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Samenvatting 

In de vakgroep Atoom- en Plasmafysica is een Fourierinterferometer gebouwd. 

Het is de bedoeling om hiermee de absolute dichtheden te meten van de radicalen CF 3, 

CF 2, C2F 6, CO en SiF 4, die bij het plasma-etsen met CF 4 voorkomen. Ten behoeve 

van interpretatie van de meetresultaten is verwerkingssoftware geschreven. Zo zijn er 

procedures geschreven voor correctie van asymmetrie in de interferogrammen, 

wegsnijden van ongewenste effecten uit het interferogram, Fouriertransformatie en 

transmissie berekening. 

Met de interferometeropstelling zijn enkele inleidende metingen verricht aan 

SiF 4, CF 4 en CO. Daaruit bleek dat deze opstelling een goed bruikbaar apparaat zou 

kunnen zijn als de signaal-ruisverhouding nog wat verbeterd wordt. In de huidige 

opstelling liggen de detectielimieten als gevolg van de te lage signaal-ruisverhouding 

een factor 100 te hoog. Er is echter wel uitzicht op een fikse verbetering. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In 1982 is in de groep Atoom- en Plasmafysica een researchproject gestart met 

als doel het bestuderen van de plasmafysische aspecten van etsplasma's. De industriële 

toepassing hiervan ligt bij de produktie van halfgeleiders waarbij niet met een vloeistof 

maar met een plasma wordt geëtst. 

Bij het etsen van Si0 2-plakken met een CF 4 plasma komen een aantal 

moleculen (12CF 3, 12CF 2, 12C2F 6, CO en SiF 4) voor, waarvan we de absolute dichtheid 

willen weten. In een eerder rapport wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om 

met infraroodabsorptie door karakteristieke vibratieovergangen de absolute dichtheid 

van de betreffende moleculen te bepalen bij plasma-etsen. [VLI 84] 

Door de eisen die gesteld worden aan meetbereik, resolutie en gevoeligheid komt 

op dit moment slechts één experimentele methode in aanmerking voor de bepaling van 

dichtheden m.b.v. infraroodabsorptie. Deze methode, Fourierspectrometrie, heeft n.l. 

twee grote voordelen t.o.v. andere technieken, te weten het étenduevoordeel - grote 

openingshoek -, en hetmultiplexvoordeel-alle golflengten worden gelijktijdig gemeten 

[OFF 88]. Hierdoor bezit de Fourierspectrometer een gevoeligheid die 2 à 3 ordes groter 

is dan bijvoorbeeld die van een roosterspectrometer. Verder kunnen ook hogere 

resoluties gehaald worden dan met een conventionele spectrometer. 

Fourierspectrometrie wordt bedreven m.b.v. een Michelson interferometer 

waarbij de lengte van één van de armen continu veranderd wordt. De intensiteit van 

het door het etsplasma geleide licht als functie van de lengte van de arm - het 

interferogram - wordt Fouriergetransformeerd. Het hierdoor verkregen spectrum bevat 

op de plaatsen van vibratie-overgangen van de aanwezige moleculen dips. Aan de hand 

van de grootte en de plaats van deze dips kan iets gezegd worden over de soort en de 

concentratie van de moleculen. 

Omdat standaard interferometers duur en weinig flexibel m.b.t. aanpassing aan 

de etsreactor zijn, is besloten om zelf een interferometer te bouwen [OFF 88]. In 

hoofdstuk 2 wordt daarom ingegaan op de werking van en de principes achter de 

interferometer. Bovendien wordt ingegaan op enige eisen die aan een dergelijke 

opstelling gesteld worden. 

In hoofdstuk 3 wordt behandeld hoe uit het uiteindelijk verkregen interferogram 

het transmissiespectrum wordt berekend. Hiertoe worden achtereenvolgens de 

fasecorrectieprocedure, het geapodiseerd wegsnijden van parasitaire interferogrammen, 

de Fouriertransformatie en de transmissieberekening besproken. 
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Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten van de in het vorige hoofdstuk 

besproken procedures getoond. Bovendien worden de resultaten getoond van enkele 

inleidende metingen. 

Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gegeven ten 

aanzien van de Fourierinterferometer en de verwerkingsprogrammatuur. 
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Hoofdstuk 2 De Foutier interferometer 

2.1 Inleiding 

Als basis voor de Foutier interferometer dient een Michelson interferometer 

(Fig. 2.1) waarbij de lengte van één van de twee armen gevarieerd wordt. In de 

volgende paragraaf wordt daarom allereerst dieper ingegaan op de Michelson 

int erferometer. In de daaropvolgende paragrafen wordt dan een schets gegeven van de 

opstelling zoals deze in onze vakgroep gebruikt wordt. Tenslotte wordt iets gezegd over 

resolutie en signaal-ruisverhouding. 

2.2 De Michelson interferometer 

De Michelson interferometer bestaat m principe uit een lichtbron, een 

beamsplitter, twee spiegels en een detector. 

DETECTOR 

Figuur 2.1 De Michel.<Jon inter/erometer 
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We beschouwen nu een monochromatische lichtbron die vlakke golven uitzendt. 

Hiervan beschouwen we alleen de electrische veldcomponent: 

(2.1) 

waarin u= 1/ >. en met intensiteit gegeven door 

(2.2) 

De vlakke golf wordt door de beamsplitter in twee gelijke delen gesplitst, die vervolgens 

door resp. M1 en M2 gereflecteerd worden en weer terugvallen op de beamsplitter. Deze 

laat weer gelijke delen door in zowel de richting van de bron als de detector, zodat de 

bijdragen van het aan spiegel M1 resp. spiegel M2 gereflecteerde licht ter plaatse van 

de detector geschreven kan worden als 

(2.3) 

Voor de intensiteit van het licht dat op de detector valt, geldt 

(2.4) 

Laat nu x1-x2 = x (weglengteverschil) voorstellen. Dan krijgen we de intensiteit als 

functie van het weglengteverschil 

I(x) = t 1
0 

[ 1 + cos(21rux) J (2.5) 

Het interferogram is gedefinieerd als het variërende deel van de intensiteit d.w.z. 

(2.6) 
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t 
I(x) 

Figuur 2.2 Interferogram van een monochromatische lichtbron 

We kunnen bovenstaande afleiding voor een monochromatische bron ook geven 

voor een breedbandige lichtbron. We moeten dan de intensiteit 1
0 

bij vaste u vervangen 

door de intensiteitsverdeling I( u) en dan over deze intensiteitsverdeling integreren om 

de totale intensiteit bij gegeven weglengteverschil te kennen: 

(I) 

I(x) I t I(u)·cos(27rux) du 

0 
(I) I t I(u)·(ei27rux +e-i2?rux) du 

0 

Wanneer we stellen I(-u) =I( u) kunnen we dit ook schrijven als 

(I) 

I(x) = I t I( u)· ei27rux du 

--al 

Als we dan de spectrale verdeling B( u) = t I( u) invoeren, wordt dit 

(I) 

I( x) = I B( u) ei27rux da 

--al 

-9-

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 



------------------------------

Het moge duidelijk zijn dat het interferogram I(x) de Fomiergetransformeerde is van 

de spectrale verdeling B( u), zodat ook geldt 

(I) 

B( u) = J I( x) e -i2?rux dx (2.10) 

-aJ 

Omdat I( x) en B( u) fysische grootheden zijn - dus reële functies - en bovendien 

elkaars Fouriergetransformeerden, geldt automatisch dat zij beide ook even functies 

zijn van hun argumenten. 

De intensiteit van het licht kunnen we nu meten als functie van het 

weglengteverschil x, door de lengte van één van de armen te variëren. Uit vgl. (2.10) 

volgt dat wanneer we het resultaat van deze meting Fouriertransformeren, we de 

spectrale verdeling vinden van het licht dat op de detector is gevallen. 

2:3 Praktische uitvoering van de Fourier interferometer 

De Fourier interferometer zoals die in de groep gebruikt wordt bestaat eigenlijk 

uit drie Michelson interferometers (Figuur 2.3), die alledrie één gemeenschappelijke 

arm hebben - de arm waarvan de lengte gevarieerd wordt. De lengte van deze arm 

wordt gevarieerd door een spiegel M5 op een luchtrail op en neer te laten lopen. De drie 

interferometers t.w. de witlicht, de laser en de infrarood interferometer worden 

hieronder schetsmatig behandeld. Voor een meer diepgaande beschrijving wordt 

verwezen naar [OFF 88]. 

A. De witlicht interferometer 

Zoals de naam al doet vermoeden wordt als lichtbron een bron met wit licht -

een fietslampje - genomen. Deze bron heeft als kenmerk dat het uitgezonden licht zeer 

breedbandig is. Uit vgl (2.9) volgt dan dat het interferogram zeer sterk gepiekt is rond 

x=O, d.w.z. wanneer beide armen van de interferometer even lang zijn wordt een hoge 

lichtintensiteit gemeten. Hiervan wordt gebruik gemaakt om een nauwkeurig gedefi

nieerd startpunt voor de meting te krijgen: m.b.v. wat electronica wordt met het 

maximum van het interferogram een TTL startpuls gegenereerd. 
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LASER 
H3 t12 

MB F3 
/~~r-----------~--~DEt2 
~--~------------~oEt3 

F1 

RAIL B.Li 

DET.1 

M6 

M4 

Figuur 2.3 De complete Fourier interferometeropstelling 

B. De laser interferometer 

• 
CDEAC. 

• • • • • <DF2 • • ' ' ó 
DET.1' 

In dit geval wordt een HeNe-laser als lichtbron genomen. Omdat hier slechts 

één golflengte (À = 632,816427 nm in lucht) een rol speelt, is het interferogram 

sinusvormig (vgl. 2.6). Hiervan wordt gebruik gemaakt om een triggersignaal voor de 

analoog-digitaal omzetter te maken: de nuldoorgangen van het interferogram worden 

m.b.v. electronica omgezet in TTL-pulsen. De afstand die de spiegel aflegt tussen twee 

van deze TTL-pulsen komt overeen met een t.X: als de spiegel over een afstand b.L 

verschuift, verandert het weglengteverschil met 2b.L (heen b.L en terug b.L). 
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C. De infrarood interferometer. 

