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Gebruikte s~bolen : 

vJ-€ evenwijdige verplaatsing lichtstraal. (m) 
d dik~e glasplaat (m) 
£ hoekverdraaiing glasplaat (-) 
c' c hoek na breking lichtstraal (-) 
n brekingsindex glas {-} 
L 

1 
S 

Tomg 

.6T 

v 

vs 

lengte hefboom verbonden aan glasplaat em) 
verplaatsing micrometer 
standaardafwijking meting 
temperatuur omgeving 
temperatuurverschil lineaal-omgeving 
vergrotingsfactor 
verplaatsing streep (schijnbare) 

1 nm = 10-9 m 

1 10-6 m· Fl: =. 

-6 = 10 mm 

= 10-3 mm 

(m) 

(C) 

(C) 

( - ) 
(m) 
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1:. Inleidin& 

- Bij een nauwkeurige bepaling van de uitzet~ 

tingscogfficignt van een metaal is gebleken dat de 
nauwkeurigheid van de tot nu toe daarbij gebruikte 

meetmicroscopen in het laberatorium meettechniek 

niet v61doende Ii. 

Een mogelijkheid is om deze metingen te verrichten 
door een foto-elektrische meetmicroscoop (f. e. m. ). 

Een f.e.m. is in eerste opzet ontworpen om dienst 
te doen als nul-itidicatie.Om de f.e.m. geschikt 
te maken voor bovenstaande metingen zijn er con

strukties ontworpen om bet meetbereik te vergro

ten.Qok is van belang een onderzoek te verrichten 
naal' de betrouwbaarheid op de lange duur van de 

f.e.m •• Zie hiervoor een verslag van dezelfde auteur. 

De f.e.m. die door het laboratorium meettechniek 
i~ ontwikkeld, bestaat uit: 

- a. Waarnemingseenheid • 
. ~ .... , 

b. Afbeeld ingseenheid. 
c. Verlichtingseenheid. 

Een excitator beweegt de spleet 

sinusvormig heen en weer. De 

8EELO OSC.IL.L.O~C.OOp. 

(ZIE" oo~ fl6uv~ 2.) 

streep van de lineaal wordt ongeveer 
8x vergroot afgebeeld in het vlak 

van de trillende spl~et. Op een 
oscilloscoop wordt, respectievelijk 

op de x en y ingang, een signaal 
van 50 Hz. en de uitgang van de 

fotocel gezet.(met dezelfde fase). 
Wanneer de optische as van de 
meetmicroscoop samenvalt met de 

streep op de lineaal krijgen we 
het volgende beeld : 

, 
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Er zijn verschillende mogelijkheden om het 
meetbereik VRn de f.e.m. te vergroten, twee hier

van zijn bier onderzocht : 

1. ~n konstruktie die de lichtbundel tussen 
1ineaal en trillende spleet evenwijdig 
aan zichzelf verplaatst.(Zie hoofdstuk 2.2). 

2. Verplaatsen van de middenstand van de 
tri1lende spleet d.m.v. een gelijkstroom. 

(Zie hoofdstuk 2. 'Ii. ). 

2. Proefopstellingen 

eisen: 
Een en ander moet voldoen aan de volgende 

-onnauwkeurigheid kleiner als 100nm. 
:-meetbereik van ongeveer 0.1 mm. 

De eerste proefopstelling betreft de verplaatsing 
van de midoenstand van de trillende spleet door 

naast de wisselstroom een gelijkstroom door de ex

citator ~e laten lopeno 

De tweede opstelling is de piaat$ir:lg~va!I een draaiende 
glasplaat tussen objectief en trillende spleet. 

Hier voIgt eerst een korte beschrijving van de 
opstelling zoals gebruikt wordt bij beide metingen. 
Zie figuur 2. 

Op een tafel bevindt zich een lineaal. De tafel 
kan in een richting verplaatst worden met behulp 

van een micrometer, overbrenging 1 :100. 
De 'verplaatsing kan worden gemeten met een mikrokator 

nauwkeurigheid 100 nm., bereik :t.. 3 um~ en een mil
litron met verschillend bereik, kleinste bereik 
~ 300 nm., opgegeven nauwkeurigheid 10 nm •• 
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Omdat de onnauwkeurlgheid in de meetresultaten 
kleiner moet zijn als 100 nm., is het noodzakelijk 
de temperatuur van de lineaal tussen streep en meet

punt nauwkeurig te meten.(meetpnnt mikrokator cq. 
milli tron). 
Met een thermokoppel wordt de verschiltemperatuur 
van lineaal en een weerstandsthermometer nauwkeurig 
gemeten.(~ 0.01 C.). De weerstandsthermometer bevindt 

zich buiten de opstelling. Met bebulp van een Diesel
horstcompensator wordt de temperatuur van de weer

standsthermometer gemeten op 0.01 C. nauwkeurig. 
De gebele opstelling is in een "doos" van isolerend 
materiaal geplaatst om de temperatuur zo konstant 
mogelijk te houden. 

