogte t.o.v . de invallende

bundels door de corner cubes.

3

15

..L 1

1111111 III

1. Kostersprisma

2. Intredeprisma

3. Bewegende triplespiegel

4. Streepmaat

25 Fig. 1 -6. Interferometer. 5. Vaste triplespiegel.

30

35

5.2. Lichtbron

Als lichtbron voor deze interferometer is gekozen de Spectra-Physics 119

He-Ne laser. De uitgezonden golflengte hiervan is 633 nm terwijl deze

golflengte wordt gestabiliseerd door detectie van de lamb-dip in het

Dopplerprofiel.

lfetingen van Mielenz e.a. hebben aangetoond dat de uitgezonden golflengte

betrouwbaar is met een nauwkeurigheid I : 107 .

Deze laser is gekozen i.v.m. de grote lengte waarover gemeten wordt. Het

bereik van de interferometer is ongeveer 1.40 m. nit levert een optisch

weglengteverschil van 2.30 m. In het laboratorium voor lengtemeting is

een eerste aanzet gemaakt voor de bouw van een laser zoals door Hanes en

Baird is aangegeven en die dan in de toekomst gebruikt kan worden als

lichtbron voor de interferometer.

~ 5.3. Fotoelektrisch microscoop

Het fotoelektrisch micros coop is opgebouwd zoals ~n 2.3. ~s aangegeven.

werkplaat.t.chnlek technlsch. hog.school eindhoven



De omgevlng van de streep

met streep wordt door een

\

biz. 40 van 4'8 bIZ.-j

op de streepmaat wordt verlicht en deze omgeVing-i
I

objectieflens 0P.een trillende spleet afgebeeld. 1

De trillende spleet wordt aangedreven door een excitator met een frequentie

van 50 Hz. De intensiteit van het licht dat uitde spleet komt hangt af

van de plaats van de spleet t.o.v. het streepbeeld. Het streepbeeld 18

namelijk donker in het verlichte vlak van de omgeving. Een veldlens achter

de trillende spleet geplaatst vormt een beeld van de objectieflens en op

de plaats van dit beeld is een fotocel geplaatst zodat aIle licht uit de

objectieflens dat doorgelaten wordt door de spleet op de fotocel komt.

Het geheel is schematisch weergegeven in fig. 17. (zie volgende bIz.).

Door de wisselende intensiteit op de fotocel zal een spanning ontstaan

die bestaat uit een 50 Hz signaal met daarop een rimpel van 100 Hz.

Wanneer de streep van de streepmaat precies op de as valt die gevormd

wordt door het middelpunt waarom de spleet trilt en middelpunt van de objec

tieflens dan is dit signaal aIleen t00 Hz.

Het 50 Hz signaal wordt gebruikt om een servomotor te sturen die de streep

maat verplaatst onder het microscoop. Deze servomotor reageert niet op een

tOO Hz signaal dus wanneer tijdens deze verplaatsing dit signaal verschijnt

wordt de verplaatsing beeindigd. De streep bevindt zich precies op genoemde

as en de streepmaat is ingesteld.

Reproduceerbaarheid van deze instelling binnen 0,1 ~m.
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5.4. Brekingsindexmeting

35
De brekingsindex wordt bepaald volgens de formule van EdBn dus door druk,

vochtigheid en temperatuur afzondetiijk te meten.

De druk wordt gemeten met een metaalbarometer merk Paulin met een aflee~

onnauwkeurigheid .:!:. 5 N/m2 • Deze barometer is gecontroleerd tegen de stan

daardbarometer van het K.N.M.I. De temperatuursmeting bestaat uit twee

gedeelten t.w. meting van lineaaltemperatuur en meting van luchttemperatuur.

Dit geschiedt met een Hewlett-Packard thermometer die meet met temperatuur

afhankelijke kwartskristallen. Deze kwartskristallen zijn in een oscillator

kring geschakeld; de frequentie van deze kring hangt af van de temperatuur

van het kwartskristal.
50

De frequentie wordt gemengd met een overeenkomstig signaal uit een erg

stabiele oscillator. De resulterende zwevingsfrequentie gaat van 0 - 250Kl'z.

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven
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1 . fotocel

2. veld lens

3. excitator met trillend
spleet

4. afbeeldingslens \/e~-·

Uch cing

5. lichtbron

6. deelprisma

7. obj ectiefl ens

B. streepmaat.

50 Fig. 17. Schema fotoelektrisch microscoop.
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De helling van de temperatuur-frequentiekromme is gejusteerd op ongeveer

1000 Hz/R.

De f~equentieteller in het apparaat telt gedurende interval len die men

kan instellen in factoren 10.

Het grootste interval is 10 sec. dit geeft 0,1 Hz wat dan neerkomt op

0,1 mk.

De nauwkeurigheid is niet zo hoog. Enkele metingen tegen een geijkte

platinaweerstandsmeter in een Diesselhorstcompensator gaven afwijkingen

te zien van! 5 mk; daarom wordt meestal gedurende I sec. geteld.