Als lichtbron wordt nu een cascadeboog gebruikt. Uit de totale spectrale 

verdeling van deze cascadeboog wordt een beperkt spectraal gebied geïsoleerd omdat 

daarin de interessante vibrati~vergangen liggen. De bovengrens van dit spectrale 

gebied wordt met behulp van een filter vastgelegd op 2250 cm -1. De ondergrens wordt 

bepaald door de detector die ongevoelig is voor licht beneden 900 cm-1. Na uittreden uit 

de interferometer wordt het licht door het reactorvat geleid, waar de absorptie 

plaatsvindt, alvorens op de detector te vallen. 

2.4 Resolutie en signaal-ruisverhouding 

Bij de meting van het interferogram wordt slechts een beperkt interval 21 van 

het gehele interferogram opgemeten. Bovendien gebeurt dit nog in discrete punten op 

onderlinge afstand .D.x. Dit betekent dat het gemeten interferogram het resultaat is van 

de vermenigvuldiging van het werkelijke interferogram met een reeks delta-functies 

over een lengte 21 en op onderlinge afstand .D.x 

1/.D.x 

I(x)· L t5(x-l·.D.x) (2.11) 

l=-1 / .D.x 

De getransformeerde is dan de convolutie van de werkelijke spectrale verdeling met 

achtereenvolgens een sinc-funtie en wederom een oneindige reeks delta-functies, maar 

nu op onderlinge afstand 1/ .D.x. 

()() 

Bgemeten(u) = B(u) * 21·sinc(27r1u) * L t5(u-lf.D.x) 
l=-00 

Voor de resolutie volgt nu uit de tweede factor van (2.12) 

.D.u = 1/21 

(2.12) 

(2.13) 

Het golflengte-interval heeft de lengte 1/ .D.x. Wanneer golflengten optreden die buiten 

dit interval liggen, treedt aliasing op [BRI 74]. Dit kan voorkomen worden door .D.x 

kleiner te kiezen zodat het golflengte-interval groter wordt. Een ondergrens voor .D.x 
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wordt bepaald door de snelheid waarmee de spiegel beweegt en de maximale sample

frequentie 

V . 1 
~x > 2. sp 1 ege 

f max 

(2.14) 

Merk hierbij op dat ~x het weglengteverschil is en dat dit met 2~d verandert wanneer 

de spiegel over een afstand ~d verplaatst. In de gebruikte opstelling is vspiegel ~ 5 

cmfs en fmax ~ 50000 Hz zodat ~x> 2 J.Lm. Wanneer om den punten gesampled wordt 

( deelfactor n) en het licht golflengte À heeft, geldt voor de afstand tussen twee sample

punten in het interferogram 

~x= nA 

Het aantal samplepunten is gelijk aan 

N = 2L/~x 

Voorbeeld: 

eis: ~u< 0.05 cm-1 

L < 30 cm 

N ~ 131072 

~x> 2 J.LID 

gevraagd: deelfactor n waarbij ~x minimaal is 

oplossing: n = 5 

~u= 0.048 cm-1 

L = 20.7 cm 

N = 131072 

~x = 3.164 J.LID 

(2.15) 

(2.16) 

de oplossing volgt rechtstreeks uit de verbanden (2.13), (2.15) en 

(2.16) 

De ruis in de meting van het interferogram heeft twee bijdragen: digitale en 

analoge ruis. Voor een 16-bits analoog-digitaal omzetter wordt de signaal-ruisverhou

ding gegeven door S/N = 216 ~ 65000. In de ideale situatie is de analoge signaal-ruisver-
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houding een factor 5 kleiner dan de digitale signaal-ruisverhouding. De analoge ruis is 

dan net groot genoeg om een signaal dat normaal in de digitale ruis verdwijnt (kleiner 

dan LSB), te kunnen detecteren. Dit wordt aan de hand van figuur (2.4) geïllustreerd. 

a b 

Figuur 2.4 Minimale analoge ruis 
a. zonder analoge ruis 
b. met minimale analoge ruis 

De signaal-ruisverhouding in de interferometeropstelling wordt bepaald door de 

S/N verhoudingen van achtereenvolgens de IR-lichtbron, de IR-detector en de 

voorversterker van het IR-signaal. In de huidige opstelling wordt een S/N verhouding 

gehaald van de orde 2000. Deze wordt grotendeels bepaald door de voorversterker. De 

S/N verhouding kan dus nog met een factor 7 verbeterd worden, voordat de ideale 

signaal-ruisverhouding wordt gehaald. 
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Hoofdstuk 3 Verwerking van de meetresultaten 

3.1 Inleiding 

Nadat m.b.v. de in het vorige hoofdstuk geschetste opstelling een interferogram 

is verkregen, moet hieruit het spectrum berekend worden. In het ideale geval zal het 

interferogram - Fomiergetransformeerde van een reële functie - perfect symmetrisch 

zijn, en dus zal één helft van het interferogram voldoende zijn om het spectrum te 

berekenen. Dit heeft als voordeel dat we slechts een half interferogram hoeven te meten 

en dus met dezelfde slag van de beweegbare spiegel, de resolutie tweemaal zo goed 

wordt. 

Maar .zoals zo vaak in de fysica en ook elders is de situatie niet ideaal. Ten 

gevolge van sàmplefouten en dispersie in de interferometer is het interferogram niet 

symmetrisch. En omdat we toch slechts iets meer dan een half interferogram hebben 

opgemeten, moet dus nog een correctie worden toegepast alvorens het spectrum te 

kunnen berekenen. 

Een tweede probleem dat optreedt zijn de zogenaamde parasitaire interferogram

men. Dit zijn bijdragen aan het interferogram van ongewenste reflectie in het systeem, 

die zich manifesteren als extra piekjes in het interferogram ver verwijderd van de 

hoofdpiek. Een gevolg van deze parasitaire interferogrammen is een aantal modulaties 

op het spectrum die interpretatie erg lastig maken. Daarom worden deze parasitaire 

interferogrammen weggesneden uit het interferogram. Hierbij wordt natuurlijk ook een 

deel van het ongestoorde interferogram weggesneden. 

Na correctie voor asymmetrie - fasecorrectie - en wegsnijden van parasitaire 

interferogrammen, kan het spectrum berekend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de symmetrie van het interferogram om de berekening in slechts een derde van de 

normaal benodigde rekentijd te doen. 
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3.2 Correctie van asymmetrie in het interferogram 

In het ideale geval is het interferogram een symmetrische functie van het weg

lengteverschil x, immers 

!D 

Is(x) = I B( o} ei21rax da (3.1) 

-m 
waarin B( a) een reële symmetrische functie is van a. Nu treden twee effecten op waar-

door deze symmetrie verstoord wordt. 

Het eerste effect- nulpuntsfouten-is een gevolg van het asymmetrisch samplen 

van het interferogram. Zoals te zien in figuur (3.1) valt geen enkel samplepunt samen 

met het maximum van het interferogram. 

"-· .. 
! •, . . . . . . . 

Figuur 3.1 Een asymmetrisch gesampled interferogram. 

De samplepunten liggen nu niet op plaats x, maar op x+ E, en zijn dus allemaal over een 

afstand E verschoven. Uit vgl. (3.1) volgt dat het gesamplede interferogram dan asym

metrisch wordt: 

!D I B(a)·ei27ra(x+E) da 

-m 
!D 

I B( ) i2?raf i2?raX d = a ·e ·e a (3.2) 

-m 

De extra fasefactor ei27raf in de integraal - de fasefout - kan geschreven worden als 
eicp( a) zodat 
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[IJ 

la{x) = J B{cr)·eicp{a).ei27rox da {3.3) 
--w 

Het tweede symmetrieverstorende effect is dispersie. Het optische weglengtever

schil is voor iedere golflengte anders en kan geschreven worden als de som van een 

golflengteonafhankelijke en een golflengteafhankelijke term: x+x'( a). Zodat uit vgl. 

{3.1) volgt 

[IJ 

Ia{x) = Is{x+x'(a)) = J B{a)·ei27ra(x+x'(a)) da 

--w 
[IJ J B{a)·ei27rox'{er).ei27rox da {3.4) 

--w 

Wanneer we de fasefout nu schrijven als cp( er) = 27rax'{ a) dan krijgt vgl. {3.4) dezelfde 

vorm als vgl. (3.3). Dus zowel asymmetrie t.g.v. nulpuntsfouten als t.g.v. dispersie 

kunnen op dezelfde manier tot uitdrukking worden gebracht: 

[IJ 

Ia(x) = J B(er)·eicp(a).ei27rox da (3.5) 
--w 

In het geval van nulpuntsfouten is de fasefout bekend: cp( a) = 27raE 

Het asymmetrïsch interferogram is de getransformeerde van de spectrale verde

ling B(a) vermenigvuldigd met een extra fasefactor eicp(er)_ Merk op dat cp{-a) = 
-cp( er). 

[IJ 

B(a)·eicp(a) = J Ia(x)·e-i27rox dx = FT[Ia(x)] (3.6) 

--w 

waarin met FT de Fouriertransformatie wordt bedoeld. Voor de spectrale verdeling en 

de fasefout geldt dan respectievelijk: 

B( a) = I FT[Ia(x)] I (3.7) 
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- -----~------------------------------------

[ 
I m( FT[Ia{x)] ) ] 

r,o( u) = arctan -----=----
Re { FT[Ia {x)] ) 

{3.8) 

Uit het asymmetrische interferogram kan dus, zoals uit vgl. {3. 7) blijkt, de spectrale 

verdeling berekend worden, door de absolute waarde van de Foutiergetransformeerde te 

nemen. Aan deze methode kleven echter een aantal nadelen. Ten eerste is voor de 

Fouriertransformatie het volledige, dubbelzijdige interferogram nodig. Een tweede 

nadeel is dat de methode die gebruik maakt van kwadrateren en worteltrekken een niet

lineair en verslechterend effect heeft op de signaal-ruisverhouding [FOR 66]. 