Om na te gaan of de optische as van de f.e.m. 
samenvalt met de streep op de lineaal wordt gebruik 
gemaaktvan een "lock_in" versterker (PAR). Wanneer 
de f.e.m. optimaal staat is het uitgangssignaal 
van de fotocel een "zuiver" sinusvormig signaal 
met een frekwentie van 100 Hz •. Bij niet samenvallen 
van de optische as f.e.m. en streep lineaal krijgt 

dit signaal een 50 Hz. component. De "lock-in U ver
sterker vergelijkt het signaal van de fotocel met 

een referentiesignaal, in dit geval een sinus van 
50 Hz •• Bij optimaal staan van de f.e .... m. is het uit
gangssignaal van de "lock-in" versterker 0 Volt, 
bij verplaatsing van de f.e.m. t.o.v. de streep 
geeft de "lock-in" versterker dit aan door een 

spanningsverschil afhankelijk van de verplaatsing. 
Raadpleeg voor verdere informatie de beschrijving 

van de "lock-in" versterker. 

Bij het ijken van de draaiende glasplaat 
is oak gebruik gemaakt van eeninterferometer. 
Voor een bescbrijving van deze opstelling zie dictaat 

bijzondere onderwerpen meettechniek 75/76. 
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2.1.1. Uitvoering. 

Voor het bereiken van een gelijkstroom compo
nent naast de wisselstroom door de excitator is 
gebruik gemaakt van het schema zoals getekend is in 

figuur 3. 
Voor het meten van de stroom is gebruik gemaakt 
van een Fluke Uni verseel meter, bereik 0-1' Ampere 
en opgegeven nauwkeurigheid van 0.1 %. De spanning 

is gemeten met een I'gewone n Uni verseelmeter, onnauw
keurigheid + 1%. 

2.1.2. Resultaten. 

TIe gelijkstroom is gevarieerd van 0-850 mA. 
pvereenkomstige verplaatsing van de t~illende spleet 

-gerelateerd aan verplaatsing lineaal- is dan 0-100f m. 

Ex blijkt bij het verstellen van de trillende spleet 
een sterke relaxatie op te treden, dit gebe~rd vooral 

bij het weer naar nul stellen van de tri 11lende 
spleet. Met behulp van een x-t schrijver is een en 
ander zichtbaar gemaakt. Zie grafiek 1 en 2 • 

Bij een stapvormige~verandering van 800 rnA. naar 

o rnA. blijkt de uitwijking als een e-macht naar het 

oorspronkelijke nulpunt te verlopen. TIe tijdconstante~ 

van deze kromme ligt in de buurt van de 4 min •• 

Bij het groter worden van de gelijkstroom door de 

excicator treedt er een fase verschuiving op tussen 
het referentiesignaal en het gemeten signaal afkomstig·· 
van de fotocel, faseverschuiving ongeveer 180 graden. 
Dit beeft een afnarnevan de gevoeligbeid in bet 
vinden van bet optirnaal signaal van de "lock-in" 

versterker tot gevolg. 



- 5 -

De relaxatie van de trillende spleet bij het 
verstellen van de middenstand, is te wijten aan 
d~ konstruktie van de excitator. 

Bet optreden van een faseverschuiving tussen het 
referentiesignaal en het uitgangssignaal van de 
foto elektrische cel is waarschijnl1jk te wijten 
aan de belasting van de uitgang van het voedings
apparaat door verandering van het niveau van de 
uitgangstransformator. 

Omdat eT weinig bevredigende resultaten met deze 
opstellingverkregen worden, zijn eT verder geen 
metingen verricht. 
Betere resultaten zijn waarschijnlijk te verkrijgen 
doo1 gebruik te maken van een andere excitator en 

e en; an d eT vo ed ingsa pparaa t . 

