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Summary 

In order to achieve accurate displacement measurements using laser interferometry the 

wavelength of the used laserlight should be known very well. The accuracy in the 

determination of the wavelength depends on the frequence stability of the laser light and the 

refractive index of the air in which the measurement is carried out [6]. For the determination 

of the refractive index of air ' absolute interference interferometers' are used. The usages of 

these systems is often not very practical and only suited for laboratories; in most cases an 

external vacuum pump is needed. 

At the section Precision Engineering of the TUE a concept for a new , easy to use, absolute 

interference interferometer has been developed [5]. In this report the concept will be translated 

into a design and finally into a working prototype; the wedge refractometer. 

The wedge refractometer uses a glas wedge with internal vacuum to change the path length 

through vacuum of the laser beam. In order to do so the wedge is moved through the laser 

beam. It shows that the glas choice for the windows of the wedge is very critical. The 

influence of local variations in the refractive index of the glas makes it necessary to correct 

the measurement results for it. Moreover the glas must cause as little optical path length 

difference as possible as a result of temperature variations, wich makes great demands on the 

glas choice. 

The path length difference through vacuum, introduced by moving the wedge, has to be 

known within 2 [J.Ull] in order to make an accuracy of 1 -10-8 [-] possible in the determination 

of the refractive index of air. With this in mind an error analysis of the linear guide for the 

wedge movement has been made. Finally a statically determend linear guide is chosen in wich 

five roller bearings, one for each degree of freedom to fix, roll over two tempered steel axis. 

The desired accuracy can be reached very easy with this linear guide. 

An error analysis of the wedge refractometer shows that the expected accuracy in the 

measurement of the refractive index of air is 5 -10-8 [-]. Experiments with the prototype show 

that this accuracy is reached. 

tLB Pagina iii 



Ontwerp van een wigrefractometer Samenvatting 

Samenvatting 

Om met behulp van laserinterferometrie nauwkeurige lengtemetingen te kunnen uitvoeren 

dient de golflengte van het gebruikte laserlicht nauwkeurig bekend te zijn. De nauwkeurigheid 

waarmee men deze golflengte kan bepalen hangt af van de frequentiestabiliteit van de 

laserlichtbron en van de brekingsindex van de lucht waarin gemeten wordt [6]. Voor het 

bepalen van de brekingsindex van de lucht worden 'absolute interferentie refractometers' 

toegepast. Deze zijn vaak niet erg praktisch en alleen geschikt voor laboratorium gebruik; een 

exteme vacuUmpomp is meestal noodzakelijk. 

Op de afdeling Precision Engineering van de TUE is een concept voor een nieuwe absolute 

interferentie refractometer ontwikkeld die weI goed hanteerbaar is [5]. In dit verslag wordt 

het concept verder uitgewerkt tot een ontwerp en tenslotte tot een werkend prototype; de 

wigrefractometer. 

De wigrefractometer maakt gebruik van een glazen wig met inwendig vacuUm om de 

weglengte door vacuum van de laserbundels te veranderen. De wig wordt hiertoe door de 

laserbundels bewogen. Het blijkt dat de glaskeuze voor de wigvensters zeer kritisch is. De 

invloed van lokale brekingsindexvariaties in het glas is dermate groot dat hiervoor 

gecorrigeerd moet worden. Bovendien moet het glas zo min mogelijk optisch weglengtever

schil veroorzaIcen bij temperatuurvariaties, hetgeen hoge eisen stelt aan de glaskeuze. 

Het door beweging van de wig gei'ntroduceerde weglengteverschil door vacuUm moet op 2 

[JlIIl] nauwkeurig bekend zijn om een nauwkeurigheid van 1-10-8 [-] in de brekingsindexme

ting mogelijk te maken. Met deze eis in gedachten is een afwijkingenanalyse voor de 

rechtgeleiding van de wig uitgevoerd. Uiteindelijk is gekozen voor een statisch bepaalde 

rechtgeleiding waarbij 5 lagers, een voor elke vast te leggen vrijheidsgraad, afrollen over 2 

gehard stalen assen. De gewenste nauwkeurigheid is hiermee ruimschoots haalbaar. 

Een afwijkingenanalyse van de wigrefractometer toont aan dat de te verwachten nauwkeurig

heid in de brekingsindexmeting 5 -10-8 [-] bedraagt. Experimenten met het gebouwde 

prototype tonen aan dat deze nauwkeurigheid wordt bereikt. 
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Ontwerp van een wigrefractometer 1. Inleiding 

1. Inleiding 

Het met hoge nauwkeurigheid uitvoeren van lengtemetingen gebeurt steeds vaker door gebruik 

te maken van laserinterferometrie. Hierbij zijn nauwkeurigheden in het sub-micron en zelfs 

in het nanometer bereik haalbaar. De eenheid van lengte is de golflengte van het gebruikte 

laserlicht. De toegepaste laserlichtbronnen hebben als eigenschap dat het uitgezonden licht een 

zeer stabiele frequentie (f) heeft. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de golflengte in vacuum 

(Ay) van het uitgezonden licht ook zeer stabiel is, er geldt immers: Ay = lichtsnelheidlf 

Het uitvoeren van een lengtemeting zal over het algemeen niet in vacuum maar in gewone 

omgevingslucht plaatsvinden. De golflengte Av geldt nu niet meer, men dient de golflengte 

in de omgevingslucht (AI) te kennen. Het verband tussen de golflengte in vacuum en de 

golflengte in lucht wordt gegeven door de brekingsindex (n = AjAr)' Deze is afbankelijk van 

een aantalluchtcondities zoals: druk, temperatuur en luchtvochtigheid. Ook de samenstelling 

van de lucht, bijvoorbeeld het CO2-gehalte, heeft een invloed op de brekingsindex. 

Om de brekingsindex te bepalen kan men trachten de luchtcondities te meten en vervolgens 

via formules de brekingsindex te bepalen. De Edlen-formule [1] is hiervan een voorbeeld. Om 

een hoge nauwkeurigheid in de brekingsindexbepaling te behalen worden echter hoge eisen 

gesteld aan de meting van met name de druk en de temperatuur. Bovendien is de invloed van 

in de lucht aanwezige vreemde gassen moeilijk of niet meetbaar. Men heeft daarom gezocht 

naar methoden om de brekingsindex rechtstreeks te meten. Dit heeft geleid tot het ontstaan 

van de refractometer. 

De refractometer is een instrument dat gebruik maakt van een laserinterferometer. Door de 

laserbundels aanvankelijk door vacuum en vervolgens door omgevingslucht te laten lopen 

ontstaat een optisch weglengteverschil. Dit weglengteverschil kan men omrekenen naar een 

verschil in brekingsindex tussen de vacuurnsituatie (nv = 1) en de luchtsituatie (nl .", 1.00028). 

Hieruit kan de brekingsindex van de lucht worden bepaald. 

Kenmerkend voor de bestaande refractometers is een resolutie van ongeveer 1'10-8 [-] in de 

brekingsindexmeting. Deze resolutie is ruim voldoende om de gewenste nauwkeurigheid in 
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Ontwerp van een wigrefractometer l. Inleiding 

de lengtemetingen te behalen. Het probleem is echter dat de systemen niet of nauwelijks 

verplaatsbaar zijn. Ze vergen bovendien de nodige ervaring van de operator om tot een goed 

resultaat te komen. Vaak gaan deze problemen ook nog samen met een afstel- en insteltijd 

van het systeem van minimaall [uur]. Omdat lengtemetingen vaak in een werkplaatsomge

ving plaatsvinden, bijvoorbeeld voor het kalibreren van meet- en bewerkingsmachines, 

ontstaat de behoefte aan een beter hanteerbare refractometer. 

Binnen de afdeling Precision Engineering is op de TUB een concept ontwikkelt voor een 

nieuwe refractometer [5]. Dit concept gaat uit van een vlakke spiegel interferometer. De 

meting van de brekingsindex vindt plaats door een, inwendig vacuUm gezogen, glazen wig 

door de laserbundels te bewegen. Door de verplaatsing van de wig wordt de weglengte door 

vacuUm be"invloed, hetgeen tot uitdrukking komt in een optisch weglengteverschil. 

Het doel van deze afstudeeropdracht is om het concept voor de nieuwe wigrefractometer te 

vertalen in een concreet prototype. Er wordt daartoe eerst een analyse van het concept 

gemaakt welke resulteert in een aantal ontwerpeisen voor de wigrefractometer. Vervolgens 

wordt aan de hand van deze ontwerpeisen een compleet ontwerp gemaakt. De benodigde 

onderdelen worden gemaakt of besteld en tenslotte geassembleerd. 

N adat het prototype klaar is worden een aantal testen uitgevoerd. Hoofddoel van deze testen 

is te achterhalen wat de haalbare nauwkeurigheid is van de ontworpen wigrefractometer. Er 

wordt gestreefd naar een nauwkeurigheid in de brekingsindex die beter is dan 5.10-8 [-]. 

Bovendien moeten de testen aantonen wat de geschikte kalibratiemethode is voor de 

wigrefractometer. 

Het geschetste afstudeerproject zal binnen de afdeling Precision Engineering op de TUB 

plaatsvinden. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Hewlett Packard en lAC Emmen 

welke een ondersteunende rol spelen in de realisatie van de wigrefractometer. 
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2. Het meetprincipe bij interferometrische breldngsindexbepaling 

2.1 Inleiding 

Om te begrijpen hoe de interferometrische brekingsindexmeting verloopt dient allereerst de 

term 'interferometrie' bekend te zijn. In 1880 werd door Adam Michelson de basis gelegd 

voor de hedendaagse toepassingen van de interferometrie. Hij ontwikkelde een instrument 

waarmee licht, afkomstig van een lichtbron, in twee bundels werd gesplitst. Beide bundels 

werden, na reflectie aan vlakke spiegels, weer samengebracht. De samengebrachte bundels 

konden elkaar versterken of uitdoven. Licht had immers een golfkarakter; zoals reeds voor 

1700 door Robert Hooke ontdekt was. Dit verschijnsel van versterking en uitdoving van twee 

lichtbundels wordt aangeduid met de term 'interferentie'. In onderstaande figuur is 

schematisch weergegeven hoe de Michelson-interferometer is opgebouwd. 

Vlo.kke spiegel ,.&~~ 
(Vo.st) 

Lens 

Llchtbron 

Deelsplegel 

Vlo.kke spiegel 
(los) 

Lens 

Detector 

Figuur 2.1: Opbouw Michelson-interferometer 

De interferentie tussen de beide samengebrachte bundels wordt door de detector gemeten. Bij 

verplaatsing van de losse vlakke spiegel zal de detector afwisselend uitdoving en versterking 

waarnemen. De verplaatsing van de vlakke spiegel is hiermee rechtstreeks te relateren aan het 

aantal intensiteitswisselingen op de detector. Een verplaatsing ter grootte van een halve 

golflengte van het gebruikte licht zal op de detector worden waargenomen als een verandering 

van licht (versterking) naar donker (uitdoving) of omgekeerd. 
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Uitgaande van dit basisprincipe zijn diverse optiek-configuraties bedacht om o.a.lengtemetin

gen uit te voeren. Een dergelijke optiek-configuratie wordt ook weI 'interferometer' genoemd. 

Een eenvoudige interferometer die in combinatie met moderne lasersystemen kan worden 

gebruikt is in figuur 2.2 weergegeven. 

~s (Vo.st) 

I I 

f l' 
I 

Lo.serllcht ylt p:..:::~:..::-=-:..:-::;;;====-==!-.::_;-::I_=-_=;:C-j-_~-+--'I. 
p 

Lo.serllcht In F-=-=-=-~=-,.-:-=--=-=-=-=t-=1"'--+--::::--+-7 

Lo.sersysteeM pp 

Figuur 2.2: Een eenvoudige interferometer 

TS 
(los) 

Het 'lasersysteem' genereert twee samenvallende laserbundels (S en P). De polarisatie

richtingen van beide bundels staan loodrecht op elkaar. De uittredende laserstralen vallen op 

een polarisatieprisma (PP) dat de S-bundel reflecteert en de P-bundel doorlaat. Twee 

tripelspiegels (TS) zorgen ervoor dat de S- en de P-bundel weer worden samengebracht op 

een detector welke is ingebouwd in het lasersysteem. 

In figuur 2.2 bevindt deze detector zich bij 'laserlicht in'. De opbouw van de detector is 

schematisch weergegeven in figuur 2.3. 

I 0. - -
li\ 

Mengs'gno. S en P bunclel 

I <~ 
~ 

\11 

F otoclioc!e .Lens 

. Figuur 2.3: Opbouw detector 

--

o 
lineo.ire polo.riSo. tor (45 ) 

De detector moet ervoor zorgen dat' de beide bundels kunnen interfereren. Hiertoe dienen ze 

dezelfde polarisatierichting te bezitten. De lineaire polarisator zorgt ervoor dat slechts een 

component van beide bundeis wordt doorgelaten en weI zodanig dat na de polarisator beide 
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bundels een polarisatiedraaiing van 450 hebben ondergaan. De polarisatie van de S- en de P

bundel is nu gelijk zodat interferentie mogelijk is. Deze vindt plaats op een lens die het 

mengsignaal focusseert op een fotodiode. Het signaal dat de fotodiode afgeeft wordt door het 

lasersysteem verwerkt tot een verplaatsing met als eenheid delen van golflengten (bijv. 

telpulsen van Al64). In [3] wordt verder ingegaan op deze signaalverwerking. 

2.2 De voor de wigrefractometer gebruikte laserinterferometer 

De wigrefractometer maakt gebruik van een laserinterferometer. Om de werking van de 

refractometer te kunnen begrijpen dient eerst het basisprincipe van de gebruikte laserinter

ferometer bekend te zijn. Dit kan vrij beknopt worden uitgelegd m.b.v de volgende figuur: 

Af'bulgprlSMQ 
(AP) 

P,! 

Vlo.kke 
spiegel 
(VS) 

Lo.serllcht ult i=-=-::::~=-=--~==j=4='=;;L-IL-_________ ~PJ_---<!P'E-2 ~P,3~ 
P.l I 

Los"rllcht In 

>'/4 PIOo.t 

Tripel 
spiegel 
<TS) 

I 
I ~ U 

~ -------------------------~---~- ~~ 
Polo.risotleprlSl'\o 
(PP) 

Verklo.rlng sYMbolen. 

>'14 plo.o.t 

- S en P, ultgo.o.nde IQserloundels l'Iet vE'rschiUend" polo.rlsQtle 

- Index 1, lineQlr gepolo.risel?rd lIcht In rlchtlng' 1 
- Index 2. IlneQI!" gepolnrlseerd licht In richtingl 0 Ell 

- Index 3, clrculQlr gepolQrlSeerci licht 

Figuur 2.4: De gebruikte laserinterferometer 

Een laserlichtbron produceert twee lichtbundels, de zgn. S- en P-bundels. Deze bundels 

bestaan beiden uit line air gepolariseerd licht, waarbij de polarisatierichting van de S-bundel 

loodrecht staat op de polarisatierichting van de P-bundel. De bundels treffen allereerst een 

polarisatieprisma (PP). Dit PP heeft als eigenschap dat licht met een bepaalde polarisatierich

ting wordt doorgelaten en licht met een polarisatierichting loodrecht hierop wordt afgebogen. 

Het PP zorgt ervoor dat beide lichtbundels worden gescheiden. De vlakke spiegel (VS) en het 

afbuigprisma (AP) zijn op te vatten als spiegelende componenten die de lichtbundels afbuigen. 

De tripelspiegel (TS) is eveneens een spiegelende component die de lichtbundels weerkaatst 
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in de tegenovergestelde riehting. De Al4-plaatjes zorgen ervoor dat licht dat de plaatjes twee 

keer passeert een polarisatiedraaiing van 90° ondergaat. Hierdoor zal een lichtbundel die 

aanvankelijk weI door het PP werd doorgelaten nu worden afgebogen en omgekeerd. 

Met voorgaande uitleg over de werking van de verschillende optische componenten kan het 

bundelverloop in figuur 2.1 worden nagegaan. Hierbij is de scheiding van de beide bundels 

essentieel. Men kan hierdoor in een van beide bundels ingrijpen en zodoende een optisch 

weglengteverschil aanbrengen. Het aanbrengen van een optisch weglengteverschil kan met 

twee principieel verschillende methoden worden verwezenlijkt. Figuur 2.5 geeft dit weer. 

S 

Methode I 

1 
Tripel
spiegel 
(IS) 

Vlo.kke 
spiegels 
(VS) 

Luchtconolities (P, T, C02 en f) 
vero.noleren 

1 
p 

S 

Methode II 

Figuur 2.5: Aanbrengen van een optisch weglengteverschil 

Bij methode I wordt mechanisch ingegrepen in het bundelverloop. Verplaatsing van TS zorgt 

voor het weglengteverschil tussen de S- en de P-bundeL Methode II laat geen meetkundig 

zichtbaar weglengteverschil zien. Veranderen echter de condities waarin de P-bundel zieh 

voortplant dan zal daar ter plaatse de brekingsindex, en hiermee de golflengte, veranderen. 

De lichtbundel wordt hierdoor als het ware opgerekt (of gestuikt). Vaak is sprake van een 

mengvorm van beide soorten beinvloeding waarbij slechts een van beide is gewenst. Bij een 

lengtemeting wordt methode I toegepast en zal methode II aanwezig zijn als afwijkingenbron. 

De te ontwerpen wigrefractometer hanteert methode II; beinvloeding volgens methode I vormt 

een afwijkingenbron. 
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2.3 I)e blokrefractoflleter 

I)e blokrefractoflleter is een apparaat waarfllee de brekingsindex interferoflletrisch bepaald kan 

worden. I)it type refractoflleter hanteert hetzelfde basisprincipe als de te ontwerpen 

wigrefractoflleter. Bovendien zal de blokrefractoflleter worden gebruikt Ofll de wigrefracto

flleter te kalibreren. Het is daarofll zinvol de werking van dit type refractoflleter na te gaan. 