Het is mogelijk deze problemen te omzeilen door gebruik te maken van het feit 

dat de fasefout r,o( u) een continue, geleidelijk veranderende functie is, die al met lage 

resolutie berekend kan worden. Dit heeft als belangrijk gevolg dat slechts een klein stuk 

rond het maximum van het interferogram nodig is, en omdat dit centrale deel een 

goede signaal-ruisverhouding heeft bevat de fasefout weinig ruis. De fasecorrectie

methode, die berust op de zojuist genoemde eigenschap van de fasefout [FOR 66], 

begint met de berekening van de Fomiergetransformeerde van eir,o{ u) uit een klein stuk 

rond het centrum van het interferogram. Dit berust op vgl. {3.6) en {3. 7) waaruit volgt: 

eir,o{ u) = FT [Ia (x)] 

B{ u) 
(3.9) 

De niet-lineaire operaties hebben nu geen nadelig effect op de signaal-ruisverhouding 

omdat deze op het kleine interval nagenoeg constant is. Tevens volgt uit vgl. {3.6) 

B{u) = FT[Ia{x)] · e-icp{u) 

Zodat voor het gecorrigeerde interferogram geldt 

I/x) = FT-1[B{ u)] = FT-1 [ FT[Ia{x)] · e -ir,o{ u)] 

= I (x) * FT[eicp( u)] 
a 

{3.10) 

{3.11) 

De totale fasecorrectieprocedure bestaat dus uit twee stappen: berekening van de 

Fomiergetransformeerde van eicp{ u) en vervolgens convol u tie van het asymmetrische 

interferogram met deze getransformeerde. 
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3.3 Wegsnijden van parasitaire interferogrammen 

Na de fasecorrectie houden we nog piekjes in het interferogram over. Deze zoge

naamde parasitaire interferogrammen worden veroorzaakt door meervoudige reflecties 

in de interferometer, m.n. de beamsplitter en de compensatorplaat: deze parasitaire 

interferogrammen liggen op plaatsen in het interferogram, die overeenkomen met een 

veelvoud van de optische weglengte binnen de beamsplitter en compensatorplaat. Nu is 

getracht om deze parasitaire interferogrammen te voorkomen door het verwijderen van 

de compensatorplaat. Dit introduceert echter een grote asymmetrie in het interfero

gram. Hoewel deze maatregelen al een flinke verbetering opleveren blijven enkele piek

jes achter, met een amplitude, die enkele promilles van het hoofdmaximum bedraagt. 

Deze parasitaire interferogrammen veroorzaken nog steeds een aantal modulaties op het 

spectrum. 

Daarom is ervoor gekozen om deze parasitaire interferogrammen weg te snijden 

uit het interferogram. Dit betekent dat het interferogram vermenigvuldigd wordt met 

een vensterfunctie, die ter plekke van de parasitaire interferogrammen de waarde nul 

heeft. Het is duidelijk dat hierbij ook een deel van het ongestoorde interferogram wordt 

weggesneden [WIT 89]. Er doen zich dan ook twee vragen voor n.l. wat zijn de effecten 

van het wegsnijden van informatie uit het interferogram op het spectrum en m.n. de 

absorptiepieken. En ten tweede, is het mogelijk door de filterfunctie verstandig te 

kiezen de effecten van het wegsnijden tot een minimum te beperken. 

Om op deze vragen antwoord te geven is uitgegaan van de spectrale verdeling 

gegeven in figuur (3.2). Hieruit is m.b.v. Fouriertransformatie een kunstmatig intede

rogram verkregen. 

-19-



1.20 

1.00 

0.80 -

0.60 r-

0.40 I-

0.20 I-

-0.00 I-

-0.20 
0 

I 

I 

A 

V 

I 

I 

I 

1024 

datapunt 

Figuur 3. 2 Gesimuleerde spectrale verdeling 

2500.00 I 

-500.00 I 

0 256 

Figuur 3. 3 Bijbehorend interferogram 

I 

"~u.- ~~I 
' "'fl ll'J,rr 

512 

datapunt 

-20-

I 

-

-

-

-

-

.J.. 

1535 2047 

I 

_l 

767 1023 



·----------------------------------------------------------------

De blokvorm in de spectrale verdeling correspondeert met een interferogram met de 

vorm van een sine-functie. Voor de spectrale verdeling van een absorptiepiek P (a") 
wordt uitgegaan van 

1 [ o+u0 J 2 __![ u-u0 J 2 
P( u) = -e 2 75.u -e 2 75.u (3.13) 

De bijdrage aan het interferogram heeft dan de vorm 

[IJ 

p(x) J P(u)·ei21rux du 

--w 

1 2 2 r- i{27r~u) x 
= -2 ~ 21r ~u e cos(21ru

0
x) (3.14) 

(Ï 

Figuur 3.4 Spectrale verdeling van een absorptiepiek 

Het interferogram t.g.v. de absorptiepiek heeft een Gaussische omhullende, waarvan de 

breedte evenredig is met 1/27ru. De frequentie van modulatie onder het Gauss-profiel 

wordt bepaald door de plaats van de piek in het spectrum. Het totale interferogram is 

dus de convolutie van een sinc-functie met een aantal gemoduleerde Gauss-profielen. 
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x 

Figuur 3. 5 Interferogram van een absorptiepiek 

Het verkregen kunstmatige interferogram is vervolgens vermenigvuldigd met 

twee verschillende vensterfuncties: 

{ 

0 -x -L1x < x < -x + L1x 
0 0 

f1(x)= 0 x
0
-L1x<x< x

0
+L1x 

1 e 1 der s 

(3.15) 

met Fouriergetransformeerde 

(3.16) 

en 

(3.17) 

met Fouriergetransformeerde 

(3.18) 
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Figuur 3.6 Vensterfunctie !1 

--------'-f-----..;o- - - - - - - - --- ---

0 x 

Figuur 3. 7 Vensterfunctie !2 

De resultaten van de vermenigvuldigingen van de kunstmatige interferogrammen met 

de vensterfuncties en de daaropvolgende terugtransformaties staan in figuren (3.8) en 

(3.9). Het blijkt, dat bij snijden met vensterfunctie 1 over het gehele spectrum verstor

ingen ontstaan. Dit ligt voor de hand, omdat de spectrale verdeling met een sinc-functie 

wordt geconvolueerd. Bij toepassing van vensterfunctie 2 zijn de verstoringen in het 

spectrum slechts lokaal - convolutie met een Gauss-profiel. Hiermee kan al gecon

cludeerd worden dat f2 de voorkeur verdient. Wegsnijden met f2 wordt ook wel aange

duid met geapodiseerd wegsnijden. 
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Wanneer we het interferogram van een absorptiepiek zien als het tijds-spectrum 

van die piek, dan is het kwadraat van de absolute waarde van het interferogram te 

interpreteren als een energiedichtheidsfunctie. Door deze energiedichtheidsfunctie met 

dezelfde vensterfuncties als hiervoor te vermenigvuldigen, kan een schatting worden 

gemaakt van de hoeveelheid informatie, die uit het interferogram wordt weggesneden. 

We doen dit voor het gemak alleen voor vensterfunctie 1 en bovendien benaderen we 

het interferogram van een absorptiepiek door een Gauss-profiel zonder modulatie. 

fCx) 

Figuur 3.10 Wegsnijden van informatie uit het interferogram van een 
absorptiepiek 

Voor de relatieve hoeveelheid weggesneden energie geldt 

xo +llx/2 1 2 2 2 I 2 (27r!:lo") x 
I e dx 

ilE x
0
-ilx/2 

(3.19) E ·-
-{(21r!:loix

2 2 (I) 

I dx I e I 
0 

M.b.v. tabellen kan de weggesneden informatie worden bepaald. Er zijn echter ook zo al 

een paar conclusies te trekken. Ten eerste: wanneer dicht bij het maximum gesneden 

wordt, wordt relatief veel informatie weggegooid. De integraal in de teller is dan groot. 

Ten tweede: de absorptiepieken die met de opstelling gemeten worden zijn ontzettend 

smal (ila = 10-3cm-1), zodat het bijbehorende interferogram zeer breed is. Vergelijking 

(3.19) kan dan benaderd worden door 

ilE 
E 

!:lx 
L (3.20) 
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waarin L de lengte van het opgemeten interferogram is. Merk op dat dit een bovengrens 

is voor de hoeveelheid weggesneden informatie. In de praktijk wordt minder weggesne

den omdat het interferogram nog geapodiseerd wordt ter beperking van leakage (zie 

paragraaf 3.4). 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat vensterfunctie 2 zich het best leent 

voor wegsnijden van parasitaire interferogrammen. Een bovengrens voor de relatieve 

hoeveelheid weggesneden informatie wordt gegeven door de relatieve hoeveelheid weg

gesneden punten. 

3.4: Besparingen bij de Fouriertransformatie 

De spectrale verdeling B( u) wordt verkregen door Fouriertransformatie van het 

interferogram I( x) (vgl. 2.10). Deze relatie tussen B( u) en I( x) staat in continue inte

graalvorm, waarbij bovendien nog geïntegreerd worden van --w tot ro. Voor het betoog 

tot nu toe was dit niet van belang, maar nu we nader in willen gaan op de werkelijke 

gang van zaken rond de Fouriertransformatie, wordt het tijd deze relatie in discrete 

vorm te geven: 

(3.21) 

met W = ei21r/N en 0 ~ r ~ N-1. Merk op dat Bren Ik willekeurige complexe functies 

kunnen zijn. Wanneer Ik echter enige bijzondere eigenschappen bezit, kan i.p.v. een 

sommatie over N termen, volstaan worden met een sommatie over N /2 of zelfs N /4 

termen. Zulke bijzondere eigenschappen zijn bijvoorbeeld de symmetrie en het zuiver 

reëel zijn van het interferogram. In het nu volgende zullen we aantonen dat een inter

ferogram daarom met een N/4-algorithme kan worden getransformeerd [CON 70]. 

Voordat het N /4-Fouriertransformatie algorithme kan worden toegepast moet 

het interferogram Ik (0 ~ k ~ N-1) worden gereduceerd tot een complexe functie Fk (0 

~ k ~ N/4-1). Nadat deze functie getransformeerd is met het N/4-algorithme, moet uit 

de complexe getransformeerde Er (0 ~ r ~ N/4-1) de getransformeerde van het intede

rogram Br (0 ~ r ~ N-1) gehaald worden. Dit staat schematisch aangegeven in figuur 

(3.11). 
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0 ~ indices ~ N-1 

0 ~ indices~ N /2-1 

1<\------ Er 0 ~ indices ~ N /4-1 

Figuur 3.11 Schematische voorstelling van het N /4 -algorithme 

De reductie van Ik naar F k bestaat uit twee stappen. In de eerste stap wordt Ik 

omgeschreven naar de complexe functie Hk (0 ~i~ N/2-1) 

(3.22) 

Omdat Ik een symmetrische functie is (Ik = IN-k) wordt Hk door (3.22) gedefinieerd 

als een hermitische functie, d.w.z. het reële deel is symmetrisch en het imaginaire deel 

is anti-symmetrisch. Het moge bekend zijn dat de getransformeerde van een dergelijke 

functie zuiver reëel is. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de verdere reductie in de 

volgende stap. Door definitie (3.22) wordt ook meteen het verband tussen de getrans

formeerden Br en Kr vastgelegd. Dit verband zullen we nu gaan afleiden. Hiervoor 

introduceren we eerst nog een aantal definities. 