/ 
! 
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2.2. Kantelende glasplaat~ 

2.2.1. Uitvoexing. 

De exakte formule v~~r de evenwijdige ver
plaatsing van een licbtstraal wanneer deze een glas
plaat passeert : 

d X 
sin (t.-f) 

vJ.E= cos (E') waarin sinCE) = n x sin(£~ 

Zie figuur 4. 

De glasplaat wordt gebouwd in een flens die zich 
tussen de tubus enhet bovenste gedeelte van de 
microscoop bevindt. ~ moet daarom rekenlng gehouden 
worden met een vergrotingsfactor van + 8 x. 

Omdat de flens niet te dik mag worden is gekozen 
voor een mikrometer met een meetbereik van ongeveer 
17mm •• De stand van deze mikrometer wordt via een 
hefboom overgedragen naar de glasplaat. Op 60 mm. 
van de :draaias van de glasplaat is Qe' mikrometer 
gemonteerdwaarmee de hoek van de glasplaat ingesteld 
kan worden. 

De benodigde maximale verplaatsing van de licbt
bundel is -in het brandvlak van de o~jectief lens
~ 0.4 mm.en maximale toelaatbare onnauwkeurigheid 
is 800 nm •• 

Uit een en ander voIgt een benodigde glasplaatdlkte 
van 10 mm.: 

v= + 0.4 = 10 x sin(E-E'} sin (r.) = 1.5 x sin(e") 
.J.E - cos(£') 
n = 1.5 E= + 8 graden v = + 0 .. 47 mm. 

MCI.)(- ..I.E -
ona.l€ 
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Be konstruktie is gerealiseerd zoals getekend 

in figutl.'l!' '. 
Meetbereik micrometer::,: 8.4 mm .. , oplossend vermogen 
kleiner als ::': 0.015 mm •• 

Een en ander is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2.2.2,. 

Door bovenstaande konstruktie hebben we een over
brenging gekreeerd, micrometer-schijnbare verplaat
sing streep op de lineaal, van ongeveer 150:1; 

0.01 mm .. verdraaiing van de micrometercgeeft een 
schijnbare verplaatsing streep op de lineaal van • 67nm. 

Aanvanke1ijk was het de bedoeling dat de mikrometer 
onder' san de flens bevestigd zau worden, (om kon
struktie technische redenen is dit niet mogelijk) 
de aandrukkracht zou dan verzorgd worden door het 
gewicht van de hefboom. 
De mikrometer is aan de bovenkant van de flens 
geplaatst. Een veer zorgt voor de aandrukkracht 
hefboom-mikrometer, zie figuur "', konstruktie ,. 
Bijdeze konstruktie blijkt een vrij grote hyste
resis aanwezig te z'ijn. Daarom is in een later 
stadium van de opdracht de konstruktie gewijzigd. 
In de gewijzigde vorm zorgt een katrol plus gewicht
je v~~r de aandrukkracht, ziefiguur J konstruktie 2. 

Met de oorspronkelijke konstruktie (konstruktie 2) 
zijn er metingen verricht met behulp van de.proef
opstelling zoals beschreven is in hoofdstuk 2J. 

Met deze opstelling is het niet mogelijk, met de 
vereiste nauwkeurigheid, het gehele gebied in een 
keer door te meten. Zie meetresultaten. 

Daarom is van een interferometer opstelling, die in het 
laboratorium meettochniek is gebouwd, gebruik gemaakt. 
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2.2.2. Tbelaatbare onnauwkeurigheden 

Om de invloed van onnauwkeurigheden in de 
k?Dstruktie op de verplaatsingen van de lichtbundel 
te weten,zijn onderstaande berekeningen uitgevoerd. 

TIeze zijn van belang wanneer we met de exakte formule 
willen werken. In oat geval moet ook de hoek bekend 

zi10 die de glasplaat met de hartlijn van de mikros
coop maakt. 

De onderstaande gegevens zijn ook belangrijk wanneer 
we de toelaatbare toevallige afwijkingen willen 

weten van de verschillende konstruktie elementen. 

Zie f'iguur 4! 
Exakte relatie : 

i 
1 

·1 

sin (£ -t) 
v.1-f. = d x cos t~i} 

sin (E ') :::: n x sin ( E ) 

De tOlgende numerieke waarden zijn van 
n :::: 1.5 L:::: 60 mm. 