I)e blokrefractoflleter fllaakt gebruik van een bepaalde optiek -configuratie. I)e blokrefracto

flleter die in het laboratoriufll voor Geoflletrische Meettechniek op de TUB is ontwikkeld [4] 

is voorzien van de optiek die in figuur 2.4 is weergegeven. Wanneer aan deze optiek het 

refractoflleterblok wordt toegevoegd ontstaat de refractoflleter volgens figuur 2.6: 

ReFerentleko.no.o.l vs 

AP 

S 
Lo.serllcht \,lIt f-pp -::..:-:.:-:..:-:.:-=-.:.-:,;-Ff=/1!iil;:;;:;;;:;::;;;;:;;;:;::;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;:;til1 

Lo.serllcht In 

pp 

Figuur 2.6: I)e blokrefractoflleter 

Aan de hand van deze figuur kan de werking van de blokrefractoflleter worden uitgelegd. I)e 

gesplitste S- en P-bundels worden door het refractoflleterblok geleid. Hierin zijn een aantal 

kanalen aangebracht. I)e P-bundel loopt door het 'flleetkanaal' en de S-bundel door de 

'referentiekanalen'. I)e beide referentiekanalen staan fllet elkaar in verbinding. Het blok wordt 

aan beide zijden vacutiflldicht afgesloten door vensters fllet O-ring afdichtingen. Aan het blok 

zijn een aantal aansluitingen aangebracht die het fllogelijk fllaken de kanalen vacutifll te 

pOfllpen. Het flleetkanaal heeft bovendien de fllogelijkheid Ofll heel geleidelijk lucht toe te 

voeren vanuit een vacutifll uitgangspositie. 
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De werking van de blokrefractometer kan het beste worden uitgelegd door eenvoudigweg de 

stappen te noemen die nodig zijn voor het uitvoeren van een meting. Waar nodig zal een 

nadere verklaring worden gegeven. 

MEETPROCEDURE BLOKREFRACTOMETER: 

1) VacuUm pompen van meetkanaal en referentiekanalen. 

In vacuUm is de brekingsindex gelijk aan 1. Om metingen te doen met een relatieve 

onnauwkeurigheid dnln :::;; 1 '10-8 [-] dient het vacuUm minimaal 3 [Pal te zijn [3]. 

2) Telsysteem Iaserinterferometer op nul zetten. 

De brekingsindex is nu in beide kanalen gelijk aan 1, hetgeen een vaste uitgangssi

tuatie vormt voor de brekingsindexmeting. 

3) Beluchten van het meetkanaal. 

Het vacuUm in het meetkanaal wordt nu geleidelijk opgeheven door omgevingslucht 

in het meetkanaal te laten stromen. Dit gebeurt met een doseerventiel. De instromende 

Iucht zorgt voor een verandering van de condities (p, T, F en CO2) waarin de 

meetbundel (P-bundel) zich voortplant. Hierdoor verandert de optische weglengte van 

de P-bundel. Tijdens het beluchten zal de detector een aantal telpulsen gaan 

registreren. Het beluchten dient geleidelijk te verlopen omdat anders het telsysteem 

van de laserinterferometer de verwerking niet kan bijbenen. Er wordt belucht tot 

atmosferische druk is bereikt. 

4) Rondpompen van omgevingslucht door het meetkanaal. 

tlB 

Om continu de brekingsindex van de omgevingslucht te kunnen meten wordt deze 

Iucht langzaam (0.5 [lIminD door de refractometer gepompt. De uitlezing van het 

te1systeem is dan een maat voor de momentane brekingsindex. Let op dat de 

vacuUmdruk in de referentiekanalen niet boven 3 [Pal komt. 
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5) Berekenen van de brekingsindex uit de stand van het telsysteem. 

In [3] is afgeleid dat voor de brekingsindex geldt: 

K'A 
nl-l = __ v [-] 

R'L 

- n I = brekingsindex Lucht in meetkanaal [-] 

- K = aantal gemeten telpulsen van IJR [-] 
- Av = vacuumgoljlengte gebruikte laserlichtbron [m] 

- R = resolutie laserinterferometer [-] 
- L = werkzame lengte reJractometerblok [m] 

Bovenstaande meetprocedure geeft in kort bestek aan hoe de blokrefractometer werkt. Deze 

procedure is volledig geautomatiseerd. Er is bovendien een voorziening getroffen om de te 

ontwerpen wigrefractometer automatisch te kalibreren aan de blokrefractometer. Voor meer 

informatie omtrent de blokrefractometer wordt verwezen naar [4]. 

2.4 De wigrefractometer 

De naam 'wigrefractometer' staat voor de nieuw te ontwerpen refractometer. Deze 

refractometer gaat uit van hetzelfde principe als de blokrefractometer; het veranderen van de 

condities waarin de lichtbundels zich voortbewegen en het meten van een bijbehorend optisch 

weglengteverschil. Doel van de wigrefractometer is het koppelen van een relatief hoge 

nauwkeurigheid aan een eenvoudige bediening. 

Het concept voor de bouw van een wigrefractometer is reeds ontwikkeld. In [5] wordt een en 

ander uitvoerig beschreven. Het optiek gedeelte van de wigrefractometer is hetzelfde als bij 

de blokrefractometer. Het verschil komt tot uiting in de wijze van bei'nvloeding van de 

meetbundel (P-bundel). De wigrefractometer maakt hiervoor gebruik van een driehoekig 

glazen lichaam; de wig. In dit lichaam zijn holten aangebracht waarin een permanent vacuUm 

heerst. De wig vervangt a.h. w. het refractometerblok. Dit leidt tot de schematische weergave 

van de wigrefractometer volgens figuur 2.7 op de volgende pagina. 
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Schematische weergave wigrefractometer: 

p 

Afbulgprisl'\C\ 
(AP) 

Polo.rlsCltleprlSMo. 
<PP) 

>'/4-plo.o.t 

Tripelsplegel 
(TS) 

'w'lg-venster 

Figuur 2.7: Opbouw van de wigrefractometer 

'w'lg-venster 

'w'lg-tussenlolok 

>'/4-plo.o.t 

Vlo.kke 
spiegel 
(VS) 

In bovenstaande figuur wordt de wig gevormd door het 'wig-tussenblok' en de 'wigvensters'. 

In het tussenblok zijn kanalen aangebracht welke aan de beide zijden worden begrensd door 

vensters. De vensters zijn vacutimdicht met het tussenblok verbonden waardoor het handhaven 

van een permanent vacuUm in het tussenblok mogelijk wordt. 

Het uitvoeren van een meting gebeurt door de wig te verplaatsen door de lichtbundels (zie 

de pijl in figuur 2.7). Tijdens het verplaatsen van de wig zal de P-bundel een groter (of 

kleiner) deel van de totaal af te leggen weg door vacuUm lopen; de S-bundel wordt niet be

invloed. Hierdoor wordt een optisch weglengteverschil aangebracht hetgeen resulteert in de 

registratie van een aantal telpulsen door de receiver van het lasersysteem. 

Op de volgende pagina wordt de formule voor de bepaling van de brekingsindex met de 

wigrefractometer gegeven. Deze is nagenoeg gelijk aan de formule voor de blokrefractometer. 
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K-Av nt-1 = [-] 
R-2-S-tan(al2) 

nt = brekingsindex omgevingslucht [-] 
K = aantal gemeten telpulsen van IJR [m] 
Av = vacuiimgolflengte gebruikte laserlichtbron [m] 
R = resolutie laserinterferometer [-] 
S = wigverplaatsing [m] 
ex. = tophoek wig [0] 

De term '2·S-tan(al2)' is in de plaats gekomen voor de bloklengte (L) uit de formule van 

de blokrefractometer. Deze term bepaald de verandering van de weglengte door vacuUm voor 

de meetbundel (P-bundel). Hieruit blijkt duidelijk de principiele overeenkomst tussen blok

en wigrefractometer. In de volgende paragraaf wordt echter aangegeven dat er weI degelijk 

verschillen bestaan tussen beide systemen. 

2.5 De verschillen tussen de blokrefractometer en de wigrefractometer 

Hoewel het meetprincipe bij de blok- en de wigrefractometer gelijk is zjjn er toch duidelijke 

verschillen aan te wijzen. Deze verschillen komen met name tot uiting op het praktische vlak. 

Om een globaal inzicht te verkrijgen in de problemen die optreden bij het werken met beide 

systemen is het zinvol de onderlinge verschillen aan te geven. Dit zal nu puntsgewijs 

gebeuren. 

1) Inzetbaarheid 

tCB 

De blokrefractometer maakt het gebruik van een vacuUmpomp, druk- en tempera

tuursensoren en vacuUmkleppen noodzakelijk. Dit maakt dat het systeem niet geschikt 

is om te verplaatsen. De wigrefractometer kan in principe overal worden ingezet waar 

men de beschikking heeft over een lasersysteem. 
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2) Absolute nauwkeurigheid 

De blokrefractometer kan als een absoluut meetinstrument worden gebruikt mits de 

werkzame bloklengte (L) nauwkeurig is bepaald. Voor de wigrefractometer is dit in 

principe ook mogelijk. Men moet dan de wigverplaatsing (S) en de tophoek van de 

wig (a) nauwkeurig meten. De wig is echter veel kleiner dan het refractometerblok 

(2·S ·tan(a) « L) waardoor veel nauwkeuriger metingen noodzakelijk zijn voor het 

behalen van dezelfde nauwkeurigheid in de brekingsindexbepaling. Bovendien zal 

bUjken dat het glas van de wigvensters een grote invloed heeft op de metingen. Een 

en ander maakt het noodzakelijk de wigrefractometer te kalibreren aan een andere 

refractometer. Ais absoluut meetinstrument (zonder kalibratie) is de wigrefractometer 

derhalve minder geschikt. 

3) Driftgevoeligheid 

De blokrefractometer kan, nadat hij eenmaal is ingesteld, uren achtereen de 

momentane brekingsindex bepalen. Hierbij treedt echter het gevaar van zgn. 

'nulpuntsdrift' op. Ais tijdens de meting de optiek-configuratie kleine afwijkingen 

vertoont, bijvoorbeeld t.g.v. temperatuurschommelingen, kan een verloop in telpulsen 

optreden. In [4] is afgeleid dat met name kleine rotaties van AP en PP grote 

afwijkingen opleveren. De berekende brekingsindex zal dan een offset gaan vertonen 

met de werkelijke brekingsindex. De wigrefractometer heeft hier nagenoeg geen last 

van omdat v66r elke nieuwe meting het telsysteem wordt gereset. De complete meting 

vindt plaats binnen een tijdsbestek van ±5 [s] hetgeen een goede garantie is voor het 

stabiel blijven van de optiek-configuratie tijdens de meting. 

4) Snelheid van meting 

ttB 

De meetprocedure voor het bedrijven van de blokrefractometer vergt, in geautomati

seerde omgeving, minimaal30 [min]. De wigrefractometer is meteen inzetbaar, zonder 

instellingen vooraf. Hierbij is er vanuit gegaan dat bij beide systeem de optiek reeds 

is uitgelijnd (hetgeen in principe eenmalig gebeurt). 
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3. De glaskeuze voor de wigvensters 

3.1 Inleiding 

De wigvensters vormen een essentieel onderdeel van de refractometer. Uit testopstellingen van 

de wigrefractometer [5] is gebleken dat de kwaliteit van de- wigvensters zeer kritisch is. De 

testresultaten tonen aan dat bij het bewegen van de wig door de bundels snel een emstige 

mate van verlies in zichtbaarheid van het interferentiesignaal optreedt. 

Dit fenomeen kan worden veroorzaakt door onzuiverheden (inhomogeniteiten) in het glas. 

maar ook door het niet voldoende vlak zijn van de wigvensters. 

In dit hoofdstuk zal uitsluitend worden ingegaan op de eigenschappen van het glas. De 

vormtoleranties van de vensters komen in een later hoofdstuk aan bod. Om een inzicht te 

verkrijgen in de parameters die een rol spelen bij de glaskeuze wordt een algemeen overzicht 

gegeven van de verschillende eigenschappen van glas. Hierbij is uitgegaan van de catalogus 

van glasleverancier SCHOTT [7]. 

Vervolgens worden de eigenschappen die voor de wigvensters van belang zijn aangegeven. 

Op basis van deze eigenschappen voIgt tenslotte de keuze van de glassoort voor de wigven

sters. 

3.2 De verschillende eigenschappen van glas 

De keuze voor een bepaalde glassoort hangt sterk af van de toepassing van het glas. Voor 

verschillende optische toepassingen zijn ook verschillende glassoorten nodig. Hierdoor is een 

grote verzameling aan glassoorten ontstaan. Om een weg te vinden in het totale aanbod dient 

eerst bekend te zijn welke eigenschappen de glassoorten karakteriseren. 
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3.2.1 Optische eigenschappen 

1) Brekingsindex (n) 

Deze eigenschap bepaaid de golflengte van het licht in het glas. De eigenschap is niet 

aan een kritische waarde gebonden. Later zal echter blijken dat de waarde weI 

belangrijk is om ervoor te zorgen dat thermische invioeden geen grote invioed hebben 

op de optische weglengte. Er zal nl. sprake zijn van een compenserend effect tussen 

de uitzetting van het glas en de temperatuurafhankeIijkheid van de brekingsindex. 

2) Dispersie 

De dispersie wordt vastgeIegd in de zgn. 'dispersievergeIijking'. Deze geeft het 

verband weer tussen de brekingsindex en de golflengte van het gebruikte licht: n=n(A). 

De S- en de P-bundel hebben beide nagenoeg dezeIfde golflengte waardoor de 

dispersie geen belangrijk gegeven is voor de wigvensters. 

3) Temperatuurcoefficient van de brekingsindex (dnldT) 

De brekingsindex is temperatuurafhankeIijk. Hierdoor kunnen optische weglengte

verschillen ontstaan bij temperatuurvariaties. Dit is met name kritisch wanneer de S

en de P-bundel niet op dezeIfde plaats door het glas gaan. In de wig-toepassing is 

sprake van een gesplitst bundeiverloop waardoor dit criterium belangrijk is. 

4) Transmissie (T) 

De transmissie wordt berekend door de Iichtstroom na doorlopen van een giaslaag van 

een bepaaide dikte (Iuit) te delen door de intredende lichtstroom (~n): 
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Deze waarde is belangrijk in verband met het behouden van voldoende intensiteit van 

de laserbundels. Met name wanneer de bundels vaak door het glas worden gestuurd 

en wanneer sprake is van dik glas is dit criterium belangrijk. De transmissie is een 

functie van de golflengte en kan sterk varieren met de golflengte. Omdat de S- en de 

P-bundel de wigvensters in totaal elk 8 keer snijden moet een hoge transmissiecoeffi

cient worden geeist. Kiest men 99% als transmissiecoefficient per vensterdoorgang dan 

geldt: 

5) Spanningsoptische coefficient (K) 

t(8 

Deze geeft weer hoe de brekingsindex wordt belnvloed door spanningen. Spanningen 

in het glas leiden tot brekingsindexvariaties en hiermee tot de introductie van optische 

weglengteverschillen. Dit is in formule-vorm als voIgt weer te geven [7]: 

M = K'd-cr 

M = optisch weglengteverschil [mm] 

K = spanningsoptische coefficient [mm 2] 
d = weglengte in glas [mm] 
(j = spanning in het glas [Nlmm 2] 

Lopen de S- en P-bundel niet op dezelfde plaats door het glas dan kunnen hierdoor 

meetfouten optreden. Lokale spanningen in de vensters zullen dan aanleiding zijn tot 

het ontstaan van een optisch weglengteverschil. In bijlage I wordt berekend dat 

spanningen van 8'10-3 [N/mm2] al een significante afwijking in de brekingsindex

meting veroorzaken. Hieruit blijkt duidelijk het belang van een zo laag mogelijke 

spanningsoptische coefficient. 
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3.2.2 Chemische eigenschappen 

1) Klimaatresistentie (CR) 

Het glasoppervlak gaat vlekken vertonen onder invloed van waterdamp in de lucht. Dit 

effect treedt met name op bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en een hoge 

temperatuur. am aan te geven hoe gevoelig de glassoorten zijn is er een onderscheid 

gemaakt in vier klassen, te weten: CRl, CR2, CR3 en CR4. Hierbij is CR1 nagenoeg 

gevoelloos voor vlekken oj.v. klimatologische omstandigheden en CR4 uiterst 

gevoelig. Voor de wigrefractometer is het gewenst om in de klasse CR 1 of CR2 te 

vallen. 

2) Vlekkenresistentie (FR) 

Hiermee wordt aangegeven hoe goed het glasoppervlak bestand is tegen de inwerking 

van in ondermaat aanwezige lichte zuren. Hierbij valt te denken aan zweet bij het 

vastpakken van het glas. De indeling in vlekkenresistentie loopt van FRO (geen 

vlekken) tot FR5 (snel vlekken). Voor de wigvensters is een lage FR-waarde wenselijk 

omdat men dan minder voorzichtig hoeft te zijn met het beetpakken van de wig, 

bijvoorbeeld tijdens montage. 

3) Zuurresistentie (SR) 

tiB 

Dit criterium geeft aan wat de invloed van sterke zuren (pH 0.3-4.6) is op het 

glasoppervlak. Ben en ander wordt bepaald door aan te geven hoeveel tjjd nodig is om 

0.1 [/lm] van het glasoppervlak te doen oplossen. Bij goed resistente glassoorten 

gebeurt dit bij een pH van 0.3. Bij minder zuurresistente glassoorten wordt een 

testoplossing met een pH van 4.6 toegepast. Omdat bij de wigrefractometer geen lage 

pH-waarden te verwachten zijn is dit criterium niet belangrijk. AIleen de extreem 

gevoelige glassoorten moeten vermeden worden omdat hierbij zweet al een nadelig 

effect heeft. Dit betekent concreet dat SR5, SR51, SR52 en SR53 zo mogelijk 

vermeden moeten worden. 
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4) Alkaliresistentie (AR) 

De alkaliresistentie geeft aan hoe goed het glas bestand is tegen een basisch milieu. 