De Fouriergetransformeerden van 12k en 12k+1 zijn hermitische functies 

N/2-1 
\ I w-2kr 
!... 2k (3.23) 

k=O 

N/2-1 
\ -2kr 

zr - !... 12k+1 W (3.24) 

k=O 

Voor de getransformeerde van Hk volgt uit (3.22): 
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N/2-1 
Kr - 2 Hk w-2kr 

k=O 

N/2-1 N/2-1 N/2-1 

2 12k w-2kr +ti [ 2 12k+1 w-2kr- 2 12k-1 w-2kr] 

k=O k=O k=O 

N/2-1 
. [ ~ -2kr] = yr + ti zr- l 12k-1 w 

k=O 

= yr + ti [ 1-w-2r] zr 

Omdat Kr reëel is, en Y r en Zr hermitisch zijn geldt ook 

KN /2-r = K~/2-r 
= yt _ti [ 1_w-2(n/2-r) J zt 

N/2-r N/2-r 

. [ -2r J = Yr --ti 1-W Zr 

Uit (3.25) en (3.26) volgen uitdrukkingen voor Yr en Zr 

z = r 

K - K I r N 2-r 
i (1-w-2r) 

Deze kunnen we invullen in een uitdrukking die uit (3.21) volgt. 

N/2-1 
Br- 2 12k w-2kr + w-r 

N/2-1 
~ -2kr 
l 12k+1 w 

k=O k=O 
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Zodat met enige algebra het beloofde verband tussenBren Kr gegeven wordt door 

[ ] 
K-K/ 

Br = t Kr+ KN/2~r -t __ r __ N_._2_-_r_ 
sin( 1r r /N) 

(3.30) 

De tweede stap in de reductie berust op het zuiver reëel zijn van de getransfor

meerde Kr, wat volgt uit de hermiticiteit van Hk. Omdat Kr reëel is kan weer een 

reductie met een factor twee plaatsvinden, door een complexe functie Er (0 ~ r ~ 

N /4-1) te definiëren als 

(3.31) 

Door deze definitie wordt wederom ook een ander verband vastgelegd, n.l. tussen Hk en 

Fk: de getransformeerden van resp. K enE . Dit verband gaan we nu afleiden. Hierbij 
r r 

gaan we uit van het verband tussen F k en Er: 

N/4-1 

l Fk w-4kr =Er= K2r +i K2r+1 
k=O 

N/2--1 N/2-1 
l Hk w-4kr +i l Hk w-2k(2r+1) 

k=O k=O 

N/2--1 
l (1+iW-2k)Hk w-4kr 

k=O 

N/4-1 N/2-1 
l (1+iW-2k)Hk w-4kr + l (1+iW-2k)Hk w-4kr 

k=O k=N/4 

N/4--1 N/4-1 
l (1+iW-2k)Hk w-4kr + l (1-iW-2k)Ht/4-k w-4kr 

k=O k=O 

N/ 4--1 
\' [( t ) . -2k( t )] -4kr l Hk +HN/4-k + IW Hk -HN/4-k w 

k=O 

(3.32) 
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In de voorlaatste regel is gebruik gemaakt van de hermiticiteit van Hk (HN / 4-k = 

Ht/4+k) en bovendien wN/2 = -1. Het verband tussen Fk en Hk is dan: 

(3.33) 

De totale reductie vindt plaats in twee stappen, de eerste stap wordt gegeven 

door (3.22), de tweede stap door (3.33). Deze tweede stap levert, uitgeschreven naar 

reëel en imaginair deel: 

Re(Fk) = [Re(Hk)+Re(HN/4-k)] -cosrp2k[Im(Hk)+Im(HN/4-k)] 

+sinrp2k [ Re(Hk)-Re(HN/4-k)] (3.34) 

Im(Fk) = [Im(Hk)-Im(HN/4-k)] +sinrp2k[Im(Hk)+Im(HN/4-k)] 

+cosrp2k [ Re(Hk)-Re(HN / 4_k) J (3.35) 

waarin Cl\ = 27rk/N. 

Na deze reductie kan de Fouriertransformatie plaatsvinden van nog slechts N/4 

complexe punten. Daarbij kunnen dezelfde sinus- en cosinustabellen gebruikt worden 

als bij reductiestap (3.34) en (3.35). 

De verkregen getransformeerde E moet nu in twee stappen geëxpandeerd wor
r 

den naar de spectrale verdeling B . Dit gebeurt achtereenvolgens in (3.31) en (3.30). In r 
deze laatste stap kan weer de al eerder genoemde sinustabel gebruikt worden. Ook zit 

er in deze laatste stap een onbepaaldheid voor r=O en r=N /2. Deze moeten daarom 

expliciet uitgerekend worden. Dit is het eenvoudigst door uit te gaan van (3.29). 

Bo=Yo+Zo 

BN/2 = YN/2- ZN/2 = yo- zo 

Hierin is Y 
0 

bekend uit (3.27) 

y =K 
0 0 

(3.36) 

(3.37) 
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Alleen Z
0 

moet nu nog berekend worden m.b.v. 

N/2-1 

zo= 2 12k+1 
k=O 

N/4-1 

2 2 12k+1 
k=O 

(3.38) 

Bovenstaand algorithme is getest in Turbo Pascal en leverde een factor 3 in 

tijdwinst en een factor 2 in geheugenbesparing. Voor de verwerking van lange meetse

ries is een versie voor de IBM-RT gemaakt. 

Opmerking: 

Voorafgaand aan de Fouriertransformatie wordt de te transformeren functie geapodi

seerd, d.w.z. de functie wordt vermenigvuldigd met een vensterfunctie, die geleidelijk 

afvalt van 1 rond het centrum van het interferogram naar 0 op de randen. Dit gebeurt 

om leakage te voorkomen. Leakage is het ontstaan van extra Foutiercomponenten in 

het spectrum t.g.v. discontinuïteiten in het interferogram. Omdat het interferogram 

een eindige lengte heeft bevinden zich aan de uiteinden altijd zulke discontinuïteiten. 

Apodisatie verwijdert deze discontinuïteiten. Voor meer informatie wordt verwezen 

naar standaardwerken over discrete Fouriertransformatie b.v. [BRI 74] en een behan

deling over de apodisatie van interferogrammen in [OFF 88] en [ASP 70]. 

3.5 De transmissieberekening 

Na de Fouriertransformatie (paragraaf 3.4) hebben we een spectrale verdeling 

gekregen. Maar eigenlijk zijn we alleen geïnteresseerd in de verandering van de spectra

le verdeling ten gevolge van absorpties in het etsplasma. Daarom hebben we nog een 

andere spectrale verdeling nodig, maar nu één waarbij geen absorpties in de etsreactor 

zijn opgetreden. Het verschil tussen deze twee spectrale verdelingen, één met absorptie 

en een referentie zonder absorptie, wordt gedeeld door het lage resolutie referentiespec

trum. Het resultaat opgeteld bij 1 is een transmissiespectrum dat overal nagenoeg 1 is, 

behalve voor golfgetallen waar absorptie is opgetreden. Op deze plaatsen tredendipsop 

in het transmissiespectrum. Voorafgaand aan de bepaling van het verschil en de deling 

worden ten behoeve van schaling alle spectra gedeeld door hun gemiddelde waarde. 

Samenvattend in één formule: 
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,--------------------------------- --

T = 1 + n 

=1+ 

waarin: 

Br 
n ---r: B! 

1 
1 

L B~ 
i 1 

-----B-r~l-----

n 

L B! 
i 1 

E B~l. E B~ . Br 
1 i 1 n 

1 

L B! 
. 1 E 
1 1 

E B! 1. E 1 
1 1 

B~ Brl 
1 n 

T n de n-de component van het transmissiespectrum 

B~ . Ba 
1 n 

B~ den-de component van het hoge resolutie referentiespectrum 

B~1 den-de component van het lage resolutie referentiespectrum 

B~ den-de component van het hoge resolutie absorptiespectrum 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

4.1 Resultaten verwerkingsprocedures 

Zoals in het vorige hoofdstuk al gezegd is, wordt op de meetresultaten - het 

interferogram- een aantal verwerkingsprocedures losgelaten. Dit zijn achtereenvolgens 

de fasecorrectie, wegsnijden van parasitaire interferogrammen, de Fouriertransformatie 

en de transmissiebepaling. In het nu volgende zullen we enige resultaten tonen van deze 

verwerkingsprocedures. Hierbij ligt de nadruk op een grafische presentatie en niet zo 

zeer op numerieke capaciteiten van de verschillende procedures. De verwerking tot en 

met de Fouriertransformatie vindt plaats op een IBM-RT. De transmissieberekening en 

grafische output op een AT. 

B.OE+04~------------~-------------.----.---------,-------------~ 

I (x) 

-8.1E+04L--------------L------------~----i---------~------------~ 
6350 6412 6475 6537 6600 

data point 

Figuur 4.1 Niet gecorrigeerd asymmetrisch interferogram 

Fasecorrectie 
Deze procedure verbetert de symmetrie van het interferogram. Het oorspronke

lijke interferogram (figuur 4.1) is zwaar asymmetrisch. Dit is vooral een gevolg van het 

verwijderen van de compensatorplaat uit de interferometer waardoor dispersie gaat 
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optreden. Deze compensatorplaat is verwijderd om parasitaire interferogrammen dicht 

bij het midden van het interferogram te vermijden. De totale procedure voor fasecorrec

tie roept tweemaal de procedure aan die beschreven is in paragraaf 3.2. Na de eerste 

fasecorrectieslag is nog een kleine asymmetrie aanwezig. Dit wordt veroorzaakt door de 

apodisatie van het middendeel van het interferogram waaruit het convolutiefilter ver

kregen wordt (3.9). Na de tweede slag is alle asymmetrie verdwenen (figuur 4.2). 