De vochtigheid, dus de ~erdampdruk, wordt gemeten met een psychro-

meter volgens A,Slsmann. Deze "ychrometer 'bevat twee thermometers waarvan er

een is voorzien van een kousje dat men kan bevochtigen.

Met een ingabouwde ventilator zuigt men nu een luchtstroom langs de

thermometers waardoor het water in het kousje gaat verdampen. Dit gaat

zo door totdat zich een evenwicht instelt waarbij de warmteoverdracht

van de lucht naar de thermometer gelijk is aan de warmte die nodig is

voor het verdampen van de vloeistof. De temperatuur waarbij dit optreedt

is een maat voor de waterdampdruk. De waterdampdruk wordt berekend met

de relatie Pw • Pmax - 0,5 (TD - TN) waarin: TD = T droge thermometer

TN = T natte thermometer

p • verzadigingsdampdruk.max
Men kan nu met de aldus bepaalde gegevens en de formule van Edlen de bij-

behorende golflengte in lucht berekenen.

5.5.Meetsysteem

Het meetsysteem bestaat voor een belangrijk deel uit de fotocellen in

de interferometer die de intensiteitswisselingen detecteren. Deze intensi

teitswisselingen worden als sinusvormig .~gnaal, na eerst tot blokspanning

te zijn omgevormd, naar tellers geleid die de nuldoorgangen

van de blokspanningen "tellen • Door het Rostersprisma in de interfero

meter wordt een fasehoekverschil van 900 veroorzaakt tussen de beide

interferentiepatronen die op de fotocellen verschijnen. Daardoor zullen

ook de blokspanningen die geteld worden een fasehoekverschil van 900 hebben.

Fig. 18. geeft deze spanningsvormen weer.
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Door de teller worden de nuldoorgangen van de blokspanningen geteld

en daar deze gelijktijdig aanwezig zijn zullen aIle nuldoorgangen geteld

worden wat dan voor een periode van 2n 4 nuldoorgangen en dus 4 telpulsen

oplevert.

Daar een periode ook de afstand tussen twee maxima van het interferentie

patroon bedraagt zal hierdoor een telpuls overeenkomen met ~ urn optisch

weglengteverschil. Daar het licht in de interferometer heen en terug loopt

zal dit wegverschil optreden wanneer de streepmaat met de daaraan verbon-
Aden spiegel verplaatst wordt over 8 rum· Dit is dus de teleenheid van de

interferometer; ~ 80 nm. Een tweede teller parallel aan de eerste wordt

gebruikt als intervalteller. Met stelt het gewenste interval hierop in

waarna d.m.v. een grofverstelling de streepmaat over dit interval ver-

plaatst wordt waarna de fijnjustage van de streep onder het microscoop

voigt zoals aangegeven in 5.3.

technische hogeschool eindhoven
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Het waargenomen aantal telpulsen tijdens het meten van de streepmaat wordt J
behalve naar een indicator ook nog naar een vertaler geleid die een geheuge.

bezit dat deze informatie opbergt en op commando afgeeft aan een ponser I
!

die deze dan in een ponsband ponst. Op de ponser zit nog een tweede V8,-

taler aangesloten die zijn informatie ontvangt van de temperatuursmeting,

5.6. Verwerking van de meetgegevens
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drukmeting en vochtigheidsmeting. Ook deze informatie wordt op

commando in de ponsband geponsd.

Met behulp van een >, ~ Ipeciaal hiervoor geschreven programma

wordt in het rekencentrum de informatie uit de ponsband omgerekend

tot de gemeten waarden in mm voor elke streep op de streepmaat. Het

programma is zo ingericht dat wanneer er nieuwe informatie in de pons

band verschijnt over druk, temperatuur en vochtigheid er een nieuwe

golflengte wordt uitgerekend.

Meestal wordt de meting dubbel uitgevoerd door aan het eind van de

streepmaat gekomen de meting in omgekeerde richting te herhalen.

Dit levert per meetpunt twee metingen op digoR~tzelfde programma ge

middeld worden. De meetwaarden van elke meting alsmede de gemiddelde

waarden worden door de computer in bladvorm afgeleverd en in ponsband.

Deze ponsband kan worden gebruikt om een grafiek te tekenen van de

streepmaat waarop dan de fout van elke streep voorkomt t.o.v. zijn

ideale waarde d.i •• fout nul. Door de meting enige malen te herhalen

is het mogelijk meer meetwaarden te verkrijgen en hierop een fouten

analyse toe te passen waardoor men o.a. een standaarddeviatie van de

meting kan berekenen. Dit leidde bij deze interferometer tot een

standaarddeviatie van 100 nm. Reeente verbeteringen aan de machine

doen verwachten dat dit resultaat in de toekomst nog verbeterd zal

worden.

In bijlage A wordt een voorbeeld gegeven van de berekende meetwaarden

zoals deze uit de computer komen, terwijl bijlage B Iaat zien hoe een

foutengrafiek er uit ziet zoals deze door de computer is getekend •
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