Als testvloeistof wordt natriurnhydroxide met pH = 12 toegepast. Evenals bij de 

zuurresistentie wordt een indeling gemaakt naar de tijd die nodig is om 0.1 [J.IID] van 

het glasoppervlak op te lossen. Een dergelijk zwaar basisch milieu is voor de 

wigrefractometer niet te verwachten zodat deze eigenschap geen belangrijk keuze 

criterium vormt. Let bij gevoelige glassoorten echter weI op dat geen al te agressief 

schoonmaakmiddel wordt toegepast. 

5) Fosfaatresistentie (PR) 

Deze resistentie geeft evenals de alkaliresistentie aan hoe goed het glas bestand is 

tegen hoge pH-waarden. Nu wordt als testvloeistof echter pentanatriumtrifosfaat met 

pH = 10 gebruikt. Dit is gedaan omdat veel schoonmaakmiddelen geen zuivere 

hydroxide-oplossingen zijn en ook polyfosfaten bevatten. Voor het overige geldt 

hetzelfde als voor de alkaliresistentie. 

3.2.3 Mechanische eigenschappen 

1) Elasticiteitsmodulus (E) 

De elasticiteitsmodulus bepaald hoe hoog de inwendige spanningen in de wigvensters 

en het tussenblok zullen oplopen bij een niet uniforme temperatuurverdeling. Deze 

spanningen zijn aanleiding tot het ontstaan van optische weglengteverschillen. Om een 

klein optisch weglengteverschil te verkrijgen wil men lage spanningen in het glas. Een 

lage E-modulus zorgt voor lage inwendige spanningen. De voorkeur gaat dus uit naar 

glas met een relatief lage E-modulus. 

2) Gleidingsmodulus (G) 

t(8 

De gleidingsmodulus houdt sterk verband met de E-modulus (zie punt 3). Men kan 

daarom stellen dat als de E-modulus relatief laag is de G-modulus dit ook is. 
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3) Dwarscontractiecoefficient (Jl) 

Deze legt het verband tussen E en G vast rniddels: 

E 
Jl = - - 1 [-] 

2'G 

De precieze waarde van de dwarscontractiecoefficient is niet belangrijk voor de 

refractometer toepassing. Deze speelt een rol bij de bepaling van de geluidsnelheid in 

glas. 

4) Microhardheid (HK) 

Met een testdiamant wordt de 'Knoop-hardheid' bepaald. Er wordt gewerkt met een 

belasting van 0.9807 [N] en een belastingstijd van 20 [s]. Omdat op de wigvensters 

geen krassende invloeden zijn te verwachten is deze parameter niet van belang voor 

de glaskeuze. 

5) Viscositeit 

De parameter viscositeit treedt aIleen op tijdens de bereiding van het glas. Bij het 

afkoelen van de smelt zal het glas een aantal fasen van verschillende viscositeit 

doorlopen. De manier waarop deze fasen worden doorlopen bepaalt voor een groot 

deel de eigenschappen die het glas krijgt. Met name de afkoelsnelheid speelt hierbij 

een belangrijke roI, o.a. voor het laag houden van inwendige spanningen. De 

parameter viscositeit speelt geen rechtstreekse rol bij de glaskeuze. Indirect zal zijn 

invloed echter doorwerken in de andere eigenschappen van het glas. 

6) Thermische uitzettingscoefficient (a) 

tlB 

De waarde van a bepaald hoeveel het glas uitzet bij een temperatuurtoename. 

Verschillen in uitzettingscoefficient tussen de wigvensters en het wig-tussenblok leiden 

tot het ontstaan van spanningen. Bij de bespreking van de spanningsoptische 

coefficient is reeds aangegeven dat spanningen in de wigvensters leiden tot grote 

afwijkingen in de optische weglengte. Het is daarom belangrijk de uitzettings-
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coefficient van de wigvensters en het wig-tussenblok gelijk te kiezen. Nadere bestude

ring leert dat dit alleen mogelijk is door voor beiden hetzelfde materiaal te kiezen. 

Verder is de waarde van a belangrijk voor het optreden van diktevariaties van het glas 

die ontstaan door temperatuurvariaties. Hierdoor wordt een optisch weglengteverschil 

gelntroduceerd. Naast a spelen echter ook n en dnldT een rol bij het ontstaan van een 

optisch weglengteverschil oj.v. temperatuurvariaties. Het is mogelijk een combinatie 

van a, n en dnldT te vinden waarbij het optisch weglengteverschil t.g.v. temperatuur

variaties zo klein mogelijk is. Hoe een en ander verloopt is aangegeven in bijlage II. 

3.2.4 Thermische eigenschappen 

1) Warmtegeleidingscoefficient (K) 

Glas is een slechte warmtegeleider. Hierdoor zullen temperatuuroneffenheden niet snel 

uit het glas verdwijnen. Dit gegeven is een nadeel voor de wigrefractometer omdat 

lokale temperatuurvariaties lokale brekingsindexvariaties (= optisch weglengteverschil) 

veroorzaken. Wil men nauwkeurig meten dan mogen geen grote temperatuurvariaties 

in het glas voorkomen (zie bijlage II). 

De waarde van de warmtegeleidingscoefficient kiest men Hefst zo hoog mogelijk om 

snel een uniforme wigtemperatuur te verkrijgen. De waarden van K liggen echter dicht 

bij elkaar (tussen 0.5 en 1.32 [W/(m'K)]) zodat op basis hiervan geen groot 

onderscheid is te maken. Om enig gevoel te krijgen voor de warmtegeleidbaarheid van 

glas kan de warmtegeleidingscoefficient vergeleken worden met die van een goede 

warmtegeleider als aluminium. Deze bedraagt 238 [W/(m·K)]. 

2) Specifieke warmtecapaciteit (cp) 

tLB 

Deze parameter zegt iets over de hoeveelheid warmte die nodig is om het materiaal 

van temperatuur te doen veranderen. Men wil graag een uniforme, constante 

temperatuur van de wig. Deze situatie is meer waarschijnlijk naarmate de warmte

capaciteit van het glas groter is. Schommelingen in de omgevingstemperatuur zullen 

dan zo weinig mogelijk invloed hebben op de wigtemperatuur. Men kan derhalve 

stell en dat een hoge specifieke warmtecapaciteit gunstig is. Het verschil in warmte-
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capaciteit tussen de verschillende glassoorten is klein. De cp-waarde ligt tussen 0.42 

en 0.84 [J/(kg·K)]. Evenals bij de warmtegeleidingscoefficient is op grond van de 

specifieke warmtecapaciteit geen keuze te maken. 

3.2.5 Kwaliteitsverschillen 

Deze groep eigenschappen is niet glassoort gebonden. Eike glassoort kan in verschillende 

kwaliteiten geleverd worden. De gesteide kwaliteitseisen worden bereikt door een uitgeba

lanceerde bereidingswijze of door controlemetingen achteraf. Men kan op die manier komen 

tot tolerantie-gebieden waarbinnen bepaaide eigenschappen liggen. Welke eigenschappen 

belangrijk zijn zal afbangen van de toepassing van het glas. Voor deze eigenschappen kan dan 

een hoge kwaliteit worden gevraagd. In het nu volgende zullen een aantal kwaliteitsaspecten 

worden besproken. 

I) Brekingsindex (n) 

De afwijking in de brekingsindex tussen de aangegeven cataloguswaarde en de waarde 

in een bepaalde smelt bedraagt maximaal ±O.OOI [-]. Wil men een hogere nauwkeurig

heid dan kan precisie-nakoeling worden toegepast waarbij een tolerantie van ±O.OOO2 

[ -] haalbaar is. Voor de wigrefractometer is de exacte waarde van de brekingsindex 

niet van belang zodat geen extra kwaliteitseis voor de waarde van de brekingsindex 

hoeft te worden opgegeven. 

2) Abbe-getal (v d) 

tC8 

Het Abbe-getal geeft aan in welke mate de brekingsindex afbangt van de golflengte 

(dispersie). Hierbij is vd als voIgt gedefinieerd: 
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De indices d, Fen C staan voor de golflengten 587.5618, 486,1327 en 656.2725 [nm]. 

In de standaardkwaliteit zal een maximale afwijking in v d t.o.v. de cataloguswaarde 

optreden van ±O.8 [%]. Met precisie-nakoeling is een verbetering mogelijk tot ±O.2 

[%]. Voor de wigrefractometer is de mate van dispersie niet belangrijk zodat kan 

worden volstaan met de standaardkwaliteit. 

3) Slieren 

Slieren zlJn plaatselijk begrensde gebieden "in het glas met een verschillende 

brekingsindex. Hierdoor zijn ze optisch waarneembaar. Slieren kunnen in verschillende 

richtingen optreden. De controle op slieren kan per richting (bijv. in X-, y- en z

richting) worden uitgevoerd. Omdat slieren lokale brekingsindexvariaties, en hiermee 

een optisch weglengteverschil, introduceren is het voor de wigvensters noodzakelijk 

om op slieren te controleren. 

4) Brekingsindexhomogeniteit 

Hiermee wordt de homogeniteit van de brekingsindex binnen een stuk glas bedoeld. 

De homogeniteit wordt aangegeven middels verschillende klassen, HI tim H4. Hierbij 

is H4 de meest homo gene met een afwijking in de brekingsindex van 1'10-6 [-]. Bij 

de wigrefractometer zijn lokale brekingsindexvariaties zeer belangrijk voor wat betreft 

het verloop in telpulsen bij het door de bundel bewegen van de wigvensters. In bijlage 

III wordt bepaald hoeveel telpulsen verloop er optreedt als de homogeniteitsklasse H4 

wordt gekozen. Hieruit blijkt dat het kiezen van de hoogste homogeniteitsklasse 

wenselijk is om het verloop in telpulsen minimaal te houden. 

5) Brekingsindexspreiding 

Hiermee wordt de brekingsindexvariatie aangegeven die in een smelt kan optreden. 

Deze waarde is belangrijk wanneer men verschillende onderdelen met gelijke 

brekingsindex nodig heeft. Dit is voor de wigrefractometer niet noodzakelijk. 
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6) Spanningsdubbelbreking 

Ten gevolge van inwendige spanningen treden optische weglengteverschillen op tussen 

bundels welke een andere polarisatierichting hebben. De be'invloeding van de 

brekingsindex zal voor beide bundels nl. anders zijn. De waarde van de span

ningsdubbelbreking wordt uitgedrukt in [nm/cm]. Bjj precisiekwaliteit is het 

optredende optische weglengteverschil 6 [nm/cm] voor loodrecht op elkaar gepola

riseerde bundels. Bij de wigrefractometer levert dit een verloop op in het aantal 

telpulsen wanneer de spanningen in de wigvensters niet overal even groot zijn. 

Vanwege de bouw van de wig mag men aannemen dat het spanningsverloop in de 

wigvensters symmetrisch verdeeld is t.o.v. het midden van de vensters. Hierdoor zal 

het effect van de spanningsdubbelbreking in beide uiterste standen hetzelfde zijn. Vit 

veiligheid kiest men toch voor een lage spanningsdubbelbreking. 

7) Luchtbelkwaliteit (B) 

De hoeveelheid in het glas aanwezige luchtbellen wordt aangegeven met de klassen 

BO tim B3. Men berekend hoeveel [mm2] luchtbeldoorsnedes aanwezig zijn in 100 

[cm3] glas. Deze kwaliteitseis is niet belangrijk omdat de luchtbellen willekeurig over 

het glas zijn verdeeld waardoor een uitmiddelend effect ontstaat. 

8) Leverkwaliteit (N,P) 

Men kan kiezen uit de normale kwaliteit (N) en de precisiekwaliteit (P). Bij de 

precisiekwaliteit wordt, afhankelijk van de toepassing, in meer dan een richting op 

slieren en spanningen gecontroleerd. Omdat de bundels de wigvensters schuin 

doorsnijden is een controle op slieren en spanningen in twee richtingen gewenst. Men 

zal dus de P-kwaliteit moeten kiezen. 

3.2.6 Levertijd en prijs 

Glassoorten waaraan hoge eisen worden gesteld zijn niet altijd snelleverbaar. Bovendien kan 

hun prijs zeer hoog zijn. Deze twee factoren zullen vaak mede bepalend zijn voor de 

uiteindelijke glaskeuze. 
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3.3 Belangrijke criteria voor de glaskeuze van de wigvensters 

Aan de hand van de in paragraaf 3.2 bekeken eigenschappen en kwaliteitsbegrippen voor 

verschillende glassoorten kunnen een aantal criteria worden aangegeven die een rol spelen bij 

de glaskeuze voor de wigvensters. Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in hoofd- en 

nevencriteria (wenselijkheden) en kwaliteitseisen. 

Hoofdcriteria glaskeuze: 1) Lage W-waarde a{ng-l) + dnidT), zie bijlage IT 

2) Transmissie (T) ;::: 99 [%] bij een golflengte van 633 [run] 

3) Lage spanningsoptische coefficient (K) 

4) Levertijd ~ 3 maanden 

5) Materiaalprijs per venster ~ Hfl. 1500,-

Nevencriteria glaskeuze: 1) Klimaatresistentie CR 1 of CR2 

2) Vlekkenresistentie FRI of FR2 

3) Zuurresistentie niet in klasse SR52 of SR53 

4) Lage E-modulus 

5) Hoge warmtegeleidingscoefficient K 

6) Hoge warmtecapaciteit cp 

Kwaliteitseisen glaskeuze: I) Brekingsindexhomogeniteit 1-10-6 en dus klasse H4 

2) Zo goed mogelijk slieren en spanningsvrij, P-kwaliteit 

3) Lage spanningsdubbelbreking door speciale koeling 

De laatste kwaliteitseis levert een verbetering van de spanningsdubbelbreking op van 6 naar 

4 [nm/cm]. Omdat dit verschil relatief klein is zal de kWaliteitseis voor speciale koeling als 

niet bindend worden gezien. 

Aan de hand van de hoofdcriteria zijn een aantal glassoorten [7] bekeken. Enkel de levertijden 

zijn nog niet in de beschouwing opgenomen. Op de volgende pagina voIgt een opsomming 

van de beste altematieven en hun relevante eigenschappen. 
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Soort Watm Wvac T 5 [mm] K 

.10-6 [11K] '10-6 [11K] [%] '10-6 [mm21N] 

Ultran20 0.6 -0.7 0.999 0.77 

Ultran30 0.3 -1.0 0.999 0.50 

I PSK54 0.4 i -1.0 0.998 0.77 

FK3 3.7 2.4 0.999 3.71 

FK5 2.8 1.5 0.999 2.91 

FK51 0.7 -0.6 0.997 0.70 

FK52 0.5 -0.8 0.997 0.78 

FK54 0.7 -0.6 0.998 0.96 

Bovenstaande vergelijkingstabelleert dat de glassoorten FK3 en FK5 een factor 3 a 4 slechter 

zijn dan de overige glassoorten wat betreft Watm' W vac en K. Nu is echter nog geen rekening 

gehouden met prijs en levertijd van het glas. In onderstaande tabel zijn de prijzen als 

volumeprijzen Lo.v. BK7 glas aangegeven. De prijs van BK7 bedraagt tien eenheden. 

Soort Levertijd Prijs 

BK7 Voorraad 10.00 

Ultran20 Snel * 
Ultran30 Snel * 
PSK54 110.94 

FK3 Voorraad 26.93 

FK5 Voorraad 26.46 

FK51 Voorraad 172.05 

FK52 Voorraad 217.53 

FK54 6 maanden ? 
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Vit de gegevens omtrent prijs en levertijd blijkt dat FK54 afvaIt vanwege de te lange levertijd 

van 6 maanden. De glassoorten Vltran20 en Vltran30 zijn voorzien van een ,*, in de kolom 

'prijs'. Dit betekent dat deze glassoorten aileen leverbaar zijn in de vorm van reeds 

afgewerkte produkten. Vande overige glassoorten vaIt op dat FK3 en FK5 een factor 5 a 8 

goedkoper zijn dan de rest. Om aan te geven hoe de werkelijke prijzen liggen kan de glasprijs 

voor een venster van een bepaalde glassoort worden geschat. Dit is uitgevoerd voor FK5-glas: 

Materiaalprijs van een venster uit FK5-glas: ±Hfl. 700,-

Hieruit blijkt dat vanwege de eis dat de materiaaIprijs per venster niet boven Hfl. 1500,- mag 

liggen aileen FK3 en FK5 nog overblijven als mogelijke glassoorten. Bovendien blijkt de 

benaming 'leverbaar uit voorraad' toch nog 10 weken levertijd te betekenen. 

Voor de glassoorten FK3 en FK5 is tenslotte nog gekeken naar de nevencriteria. Deze zijn 

weergegeven in onderstaande tabeL 

Soort CR FR SR E A cp 

[N/mm2] [W/(m- [J/(g-

K)] 'K)] 

FK3 2 3 52 46'103 0.900 O.OAI\ 

FK5 2 1 4 62'103 0.925 0.8iJX 

FK5 blijkt wat betreft vlekkenresistentie (FR) en zuurresistentie (SR) beter te voldoen dan 

FK3. Bovendien liggen Watm, Wvac en K voor FK5 iets gunstiger dan voor FK3. Er wordt 

daarom gekozen voor de glassoort FK5. Het glas zaI in twee richtingen op slieren en 

spanningen worden gecontroleerd en de hoogste homogeniteit wordt geeist (&1 = 1-10-6 [-D. 
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4. Bepaling van de positioneringseisen voor de wig 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is het basisprincipe van de wigrefractometer aangegeven. Figuur 2.7 toont de 

schematische opbouw van de wigrefractometer. Hierin is aangegeven dat de glazen wig door 

de laserbundels moet worden bewogen. Een eerste vereiste hierbij is dat de twee uiterste 

standen van de wig netjes vastliggen. Om een goede brekingsindexmeting te doen dient 

immers de verandering in afgelegde weg door het vacuum nauwkeurig bekend te zijn. Deze 

nauwkeurigheid wordt o.a. bepaald door het type rechtgeleiding dat wordt toegepast. Verder 

zal de gekozen aandrijving en de wijze van afstandsbepaling (aanslagen in de eindstanden, 

een lengtemeetsysteem etc.) een rol spelen. Later zal nl. blijken dat door het kiezen van een 

geschikte combinatie van aandrijving en afstandsbepaling een aantal fouten in de rechtgelei

ding minder kritisch worden. 