I (x) 

1.0E+09 

-7.3E+OB 
6350 

I 

I 

6412 

I 

.,At ·v·rM, 

I 

6475 

data point 

Figuur 4.2 Zelfde interferogram na fasecorrectie 

Wegsnijden van parasitaire interferogrammen 

I 

.. 

ltJrvv VA 

I 

6537 6600 

De parasitaire interferogrammen - een gevolg van meervoudige reflecties in de 

interferometer- moeten nu worden weggesneden. Dit gebeurt met behulp van filterfun

ctie 2 (3.17). Omdat het interferogram nu nog slechts enkelzijdig is, wordt alleen rechts 

van het centrum gesneden. Bij het wegsnijden wordt een eventuele offset in het interre

rogram meegenomen. 
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I (x) 

I (x) 

6.7E+06,_-------------.--------------,---------------,--------------, 

-6.1E+06L-------------~--------------~--------------~------------~ 
15700 15825 15950 

data point 

16075 

Figuur 4. 3 Detail van interferogram met parasitair interferogram 

16200 

6.7E+06,_-------------.--------------,---------------.--------------, 

-6.1E+06~------------~--------------~--------------L-------------~ 
15700 15800 15900 

data point 
Figuur 4-4 Zelfde interferogram na wegsnijden 
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Fouriertransformatie 

Nu het interferogram symmetrisch is, kan voor de Fouriertransformatie het 

algorithme uit paragraaf 3.4 gebruikt worden. 

B (s ig) 

O.OE+OOL--------~------~-----~~~~----~~~ 
1200.00 1250.00 1300.00 1350.00 1400.00 

golfgetal (cmA-1) 

Figuur 4-5 FouTiergetransformeerde -spectrale verdeling - van inter
ferogram na fasecorrectie en wegsnijden 

Transmissieberekening 

De laatste stap in de verwerking is de berekening van het transmissiespectrum. 

Hierbij worden twee spectrale verdelingen waarvan er één gegeven in bijvoorbeeld 

figuur 4.5 van elkaar afgetrokken en vervolgens gedeeld door het referentiespectrum en 

tenslotte opgeteld bij 1. Het resultaat is een functie die voor alle golflengten de waarde 

1 heeft, behalve bij golflengten waar absorptie is opgetreden, zodat de functie daar dips 

vertoont. Aan de hand van plaats en grootte van deze dipskaniets gezegd worden over 

de aard en de dichtheid van het absorberend medium. 
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- -------------------------------

1.2E+OO,_-------,--------.-------~------~ 

T (sig) 

-2.0E-01~-----~~~~-----~-------~------_j 
1200.00 1250.00 1300.00 1350.00 1400.00 

golfgetal (cm~-1) 

Figuur 4.6 Transmissiespectrum van 0.138 torr (18.4 Pa} CF
4 

4.2 Enkele inleidende metingen 

Om een indruk te krijgen van de prestaties van de interferometeropstelling in 

combinatie met de verwerkingssoftware, zijn enkele inleidende metingen verricht. 

Hierbij is de etsreactor - plaats waar absorptie moet optreden - gevuld met een bekend 

gas onder een bekende druk. Bij deze omstandigheden is een aantal malen een interfero

gram opgemeten. De resultaten van deze metingen zijn bij elkaar opgeteld en vervol

gens verwerkt. Het eindresultaat is een absorptiespectrum van het betreffende gas. 

Voor de berekening van het transmissiespectrum is nog een referentiespectrum nodig. 

Dit wordt op dezelfde manier verkregen als het absorptiespectrum, behalve dat dan de 

etsreactor wordt vacuüm gepompt. 

Merk op dat in de normale meetsituatie, waar een absorptiespectrum van een 

plasma gemeten wordt, de referentie gevormd wordt door het gas zonder plasma. Er 

kan in die situatie alternerend gemeten worden, d.w.z. om de beurt wordt een interfero

gram met en zonder plasma gemeten. Hierdoor worden verschillen tussen absorptie- en 

referentiespectra die niet gevolg zijn van absorptie in de etsreactor, tot een minimum 
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beperkt. Deze manier van meten leent zich echter niet voor metingen aan gassen, 

omdat de etsreactor niet snel genoeg vacuüm gepompt en gevuld kan worden. 

Met bovenbeschreven meetmethode zijn na verwerking transmissiespectra van 

gassen verkregen. Uit deze spectra kunnen twee dingen afgeleid worden. Ten eerste 

kunnen de gelflengten waarbij absorptiedips optreden vergeleken worden met litera

tuurwaarden. Wanneer deze goed overeenstemmen, beduidt dat dat de opstelling wat 

betreft de karakterisering van gassen en plasma's een nuttig instrument is. Ten tweede 

kan door vergelijking van de RMS-waarde van de ruis en de RMS-waarde van een 

absorptiedip in combinatie met de bekende druk, iets gezegd worden over de detectie

limiet van het betreffende gas in de gegeven opstelling. 

Er zijn inleidende metingen verricht aan drie gassen: CF 4, SiF 4 en CO. In het nu 

volgende zullen transmissiespectra van deze gassen getoond worden. 

1.2E+OOr--------------,--------------,--------------,-------------~ 

T (sig) 

-2.0E-01~------------~------------~--------------~------------~ 
1200.00 1250.00 1300.00 1350.00 1400.00 

golfgetal (cm~-1) 

Figuur 4. 7 Lage resolutie transmissiespectrum van 0.138 torr CF4 
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Uit de literatuur volgt dat de golflengte van de dip 1280 cm-1 bedraagt. Dit stemt goed 

overeen met de golflengte in figuur 4.7. Uit de verhouding van de RMS-waarden van 

de ruis in de buurt van de dip en de dip zelf- ruis/dip = 1.06·10-2 - volgt in combi

natie met de druk een detectielimiet van 1.46·10-3 torr. Dit komt overeen met een 

dichtheid van 4.7·10 19 m-3• Beneden deze dichtheid verdwijnt de absorptiedip in de 

ruis. In het beschouwde golflengte-interval kan nog een andere absorptiedip verwacht 

worden, namelijk 13CF 4 bij 1241 cm -1• De afwezigheid kan verklaard worden door een 

lagere dichtheid in combinatie met een hogere detectielimiet. 

1.2E+OO,_------------,-------------.-------------~------------~ 

T (s igl 

-2.0E-01~------------~------------~-------------L------~----_j 
900.00 975.00 1050.00 1125.00 

golfgetal (cm--1) 

Figuur 4.8 Lage resolutie transmissiespectrum van 0.1 torr SiF4 

1200.00 

Uit de literatuur volgt dat de golflengte van de dip 1044.2 cm -1 bedraagt. Dit is onge

veer 10 cm -1 groter dan de golflengte in figuur 4.8. Een oorzaak hiervoor kan een sle

chte calibratie van de golflengteschaal zijn. Uit de verhouding van de RMS-waarden 

van de ruis in de buurt van de dip en de dip zelf- ruis/dip = 1.52·10-2 - volgt in 

combinatie met de druk een detectielimiet van 1.52 ·10-3 torr, wat overeenkomt met 

een dichtheid van 4.9·1019 m-3. 
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co 

T (si g) 

-2 OE-01L-------------~------------~--------------~------------~ 
1900.00 1975.00 2050.00 2125.00 2200.00 

golfgetal (cm'-1) 

Figuur 4.9 Hoge resolutie transmissiespectrum van 24 torr CO 

In dit spectrum manifesteren zich een groot aantal smalle dips. Deze liggen op een 

vaste afstand van elkaar. Uit de literatuur blijkt dat deze afstand 4.38 cm-1 bedraagt. 

Uit figuur 4.9 volgt een afstand van 4.25 ± 0.05 cm-1. Hieruit blijkt dat met de opstel

ling redelijk goed de liggingen van dips t.o.v. elkaar gemeten kunnen worden. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Verwerking 

Alle verwerkingsprocedures werken op een correcte manier en leveren de ver

wachte uitkomsten. Zij lenen zich nog wel voor verbeteringen, maar die zijn niet essen

tieel. Zo komt vooral de output van de transmissieberekening hiervoor in aanmerking. 

Verder is het interessant om te onderzoeken hoe de signaal-ruisverhouding in het 

spectrum samenhangt met die in het interferogram. Ook kan bekeken worden of het 

mogelijk is het wegsnijden van parasitaire interferogrammen te optimaliseren, d.w.z. 

laat een procedure uitzoeken waar en hoeveel er weggesneden mag worden. 

Andere punten die voor verbetering in aanmerking komen zijn de lees- en 

schrijfprocedures naar harde schijf op de RT. In pascal zijn deze zeer traag: een factor 

100 langzamer dan op een AT. En ten tweede de communicatie tussen de AT en de RT: 

deze is nu zeer traag en onhandig (met floppy disks). Een oplossing zou kunnen zijn om 

de data via een Ethernet-lijn over te sturen van de AT naar de RT en omgekeerd. 

5.2 Meetopstelling en inleidende metingen 

Aan de hand van de inleidende metingen zijn detectielimieten bepaald. Deze 

liggen een factor 100 te hoog voor metingen in etsplasma's. De daar optredende dicht

heden liggen in de buurt van de huidige detectielimieten. Het is dus noodzakelijk om de 

detectielimieten te verbeteren, d.w.z. de signaal-ruisverhouding te verhogen ( de detec

tielimiet is de dichtheid waarbij het signaal in de ruis verdwijnt). De signaal-ruisver

houding kan verbeterd worden door de volgende maatregelen: 

- verbetering van de voorversterking: het signaal afkomstig van de detector wordt 

versterkt voordat het naar de ADC gaat. De signaal-ruisverhouding blijkt bepaald te 

zijn door de voorversterker. 

-gebruik van een multipasscel: het infrarode licht wordt door dit apparaat meerdere 

malen door de het etsplasma gestuurd, zodat meer absorptie optreedt en het absorptie

signaal bij dezelfde di<:htheid groter wordt. 

- gebruik van een fotovoltaïsche detector: bij de huidige HCT-detector [OFF 88] 

verandert de weerstand t.g.v. opvallend licht. De fotovoltaïsche detector werkt echter 

met diodes en levert een veel groter signaal. 
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-gebruik van conic cubes: dit zijn spiegels die een lichtbundel evenwijdig aan de inval

lende lichtbundel reflecteren. Zij verbeteren dus de uitlijning en dragen bij aan een 

hoger signaal. 

Uit de inleidende metingen bleek tevens dat de opstelling zich goed leent voor 

bepaling van de golflengte waarbij absorptie optreedt, zodat clips in verband kunnen 

worden gebracht met een specifiek molecuul of radicaal. 