, £max.:::: SO 
f 

d :::: 10 mm. 

en sin(e> = 

belang : 

l/L 

Toelaatbare onnauwkeurigheid: AV..Lt: = ~SOO nm. = S.x10 -4mm • 

2.2.2.'0 Dikte glasplaat 

;) v .... e: sin ( £ - e') -2.r J (c SO ) 
(jd - = COS(£I) = 4.69 x10 'C. (..= • 

2.2.2.2. Brekingsindex glas 

dv.J..£ 
-~.:.-- :::: an ( eEl: -I C' G> £' d x cos (c..- ) x cos (c,) x - ~ +, # 

sin (£-£') x -cos~£') x -sin (f') x ~~ } x ~ ~ 

at' sin(E) -2 -:: -- xn 
C> n y 1- ( sin ( e ) / n )2! 

Na vereenvoudiging en invullen van numerieke waarden 

krijgen we : 
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-1 6.205 x10 mm 

2.2.2.3. Ingestelde hoek 

sin(t.-£jx sin(t') 'J£. ~l 
--c082 (t') x () e j 

."i>C' _ 1 i -1 c08(e) = 6.931 x10-1 
G> £ - 11- 8 i~ ( n n x 

d V.J.G.= ,.048 mm 
dE, 

Toelaatbare fout lagering glasplaat in rlchting 
loodrecht op glasplaat en aan een zijde : 

AS = 2x Lx6t 

0.0254 

e {dV.J.€ J .av .... E. = 4 a e. 

Fout in andere 
richtingen vrijwel 

geen invloed. 
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2.2.2.4. Instelling micrometer 

I 
sinE= L c_ I (.,- arcsin -r 

. 
lmax = 8.35 mm (£= g' ) 

'0 E. = 1.683 x 10-2 
()l 

av..L( _ OVJ.E d £. 5. 1 3 x10- 2 
ol ~x ~ = 

2.2.2.5. Benaderde formule toegestaan? 
< 

Benadering met n-1 d E v.l..t= - x x n 

Voor kleine hoeken geldt : 

GeIntroduceerde fout : 

s1n(£) = E. 
cos(£) = 1 

1 -4 sin(£) -£= -4.53x 0 rad. 
cos(£) -1 = _9.73x10- 3rad • 

De fout 1s 7an dezelfde orde of groter als 
de toegestane fout, het is dus niet toege
staan met deze formule te werken. 

2.2.3. Exakte formula 

Verplaatsingstreep als functie van instelling 
micrometer : 

va = schijnbare verplaatsing streep 
v = vergrotlngsfactor microscoop 
1 = verplaatsing micrometer 
L = lengte hefboom ; draaias~glasplaat

micrometer 
d = dikte glasplaat 

vs = d x sin(£-E'j -1 
cos(£,) x v 

waarin : sinCE) = n x sin(£1 C '= . (s in (£) ) 
c:;, arCS1n n 

en sin(£) = -{-



Dus: 

vs =~x 
v 

- 11 -

sine arcsin (-i-) - arcsin(~) } 
"'~l ." 1 cos( arcsin(~) ) 

Wanneer we met deze exakte formule willen 
werken mag de fout als gevolg van de onnauwkeurig
heden in de verschillende factoren niet de toelaat
bare fout overschrijden. 
Ook moet voor de verplaatsing van de mbrometer niet 
de relatieve, maar de absolute verplaatsing t.o.v. 
de horizontale stand van de glasplaat genomen worden. 
Een en ander maakt een kontrole meting over het gehele 
meetbereik noodzakelijk. 

Som van de toevallige af'wi jkingen :tis j' : 

( )2. ('v.LE)2 d2 (·;}v. e ).~ 2 (dv.",)2 2 AV 0 X + - xAn + ----~- XAS + 6.l..l.E = ;;a.:l ~ ~ i) S ... 
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2.2.4.~esultaten 

De milli tron bleak niet nauwkeurig genoeg. 
Daarom is in een later stadium van de opdracht aIleen 
gebruik gemaakt -bij de eerste meetopstelling- van 
de mikrokator. ~ 

In de grafieken 1,2,en 3 zijn de resultaten van drie 
meetseries uitgezet, respectievelijk in het "middelste" 
gebied ( glasplaat ongeveer horlzontaal ) t· in het 
"linker" en het nrechter" gabied. 

Deze metingen zijn uitgevoerd m.b.v. konstruktie 1 
( Zie figuur 1 ). 

Uit deze metingen voIgt dat de hysteresis in het 
middelste gebied en het bovenste gebied ongeveer 
100 nm. is, in bet onderste gebied is de hysteresis 
nihil. 