Om voordat het ontwerp bekend is een uitspraak te kunnen doen over de positioneringseisen 

die aan de wig moeten worden gesteld zullen een aantal aannames moeten worden gemaakt. 

Ais eerste moet de ligging van de rechtgeleiding bekend zijn. Figuur 4.1 geeft dit weer. 

z 

~x 
geleiding 

Figuur 4.1: Ligging geleiding 
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Zoals uit de figuur blijkt is ervoor gekozen de rechtgeleiding in het midden onder de wig te 

plaatsen. Om Abbe-fouten te minimaliseren is de geleiding zo dicht mogelijk onder de wig 

geplaatst. De afstand tussen het middenvlak van de wig en de rechtgeleiding wordt geschat 

op 50 [rom]. Verder wordt aangenomen dat de afstand die de wig aflegt gemeten wordt met 

een lengtemeetsysteem (bijv. een optische meetliniaal) dat zich eveneens ter plaatse van de 

rechtgeleiding bevindt. 

De positioneringseisen voor de wig zijn onder te verdelen in eisen welke aan de geleiding 

worden gesteld en eisen betreffende de nauwkeurigheid waarmee de wig op de geleiding is 

bevestigd. Beiden zullen achtereenvolgens worden besproken. De berekende maximaal 

toelaatbare waarden voor de afzonderlijke afwijkingen zijn zodanig dat de ge'introduceerde 

fout in de brekingsindexmeting door een zo'n afwijking gelijk is aan 1·1O~8 [-]. Dit blijkt 

overeen te komen met een fout in de weglengte door vacuum van 2.5 [tJ1D.]. In hoofdstuk 6 

wordt een en ander nader toegelicht. In dit hoofdstuk vol staat het te weten dat een afwijking 

van 2.5 [tJ1D.] in de weglengte door vacuUm een fout van 1'10-8 [-] in de brekingsindex 

veroorzaakt. 

4.2 De eisen voor de rechtgeleiding 

De eisen voor de rechtgeleiding worden berekend aan de hand van de in paragraaf 4.1 

aangegeven globale opbouw. De rechtgeleiding en de meetliniaalliggen 50 [rom] onder het 

middenvlak van de wig. De rechtgeleiding kan in principe 9 geometrische afwijkingen 

bezitten: 3 haaksheidsafwijkingen, 3 lokale translatie-afwijkingen en 3 lokale rotatie-afwijkin

gen. Elk van deze afwijkingen heeft een bepaalde invloed op de beweging van de wig t.o.v. 

de laserbundels waardoor in principe de afgelegde weg door vacuUm kan worden be'invloed. 

Het berekenen van de invloed van deze afwijkingen kan analytisch gebeuren door het stug 

toepassen van bekende goniometrische vergelijkingen. Deze methode vergt echter het nodige 

rekenwerk waardoor het risico tot het maken van fouten wordt vergroot. Het is ook mogelijk 

het systeem (wig, geleiding en laserbundels) te modelleren en met dit model de invloed van 

de afzonderlijke afwijkingen te bepalen. Deze aanpak is hier gekozen. 

tLB Pagina 27 



Ontwerp van een wigrefractometer 4. Bepaling van de positioneringseisen voor de wig 

Het model wordt gemaakt met het software pakket MATLAB. Dit pakket is uitermate 

geschikt voor het uitvoeren van matrixberekeningen. Met behulp van lineaire algebra kan de 

wig gemodelleerd worden door twee vlakken, de wigvensters, die een bepaalde hoek met 

elkaar maken, de wighoek. De laserbundels die door het vacuum lopen kunnen gemodelleerd 

worden door een positie- en een richtingsvector. Omdat de laserbundels symmetrisch rond het 

middenvlak van de wig liggen kunnen ze in het model worden vervangen door een laser

bundel die in het middenvlak ligt. De rechtgeleiding kan eveneens worden weergegeven door 

een positie- en een richtingsvector. Hierbij wordt het assenstelsel uit figuur 4.1 gehanteerd. 

Dit assenstelsel blijft gefixeerd t.o.v. de laserbundels. Het model ziet er als voIgt uit: 

,/---- LuserbundeL 

'Wigvensters 

Geleiding 

Figuur 4.2: Model van het wig/geleiding systeem 

Met: - ~ = richtingsvector laserbundel -- lp = positievector laserbundel 

-ir = richtingsvector geleiding 

- gp = bevestigingspunt van de wig op de geleiding 

-fi l,"r12' f21 en £22 = richtingsvectoren wigvensters 

-p = gezamenlijk punt van beide wigvensters 
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De simulatie van de meting vindt plaats door de laserbundel met de twee wigvlakken te 

snijden. De afstand tussen beide snijpunten is een maat voor de weglengte door vacuum in 

de beginpositie (Lvb)' Vervolgens wordt de wig 'verplaatst' door de twee vlakken 50 [mm] 

op te schuiven in de richting van de rechtgeleiding. Nu kunnen de snijpunten van laserbundel 

met de wigvlakken opnieuw bepaald worden, hetgeen resulteert in de weglengte door vacuum 

in de eindpositie (Lve)' De exacte weglengteverandering door vacuum (Ly) kan nu bepaald 

worden door LVb af te trekken van Lye' 

De mogelijke afwijkingen in de rechtgeleiding kunnen gemodelleerd worden door op een 

geschikte manier verstoringen aan te brengen in de stand van de wigvensters of de rechtgelei

ding. De verstoringen worden aangebracht door rotatie- en translatie-operaties uit te voeren 

op de positie- en de richtingsvectoren in het model van figuur 4.2. Ais voorbeeld kan de 

nieuwe stand van de wig worden berekend bij een lokale rotatie-afwijking rond de z-as van 

de rechtgeleiding (rz). Dit gaat als voIgt: 

- De stand van de wig wordt bepaald door: p, iJ.1' iJ2' fil en fi2 

- De rotatie-afwijking vindt plaats rond het punt i p 

[

COS(rz) 

Rz = Sin~rZ) - De rotatiematrix voor rotaties rond de z-as luidt: 

- Punt p gaat over in Pa = Rz'(p - i p) + i p 

-sin(rz) 0] 
cos(rz) 0 

o 1 

Het MATLAB-programma dat de totale simulatie verzorgt is opgenomen in bijiage IV; de 

gevolgde simulatiestrategie kan rechtstreeks uit dit programma worden afgeleid. Voor elk van 

de 9 mogelijke afwijkingen in de rechtgeleiding zal worden aangegeven hoe de modeUering 

heeft plaatsgevonden en wat de uiteindelijke invloed is op de weglengteverandering door 

vacuum (Lv)' Bij de aanduiding van de afwijkingen is uitgegaan van het assenstelsel uit figuur 

4.1. In bijlage V zijn de grafieken opgenomen die aangeven hoe de afwijking in Lv (dLy) 

verloopt met een toenemende afwijking in de rechtgeleiding. Hierin is tevens een schets van 

aIle mogelijke afwijkingen opgenomen. Deze schetsen geven aan hoe de afwijkingen precies 

gedefinieerd zijn. Voor een goed begrip van het nu volgende is het wenselijk bijlage V te 

bestuderen. 
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1) Haaksheidsafwijking Sx 

Deze afwijking ontstaat als de geleiding. inclusief de wig, rand de x-as draait. Omdat 

het lengtemeetsysteem meedraait zal hierdoor geen fout (dLv) worden geYntroduceerd. 

Simulatie met behulp van het model toont dit ook aan. 

2) Haaksheidsafwijking Sy 

Deze afwijking ontstaat als de geleiding, inclusief de wig, rond de y-as draait. De wig 

zal nu iets anders georienteerd staan t.o.v. de laserbundels. Hierdoor ontstaat een 

tweede orde afwijking in Lv' Vit bijlage V valt af te lezen dat Sy maximaal 8.3'10-3 

[rad] mag zijn am dLv onder 2.5 [J.lIIl] te houden. 

3) Haaksheidsafwijking Sz 

Deze afwijking ontstaat als de geleiding, inclusief de wig. rond de z-as draait. Ook nu 

zal de orientatie van de wig t.O.V. de laserbundels veranderen. Het effect is eveneens 

een tweede orde afwijking in Lv' Vit bijlage V blijkt dat Sz maximaal 6.0'10-3 [rad] 

mag zijn om dLv onder 2.5 [flm] te houden. 

4) Lokale translatie-afwijking T xb 

Dit is de afwijking van de rechtgeleiding in x-richting in de beginstand van de wig. 

Met de schets uit bijlage V in gedachten is meteen in te zien dat deze afwijking geen 

invloed heeft op de lengte van de laserbundels in het vacuUm. De waarde van Lv zal 

dus ongewijzigd blijven, onafhankelijk van de grootte van T xb' 

5) Lokale translatie-afwijking T yb 

tLB 

Dit is de afwijking in langsrichting van de rechtgeleiding in de beginstand van de wig. 

Deze afwijking geeft aan hoe goed de beginstand van de wig wordt vastgelegd, ze 

wordt in feite bepaald door het gebruikte meetsysteem. Vit bijlage V blijkt dat het 

hierbij gaat om een eerste orde effect. Een afwijking Tyb van 1.7 [flm] veroorzaakt een 

fout in dLv van 2.5 [flm]. 
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6) Lokale translatie-afwijking T zb 

Dit is de afwijking van de rechtgeleiding in z-richting in de begin stand van de wig. 

Evenals voor de afwijking T xb geldt ook hier dat er geen be'invloeding van Lv 

optreedt. 

7) Lokale rotatie-afwijking ~b 

Deze afwijking geeft de rotatie van de wig rond de x-as weer in de beginpositie. Het 

rotatiepunt ligt op de geleiding waardoor, in combinatie met de arm van 50 [mm], een 

eerste orde effect optreedt in de be'invloeding van Ly. Bijlage V geeft een en ander 

weer. Hieruit blijkt bovendien dat Rxb maximaa13.5·10-5 [rad] mag bedragen om dLv 

kleiner dan 2.5 [JlIll] te houden. 

8) Lokale rotatie-afwijking Ryb 

Deze rotatie-afwijking geeft, in combinatie met de arm van 50 [mm] een verplaatsing 

in x-richting van de wig. Ly is echter ongevoelig voor lokale afwijkingen in x-richting. 

Ryb zal de wig echter ook enigszins van orientatie doen veranderen t.O.V. de laserbun

dels. Hierdoor wordt een tweede orde effect waargenomen in de grafiek in bijlage V. 

Om dLy onder 2.5 [JlIll] te houden mag Ryb niet groter zijn dan 1.2'10-2 [rad]. 

9) Lokale rotatie-afwijking R.zb 

Deze afwijking zal uitsluitend de orientatie van de wig t.o.v. de laserbundels be'invloe

den, hetgeen duidt op een tweede orde effect. Bijlage V toont dat Rzb niet groter mag 

zijn dan 1.2-10-2 [rad] om dLy onder 2.5 [JlIll] te houden. 

10) De afwijkingen T xe' T ye' T ze' Rxe' Rye en Rze 

t(8 

De afwijkingen in de eindpositie komen in principe overeen met de afwijkingen in de 

beginpositie. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de afwijkingen Rye en Rze een 

grotere invloed hebben dan resp. Ryb en Rzb' Dit wordt veroorzaakt doordat de 

weglengte door vacuUm in de eindstand groter is dan in de begin stand (Lye> Lvb)' De 

maximaal toegestane waarde voor Rye wordt nu 6.9'10-3 [rad] en voor Rze 4.5'10-3 

[rad]. Het verloop van dLv met Rye en R.ze is in bijlage V opgenomen. 
~ 
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Voorgaande analyse legt in principe de eisen vast die aan de rechtgeleiding worden gesteld. 

Met name de lokale translatie- en rotatie-afwijkingen (T en R) spelen hierin een ro1. De 

haaksheidsafwijkingen (S) geven aan hoe goed de geleiding moet worden uitgericht t.o.v. de 

laserbundels; m.a.w. hoe goed de geleiding moet worden gepositioneerd ten opzichte van de 

optiek -onderdelen. 

Worden de eisen voor de rechtgeleiding samengenomen dan resulteert dit in de volgende 

minimum nauwkeurigheden waaraan de rechtgeleiding (inc1usief het meetsysteem) moet 

voldoen: 

Type afwijking Nauwkeurigheid vereist om dLv 

onder 2.5 [jllll] te houden 

Sx -

Sy 8.3'10-3 [rad] 

Sz 6.0-10-3 [rad] 

Tx -

Ty 1.7 [jllll] 

Tz -

Rx 3.5 -10-5 [rad] 

~ 6.9'10-3 [rad] 

Rz 4.5'10-3 [rad] 

In bovenstaande tabel valt op dat de lokale rotatie-afwijking Rx met afstand de hoogste 

nauwkeurigheid moet bezitten. Dit komt doordat de arm van 50 [mm] waarover de rotatie

afwijking werkt een verplaatsing in de gevoelige y-richting veroorzaakt. Later zal blijken dat 

de eis m.b.t. Rx kan worden afgezwakt door een geschikte keuze te maken voor de ligging 

van het lengtemeetsysteem. 
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4.3 De eisen voor de wigbevestiging 

De wig moet op de geleiding bevestigd worden. Hierbij is het mogelijk dat de positie en 

orientatie van de wig enigszins afwijkt van de nominaal gewenste stand. Dit effect kan ertoe 

bijdragen dat bij verplaatsing van de wig afwijkingen ontstaan in de weglengteverandering 

door vacuUm (Lv)' EvenaIs bij de rechtgeleiding kunnen de maximaal toelaatbare afwijkingen 

in positie en orientatie van de wig t.o.v. de rechtgeleiding worden bepaald waarbij dLyonder 

2.5 £!.nn] blijft. Dit is mogelijk door gebruik te maken van het MA TLAB simulatieprogramma 

uit bijlage IV. Een schets van de mogelijke afwijkingen in de wigbevestiging is opgenomen 

in bijlage V. Uitvoeren van de simulatie leert: 

1) Translatie-afwijkingen Tx. Ty en Tz 

Afwijkingen van de wigpositie in X-. y- en z-richting zullen geen invloed hebben op 

de waarde van dLv' Dit is aan de hand van de schetsen in bijlage V meteen in te zien. 

2) Rotatie-afwijking ~ 

Een rotatie-afwijking Rx zaI een tweede orde effect teweeg brengen doordat de 

orientatie van de wig t.o. v. de laserbundels verandert. De maximaIe afwijking in ~ 

mag 8.3'10-3 [rad] bedragen om dLy onder 2.5 [f..lIIl] te houden (zie bijlage V). Deze 

waarde is veel hoger dan de toelaatbare ~ voor de rechtgeleiding omdat hier sprake 

is van een gelijke belnvloeding van de verplaatsing in de gevoelige y-richting in 

begin- en eindstand van de wig. 

3) Rotatie-afwijkingen ~ en Rz 

Hiervoor geldt. evenaIs voor Rx. dat de orientatie van de wig t.o.v. de laserbundels 

wordt belnvloed. De optredende effecten in Ly zijn van de tweede orde. Het verloop 

van dLy met Ry en Rz is in bijlage V opgenomen. Om dLy onder 2.5 [J1IIl] te houden 

mogen ~ en Rz resp. 8.3-10-3 [rad] en 4.9,10-3 [rad] bedragen. 

Uit bovenstaande blijkt dat voor de wigbevestiging aIleen de orientatie van de wig van belang 

is. Translatie-afwijkingen zullen geen invloed hebben op Lv' De tabel op de volgende pagina 

vat het eisenpakket voor de wigbevestiging nog eens samen. 
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Eisenpakket voor de wigbevestiging 

Type afwijking N auwkeurigheid wigbevestiging 

om dLv onder 2.5 [j.U11] te houden 

Tx ' Ty en Tz -

~ 8.3'10-3 [rad] 

~ 8.3'10-3 [rad] 

Rz 4.9'10-3 [rad] 

4.4 Maatregelen om de positioneringseisen af te zwakken 

De positioneringseisen die in paragraaf 4.2 en 4.3 zijn bepaald horen bij het systeem dat in 

paragraaf 4.1 is geschetst. Door het kiezen van een andere opzet, bijvoorbeeld wat betreft het 

lengtemeetsysteem, kunnen de positioneringseisen worden verzwakt. Bovendien zal de manier 

waarop de wigrefractometer straks zal worden gekalibreerd een invloed hebben op deze eisen. 

Om aan te geven welke aspecten een rol spelen bij het handhaven of verwerpen van bepaalde 

positioneringseisen zullen deze nu puntsgewijs worden behandeld. 