In de spectrale verdeling treden voorbij 1300 cm -i veel absorptiepieken t.g.v. 

waterdamp in de lucht op. Deze vallen niet helemaal weg na aftrekking van het referen

tiespectrum. Het is daarom beter om deze waterpieken in het geheel niet te meten. Dit 

kan bereikt worden door de hele opstelling in een kast te plaatsen, waarin bakjes met 

silicagel staan. Bovendien zal, nadat de luchtrail enige tijd heeft gelopen, de kast ge

vuld zijn met stikstof. De lucht in de kast zal dan weinig waterdamp meer bevatten. 

In de gemeten interferogrammen treden op regelmatige afstanden van het cen

trum parasitaire interferogrammen op. Deze zijn gevolg van meervoudige reflecties in 

de beamsplitter. Deze kunnen voorkomen worden door een beamsplitter met een wig

vorm te nemen, zodat meervoudige reflecties uit het signaal verdwijnen. 

In de huidige opstelling wordt de maximale resolutie bepaald door de slag van de 

bewegende spiegel. Deze resolutie kan nog met een factor twee verbeterd worden door 

van beide armen gelijktijdig de lengte te variëren. Dit wordt bereikt door de door de 

beamsplitter doorgelaten bundel op de voorkant van de bewegende spiegel, en de gere

flecteerde bundel op de achterkant van de bewegende spiegel te laten vallen. We heb

ben dan een dubbelstraals interferometer. De snelheid van de bewegende spiegel moet 

dan wel gehalveerd worden, maar de uitlijnprocedure wordt minder kritisch, aangezien 

een eventuele tilt van de bewegende spiegel dan in beide armen dezelfde hoekverdraai

ing van de bundel veroorzaakt en de interferentie tussen beide bundels gehandhaafd 

blijft. 
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Bijlage I 

Aansturing met de PC 

Om automatisch te kunnen meten is het noodzakelijk om verschillende compo

nenten van de opstelling aan te sturen. Voorbeelden hiervan zijn stappenmotoren, 

preset scalers en verschillende aan/uit schakelaars. Afgezien van dure uitbreidingskaar

ten, is het alleen mogelijk om externe hardware aan te sturen via de seriële of parallelle 

printerpoort. Deze hebben echter slechts een beperkt aantal uitgangen. Er is daarom 

een interface ontworpen dat met behulp van 8 poorten van de parallelle printeruitgang 

stappenmotoren aanstuurt, de preset scaler instelt en het plasma aan en uit zet. 

PC Output Interface (PCOI) 

De werking van het interface berust op de selectie van een adres waar vervolgens 

een bit gezet of gecleard kan worden. Voor adresselectie worden 5 poorten van de 

parallelle printeruitgang gebruikt, zodat 32 adressen beschikbaar zijn. De overige 3 

poorten worden gebruikt als data, enable en reset. 

b0 :data 

:adres 

: enable (wanneer 1 gedisabled) 

: reset (wanneer 0 wordt alles gereset) 

In de Turbo Pascal unit 'intfunit.pas' bevinden zich procedures, die een byte 

zoals hierboven aangegeven naar parallelle printerpoort 03BC (hexadecimaal) sturen. 

Afhankelijk van de opbouw van dat byte wordt op een bepaald adres een bit gezet of 

gecleard of zelfs het hele interface gereset. Procedure 'zet(adres: byte)' zet op meege

geven adres een bit, procedure 'clr(adres: byte)' cleart op meegegeven adres een bit en 

procedure 'OIReset' reset alle adressen. 

Een nadeel van schema 1.1 is dat wanneer data en adres gelijktijdig geschreven 

worden (bij de parallelle printerpoort gebeurt dit), de toestand van het PCOI niet goed 

gedefinieerd is. Dit probleem is opgelost door iedere keer wanneer data naar een adres 

op het interface gesehreven wordt, vooraf en nadien dezelfde data ook naar een 

ongebruikt adres te schrijven (adres 31). 
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Met behulp van het PCOI worden een aantal apparaten aangestuurd. Hiervoor 

zijn adressen 0 tot en met 31 beschikbaar en deze worden als volgt gebruikt: 

Preset scaler 

adres 0 - 13 : presetscaler 

adres 14-17 

adres 18 

adres 19-30 

adres 31 

: stappenmotoren 

: plasma aan/ uit 

: ongebruikt (voor toekomstige uitbreidingen) 

: dummy (tijdens andere schrijfopdrachten) 

De preset scaler bevindt zich in hetzelfde kastje als het PCOI. Na een puls op de 

witlicht ingang telt dit apparaat een aantal pulsen op de laserpuls ingang af. Als dit 

gebeurd is, wordt iedere keer als een bepaald aantal pulsen is geteld, één puls op de 

ADC-uitgang gegeven. Hiermee wordt dus een deelfactor ingesteld. Het aantal 

wachtpulsen en de deelfactor moeten vooraf met het PCOI ingesteld worden. Echter 

allereerst moet de preset scaler gereset worden. Hiervoor zijn twee resetlijnen aanwezig: 

één voor het wachtpuls-telgedeelte en één voor het deelfactor-telgedeelte. De preset 

scaler bevindt zich op de adressen 0 tot en met 13 van het PCOI. Deze worden als volgt 

gebruikt: 

adres 0 --7 

adres 8 --11 

adres 12 

adres 13 

: aantal wachtpulsen (0- 255) 

: deelfactor (2- 15) 

: reset wachtpuls-telgedeelte 

: reset deelfactor-telgedeelte 

In 'intfunit.pas' bevinden zich drie procedures die bestemd zijn voor aansturing 

van de preset scaler. Dit zijn 'wachtpuls', 'deelfac' en 'PSReset'. 
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Stappenmotoren 

Deze bevinden zich op adressen 14 tot en met 17 van het PCOI: 

adres 14 

adres 15 

adres 16 

adres 17 

: richting horizontale stappenmotor 

: puls horizontale stappenmotor 

: richting verticale stappenmotor 

: puls verticale stappenmotor 

Er zijn drie procedures geschreven voor aansturing van de stappenmotoren 

(intfunit.pas). Procedure 'wacht' creëert tijdsintervallen van minimaall J1S met behulp 

van de 8253 hardwarecounter, die in de PC aanwezig is. Procedure 'stap' stuurt beide 

stappenmotoren aan en voert de frequentie van de blokgolf op de pulsingang geleidelijk 

op. Procedure 'stap2' doet hetzelfde, alleen is nu de frequentie op de pulsingang 

constant. 

Plasma aan/uit 

In 'intfunit.pas' bevinden zich twee procedures om het plasma aan en uit te 

zetten. Procedures 'plasma_aan' en 'plasma_uit' zetten resp. clearen een bit op 

PCOI-adres 18. 
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Figuur 1.3 Aansluitingen op het kastje waarin zich het PCOI 
en de preset scaler bevinden 
a. vooraanzicht 
b. achteraanzicht 

Aansluitingen D--connectoren: 

signalen PC naar PCOI 
pin 2 data 

ongebruikte uitgangen PCOI 
pin 2 PCOI-adres 19 

pin 3 adresselectie 0 pin 3 PCOI-adres 20 
pin 4 adresselectie 1 pin 4 PCOI-adres 21 
pin 5 adresselectie 2 pin 5 PCOI-adres 22 
pin 6 adresselectie 3 pin 6 PCOI-adres 23 
pin 7 adresselectie 4 pin 7 PCOI-adres 24 
pin 8 enable pin 8 PCOI-adres 25 
pin 9 reset pin 9 PCOI-adres 26 

pin 10 PCOI-adres 27 
pin 11 PCOI-adres 28 
pin 12 PCOI-adres 29 
pin 13 PCOI-adres 30 
pin 14 PCOI-adres 31 
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Listing van intfunit.pas 

********************************************************************* 
*** Bibliotheekprocedures voor de aansturing van het PC Output *** 
*** Interface, de Preset Scaler, de stappenmotor en het aan/uit- *** 
*** schakelen van het plasma. *** 
*** Hans den Boer, 3-3-1989 *** 
********************************************************************* 

unit intfunit; 

interface 

uses crt, dos; 

procedure zet(x: byte); 
procedure clr(x: byte); 
procedure OIReset; 

procedure wachtpuls(aantal: byte); 
procedure deelfac(df: byte); 
procedure PSReset; 

procedure wacht(aantal: integer); 
procedure stap(as: char; aantal: longint); 
procedure stap2(as: char; aantal: longint); 

procedure plasma aan; 
procedure plasma-uit; 

implementation 

********************************************************************* 
*** De volgende procedures verzorgen de output naar het PC Output *** 
***Interface (PCOI). Dit interface bevindt zich op poortadres *** 
*** $03BC. Door naar dit adres een byte te sturen, verandert het *** 
*** PCOI de waarde op zijn 32 uitgangen. Het voornoemde byte zit *** 
*** als volgt in elkaar: *** 
*** *** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

bitO 
bit1 - bit5 
bit6 
bit7 

Data die op uitgang moet worden gezet 
Adres van de uitgang die veranderd wordt 
Enable; moet 0 zijn anders verandert niets 
Clear; wanneer 0 worden alle uitgangen 0 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

********************************************************************* 

{*** Stuurt een byte zoals hierboven beschreven naar poort 03BC ***} 
procedure send(x: byte); 
inline($58/ !POP AX} 

$BA/$BCf$03/ IOV DX,03BC} 
$EE); OUT DX,AL} 
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{*** Zet op meegegeven adres van PCOI een bit. Adres en data wor
{*** den gelijktijdig verzonden: dit kan tot fouten leiden in PCOI 
procedure zt(x: byte); 
inline($58/ !POP AI} 

$DO/$EO/ SHL AL,1} 
$OC/$81/ OR AL,81} 
$BA/$BC/$03/ IOV DI,03BC} 
$EE); OUT DI,AL} 

t

*** Zet op meegegeven adres van PCOI een bit. Om fouten ontstaan 
*** door gelijktijdig schrijven van adres en data te voorkomen, 
*** wordt vooraf en nadien een ongebruikt adres gezet. 

procedure zet(x: byte); 
begin 

zt!31); 
zt x); 
zt 31) 

end; 

t

*** Cleart op meegegeven adres van PCOI een bit. Adres en data 
*** worden gelijktijdig verzonden: dit kan tot fouten leiden in 
*** het PCOI. 

procedure cl(x: byte); 
inline($58/ POP AI} 

$DO/$EO/ SHL AL,1} 
$0C/$80/ OR AL,80} 
$BA/$BC/$03/ IOV DI,03BC} 
$EE); OUT DI,AL} 

!*** Cleart op meegegeven adres van PCOI een bit. Om fouten ont
*** staan door gelijktijdig schrijven van adres en data te voor
*** komen wordt vooraf en nadien een ongebruikt adres gecleard. 