Bet is met deze opstelling niet mogelijk om de meet
microscoop optimaal in te stellen door 'lerdraaien 
van de glasplaat c.q. het verdraaien van de ~icro
meter op de microscoop. Dit vanwege de uslappell op
stelling van de meetmicroscoop~ 
Daarom is steeds de micrometer op een bepaalde stand 
ingesteld en daarna is de afWijking van het optimale 
punt met de "lock-in" versterker bepaald. 

In that middelste gebied is de hysteresis en· de in
vangnauwkeurigheid van de glasplaat en de micrometer 
bepaald, waarbij aen veer zorgt voor de aandrukkracht 
tussen hefboom en micrometer. ( konstruktie 1 ). 

Er zijn twae meetseries van 10 metingen verricht, 
10x van onderen en 10x van boven benaderd. 
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Gemeten 1s dat bij bet ingestelde bereik 
van de "lock-inll versterker een schaalwaarde van 
1 .0 (mV) overeenkomt met een afwi jking van bet opti
male punt van ongeveer 56 nm. o·p de lineaal. 
De "lock-ie" versterker niet erg stabiel; tijdkonstante 
ingesteld op 1 sec. , gevoeligheid 10 mY. 

Micrometer steeds ingesteld op 18.45 mm. 
Temperatuur omgeving 21.29 0, T(lineaal-weerstandstberm.) 

0.32 O. 

A:fie2idng "lock-in" versterker : 
Van boven benaderd: 

+O_BO 

+0.85 

+0.B2 

+0'.75 

+0.30 

+0.84 

+0.80 

+0.90 

+0 .. 60 

+0.96 

Gemiddeld: +0.84 

Stand.afW.: 0.06 

Van onderen 
-0 •. 25 

-0.25 

f O.30 

-0.20 

-0.30 

-0.25 

-0.25 

-0.27 

-0.23 
-0.20 

Gemiddeld: -0.25 
Stand.afw.: 0.04 

Overeenkom,ende Overeenkomende 

benaderd: 

verplaatsing lineaal: +47.2+7 nm. verplaatsing lineaal: 

-14.0~4 nm. 
Hysteresis op deze instelling 61 nm. 

Om de hysteresis te verkleinen is de konstruktie 
gewijzigd. de aandrukkracht wordt nu verzorgd door 
een katro1 plus gewicht, zie figuur 1 konstruktie II. 

Hieronder staan de resultaten vermeld die verkregen 
zijp met de interferometer opstelling, die in het 
laboratorium meettechniek is gebouwd. 

~ zijn 3 meetseries verricht, steeds 34 metingen 
heen en terug. De micrometer die de glasplaat beweegt 
is steeds 0.5 mID. verdraait. 
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TelEul~en 

meetserie . Stand . , 
Hr. microm. 1 2 :3 4 5 6 

1 25.5 0000.0 0000.6 0001.8 0001 .2 0000.6 0001.2 

2 25 0041 0039.8 0041.4 0040.8 0039.6 0038.6 

:3 24.5 0079 0079.8 0081.6 0083.0 0079.2 0079.0 

41 24 0119 0119.6 0121.4 0120.6 0120.0 0118.6 

5 23.5 0159 0158.8 0160.6 0160.8 0159.6 0159.8 

6 23 Ot'99 0198.0 0201.6 0200.4 0198.4 0198.2 

7 22.5 0238 0238.6 0240.4 0240.8 0237.2 0238.2 
8 22 0278 0278.0 0279.8 0280.0 0277.4 0277.4 

9 21.5 0317 0317.0 0318.8 0319.0 0316.8 0316.8 
10 21 0356 0356.0 0358.8 0358.0 0356.0 0356.8 
11 20.5 0396 0395.0 0397.8 0397.8 0396.0 0395.2 
12 20 0435 0435.4 0437.0 0437.2 0435.0 0434.4 
13 19.5 0475 0473.4 0476.0 0467.2 0475.0 0473.2 

i 

14 191 
! 

0514 0513.4 0515.4 0516.2 0514.0 0513.4 
I 

15 18.5 
! 