1) Door het lengtemeetsysteem in het middenvlak van de wig aan te brengen verdwijnt 

het eerste orde effect van de lokale rotatie-afwijking (~) van de rechtgeleiding. De 

invloed van deze fout is hiermee teruggebracht tot dezelfde orde als ~ en Rz van de 

rechtgeleiding. Deze verbetering ontstaat doordat nu vol gens het Abbe-principe wordt 

gemeten waardoor de arm van 50 [mm] geen invloed meer heeft. 
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2) De positioneringseisen zijn in principe absolute eisen. Wil men de waarde van Lv 

nauwkeurig kunnen berekenen uit de tophoek en de verplaatsing van de wig dan 

moeten de positioneringseisen in absolute zin gehandhaafd worden. M.a. w. de positie 

en orientatie van het rechtgeleiding/wig-systeem moeten vastgelegd worden t.o.v. de 

stralengang van de laserbundels. Het is echter ook mogelijk de wigrefractometer, nadat 

hij is gemonteerd, te kaIibreren aan een andere refractometer. Uit de kaIibratie voIgt 

dan de werkelijke waarde van Ly. De absolute positioneringseisen worden hierdoor 

afgezwakt tot relatieve positioneringseisen, aIleen de herhalingsnauwkeurigheid van 

het gemonteerde systeem is nog van belang. De positioneringseisen worden hierdoor 

herhalingsnauwkeurigheidseisen. 

3) Het is mogelijk aan de positioneringseisen te voldoen door het toevoegen van vorm

en plaatstoleranties aan de werktekeningen. Men kan echter ook achteraf op een 3D

meetmachine een aantal metingen doen aan de gemonteerde wigrefractometer. De 

verkregen resultaten kunnen dan omgerekend worden tot een waarde voor Lv' Het 

geven van vorm- en plaatstoleranties Ieidt, evenaIs het nameten op een 3D-meetmachi

ne, tot een bepaald kostenplaatje. Welke methode de gunstigste is is moeilijk aan te 

geven. Gezien de relatief lage nauwkeurigheidseisen lijkt het geven van vorm- en 

plaatstoleranties, zeker bij serieproduktie, de voorkeur te hebben. 

4) Het is mogelijk het ontwerp van een aantal instelmogelijkheden te voorzien, bijvoor

beeld om de haaksheidseisen van de rechtgeleiding te laten vervaIlen. Men zaI dan 

achteraf echter weI een procedure moeten volgen om de rechtgeleiding uit te richten 

t.o.v. de laserbundels. Dit leidt echter weer tot het uitvoeren van metingen, bijvoor

beeld op een 3D-meetmachine, zodat het toepassen van deze methode minder zinvol 

lijkt. 
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5. Het ontwerp 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het concrete ontwerp van de wigrefractometer besproken. Allereerst 

zijn voor een aantal deelsystemen principe oplossingen bedacht. Bij 'deelsystemen' valt hier 

te denken aan: frame, rechtgeleiding, wig, wigophanging, optiekhouders enzovoort. Elk 

deelsysteem kent een aantal verschillende ontwerpoplossingen. Door de verschillende 

oplossingen van de deelsystemen te combineren ontstaat een groot aantal oplossingen voor 

het totaalontwerp. Men tracht het beste ontwerp vaak te vinden door het toekennen van punten 

aan de verschillende mogelijke oplossingen voor elk deelsysteem. De hoogst scorende 

deelsystemen worden dan gekoppeld. Een probleem hierbij is echter het feit dat niet alle 

deelsystemen met elkaar kunnen worden gekoppeld. Bovendien is het zoeken naar criteria die 

worden beoordeeld (bijv. prijs, eenvoud, ergonomie, maakbaarheid, nauwkeurigheid etc.) een 

subjectief gebeuren, evenals het toekennen van de punten zeif. Het is derhalve zeer moeilijk 

het ontwerpproces in regels vast te leggen. De grote hoeveelheid aan invloedsfactoren moet 

langzamerhand gaan 'leven' voor de ontwerper. Het grootste gedeelte van het ontwerpproces 

zal daarom berusten op gedachtenexperimenten van de ontwerper. 

In het nu volgende zullen de definitieve ontwerpoplossingen van de meest belangrijke 

deelsystemen worden besproken. De voor de deelsystemen relevante ontwerpeisen zullen 

worden aangegeven en zonodig nader worden toegelicht. Van de onderdelen zijn 3D

tekeningen en werktekeningen beschikbaar. Bovendien is een 3D-samenstellingstekening en 

een aantal exploded-viewtekeningen van het totaalontwerp gemaakt. De 3D-samenstellingste

kening, de exploded-viewtekeningen en de meest relevante 3D-onderdelentekeningen zijn 

ondergebracht in een aparte tekeningenmap, welke bij dit verslag is gevoegd. De werktekenin

gen en de overige 3D-onderdelentekeningen zijn aanwezig bij de afdeling Presicion 

Engineering. Er dient te worden opgemerkt dat de vorm van sommige onderdelen in het 

prototype enigszins afwijkt van het ontwerp, dit vanwege produktietechnische redenen. De 

voor de werking relevante maten zijn echter niet veranderd. Op de volgende pagina is een 

foto van het gebouwde prototype afgedrukt. 
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Het gebouwde prototype ziet er als voIgt uit: 

Foto: H. van der Burgt. 
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5.2 Het instelmechanisme voor het polarisatie- en het atbuigprisma 

In hoofdstuk 2 is de optiek-configuratie van de wigrefractometer besproken; een 'vlakke 

spiegel interferometer'. Hierin vormt het polarisatieprisma in feite het 'hart' van de 

interferometer. De S- en de P-bundel worden door dit onderdeel gescheiden. De opstelling van 

de verschillende optiek-componenten vereist een zekere positie- en orientatienauwkeurigheid. 

De hoek die de S- en de P-bundel t.p.v. de receiver met elkaar maken mag nl. niet te groot 

zijn, dit in verband met het behouden van voldoende zichtbaarheid van het inteferentiesignaal. 

Afwijkingen in de optiek -configuratie kunnen deze hoek beInvloeden. De genoemde 

nauwkeurigheid is een belangrijke ontwerpeis voor het ontwerpen van de optiekhouders. 

Om de vereiste nauwkeurigheden te achterhalen moet het bundelverloop bij kleine positie- en 

orientatie-afwijkingen van de verschillende optiek-componenten worden geanalyseerd. Een 

dergelijke analyse heb ik tijdens mijn onderzoekopdracht [4] reeds uitgevoerd voor de op de 

TUE aanwezige blokrefractometer, welke dezelfde optiek-configuratie bezit. De aanpak berust 

op het modelleren van de optiek-onderdelen als vlakken in de ruimte. Het bundelverloop 

wordt gemodelleerd door lijnen (de laserbundels) te snijden met deze vlakken (de optiek

onderdelen). Door nu aan de vlakken kleine positie- en orientatie-afwijkingen aan te brengen . 
kan de beYnvloeding van het bundelverloop worden bepaald. Deze analysetechniek is 

eenvoudig uit te voeren met standaard bewerkingen uit de lineaire algebra. Hiertoe is het 

matrixgeorienteerde pakket MATLAB gebruikt. De analysemethoden en de resultaten van de 

analyse zijn uitvoerig door mij beschreven in [4]. 

Uit de analyse volgen de ontwerpeisen voor de polarisatie- en atbuigprismahouder. Om 

voldoende zichtbaarheid van het interferentiesignaal te garanderen mag de hoek tussen de 

beide bundels maximaal 30" of weI 1.5'10-4 [rad] zijn [3]. Dit resulteert in een tweetal eisen 

voor de orientatie van het atbuigprisma (AP) t.o.v. het polarisatieprisma (PP). De figuur op 

de volgende pagina toont het gehanteerde assenstelsel. 
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Figuur 5.1: Het assenstelsel van de interferometer 

5. Ret ontwerp 
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Ontwerpeisen: 1) Hoekfout tussen AP en PP rond de z-as maximaal 1.9'10-5 [rad] 

2) Hoekfout tussen AP en PP rond de a-as maximaal 2.6'10-5 [rad] 

Aan de hand van bovenstaande eisen kan een ontwerp worden gemaakt voor de AP- en PP

houder. De vereiste hoge nauwkeurigheid (4 it 5") in orientatie tussen beide onderdelen is in 

feite een parallelliteitseis voor de beide werkzame vlakken van AP en PP. Deze eis maakt het 

noodzakelijk dat er instelmogelijkheden zijn voor de hoeken rond de z- en de a-as. Bovendien 

dient de gemaakte ins telling na fixatie stabiel te blijven, ook bij veranderende temperaturen. 

Een en ander heeft geleid tot het ontwerp van de 'APIPP houder'. 

Relevante tekeningen: I, III en 18 (Stuknummer 65) 

Bespreking van het ontwerp: 

1) De houder is uit een stuk aluminium vervaardigd d.m.v. draadvonken. Met deze techniek 

is het mogelijk op geschikte plaatsen gatscharnieren aan te brengen. De gatscharnieren 

zorgen voor de gewenste instelmogelijkheden. De 3D-detailtekening (18) loont de 

ligging van deze gatscharnieren. 
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2) Onderstaande schets toont de afzonderlijke gatscharnieren voor resp. de instellingen rond 

de z-as en rond de a-as. 

A 
A-A 

A 

Z-QS 0.-0.5 

Figuur 5.2: De gatscharnieren t.b.v. de prisma-instellingen 

3) De gatscharnieren zijn berekend op een maximaal toe te laten instelhoek. Als eis is 

gesteld dat de gatscharnieren minimaal 10 hoekverdraaiing moeten toelaten, waardoor 

een totaal instelgebied van 20 ontstaat. Met de formuies voor gatscharnieren uit [8] 

kunnen de afmetingen van de gatscharnieren worden bepaaid. Hierbij is uitgegaan van 

een damdikte van 0.4 [mm]. De diameter van het gatscharnier is dan als voIgt te 

bepalen: 

t(8 

"IV'V " 0.58.'V.E.J ~ ,. D " h· [O.5:;.E J 
- h = 0.40 [mm] 

'V = 10 
"" 1.75'10-2 [rad] 

E = 7'104 [Nlmm 2] 

0"'If\lI = 150 [Nlmm 2] 

:::. D = 0.4· [°.58'1.75'10-
2 

'7'10
4J = 9.0 [mm] 

150 
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De berekende gatdiameter (D) geldt wanneer het gatscharnier zowellinks als rechts van 

de dam dezelfde gatdiameter heeft. De hier toegepaste gatscharnieren hebben aan een 

kant echter een oneindige diameter. De benodigde gatdiameter aan de andere zijde voIgt 

dan uit [8]: 

[ J

-1 
2 1 2 1-1 

»- D1 = - - - = (- - -J = 4.5 [mm] 
D D2 9 00 

De benodigde gatdiameter voor de toegepaste gatscharnieren wordt dus 4.5 [mm]. In het 

ontwerp is gekozen voor een gatdiameter van 5.0 [mm] zodat de maximaal optredende 

buigspanning (O'lJIlII) onder 150 [N/mm2] blijft. 

4) Het polarisatieprisma wordt in de houder bevestigd door het met een zijvlak tegen een 

wand van de houder te lijmen. Het atbuigprisma wordt tegen het schuine instelvlak van 

de houder gelijmd. De lijmverbindingen zijn kinematisch bepaald uitgevoerd door 

gebruik te maken van drie kleine dotjes lijm voor een verbinding. Er dient te worden 

opgemerkt dat op het atbuigprisma geen lijm mag worden aangebracht op de plaatsen 

waar de laserbundels worden afgebogen, hierdoor zal nL de atbuiging van de laserstralen 

worden belnvloed. 

5) De beide gatscharnieren worden aanvankelijk helemaal opengebogen door het 

aanbrengen van veertjes (zie stuknummers 69 en 81 in tekening ITI). Door bij het 

uitvonken van de houder in aanslagen te voorzien wordt de maximale hoek op 10 

begrensd waardoor de gatscharnieren niet overbelast kunnen worden. 

6) De instelling rond de z-as wordt gemaakt door boven op de houder te drukken. Dit 

gebeurt door twee veertjes (stuknummer 13 en 14 in tekening IT). De aanvankelijk 

opengebogen houder kan nu worden dichtgedrukt tot de gewenste stand. De veertjes 

worden ingedrukt m.b.v. twee stelschroeven met spoed P. Door het verdraaien van de 

stelschroeven kan een kracht worden aangebracht die de instelling verzorgt. Het is op 

deze manier mogelijk om een hele kleine overbrengingsverhouding te creeren tussen de 
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tlB 

hoekverdraaiing van een stelschroef (<p) en de hoekverdraaiing tussen afbuigprisma en 

polarisatieprisma (\fI). Door het geschikt kiezen van de veerstijtheden van beide veertjes 

kan een grofinstelling (stijve veer) en een fijninstelling (slappe veer) worden gemaakt 

binnen een zeer kleine ruimte. De overbrengingsverhoudingen van de grof- en de 

fijninstelling worden m.b.v. momentenevenwicht als voIgt berekend: 

[3 

12 

c2 

Figuur 5.3: Instelling z-as 

MIS = -CI·ul·i. = -c1'lJr*[/ 

M2S = cz'(uz u1,!z)'12 = cz'('Pz';: -lJr·[z)'lz 

M3S = C3'(U3 - ul,~)'13 = C3'(q>3*;: -lJr'[3)'13 

M",s "" -k .. ·lJr 

I:Ms = 0 :> MIS + M2S + M3S + M,s = 0 

tV p·c ,! 2 2 
= 

q>2.
3 

'" 0 21t . (k,,,, 2 2 
+ cI'll + c2 '12 + C3 *l;) 

~ P'C ·l 3 3 = 

CP3.
2 

21t ·(k •• 2 2 
+ c3 *l;) 0 + cI'll + c2 'lz 

Uit bovenstaande formules bljjkt dat de overbrengingsverhouding van de hoekinstelling 

afuankelijk is van: 

1) De veerstijfheden: c1 = 2·540 = 1080 [N/m], c2 = 100 [N/m] en c3 = 890 [N/m] 

2) De rotatiestijtheid van het gatscharnier [8): k'l"Jf = 4.2 [Nmlrad] 

3) De afstand tot het gatscharnier: 11 = 12.5 [mm], 12 = 13.8 [mm] en 13 = 21.8 [mm] 

4) De spoed van de stelschroeven: P = 0.80 [mm] 

Invullen van deze waarden levert: 

= 3.65'10-5 [-] = 5.14*10-4 [-] 
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Neemt men een instelnauwkeurigheid van de stelschroeven aan van 10° dan kan de hoek 

tussen AP en PP ('If) met een resolutie van 6.4.10-6 [rad] worden ingesteld, hetgeen 

voldoende is volgens ontwerpeis 1). 

7) De instelling rond de a-as gebeurt volgens hetzelfde principe als de instelling rond de 

z-as. Nu is echter niet voorzien in een grof- en een fijninstelling, het hele instelgebied 

wordt door een veer (stuknummer 17 in tekening I) bestreken. Dit is mogelijk door een 

relatief slappe veer te kiezen die over een groot bereik kan worden uitgerekt. Toepassing 

van momentenevenwicht levert de overbrengingsverhouding: 

tlB 

MIS = -C1'u1'1 = -c1,tJr'12 

M2S = C2'(U2 u1)'1 = C2 '(q>2' 2: -tJr'I)'1 

MtS = -k •• tJr 

~Ms = 0 » MIS + M2S + MtS = 0 

tJr = ____ P_'c_2_,I __ _ 

Figuur 5.4: Instelling a-as 

Vit bovenstaande formules blijkt dat de overbrengingsverhouding van de hoekinstelling 

ook nu afhankelijk is van: 

1) De veerstijfheden: c1 = 760 [N/m] en c2 = 230 [N/m] 

2) De rotatiestijfheid van het gatscharnier [8]: k'lf'll = 4.3 [Nmlrad] 

3) De afstand tot het gatscharnier: 1 = 12.9 [mm] 

4) De spoed van de stelschroeven: P = 0.50 [mm] 

Invullen van deze waarden levert: 

..!.. = 5.29'10-5 [-] 
CP2 
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Neemt men een instelnauwkeurigheid van de stelschroeven aan van 10° dan kan de hoek 

tussen AP en PP (cp) met een resolutie van 9.2'10-6 [rad] worden ingesteld, hetgeen 

voldoende is volgens ontwerpeis 2). 

8) De gemaakte instellingen rond de z-as en de a-as dienen gefixeerd te worden. De fixatie 

moet zodanig zijn dat de gemaakte instelling hierdoor zo min mogelijk wordt verstoord. 

De instelling rond de z-as wordt gefixeerd door het klemmen van een dunne strip 

(stuknummer 74 in tekening III) over de ingestelde delen. Op deze manier wordt de 

vrijheidsgraad in langsrichting van de strip met hoge stijtheid vastgelegd; hetgeen ook 

gewenst is. Bovendien blijft belnvloeding van de instelling beperkt door de buigslapte 

van de strip. De hoogkantige stijfheid van de strip zal, vanwege de gekozen klemmetho

de, geen nadelige gevolgen hebben zodat de strip niet tweezijdig hoeft te worden 

voorzien van gatscharnieren (insnoeren). Figuur 5.5 geeft de klemmethode voor de z-as 

weer. 

Blo.dveer 

Figuur 5.5: Fixatie z-as Figuur 5.6: Fixatie a-as 

l,./erkZo.o.M vlo.k 
0. fbulgprlsl"lo. 

9) De instelling rond de a-as wordt gefixeerd door het trekstaafje (stuknummer 70 in 

tekening ill) te klemmen tussen twee bladveren. De langsrichting van de trekstaaf wordt 

hiermee stijf vastgelegd. De belnvloeding van de instelling wordt zo klein mogelijk 

gehouden door de buigslapte van de bladveren. Ook nu zal de hoogkantige stijtheid van 

de bladveren niet nadelig zijn vanwege de gekozen klemmethode. In figuur 5.6 is de 

klemmethode voor de a-as weergegeven. 
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10) Om temperatuurvariaties niet te laten doorwerken in de gemaakte hoekinstellingen 

dienen er zo weinig mogelijk temperatuurgradienten in de houder op te treden. Hiertoe 

dient het houdermateriaal een hoge warmtegeleidingscoefficient te hebben. hetgeen het 

geval is voor aluminium. Temperatuurschommelingen leiden nu weI tot uitzetten van de 

houder maar vormafwijkingen t.g.v. gradienten zullen tot een minimum beperkt blijven. 