procedure clr(x: byte); 
begin 

cl!31); 
cl x); 
cl 31) 

end; 

{*** laakt alle uitgangen van PCOI laag ***} 
procedure OIReset; 

begin 
send(O); 
send(O); 

end; 
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********************************************************************* 
*** De volgende procedures verzorgen de werking van de Preset *** 
*** Scaler. De Preset Scaler bevindt zich op adres 0 .. 13 van het *** 
*** PC Output Interface. *** 
*** *** 
*** adrO - adr7 aantal van 0 tot en met 255 *** 
*** adr8 - adrll deelfactor tussen 2 en 15 *** 
*** adr12 reset (hoogactief) *** 
*** adr13 reset1 (hoogactief) *** 
*** *** 
********************************************************************* 

procedure wachtpuls(aantal:byte); 

var adr: byte; 
bit: word; 

begin 
bit :=128; 
for adr := 7 downto 0 do 
begin 

{aantal: 0 (1) 255} 

clr(adr); 
if (aantal and bit) <> 0 then zet(adr); 
bit .- bit SHR 1; 

end; 
end; 

procedure deelfac(df: byte); {df: 2 (1) 15} 

var adr, bit: byte; 
begin 

bit :=8; dec(df); 
for adr : = 11 downto 8 do 
begin 

clr(adr); 
if (df and bit) <> 0 then zet(adr); 
bit := bit SHR 1; 

end; 
end; 

procedure PSReset; 

beg!~t!12l; 
zet 13 ; 
clr 13 ; 
clr 12 ; 

end; 
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********************************************************************* 
*** De volgende procedures verzorgen de werking van de Stappen
*** motoren. De Stappenmotoren bevinden zich op adres 14 .. 17 van 
*** het PC Output Interface. 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

adr14 
adr15 
adr16 
adr17 

richting horizontale stappenmotor 
puls horizontale stappenmotor 
richting verticale stappenmotor 
puls verticale stappenmotor 

********************************************************************* 

********************************************************************* 
*** Onderstaande machinetaalprocedure wordt gebruikt om een nauw- *** 
*** keurig tijdsinterval te creeren. Dit gebeurt door een count- *** 
*** register van een hardware counter (8253) voortdurend uit te *** 
*** lezen. Vanneer het verschil tussen deze ingelezen waarde en *** 
*** een vorige waarde groter dan een meegegeven waarde is, wordt *** 
*** de procedure beeindigd. De 8253 counter krijgt op zijn ingang *** 
*** een signaal met een frequentie van 2.39 MHz. De tijdseenheid *** 
*** van het aan de procedure mee te ~even aantal is dus 418.8 ns *** 
********************************************************************* 

procedure delay(aantal:integer); 
inline($5A/ POP DX 

$80/$00/ IOV AL,OO 
$E6/$43/ OUT 43,AL 
$E4/$40/ IN AL,40 
$88/$C4/ IOV AH,AL 
$E4/$40/ IN AL,40 
$86/$C4/ XCHG AL,AH 
$89/$C1/ IOV CX,AX 
$80/$00/ {LOOP: IOV AL,OO 
$E6/$43/ OUT 43,AL 
$E4/$40/ IN AL,40 
$88/$C4/ IOV AH,AL 
$E4/$40/ IN AL,40 
$86/$C4/ XCHG AL,AH 
$29/$C8/ SUB AX,CX 
$F7/$DO/ NOT AX 
$40/ INC AX 
$39/$DO/ CIP AX,DX 
$72/$EB); JB LOOP 

{*** Zorgt dat delay ook buiten de 
procedure wacht(aantal: integer); 
begin 

delay(aantal); 
end; 

;aantal te tellen pulsen} 
;operatiemode van 8253 (latch inhoud} 
;counterO) naar 8253-moderegister} 
;waarde van counterO naar AX} 
;low byte first} 
;dan high byte} 
;daarom moeten AL en AH gewisseld} 
;opslaan in ex voor later} 
:opnieuw lezen waarde counterO} 

;verschil met waarde bij binnenkomst} 
;verschil <0 daarom moet two's com-} 
;plement bepaald worden} 
;wanneer AX < CX wordt LOOP nogmaals} 
;doorlopen} 

unit kan worden gebruikt ***} 
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procedure Stap(as: char; aantal: longint); 

*** De stappenmotor krijgt op zijn pulsingang een blokgolf. Het 
*** aantal pulsen dat voorbijkomt geeft aan hoeveel stappen geno-
*** men moeten worden. De frequentie van de blokgolf mag minimaal 
*** 50 Hz en maximaal 500 Hz bedragen. Onderstaande procedure 
*** zorgt dat de frequentie geleidelijk oploopt van 50 Hz naar 
*** 500 Hz. Bovendien kan aan de procedure worden meegegeven wel-
*** ke stappenmotor aangestuurd moet worden, het aantal stappen 
*** en de richting waarin de stappen genomen moeten worden. 
*** Bij de aanroep hebben de variabelen de volgende betekenis: 
*** 
*** as wanneer deze char x of X is, wordt de horizon-
*** tale stappenmotor aangestuurd, anders de verti-
*** cale. 
*** aantal het aantal stappen dat genomen moet worden. 
*** Het teken van aantal bepaalt de richting. 

con st 

var 

tmax 
tmin 
op 

= 
= 
= 

23500; Ix418.8 ns = 10 ms: een signaal van 50 Hz} 
2350; 1 ms : een signaal van 500 Hz} 

10; aantal eenheden van 418.8 ns waarmee} 
de wachttijd verandert} 

half, nop, naf, twait integer; 
i : longint; 
richting, puls: byte; 

begin 
richting := 16; 
puls := 17; 

if (as = 'x') or (as = 'X') then 
begin 

richting := 14; 
puls :== 15 

end; 

clr(richting); 
clr(puls); 
if aantal < 0 then aantal := -aantal else zet(richting); 

nop := (tmax -tmin) div op; 
half := aantal div 2; 
if half < nop then nop := half; 
naf := aantal -nop +1; 
nop := nop + 1; 
twait := tmax; 
i := 1; 
while i <= aantal do 

begin 
delay(twait); 
zet(puls); 
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*** 
*** 
*** 
*** 



delay(twait); 
clr(puls); 
i := i+1; 
if i <= nop then twait 
if i >= naf then twait 

end; 
end; {procedure Stap} 

twait -op; 
.- twait +op; 

procedure stap2(as: char; aantal: longint); 

con st 
twacht = 3000; {x418.8 ns = 1.26 ms: een signaal van 398 Hz} 

var 
i longint; 
richting, puls: byte; 

begin 
richting := 16; 
puls := 17; 

if (as = 'x') or (as = 'X') then 
begin 

richting := 14; 
puls := 15 

end; 

clr(richting); 
clr(puls); 
if aantal< 0 then aantal :=-aantal else zet(richting); 

i : = 1; 
while i <= aantal do 

begin 
delay(twacht); 
zet(puls); 
delay(twacht); 
clr(puls); 
i := i+1; 

end; 
end; {procedure Stap2} 

i
*********************************************************************l 
*** De volgende procedures schakelen het plasma aan en uit. Dit *** 
*** ~ebeurt via het PCOI adres 18 *** 
********************************************************************* 

procedure plasma aan; 
begin -

zet(18) 
end; 
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procedure plasma uit; 
begin -

clr{18) 
end; 

begin 
end. 
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Bijlage 11 

Enige aspecten van het meetprogramma FTSETS 

Met behulp van het Turbo Pascal programma 'ftsets.pas' wordt het Fourier 

interferometer experiment beheerst. Het programma biedt de mogelijkheid om metin

gen te verrichten, waarbij de preset scaler en plasma aan/uit automatisch aangestuurd 

worden. Na meting is het al direct mogelijk om interferogrammen op beeldscherm en 

plotter te krijgen, en zelfs om een lage resolutie spectrum uit te rekenen. Hierbij wordt 

vooraf niet fasegecorrigeerd, noch worden parasitaire interferogrammen weggesneden. 

In het vervolg wordt aan de hand van het hoofdmenu, ingegaan op de mogelijk

heden van ftsets. 

Menuoptie 1. Doe meting 

Er verschijnt een submenu waarin gekozen moet worden tussen een gewone en een 

alternerende meting. In beide gevallen wordt vervolgens gevraagd naar het aantal 

malen dat een interferogram gemeten moet worden, het aantal samples waaruit één 

interferogram bestaat, en tenslotte de deelfactor en het aantal wachtpulsen. Deze 

laatste zijn bestemd om de preset scaler in te stellen. Het is mogelijk om vooraf m.b.v. 

menuoptie 6 het optimale aantal wachtpulsen bij gegeven deelfactor te bepalen. Na 

iedere meting van een goed interferogram worden de nieuwe resultaten opgeteld bij de 

voorgaande resultaten, die nog in een file op RAM-disk staan, en vervolgens naar een 

andere file op RAM-disk geschreven. Het is daarom noodzakelijk om voorafgaand aan 

de meting de files op RAM-disk te initialiseren door ze te vullen met nullen. Dit ge

beurt met menuoptie 9. 

Tevens wordt na iedere geslaagde meting van een interferogram de plaatsen en 

de grootten van de maxima en minima bepaald. Deze worden vertoond op het beeld

scherm samen met het verschil tussen het maximum en het minimum en de som van de 

verschillen van alle voorgaande metingen. Bij een alternerende meting wordt in plaats 

van deze som het aantal fouten tijdens alle voorafgaande metingen getoond. De plaats 

van het maximum wordt vergeleken met voorgaande metingen: als er verschillen zijn 

wordt de meting overgedaan. Dit gebeurt ook wanneer tijdens de meting fouten optre

den. De meting kan onderbroken worden door op een willekeurige toets te drukken. Na 

afloop van de meting verschijnt 'METING KLAAR' op het beeldscherm. Door op toets 

'q' te drukken komen we terug in het hoofdmenu. Het is verstandig om dan meteen de 

files op RAM-disk te saven op harde schijf ( menuoptie 4 of vanuit DOS). 
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Het verschil tussen een gewone en een alternerende meting is, dat tijdens een 

alternerende meting beurtelings een interferogram met en zonder plasma (voor referent

ie) wordt gemeten. Daarom moet het plasma aan en uit gezet worden en is er een 

extrea file op RAM-disk nodig. 