0553 0552.4 0555.4 0554.4 0553.2 0552.2 
16 1~ 0592 0592.6 0594.0 0594.6 0592.2 0591.0 

17 1fr.5 0632 0631 .. 2 0634.1 0633.4 0631.2 0630.8 
i 

18 1;7 0672 0670.6 0673.0 0672.8 0670.4 0670.0 

19 16.5 0711 0710.2 0712.6 0712.6 0710.6 0709.4 
20 16 0750 0750.2 0751.8 0751 .4 0750.6 0749.8 

21 15.5 0790 0789.0 0791 .6 0792.2 0789.6 0789.0 
22 15 0830 0828.6 0830.8 0831.4 0828.5 0828.8 

23 14.5 0868 0868.2 0870.4 0870.6 0867.8 0868.0 

24 14 0908 0908.2 0910.2 0909.8 0906.8 0907.4 

25 13.5 0949 0948.4 0950.5 0949.8 0947.4 0947.4 

26 13 0988 0988.2 0990.4 0990.0 0988.2 0988.0 

27 12.5 1029 1028.0 1030.5 1030.0 1028.8 1027.6 

28 12 1069 1068.0 1070.0 1069.6 1068.0 1068.0 

29 11 .5 1109 1108.4 1110.2 1110.0 1108.0 1108.0 

30 11 1148 1148.8 1151 .0 1150.6 1148.4 1147.8 

31 10.5 1189 1189.8 1191 .6 1191 .8 1189.2 1'188.2 

32 10 1230 1230.2 1232.4 . 1233.6 1229.8 1229.8 

33 9.5 1272 1270.8 1274.0 1273.8 1270.8 1270.6 

34 9 1311 1311 .6 1314.6 1314.2 1312.2 1312.0 

Tabel 1 
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De tellerstand van de interferometer is bij meet
serie 1 per meetpunt steeds ix afgedxukt. Bij de 
andere meetseries 1.s de tellerstand steeds 5x 
afgedrukt. Per meetpunt is steeds het gemiddelde 
genomen, deze waarden staan in tabel 1. 

Door een instabiliteit van de interferometer, treedt 
er een spreiding op in de meetresultaten per meet
punt.De lineaal lVordt namelijk met·een besturings
eenheid automatisch op het optimale punt gehouden, 
een en ander niet erg stabiel. 
Om een indruk te krijgen van de spreiding per meet
punt, zijn er een santal steekproeven verricht. 
De tellerstand is 5x afgedrukt en hiervan is de 
standaardafwijking berekend (in telpulsen) : 

stand.dev. : 0.45,0.55,0.84,0.55,0.55 
Met enig voorbehoud kunnen we stellen dat de sprei
ding per meetpunt ongeveer 0.6 telpuls is. Dit 
betekent een onbetrouwbaarheid per meting van 
- 1 telpuls = ~ /8 = 0.08 pmt. - + 100 nm •• 
Dit is gezien de toegestane onnauwkeurigheid, 
niet nauwkeurig genoeg! 

Van meetserie 3-4 en 5-6 is de gemidde1de hysteresis 
(bandbreedte)berekend. Steeds is het verschil tussen 
de meting "heen" en de meting nterugn~genomen, van a1 
deze waarden is het gemiddelde berekend. 
Hysteresis 3-4 : 0.097 telpuls = 8 nm. (gemiddeld) 

stand.afw. : 0.603 telpuls = 50 nm. 
Hysteresis 5-6 : 0.324 telpuls = 26 nm.(gemidde1d) 

stand.afw. : 0.626 telpuls = 50 nm. 
In vergelijking met konstruktie 1 is een verkleining 
van de hysteresis waarneembaar. Een en·ander moet 
natiwkeuriger gemeten worden om een betere schatting 
mogelijk te maken. 
In grafiek 4 is meetserie 2 uitgezet. 
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De verp1aatsing van de tri1lende spleet m.b.v. 

een gelijkstroom is niet goed moge1ijk. 
Een andere konstruktie van de excitator zou wellicht 

weI goede resu1taten geven. 
Ook moet hier rekening gehouden worden met de betrou~
baarheid van de instelling, met het oog op de toe

passing van deze meetmicroscoop mag het "nulpunt" 
van de instelling na tijdsverloop van ~ 24 uur niet 
verschoven zijn. 

Een en ander 1ijkt moeilijk te realiseren met boven
staande konstruktie. 

De resultaten van de tweede konstruktie , verplaat
sing van de lichtbundel m.b.v. een kantelende glas
plaat, zijn in eerste instantie veel gunstiger. 
Te verwachten is dat de hysteresis kleiner is als 
de toe1aatbare onnauwkeurigheid. 

De meting met behulp van de interferometer blijkt 
nog niet nauwkeurig genoeg. Aanbevolen wordt de 
laatste metingen met een kleinere onnauwkeurigheid 

uit te voeren. 

A1 met a1 kunnen we stellen dat de konstruktie met 
de kante1ende glasp1aat de beste perspectieven biedt. 
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