De hoekinformatie tussen AP en PP blijft door deze vormvastheid goed behouden. Men 

dient er weI op te letten dat de klemstrip en de trekstaaf (stuknummers 74 en 70 in 

tekening ill) van hetzeIfde materiaal worden gemaakt dan de houder. Dit om verschillen 

in uitzettingscoefficient te voorkomen waardoor, bij temperatuurvariaties, hoekfouten 

worden geYntroduceerd. 

5.3 De rechtgeleiding en de slaglengte 

De wig dient door de laserbundels te worden bewogen. Hoofdzaak hierbij is dat precies 

bekend is hoeveel de weglengte door vacuUm verandert bij verplaatsing van de wig. In 

hoofdstuk 4 is berekend dat de rechtgeleiding aan een zestal eisen moet voldoen. Een viertal 

van deze eisen gelden in de begin- en in de eindstand zodat in totaal tien mogelijke 

foutenbronnen ontstaan. De berekende maximaal toelaatbare afwijkingen zijn elk afzonderlijk 

goed voor een fout van 1 -10-8 [-] in de brekingsindexmeting. Om bij een combinatie van 

afwijkingen niet boven een fout van 1-10-8 [-] uit te komen dienen de eisen een factor ../10 

te worden aangescherpt, mits men onderlinge onafuankelijkheid aanneemt. Dit resulteert in 

de volgende ontwerpeisen: 

Ontwerpeisen: 1) Haaksheidsafwijking Sy maximaal 2.6-10-3 [rad] 

2) Haaksheidsafwijking Sz maximaal 1.9-10-3 [rad] 

3) Lokale translatie-afwijking Ty maximaal 0.5 [fHIl] 

4) Lokale rotatie-afwijking Rx maximaal 1.1-10-5 [rad] 

5) Lokale rotatie-afwijking Ry maximaal 1.2 -10-3 [rad] 

6) Lokale rotatie-afwijking Rz maximaal 1.4-10-3 [rad] 
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De ontwerpeisen zijn gebaseerd op het assenstelsel uit figuur 4.1. Let erop dat dit assenstelsel 

verschilt van het in paragraaf 5.2 gehanteerde assenstelsel. De exacte betekenis van de 

afwijkingen is uitgewerkt in paragraaf 2 van hoofdstuk 4. De ontwerpeisen 5) en 6) zijn 

dermate laag dat ze geen speciale aandacht behoeven. Elke enigszins acceptabele rechtgelei

ding zallokale rotatie-afwijkingen hebben die beter zijn dan de geeiste waarden. De aandacht 

dient derhalve uit te gaan naar de eisen 1) tim 4). 

Relevante tekeningen: I en IT 

Bespreking van het ontwerp: 

1) De rechtgeleiding is uitgevoerd als twee boven elkaar liggende assen (stuknummers 4 

en 5 in tekening I) waartussen een 'wagentje' loopt. Dit wagentje is de te bewegen wig 

zelf. In tekening IT is te zien dat het wagentje met 4 loopwielen over de onderste 

geleidingsas beweegt, waardoor 4 vrijheidsgraden zijn vastgelegd. Er resteert nu nog een 

ongewenste rotatievrijheidsgraad die wordt vastgelegd door een loopwiel tegen de 

bovenste geleidingsas te plaatsen. Hierdoor onstaat een kinematisch bepaalde 

rechtgeleiding. Onderstaande schets geeft de rechtgeleiding schematisch weer. 

Figuur 5.7: De rechtgeleiding 

2) Het loopwiel dat de rotatievrijheidsgraad tegen de bovenste geleidingsas vastlegt is 

voorzien van een instelmechanisme (stuknummer 25 in tekening 8 en IT). Dit bestaat uit 

een hefboom met een gatscharnier. Hierdoor is het mogelijk de wig voldoende 

nauwkeurig uit te richten wat betreft rotatie rond de y-as. Ontwerpeis 1) is hiermee 

opgelost. Mocht de bovenste geleidingsas niet recht boven de onderste staan dan kan de 
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optredende fout met het instelmechanisme worden gecorrigeerd. Het gatscharnier is 

hetzelfde gedimensioneerd als de gatscharnieren in de APIPP-houder zodat rotaties tot 

10 mogelijk zijn. 

3) De ligging van de onderste geleidingsas bepaalt de afwijking Sz. Omdat de haaksheids

eis geldt t.o.v. de niet materieel aanwezige laserbundels moet gezocht worden naar een 

andere geschikte referentie. Deze wordt gevonden in de vlakke spiegel. De laserbundels 

worden hier immers op uitgericht. De onderste geleidingsas en de vlakke spiegel worden 

beiden bevestigd op een zgn. 'basisplaat' (stuknummer 1 in tekening I). Door de 

oplegvlakken van de geleidingsas in de basisplaat uit te richten t.o.v. de gefreesde kamer 

voor de spiegelbevestiging is ontwerpeis 2) makkelijk te halen. De eis wordt reeds 

gehaald indien de oplegvlakken van de geleidingsas minder dan 0.38 [mm] (= 

aslengte·Sz) uit de baak staan met de gefreesde kamer voor de spiegelbevestiging. 

Gezien de geringe eis is bet opnemen van een bijbehorende tolerantie in de werkteke

ning van de basisplaat zelfs overbodig. 

4) De ontwerpeis m.b.t. Rx is gebaseerd op de aanname dat de meting van de verplaatsing 

plaatsvindt onder de wig. Hierdoor ontstaat een Abbe-effect dat leidt tot een relatief 

hoge eis voor lokale rotatie-afwijkingen rond de x-as. In dit ontwerp is de plaats van de 

lengtemeting aangepast om deze invloed te voorkomen. De lengtemeting wordt aan de 

voorkant van de wig uitgevoerd. De Abbe-arm is hiermee tot nul gereduceerd waardoor 

de afwijking Rx geen invloed meer beeft. Ontwerpeis 4) is hiermee ondervangen. 

5) De 'lengtemeting' bestaat nit het creeren van een goed reproduceerbare verplaatsing van 

de wig. V oor de brekingsindexmeting is immers aIleen de slaglengte van belang; bet 

complete verloop van de verplaatsing is niet relevant. Om een goed reproduceerbare 

slaglengte op een eenvoudige manier te kunnen maken is gekozen voor een zgn. 

'aanslagraam' (stuknummer 55 in tekening II). Dit raam is op de onder 4) beschreven 

plaats aangebracht Lv.m. bet vermijden van Abbe-effecten. Het raam bezit twee 

cilindervormige wanden, de aanslagen. Tijdens het verplaatsen van de wig beweegt bet 

raam mee. Tussen bet raam is een vast opgesteld element aangebracht; de 'aanslag' 

(stuknummer 21 in tekening I). Dit element is aan beide zijden voorzien van een 
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cilinderoppervlak. Bij beweging van de wig naar een uiterste stand zal het raam aftasten 

tegen de aanslag, waarbij een puntcontact tot stand wordt gebracht. Het puntcontact 

wordt gevormd door twee cilinders, van raam en aanslag, waarvan de assen loodrecht 

op elkaar staan. Onderstaande schets geeft een en ander weer. 

Vo.ste wereld 

+ 

Ao.nslo.g Ao.nslo.gro.o.l"l 

Figuur 5.8: Het vastleggen van de slaglengte 

6) Om een goede reproduceerbaarheid te garanderen moet de aftastkracht telkens constant 

worden gehouden. Dit gebeurt door het kiezen van een elastisch element in de 

aandrijving. Hier wordt later in dit hoofdstuk nog op teruggekomen. De aan te brengen 

aftastkracht moet een goed puntcontact opleveren. Onder' goed' wordt hier verstaan een 

puntcontact met een voldoende hoge Hertze spanning (O'Hz). Dit garandeert nL een zo 

hoog mogelijke stijiheid (cc) van het contact, hetgeen voor de dynamische eigenschap

pen van de wigrefractometer van belang is. Bovendien zal dan de indrukking (0) weinig 

varieren met een variatie in de aftastkracht waardoor een goed reproduceerbare 

slaglengte ontstaat. De dimensionering van het contact is in bijlage VI berekend. De 

contactkracht is hierbij op 5 [N] vastgesteld. Dit leidt tot de volgende resultaten: 

tLB 

O'Hz = 441 [N/mm2]; 0 = 0.86 [/Jll1]; Cc = 8.7-106 [N/m] 

De Hertze spanning is niet echt hoog, men zou een spanning van 1000 a 2000 [N/mm2] 

kunnen toelaten. Omdat bij deze toepassing sprake is van een telkens opnieuw tot stand 

brengen van het contact zal een lagere waarde echter gunstiger in verband met het 

optreden van vermoeiingsverschijnselen in het puntcontact. 
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7) De berekende contactstijiheid (cc) bepaald hoeveel de indrukking (0) varieert met de 

contactkracht (~O = ~/cc). Wordt voor de variatie in de contactkracht 10% van de 

totale contactkracht gekozen dan ontstaat een afwijking in de indrukking van 0.06 [flIIl]. 

Deze variatie is aanzienlijk kleiner dan de geeiste 0.5 [flIIl] volgens ontwerpeis 3). 

8) Behalve de reproduceerbaarheid van de contacten wordt de slaglengte ook beYnvloed 

door temperatuurvariaties van het raam en van de aanslag. Ben gelijke temperatuurveran

dering van raam en aanslag zal in principe een fout in de slaglengte introduceren. De 

dikte van de aanslag is immers veel kleiner dan de lengte van het raam. Om toch over 

een groot temperatuurtraject een vaste slaglengte te garanderen kan men kiezen voor 

materialen met verschillende uitzettingscoefficient voor raam en aanslag. De verhouding 

tussen de werkzame lengte van het raam en de dikte van de aanslag is 9.3. Door nu 

materialen te kiezen met eenzelfde verhouding tussen de uitzettingscoeffienten kan 

compensatie worden toegepast. Het raam wordt dan gemaakt van materiaal met een 9.3 

keer lagere uitzettingscoefficient dan de aanslag. Ben geschikte keuze blijkt te zijn: 

raam: INVAR met (linv = 1.1 [flrnl(mK)]; 

aanslag: RVS met (lRVS = 10.2 [flrnl(mK)] 

:> (lRVS/(linv = 10.211.1 = 9.3 [-] 

Let erop dat er meerdere soorten INV AR en RVS bestaan met verschillende uitzettings

coefficienten. Om de compensatie goed te laten verlopen dient hier bij de materiaalkeuze 

op te worden gelet. 

9) Ben temperatuurverschil tussen raam en aanslag zal een bijdrage leveren aan de fout in 

de slaglengte (~S). Uitgaande van de uitzettingscoefficienten onder 8) en een 

temperatuurverschil van 0.5 [0C] wordt dit: 

tiB 

De waarde ~S = 0.031 [flIIl] is een orde lager dan de ontwerpeis van 0.5 [flm] zodat 

temperatuurverschillen van 0.5 [0C] tussen raam en aanslag de nauwkeurigheid niet 

ernstig zullen aantasten. 
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10) De 5 Ioopwielen dienen op de geleidingsas te worden voorgespannen. Dit gebeurt door 

het aanbrengen van 2 extra aandrukwielen. De positie van deze aandrukwielen is in 

tekening IT terug te vinden. De aandrukwielen zijn via twee parallelle bladveren 

(stuknummer 27 in tekening IT) verbonden met het 'wagentje'. Deze constructie maakt 

een radiale beweging van de aandrukwie1en t.o.v. de bovenste geleidingsas mogelijk. 

AIle andere vrijheidsgraden zijn onderdrukt. Door een veer in het midden onder de 

aandrukwielen te Iaten aangrijpen (stuknummer 43 in tekening IT) kan het geheel onder 

voorspanning worden gezet. Dit ziet er schematisch als voIgt uit: 

Figuur 5.9: Voorspannen rechtgeleiding 

F v = voorspankracht = 40 [N] 

Fv: (JHz = 1290 [N/mm2] 

F /../2: (JHz = 1150 [N/mm2] 

F /2: (JHz = 1020 [N/mm2] 

11) In verband met de gevoeligheid voor trillingen uit de omgeving zijn de eigenfrequenties 

van de wigrefractometer belangrijk. In principe kunnen 6 verschillende situaties bekeken 

worden, te weten: translatietrillingen in x- y- en z-richting en rotatietrillingen om de x

y- en z-as. Van deze trillingsvormen is de translatietrilling in de bewegingsrichting van 

de wig verreweg de meest kritische omdat: 

tLB 

- De eigenfrequentie wordt bepaald door de stijfueid van het puntcontact. Deze is 

relatief laag t.O.v. de overige stijfueden. 

- Trillingen in de bewegingsrichting van de wig hebben rechtstreeks invloed op de 

weglengte door vacuum van de laserbundels waardoor meetfouten ontstaan. 

Het bepalen van de eigenfrequenties zal daarom beperkt blijven tot translatietrillingen 

in de bewegingsrichting van de wig. Met name wanneer de wig in een uiterste stand 

staat is een hoge eigenfreqeuntie in de bewegingsrichting van de wig gewenst. Op dit 
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moment wordt nl. de meting uitgevoerd en wanneer de wig dan in trilling komt ontstaat 

een andere slaglengte. De eigenfrequentie die in een uiterste stand optreedt wordt 

bepaald door de stijfbeid van de aanslag, van het puntcontact en van de strip waaraan 

de loopwielen zijn bevestigd (stuknummer 24 of 25 in tekening II). Onderstaande schets 

toont deze situatie. De benodigde afmetingen voor de uitgevoerde berekening volgen uit 

de werktekeningen. 

ru 
C -

2 

\Jig 

~ 

T rllllogsrichting 

Figuur 5.10: Eigenfrequentie 

f = _1 • J Ctot ; 
27t mwig 

1 1 1 1 = + - +-
Ctot cl Cc c2 

Cl = _19_2_'E-:::-1_'I_1 = 192'2'10
11

'5.3-10-
11 = 2.5-108 [Nlm] 

11
3 0.023 

3'E2'I2 3'7'1010'1.8-10-9 7 
c2 = -- = = 8.1,10 [Nlm] 

1/ 0.01673 

Cc = contactstijfheid = 8.7-106 [Nlm] 
mwig = massa wig := 0.7 [kg] 

:. Ctot = 7.6'106 [Nlm]; f = 525 [Hz] 

De berekende laagste eigenfrequentie in de eindstand(en) van de wig in de langsrichting 

van 525 [Hz] is voldoende hoog om trillingsinvloeden uit de omgeving te weerstaan. De 

stijfbeid van het puntcontact blijkt de bepalende factor te zijn. De buigstijfbeden van 

aanslag en strip, cl resp. c2' hebben slechts een geringe invloed. 

De bier berekende eigenfrequentie geldt in principe slechts in een uiterste stand van de 

wig. In de andere uiterste stand zal de langsstijfbeid van het aanslagraam immers nog 

een zekere slapte introduceren. Berekening leert dat deze langsstijfbeid 3'108 [N/m] 

bedraagt. Deze waarde is veel groter dan de reeds berekende Ctot' Men mag daarom in 

beide uiterste standen uitgaan van een gelijke eigenfrequentie van 525 [Hz]. 
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5.4 De wig 

De wig vormt het hart van de refractometer. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat met name de 

wigvensters kritisch zijn in het gehee1. Er werden hoge eisen gesteld aan de eigenschappen 

van het glas. Ook werd duidelijk dat kleine spanningen in de vensters reeds aanleiding kunnen 

zijn voor significante afwijkingen (zie bijiage I). Dit gegeven is van belang voor de 

constructie van de wig. De wigvensters zullen op een driehoekig tussenlichaam moeten 

worden bevestigd zonder spanningen in de vensters te introduceren. Bovendien moet het holle 

tussenlichaam een vacutimdichte verbinding vormen met de wigvensters. De twee 

ontwerpeisen liggen hiermee vast. 

Ontwerpeisen: I) Spanningsloze bevestiging van de vensters op het tussenlichaam 

2) Vacutimdichte verbinding tussen vensters en tussenlichaam 

Relevante tekeningen: 10, 11 en II 

Bespreking van het ontwerp: 

1) Het tussenlichaam is uit dezelfde glassoort vervaardigd als de wigvensters. Dit is nodig 

om een geIijke uitzettingscoefficient tussen beide te garanderen. Bij ongelijke 

uitzettingscoefficienten zal door temperatuurveranderingen n1. een spanning in de 

wigvensters worden veroorzaakt. Om aan ontwerpeis 1) te voldoen dient het tussenli

chaam derhalve van hetzelfde materiaal te worden gemaakt. Het is echter niet nodig 

dezeIfde optische kwaliteit te eisen waardoor de prijs aanzienlijk lager ligt. 

2) Het tussenlichaam dient hoI te zijn voor het doorlaten van de P-bundel. Men kan kiezen 

voor een grote holte of voor twee kleinere holten. De tweede optie is gekozen omdat de 

wigvensters dan ook in het midden worden ondersteund. Bij het vacutimpompen van de 

wig zullen de vensters veel minder doorbuiging vertonen. De beide hoiten zijn via twee 

sIeufjes met elkaar doorverbonden zodat, vacutimtechnisch gezien, slechts sprake is van 

een holte. 
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3) De wigvensters zijn op het tussenlichaam gelijmd. De gebruikte lijmsoort dient enige 

elasticiteit te bezitten om ervoor te zorgen dat tijdens het uitharden van de lijm geen 

spanningen in het glas worden gerntroduceerd. Bovendien zullen kleine temperatuurver

schillen tussen de wigvensters en het tussenlichaam dan Minder spanningen veroorzaken. 

Ontwerpeis 1) wordt hiermee zoveel mogelijk benaderd. 

4) De lijm dient een vacutimdichte verbinding te verzorgen waardoor aan ontwerpeis 2) 

wordt voldaan. Er zal in de praktijk moeten worden getoetst of dit werkelijk het geval 

is. Eventueel zal met meerdere lijmsoorten moeten worden geexperimenteerd. 