Voor de analoog digitaal omzetting tijdens de meting wordt gezorgd door een 

RTI-850 uitbreidingskaart van Analog Devices. Voor informatie over de aansturing en 

mogelijkheden van deze kaart wordt verwezen naar de documentatie bij deze kaart. 

Menuoptie 2. Plot op plotter 

Er verschijnt een submenu waarin gekozen kan worden tussen een plot van het interie

rogram en een plot van het spectrum. Vooraf moet wel een meting zijn ingelezen (roe

nuoptie 3). Voor een plot van het lage resolutie spectrum moet eerst de Fouriergetrans

formeerde worden uitgerekend (menuoptie b). 

Menuoptie 3. Lees in uit een file 

Nadat de gewenste filenaam is ingetikt, worden 2048 punten rond het maximum van 

die file ingelezen in array 'meetw'. 

Menuoptie 4. Schrijf buffer weg naar een file 
Vanuit een file op RAM-disk worden een gewenst aantal meetwaarden gekopieerd naar 

een file op harde schijf. Deze optie kan nog niet gebruikt worden na een alternerende 

meting; dan moet vanuit DOS gekopieerd worden. 

Menuoptie 5. Plot centrum interferogram 

Tweehonderd punten rond het centrum van het interferogram worden op het beeld

scherm geplot. 

Menuoptie 6. Bepaal aantal wachtpulsen 

Nadat de gewenste deelfactor is ingetoetst, wordt een aantal malen een interferogram 

opgemeten waarbij het aantal wachtpulsen wordt gevarieerd van 0 tot deelfactor minus 

1. Het aantal wachtpulsen waarbij het verschil tussen het maximum en het minimum 

van het interferogram maximaal is, wordt als optimaal aangewezen. 
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. -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------

Menuoptie 7. Print interferferogram 

Drukt een gewenst aantal meetwaarden van het interferogram af op het beeldscherm en 

indien gewenst op een printer. 

Menuoptie 8. Bepaal instellingen electronisch filter 

Bepaalt aan de hand van mee te geven periode van de laserinterferometer en begin- en 

eindgolfgetal de minimale en de maximale frequenties, die ingesteld moeten worden op 

het analoge electronische filter. De periode van de laserinterferometer kan worden 

afgelezen op de oscilloscoop. 

Menuoptie 9. Wis meetwaarden 

Drie files op de RAM-disk worden geïnitialiseerd door ze te vullen met nullen. Tijdens 

een meting worden deze files voortdurend gelezen en overschreven. 

Menuoptie a. Filter interferogram 

Het stuk van het interferogram rond het centrum, dat zich in array 'meetw' bevindt, 

wordt geconvolueerd met een sine-functie. Dit komt overeen met een afkap van de 

spectrale verdeling in het frequentiedomein. 

Menuoptie b. Plot op beeldscherm 

Er verschijnt een submenu met drie alternatieven. Afhankelijk van de keuze wordt een 

deel van het interferogram, het lage resolutie modulispectrum of het lage resolutie 

fasespectrum op het beeldscherm geplot. Met behulp van de cursortoetsen en de toetsen 

'b' en '1' kan het interval dat geplot wordt, veranderd worden. De toets 'q' doet terug

keren naar het hoofdmenu. Wanneer gekozen wordt voor het lage resolutie moduli/fase

spectrum, wordt eerst een Fouriertransformatie uitgevoerd en vervolgens de absolute 

waarde, respectievelijk het argument bepaald. Het lage resolutie modulispectrum kan 

bovendien naar harde schijf worden geschreven. 

Menuoptie c. Plasma aan/uit 

Met deze optie wordt het plasma aan en uit gezet. Onderaan het hoofdmenu wordt de 

huidige toestand aangegeven. 

Menuoptie d. Uitlijning 

Voortdurend worden interferogrammen gemeten en geplot op het beeldscherm. Dit kan 

worden afgebroken met de toets 'q'. 
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Menuoptie e. Bekijk de inhoud van een datafile 
Van de gewenste file wordt een interval op het beeldscherm geplot. Dit interval kan op 

dezelfde manier als beschreven bij menuoptie b veranderd worden. 

Menuoptie f. Reset 1/0 Interface 
Met deze optie wordt de preset scaler gereset. 

Menuoptie g. Datapunten spectrum 

Bepaalt m.b.v. de deelfactor, de lengte van het spectrumarray en de golflengte van de 

Helium-Neon laser het arrayelement dat hoort bij een bepaald golfgetal. 

Door op toets 'q' te drukken wordt ftsets verlaten. 
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Uitlijnprocedure (Kale opstelling) 
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Figuur III.J Complete inter/erometeropstelling 

1 Begin met de spiegel Mll in te stellen zodat de laserbundelloodrecht invalt op de 

beamsplitter BS2. De reflectiespot van de beamsplitter valt terug in de laser. 

2 Als de luchtrail goed werkt loopt deze zeer goed horizontaal. De bundel afkomstig 

van de beamsplitter mag zich nu niet meer over de spiegel bewegen. Pas zonodig de 

oriëntatie van de grote tafel met laser en beamsplitter aan, zodat de laserspot stilstaat 

als de bewegende spiegel over de luchtrail loopt. 
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3 Stel de witlichtbron nu zodanig in de de bundel evenwijdig loopt met de laserbundeL 

4 Stel de losse beamlifters zo in dat de ingaande en uitgaande bundel evenwijdig zijn 

over een afstand groter dan 6 meter. 

5 Stel Ml, M2 en M3 en één van de beamlifters zodanig in dat de uitlijnlaserbundel 

door het gat in de beamsplitter BSl valt en bovendien evenwijdig is aan de 

interferometerlaserbundel. 

6 Stel nu de beamsplitter BSl zo in dat de uittredende bundel evenwijdig is aan de 

laserinterferometerbundel. 

7 Stel de bewegende spiegel M5 nu zo in dat de gereflecteerde laserbundel van de 

uitlijnlaser terug in de laser valt. 

8 Stel M6 zodanig in dat de kruisdraden die in de witlichtbron zitten over elkaar 

vallen. Zet hiertoe een hulpspiegel tussen M8 en de laserdetector. 

9 Na verwijdering van de hulpspiegel kunnen op een oscilloscoop de witlicht- en 

lasersignalen bekeken worden. Het witlichtsignaal moet nu geoptimaliseerd worden 

door spiegel M6 voorzichtig te verstellen. De laser- en witlichtinterferometers zijn nu 

goed, en produceren via wat electronica mooie TTL-pulsen. 

10 Plaats een hulpspiegel direct na beamsplitter BSl en verstel spiegel M4 zodat de 

twee laserspots over elkaar vallen. Verwijder daarna de hulpspiegeL 

11 Nu moet gezorgd worden dat zoveel mogelijk licht afkomstig van BSl op de 

infrarooddetector valt. Dit kan het eenvoudigst door een chopper voor de detector te 

zetten en de instelling van spiegel MlO en lens f2 te veranderen, zodat het 

detectorsignaal maximaal wordt. 

12 De uitlijnlaser dient nu vervangen te worden door de cascadeboog. Verwijder ook de 

beamlifters! Optimaliseer nu het infraroodinterferentiesignaal door spiegel M4 te 

verstellen. 

De uitlijnprocedure is hiermee ten einde gekomen. 
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Enkele opmerkingen en tips 

* Direct na aanzetten van de witlichtdetector gebeurt het ooit dat het witlichtsignaal 

een rare driehoekige vorm heeft. Verbreek dan ongeveer 5 seconden lang de verbinding 

tussen de witlichtdetector en de startpulsgenerator. 

* Tijdens de meting kunnen samplefouten optreden. Een mogelijke oorzaak is een te 

lage gasdruk op de luchtrail, waardoor het wagentje onregelmatig loopt. Dit 

verschijnsel treedt vaak op als de gasfles bijna leeg is. Controleer dan regelmatig de 

druk. 
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---------------

Bijlage IV 

Verwerking op de IBM-RT 

De verwerkingssessie begint met het inloggen onder user "marco". Vervolgens 

moeten de datafiles van diskette (High Density) naar vaste schijf van de RT gekopieerd 

worden. Let op dat de datafiles vooraf al naar longinteger RT-formaat zijn 

geconverteerd (met het programma CONVERTop de AT). Het kopiëren gebeurt met 

dosread [sourcefile) [destfile) 

Nadat de datafiles gekopieerd zijn moet een textfile aangemaakt/veranderd 

worden, waarin het aantal en de namen van de invoerfiles staan. Dit gebeurt met het 

commando 

e ftsfiles.lst 

De totale verwerking vindt plaats in drie pascal-programma's, die vanuit een 

batch-file (FTS) worden aangeroepen. Deze drie programma's zijn achtereenvolgens 

files.pas 

fasecor.pas 

spectrum. pas 

files.pas zorgt d.m.v. aanmaak van bestanden met filenamen dat de twee volgende 

programma's de juiste files inlezen en wegschrijven. 

fasecor.pas voert de fasecorrectie en het wegsnijden van de parasitaire 

interferogrammen (Hoofdstuk 3) uit. De invoer- en uitvoerfiles hebben de extensie .int 

respektievelijk .uit . 

spectrum.pas voert de Fouriertransformatie (Hoofdstuk 3) uit. De invoer- en 

uitvoerfiles hebben de extensie .uit respektievelijk .spe voor hoge resolutiespectrum en 

.sp2 voor lage resolutiespectrum. 

De batch-file FTS kan, na eventueel editen, in de achtergrond opgestart worden 

met het commando 

nohup fts & 

De output die normaal naar het scherm wordt geschreven, wordt nu naar de file 

nohup.out gestuurd. De inhoud van nohup.out kan tijdens het draaien bekeken worden 
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met 

pg nohup.out 

Hiermee kan ook gecontroleerd worden of de verwerking al gereed is. Wanneer dit het 

geval is kan bekeken worden welke files geproduceerd zijn m.b.v. 

Is -1 

Gewenste files kunnen vervolgens naar diskette gekopieerd worden m.b.v. 

doswrite [sourcefile] [destfile] 

Files die niet langer nodig zijn op de R T kunnen verwijderd worden met 

rm [filename] 

De sessie kan nu afgesloten worden ( CTRL D) 

Opmerkingen: 

1) tijdens draaien in de achtergrond kan uitgelogd worden 

2) de uitvoerfiles staan in RT-formaat en moeten nog teruggecon 

verteerd worden naar AT -formaat 

3) ascii-files moeten naar de RT gelezen en van de RT geschreven 

worden met extra optie -a bijvoorbeeld 

dosread -a [sourcefile] [destfile] 
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