5) De wigvensters dienen voldoende vlak te zijn om ervoor te zorgen dat het (vlakke) 

golffront van de laserbundels niet te sterk wordt verstoord. Hiertoe wordt een eis t.a.v. 

de vlakheid van de vensters opgelegd. De vensters dienen een vlakheid van 1J1O te 

bezitten over het totale oppervlak. Dit garandeert een veel kleinere (lokale) afwijking 

over het gebiedje waar de laserbundel het glas doorsnijdt. De vlakheid van de 

wigvensters is gemeten met een Fizeau interferometer. De resultaten hiervan zijn 

opgenomen in bijlage VII. Hieruit blijkt dat de vlakheidseis niet helemaal is gehaald; 

de totale vlakheid bedraagt ongeveer 1J3. De praktijk leert echter dat de lokale vlakheid 

van de wigvensters voldoende is voor een correcte werking van de wigrefractometer. 

5.5 De bevestiging van de wig op de rechtgeleiding 

De wig moet op de rechtgeleiding worden bevestigd. In paragraaf 5.3 is reeds aangegeven dat 

de wig als koppelstuk wordt gebruikt tussen de strippen waaraan de loopwielen zijn bevestigd. 

Nu zal worden aangegeven waarom dit is gebeurd. De wigbevestiging mag geen spanningen 

opleveren in de wigvensters. Bovendien mag de verbinding tussen wig en rechtgeleiding niet 

slap zijn om te voorkomen dat de wig gevoelig is voor trillingen. 

Ontwerpeisen: 1) Spanningsloze bevestiging 

2) Bevestiging dient voldoende star te zijn 
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Relevante tekeningen: 10 en IT 

Bespreking van bet ontwerp: 

1) Een rechtgeleiding bestaat normaal gesproken uit een wagentje waarop het te geleiden 

produkt (de wig) kan worden vastgezet. Om aan ontwerpeis 1) te voldoen moet dan een 

constructie met elastische elementen worden ontworpen. Het nadeel hiervan is dat 

ontwerpeis 2) dan in gevaar komt. In dit ontwerp is gekozen voor een andere aanpak. 

Het wagentje wordt nu gevormd door de wig aIs koppelstuk te gebruiken tussen de 

strippen met de loopwielen (stuknummers 24 en 25 in tekening IT). Zie schets. 

Figuur 5.11: Spanningsloze wigbevestiging 

2) Voordeel van de in 1) beschreven methode is dat de wig nu in aile richtingen 

spanningsloos kan uitzetten. De vrijheidsgraad die de rechtgeleiding openlaat wordt 

benut om de uitzetting van de wig op te vangen. Aan ontwerpeis 1) is nu voldaan. 

3) In het tussenlichaam worden twee wigpennen (stuknummer 36 in tekening IT) verlijmd. 

tlB 

Deze vormen het uitgangspunt voor de koppeling met de stuknummers 24 en 25. 

Doorleiding van de klemkracht vindt plaats door de wigpennen en niet door het glas. 

Glas is nl. niet in staat drukkrachten op te nemen; het springt dan zeer snel kapot. Om 

het glas zo goed mogelijk spanningsvrij te houden dient de lijmverbinding het stuiken 

van de wigpennen t.g.v. de klemkracht op te vangen. 
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4) Het enige niet starre element in de wigbevestiging is de lijmverbinding. Deze dient 

enigszins elastisch te zijn om uitzettingseffecten tussen het tussenlichaam en de 

wigpennen op te kunnen vangen. De lijrnlaag is echter slechts 0.2 [mm] dik zodat de 

verbinding toch als stijf wordt ervaren. Ontwerpeis 2) is hiermee verwezenlijkt. 

5.6 Het frame voor de bevestiging van de optiek-componenten 

In paragraaf 2 is het instelmechanisme voor het afbuig- en het polarisatieprisma besproken; 

de APIPP-houder. De interferometer bestaat echter uit meer optiek-onderdelen welke t.o.v. 

elkaar moeten worden gepositioneerd, te weten: een vlakke spiegel, een tripelspiegel, een Al4-

plaatje en een Al2-plaatje. De positionering van de A-plaatjes is niet kritisch, er worden geen 

hoge eisen aan gesteld. De positionering van de vlakke spiegel en de tripelspiegel t.o.v. de 

APIPP-houder is weI belangrijk. Wil men de laserbundels netjes door de interferometer, en 

dus door de wig, sturen dan zal een goede uitlijning tussen deze onderdelen nodig zijn. Voor 

het verkrijgen van een goed interferentiesignaal is de uitlijning minder belangrijk. 

Positioneringsfouten van de vlakke spiegel en de tripelspiegel t.o.v. de APIPP-houder zullen 

nl. geen hoekfout tussen de uittredende S- en P-bundel tot gevolg hebben. Goede 

positionering is uitsluitend vereist om de laserbundels netjes door de wig te kunnen krijgen. 

De wig is zo geconstrueerd dat de laserbundels een speling van 0.5 [mm] hebben met de 

wanden van het tussenlichaam van de wig. Wil men ervoor zorgen dat de laserbundels de 

wanden niet raken dan mag het bundelverloop niet meer dan deze 0.5 [mm] afwijken. 

De laserbundels zijn ongevoelig voor translaties van de vlakke spiegel. Rotaties van de vlakke 

spiegel rand de y- en de z-as (assenstelsel: figuur 5.1) beYnvloeden het bundelverloop weI. 

Stelt men dat bij een orientatiefout van de vlakke spiegel de invallende en de gespiegelde 

laserbundel niet meer dan 0.30 [mm] uit elkaar mogen gaan over de afstand tussen de APIPP

houder en de vlakke spiegel dan kan m.b.v. de schets op de volgende pagina de toelaatbare 

hoekfout worden bepaald. 
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AP vs 

'---lPP 

2h ::= d ; d = 0.30 [mm]; I = 150 [mm] 
I 

;a. h::=.!:.. = 0.30 = 1'10-3 [rad] 
21 2'150 

Figuur 5.12: Hoekfout vlakke spiegel 

De berekende toelaatbare hoekfout h geldt zowel voor de y- als de z-as. De vlakke spiegel 

zal dus op 1'10-3 [rad] nauwkeurig moeten worden uitgericht t.o.v. de APIPP-houder. De 

tripelspiegel is ongevoelig voor kleine rotatie-afwijkingen, uitsluitend translatie-afwijkingen 

in de x- en de z-richting (assenstelsel: figuur 5.1) zullen het bundelverloop belnvloeden. 

Neemt men een maximale fout in het bundelverloop van 0.1 [mm] als toelaatbaar dan leidt 

dit tot de volgende eis t.a.v. de positioneernauwkeurigheid van de tripelspiegel: 

AP 
Een fout t in de positie van de tripelspiegel leidt tot een fout 2t in het 

bundelverloop. Dit geldt voor zowel de fouten in x- als in z-richting. 

Om de fout in het bundelverloop kleiner te houden dan 0.1 [mm] moet 

de tripelspiegel derhalve tot op 0.05 [mm] worden gepositioneerd t.o.v. 

de APIPP-houder. 

TS Figuur 5.13: Positiefout tripelspiegel 

Bij de berekening van de toelaatbare afwijkingen in het bundelverloop is 0.3 [mm] toegekend 

aan de vlakke spiegel en slechts 0.1 [mm] aan de tripelspiegel. Dit is gedaan omdat de 

positineringseisen voor de tripelspiegel makkelijker zijn aan te houden dan voor de vlakke 

spiegel. De concrete ontwerpeisen voor de optiekbevestiging op het frame worden nu: 

Ontwerpeisen: 1) Hoekfout tussen APIPP-houder en vlakke spiegel rond y- en z

as maximaal 1 '10-3 [rad] 

2) Positiefout tripelspiegel in x- en z-richting maximaal 0.05 [mm] 

Relevante tekeningen: 1, I en III 
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Bespreking van het ontwerp: 

1) Als uitgangspunt voor het 'frame' is gekozen voor een 18 [mm] dikke aluminium plaat 

(stuknummer 1 in tekening I). Het materiaal aluminium verdient de voorkeur omdat door 

een goede warmtegeleidingscoefficient weinig temperatuurgradienten in de plaat zullen 

ontstaan, welke aanleiding zijn tot kromtrekken. Dit zal nl. de stand van met name de 

vlakke spiegel t.o.v. de APIPP-houder nadelig beYnvloeden. Bovendien is de massalbuig

stijfheid verhouding van een aluminium plaat lager dan van een stalen plaat hetgeen 

gewichtsbesparing oplevert. 

2) De APIPP-houder wordt in een kamer geplaatst welke in de basisplaat is gefreesd. 

Toleranties op de afmetingen van de APIPP-houder en op de uitgefreesde kamer zorgen 

voor een schuifpassing tussen beide onderde1en. De orientatie van de APIPP-houder 

wordt hierdoor vastgelegd. De vlakken 'A' en 'B' in werktekening 1 dienen verder als 

referentie voor het uitrichten van de andere componenten. 

3) De vlakke spiegel wordt m.b.v. de spiegelhouder (stuknummer 56 in tekening ill) op de 

basisplaat gemonteerd. Ook nu is er sprake van een uitgefreesde kamer. Deze kamer is 

voorzien van parallelliteitstoleranties t.o.v. de vlakken 'A' en 'B' die ervoor zorgen dat 

de vlakke spiegel, wat betreft orientatie, binnen 1.10-3 [rad] goed staat t.o.V. de APIPP

houder. Ontwerpeis 1) is opgelost door het toekennen van toleranties. 

4) De tripelspiegel wordt in een uitgefreesde ronde kamer geschoven. Deze kamer bevindt 

zich aan de onderkant van de basisplaat. Een kunststof aandrukring (stuknummer 83 in 

tekening ill) zorgt voor de nodige klemkracht op de schuine vlakken van de tripelspie

geL Door een positieve speling van 0.01 [mm] in de kamer en door de wijze van 

klemmen ontstaan bij temperatuurvariaties geen spanningen in de tripelspiegel, welke 

de laserbundels kunnen beYnvloeden. 

5) De tripelspiegel dient op 0.05 [mm] gepositioneerd te worden t.o.v. de APIPP-houder. 

Dit geldt in principe voor zowel de x- als de z-richting (assenstelse1: figuur 5.1). De eis 

betreffende de z-richting is echter overhodig. De laserstraal die het polarisatieprisma 
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wordt ingestuurd mag ter compensatie n1. enigszins in z-richting worden verschoven. 

Men dient er bij het uitrichten van het systeem aileen op te letten dat de ingestuurde 

laserstraaI zich boven het hart van de tripelspiegel bevindt. Hetgeen het gevaI is aIs de 

spots op de vlakke spiegel in een lijn liggen. De x-positie van de tripelspiegel moet weI 

aan ontwerpeis 2) voidoen. Hiertoe zijn aanslagvlakjes voor de APIPP-houder 

aangebracht in de basisplaat. De positie van de ronde kamer voor de tripelspiegel kan 

dan t.o.V. deze vlakjes worden vastgelegd (zie tekening 1). 

6) De basisplaat wordt voorzien van drie verstelbare poten waardoor een stabiele en 

eenduidige afsteuning naar de omgeving wordt gegarandeerd. Door de poten te verstellen 

is een hoogte-instelling van de wigrefractometer mogelijk van ongeveer 30 [mm]. Dit 

vergemakkelijkt het uitrichten van het systeem t.O.V. de benodigde laserlichtbron. De 

poten kunnen na de instelling met een borgmoer worden vastgezet (zie stuknummers 6 

en 7 in tekening I). 

5.7 De aandrijving 

De aandrijving moet ervoor zorgen dat de wig door de laserbundels wordt bewogen. Uit het 

voorgaande is duidelijk geworden hoe de rechtgeleiding en de slaglengte bepaIing zijn 

uitgevoerd. De aandrijving zal hiermee in overeenstemming moeten zijn. Het vastleggen van 

de slaglengte door de 'raamlaanslag' combinatie stelt aan de aandrijving de eis dat deze in 

de uiterste standen een constante contactkracht moet opleveren. De aandrijving moet 

bovendien weinig warmteproduktie opleveren om te voorkomen dat de metingen nadelig 

worden beYnvloed. Verder zijn er nog enkele wenselijkheden t.a.v. de aandrijving die ook aIs 

ontwerpeisen kunnen worden opgevat. Dit resulteert in de volgende punten: 

Ontwerpeisen: 1) Aandrijving elastisch in de uiterste standen (constante contactkracht) 

2) Lage warmteproduktie 

3) Zo eenvoudig mogelijke oplossing 

4) Zo goedkoop mogelijke oplossing wenselijk 
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Relevante tekeningen: 0, II en IV 

Bespreking van het ontwerp: 

1) Als aandrijving is gekozen voor een kruk-drijfstangmechanisme. De lagering van de 

kruk bevindt zich in de bovenste geleidingsas (zie tekening 0). De kruk wordt 

aangedreven door een wormlwormwiel overbrenging (i = 80) waarvan de worm 

rechtstreeks met een gelijkstroommotortje is gekoppeld. Tekening IV geeft een goed 

overzicht van de complete aandrijving. Schematisch ziet deze er als voIgt uit: 

'---Kruk 

'-----Drijfsto.ng 

Figuur 5.14: De aandrijving 

2) De voorste punt van het kruk-drijfstangmechanisme voert de uiteindelijke slag uit. In dit 

punt bevindt zich een gelagerde stift met een rond kogeltje (stuknummers 108 en 103 

in tekening IV). Dit kogeltje vormt de verbinding tussen de aandrijving en de te 

bewegen wig. 

3) De baan die het kogeltje, en dus de wig, beschrijft kan eenvoudig worden afgeleid. Met 

een constante hoeksnelheid (<p) wordt dit: 

X(<p) = 25cos(<p) + J52.52 - 252sin2(<p) [mm] 

25
2
$ sine <p )cos( <p) [msm] 

x(<p) = -25$sin(<p) - r======= 
J 52.52 - 252sin2( <p) Figuur 5.14a: Wigslag 
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Naarmate de drijfstang langer is zal de beweging meer op een cosinus gaan lijken. Om 

een indruk te krijgen van de beweging zijn grafieken afgedrukt van positie, snelheid en 

versnelling van de wig als functie van de hoek <p bij een hoeksnelheid <P = 21C15 [radls]. 

Positie, snelheid en versnelling van de wig bij 0.2 [omw/s] 
80.-----~-----.------,_----_.----_,------,_----_" 

x 
60 

:>< 20 

...... , 

""\\ 

, 
\ 

1 
40 

I 

-40 

-60~-----~------~----~------~----~----~------~ 

o 50 100 150 200 250 300 350 

tf' [graden] 

Figuur 5.15: Positie, snelheid en versnelling van de wig 

4) De slag die het kogeltje maakt is 50 [mm], de slaglengte die het raam voorschrijft is 

49.6 [mm]. Hierdoor zal het kogeltje in beide eindstanden van de wig verder willen 

bewegen dan het raam toelaat. Het kogeltje wordt opgenomen in stuknummer 45 (zie 

tekening 13 en II). Dit element zorgt ervoor dat het kogeltje in beide eindstanden zijn 

totale slag kan afmaken waarbij tevens een bepaalde veerkracht wordt opgeroepen. Deze 

veerkracht levert de reeds genoemde constante contactkracht van 5 [N] tussen aanslag 

en raam. Het principe van de constante contactkracht blijkt uit onderstaande schets: 

t(8 

F=10 N F=5 N 

Kogel tJe 

Figuur 5.16: De constante contactkracht 
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Het geareeerde huis zit vast aan de wig. Het kogeltje vormt de punt van de drijfstang 

van de aandrijving; het doorloopt de onder punt 3) afgeleide baan. Als de wig in zijn 

linker uiterste stand is aangekomen drukt het kogeltje de linker veer (F = 10 [N]) in. De 

reehter veer (F = 5 [ND helpt hierbij zodat het kogeltje de resulterende kracht van 5 [N] 

moet overdragen. In de reehter uiterste stand zal de reehter veer (F = 5 [N]) worden 

ingedrukt. De linker veer wordt begrensd door een aanslag en zal geen bijdrage leveren. 

Het kogeltje draagt ook nu de resulterende kracht van 5 [N] over. De wig wordt in de 

uiterste standen dus telkens met een kraeht van 5 [N] tegen de aanslagen gedrukt. Deze 

kraeht is nagenoeg constant omdat de veerweg klein is (0.2 [mm]) en de veerstijfheden 

laag (= 1 [N/mmD. 

5) De lagering tussen de kruk en de drijfstang en tussen de drijfstang en de stift met het 

kogeltje is uitgevoerd met precisie lagers (stuknummer 106 in tekening N). De lagering 

is uitgevoerd door twee radiale groefkogellagertjes met de buitenringen tegen elkaar te 

drukken in een kamer. De binnenringen behouden hierbij een geringe speling. De te 

lageren as wordt door de binnenring gestoken en in axiale richting op de binnenringen 

aangehaald. De binnenringen worden hierbij tegen elkaar gedrukt waardoor een zekere 

voorspanning ontstaat in de lagering. Op deze manier is het mogelijk een spelingsvrije 

lagering te maken welke nodig is voor een goed dynamisch gedrag van het systeem. Bij 

het omkeren van de riehting van de versnelling (zie grafiek onder 3) zal indien speling 

in het systeem aanwezig is deze spe1ing doorlopen worden, hetgeen een schok in het 

systeem introduceert. 

6) Er zal ook speling aanwezig zijn tussen worm en wormwiel. Om deze te elimineren is 

het wormwiel gedeeld (stuknummer 121 en 123 in tekening IV). De onderste helft 

(stuknummer 121) zit via een bus (stuknummer 119 in tekening N) vast op de as 

(stuknummer 118 in tekening N) die de kruk aandrijft. De bovenste helft is eveneens 

via de bus verbonden met de as. Deze helft kan echter middels een glijpassing vrij 

roteren t.o.v. de as. Door nu tussen de as en de bovenste helft van het wormwiel een 

bladveertje (stuknummer 125 in tekening N) aan te brengen kan het geheel worden 

voorgespannen op de worm. Men dient de voorspanning laag te houden om ervoor te 

zorgen dat er geen grote wrijving wordt opgebouwd tussen het wormwiel en de worm. 
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Een wormlwormwiel overbrenging is nl. zeer gevoelig voor wrijving vanwege de kleine 

hoek waaronder de tanden staan. Hoe groter de vertraging tussen worm en wormwiel 

hoe kleiner deze hoek en hoe hoger de wrijving. am een licht lopende aandrijving 

zonder speling te maken is het raadzaam in de praktijk te bepalen hoeveel voorspanning 

men moet geven. De ideale waarde zal nl. ook afuangen van de wrijvingsweerstand die 

het totale systeem ondervindt. Een hoge wrijving vereist een hogere voorspanning om 

de speling tussen worm en wormwiel niet te doorlopen. 

7) Ook de axiale speling van de wormlagering moet worden opgevangen. Deze zal nl. op 

dezelfde manier doorwerken als de wormlwormwiel speling. De wormas (stuknummer 

90 in tekening IV) wordt daarom axiaal voorgespannen door een veer (stuknummer 101 

in tekening IV). 

8) Het motortje (stuknummer 86 in tekening IV) dat de wormas aandrijft hoeft niet 

spelingsvrij te zijn en mag ook met speling aan de wormas worden bevestigd. De 

wormlwormwiel overbrenging is nl. zelfremmend en de draairichting van de motor 

verandert niet. Deze speling zal dus nooit worden doorlopen. 

9) Het vermogen dat het motortje moet leveren kan in principe berekend worden uit de 

versnelling van de wig en de totaal te versnellen massa. De maximale versnelling van 

de wig bedraagt 6'10-2 [mls2] als een bewegingscyc1us in 5 [s] wordt doorlopen (zie 

figuur 5.15). Met een totaal te versnellen massa van ±G.7 [kg] resulteert dit in een 

maximaal vereiste versnellingskracht van 4.2'10-2 [N]. Een orde afschatting van het 

maximaal benodigde vermogen kan nu worden bepaald door de maximale versnellings

kracht te vermenigvuldigen met de maximale snelheid van de wig: 3.8'10-2 [mls], zie 

figuur 5.15. Dit levert als piekvermogen: 2.3'10-3 [W]. Het werkelijke piekvermogen 

zal lager zijn dan deze waarde. 

10) am de invloed van verliezen in de wormwiel-overbrenging te verrekenen moet het onder 

9) berekende piekvermogen gedeeld worden door het rendement van de wormlwormwiel 

overbrenging. Dit bedraagt volgens opgave van de fabrikant 20%. Het benodigde 

motorvermogen wordt dan L 1 -10-2 [W]. Er is nu echter nog geen rekening gehouden 
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met de contactkrachten in de uiterste standen. Berekening leert dat de contactkrachten 

zorgen v~~r een benodigd moment van maximaal 19.3 [Nmm] op de kruk. Gecombi

neerd met een hoeksnelheid van 21t15 [rad/s] betekent dit een piekvermogen van 

19.3·1O-3·21t15 = 0.024 [W]. Ook nu moet het rendement van de overbrenging in 

rekening worden gebracht waardoor het rninimaal benodigd motorvermogen 0.12 [W] 

wordt. Het motorvermogen om de contactkracht tot stand te brengen is een orde grater 

dan het vermogen dat nodig is voor de versnelling van de wig zodat deze waarde 

aangehouden kan worden om een motorkeuze te maken. Om een veiligheidsmarge in te 

bouwen wordt als rninimaal motorvermogen 0.5 [W] gebruikt. 

11) Als motor is uiteindelijk gekozen voor een gelijkstroommotor van het merk 'Minimotor' 

(type: 1624 012S 16/2). Deze heeft een vermogen van 2 [W] en een ingebouwde 

vertraging van 6.3. De totale reductie tussen wig en motor bedraagt dan: 6.3 ·80 = 504. 

Door het 12V-motortje te voeden met een lagere spanning kan het toerental (onbelast 

3000 [rpm] bij 12 [V]) zodanig worden gekozen dat een bewegingscyc1us in 5 [s] wordt 

uitgevoerd. Hetgeen in de praktijk neerkomt op een spanning (V) van ±4 [V]. 

12) De inwendige weerstand (R) van het motortje bedraagt 24 [Q]. Neemt men als 

ongunstigste situatie de kortsluitstroom (I = VIR = 4/24 = 0.17 [AD als uitgangspunt 

voor de warmteontwikkeling in de motor dan geldt voor het verliesvermogen: P v = V ·1 

= 4{).17 = 0.68 [W]. De werkelijke warmteontwikkeling zal lager zijn omdat de 

ankerstraom in het motortje kleiner is dan de kortsluitstroom. Aan ontwerpeis 2) is nu 

voldaan. 

13) De ontwerpeisen 3) en 4) zijn subjectief. Gezien de eenvoud van de aandrijving en de 

lage kosten van de componenten worden ze als voldaan beschouwd. 
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6. Nauwkeurigheidsanalyse van de wigrefractometer 

6.1 Inleiding 

Om te achterhalen welke nauwkeurigheid van de wigrefractometer verwacht mag worden dient 

een nauwkeurigheidsanalyse te worden uitgevoerd. AIle afwijkingenbronnen die de 

brekingsindexmeting be'invloeden moeten worden gekwantificeerd om vervolgens te komen 

tot een totale afwijking. 

De afwijkingenbronnen kunnen verdeeld worden in een tweetal hoofdgroepen. Enerzijds de 

afwijkingen die kunnen optreden bij het uitvoeren van een concrete meting met de 

wigrefractometer; deze bepalen de zgn. 'wigrefractometer nauwkeurigheid'. Anderzijds de 

fouten die kunnen optreden bij de kalibratie van de wigrefractometer; welke de zgn. 

'kalibratie nauwkeurigheid' bepalen. 

Het zal duidelijk zijn dat de gekozen kalibratiemethode bepalend is voor de te behalen 

kalibratie nauwkeurigheid. In dit hoofdstuk zullen drie vormen van kalibratie worden belicht: 

1) Kalibratie aan de Edlen-formule 

2) Kalibratie aan de blokrefractometer 

3) Kalibratie door meting van de slaglengte en de wighoek 

De afwijkingen worden uitgedrukt in een '2S-waarde' of weI twee maal de waarde van de 

standaarddeviatie van een stochastische grootheid. Deze 2S-waarde geeft het gebied aan 

waarbinnen 95% van alle metingen van de stochastische grootheid zal liggen t.O.V. de 

gemiddelde waarde. Bij de nauwkeurigheidsanalyse worden alle afwijkingen teruggerekend 

naar een 2S-waarde in de brekingsindex (2Sn). Een onderlinge vergelijking van het effect van 

de afwijkingen wordt hierdoor vereenvoudigd. 

AIle beschouwde afwijkingenbronnen worden onderling onafhankelijk verondersteld. De totale 

afwijking mag dan berekend worden door de wortel te nemen van de som van de kwadraten 
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van de afzonderlijke afwijkingen. Nu zal allereerst de 'wigrefractometer nauwkeurigbeid' 

worden bepaald. Vervolgens komt de 'kalibratie nauwkeurigbeid' aan bod. Tenslotte worden 

beide gecombineerd tot de totale nauwkeurigbeid van de wigrefractometer. 

6.2 De wigrefractometer nauwkeurigbeid 

De wigrefractometer nauwkeurigbeid wordt bepaald door de fouten die kunnen optreden bij 

bet uitvoeren van een meting. De afwijkingenbronnen zijn: 

1) Niet-lineariteiten van de laserinterferometer 

2) Afwijkingen in de vacuiimgolflengte CAy) 

3) Afwijkingen in de slaglengte (berbalingsnauwkeurigbeid) 

4) Afwijkingen in de wigboek (temperatuureffecten) 

5) Afwijkingen in de geleiding (berbalingsnauwkeurigbeid) 

6) Lokale temperatuurvariaties in de vensters 

7) Uitricbtfouten van de wigrefractometer t.o.v. bet lasersysteem 

»> 2Sn,K 

»> 2Sn,A. 

»> 2Sn,Sh 

»> 2Sn,(X 

»> 2Sn,g 

»> 2Sn,v 

»> 2Sn,u 

De totale wigrefractometer onnauwkeurigbeid kan nu worden vastgelegd in de 2Sn,wig -waarde. 

Uitgaande van de in paragraaf 1 veronderstelde onderlinge onafhankelijkheid van de diverse 

afwijkingenbtonnen wordt deze: 

'\ 
1 , 
, 

2Sn,wig = c;Sn,K)2 + (2Sn,').i + (2Sn,Sh)2 + C2Sn,(X)2 + (2Sn,g)2 +(2Sn,v)2 + (2Sn,u)2 

/ 
-~ 

/~ 

Nu zullen acbtereenvolgens de diverse afwijkingen worden berekend. 
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1) Niet-lineariteiten van de laserinterferometer. 

Niet-lineariteiten zorgen voor een afwijking in het geregistreerde aantal telpulsen. Deze 

worden veroorzaakt door: 

- Ben niet-orthogonale polarisatie tussen de beide uitgezonden bundels (S en P). 

- De bundels zijn niet zuiver lineair maar elliptisch gepolariseerd. 

- De beide bundels worden door het polarisatieprisma niet perfect gescheiden. 

De niet-lineariteit veroorzaakt een fout van 3 telpulsen van Al800 [5]. Dit komt overeen 

met een fout 2SK van 0.48 telpulsen van Al128. Omrekenen naar een afwijking in de 

brekingsindex leidt tot: 

K-A 
n - 1 = v [-] 

128-2'S-tan(aJ2) 
dn 

dK 

Ay = vacuiimgolflengte ~ 633-10-9 [m] 
- S = slag wig ~ 0.05 [m] 
- a = wighoek ~ 70° 

= 
A 

y [-] 

128-2 -S-tan(<XI2) 

dn 

dK 
= 633-10-9 = 7.1-10-8 [_] 

128'2 -0.05 ·tan(70/2) 

2) Afwijkingen in de vacutimgolflengte ('Av). 

tL8 

De vacutimgolflengte van het gebruikte lasersysteem vertoont een zekere afwijking t.o.v. 

de opgegeven waarde. Er is bovendien sprake van een kleine drift van de vacutimgolf

lengte van de laserlichtbron; de zgn golflengtestabiliteit. Voor het HP 5529A systeem 

wordt de golflengtestabiliteit dV'Av op 2'10-8 [-] gegarandeerd over de levensduur van 

de laser. De 2S",-waarde wordt hiermee 633'10-9 '2'10-8 = 1.27'10-14 [m]. Op de 

volgende pagina vindt de omrekening naar een afwijking in de brekingsindex plaats. 
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K'A 
n - 1 = ----y __ 

dn = 
128-2-S-tan(aJ2) dAy 

K [m -1] 
128-2-S-tan(aJ2) 

- K = telpulsen van 1J128 :::::: 3940 [-] 
- S = slag wig:::::: 0.05 [m] 
- a = wighoek :::::: 70° 

= ~~-::-3-::-9~40_~~ = 439.6 [m -1] 
128-2-0.05-tan(7012) 

3) Afwijkingen in de slaglengte (herhalingsnauwkeurigheid). 

De slaglengte van de wig wordt bepaald door het aanslagraam en de aanslag (zie H5). 

Dit systeem is ongevoelig voor gelijke temperatuurvariaties van beide onderdelen. 

Wanneer echter een temperatuurverschil tussen beide elementen optreedt zal een fout 

in de slaglengte ontstaan. In hoofdstuk 5 is berekend dat een temperatuurverschil van 

0.5 rOC] een fout in de slaglengte (2SSh,l) oplevert van 3.1,10-8 [m]. 

Een variatie in de contactkracht kan eveneens een fout in de slaglengte introduceren. 

Neemt men een variatie in de contactkracht aan van 10%, of weI 0.5 [N], dan kan in 

combinatie met de contactstijfheid (cc = 8.7,106 [N/mD de bijbehorende fout in de 

slaglengte (2SSh,2) bepaald worden. Dit levert: 2SSh,2 = 5.7'10-8 [m] 

De afwijkingen 2SSh,l en 2SSh,2 mogen als onafhankelijk worden beschouwd. Bovendien 

zal de afwijking 2SSh,2 twee keer optreden omdat sprake is van twee contacten; aan het 

begin en het einde van de slag. De afwijking 2SSh wordt dan: 

2SSh = V(2SSh,l)2 + 2-(2SSh,2)2 = V(3.1-1O-8)2 + 2'(5.7-10-8)2 = 8.6-10-8 [m] 
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Omrekening van de afwijking 2SSh naar 2Sn,Sh verloopt ais voIgt: 

K'Av dn K-Av [m -1] 
n - 1 = -:-::-~:--=_-:--=-:-;:o. = -------..,.. 

128-2-S-tan(al2) dS 128-2-tan(al2)-S2 

- Av == vacuilmgolflengte :::::: 633-10-9 [m] 

- K == telpulsen van Al128 "'" 3940 [-] 
- S = slag wig"'" 0.05 [m] 
- a = wighoek "'" 70° 

dn 
dS 

== _ 3940'633-10-
9 = -5.6-10-3 [m -1] 

128·2-tan(70/2)-0.052 

2Sn,Sh = 1~~1'2SSh = 5.6-10-3-8.6-10-8 = 4.8-10-10 
[-] 

4) Afwijkingen in de wighoek (temperatuureffecten). 

De wighoek (a) is samen met de slaglengte bepalend voor de afgelegde weg door 

vacuUm. Een algemene, uniforme, temperatuurverhoging heeft geen effect op de 

wighoek. Temperatuurgradienten belnvloeden de wighoek weI. In bijlage VIII wordt 

berekend dat de totale invloed van temperatuurgradienten een waarde voor 2Sa oplevert 

van 1.3 '10-7 [rad]. Omrekening naar een afwijking in de brekingsindex levert: 

K-Ay 
n -1 =~~~_~~ 

128'2-S-tan(al2) 
dn 

da 

':'K-Av 
___ -::-2 ___ -::-__ [rad -1] 

128-2-tan2(al2)-S-cos2(al2) 
= 

- Ay == vacuiimgolflengte :::::: 633-10-9 [m] 

- K = telpulsen van Al128 "'" 3940 [-] 
- S = slag wig "" 0.05 [m] 
- a == wighoek "'" 70° 

dn 

da 

':-3940-633-10-9 

= ____ 2-::-____ -::-__ = -3.0-10-4 [rad -1] 

128·2 -tan2(7012) -0.05 'cos2(7012) 

2Sn a. = I dn 1-2Sa = 3.0-10-4-1.3-10-7 = 3.8-10-11 [-] 
, da 

5) Afwijkingen in de geleiding (herhalingsnauwkeurigheid). 

t(8 

Afwijkingen in de rechtgeleiding hebben in principe geen invloed op de wigrefractome

ter nauwkeurigheid; er vindt immers kalibratie plaats waardoor deze invloeden reeds 
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worden verrekend. WeI is de herhalingsnauwkeurighei~ van de rechtgeleiding van 

invloed op de wigrefactometer nauwkeurigheid. AIs bijvoorbeeld een lokale rotatie

afwijking in een uiterste stand van de wig niet altijd dezelfde waarde heeft dan zal 

hierdoor een afwijking in de brekingsindexmeting ontstaan. In hoofdstuk 4 is bepaald 

wat de afwijkingen in de rechtgeleiding mogen zijn als deze niet middels kalibratie 

worden gecorrigeerd. De rechtgeleiding is ontworpen aan de hand van deze absolute 

eisen. De herhalingsnauwkeurigheid van de rechtgeleiding zal zeker een orde beter zijn 

dan de absolute nauwkeurigheid zodat hun invioed op de brekingsindexmeting zeer klein 

zal zijn. Concrete berekening blijft daarom achterwege. De 2Sn,g -waarde wordt nul 

gesteld. 

6) Lokale temperatuurvariaties in de vensters. 

In bijlage II is berekend dat een temperatuurverschil van 0.1 rOC] tussen de vensterdoor

gangen van de meet- en referentiebundel een fout van 11'10-8 [-] in de brekingsindex 

oplevert. Merk op dat een constant temperatuurverschil tussen de vensterdoorgangen 

geen invloed heeft. AIleen wanneer het temperatuurverschil tussen de vensterdoorgangen 

in de beginstand van de wig 0.1 rOC] verschilt met dat in de eindstand van de wig zal 

de afwijking van 11 -10-8 [-] ontstaan. Hieruit voIgt dat zuivere temperatuurgradienten 

geen invloed zullen hebben. Uitsluitend 2e-orde (en hogere) termen in het temperatuur

veld zullen aanleiding zijn tot meetfouten. De afwijking van 0.1 rOC] wordt daarom 

afgezwakt tot 0.02 rOC] zodat de waarde van 2Sn,v op 2.2-10-8 [-] wordt ingeschat. 

7) Uitrichtfouten van de wigrefractometer t.o.v. het lasersysteem. 

Indien de ingestuurde laserstraal niet netjes wordt uitgericht op de vlakke spiegel van 

de wigrefractometer zal de laserbundel in een afwijkende orientatie door de wig worden 

gestuurd. Onderstaande plaatjes tonen de afwijkingen die hierdoor ontstaan. 

Y

L 
z x ;: 1'---_~'91 VS; 

Figuur 6.1: Invloed van het uitrichten van de laserbundel 
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Ret linker plaatje toont een rotatie-afwijking rond de y-as van de ingestuurde bundel. 

Deze afwijking zal geen invloed hebben op de werkzame lengte van de laserbundel in 

de wig. De ingestuurde en de weerkaatste bundel ondervinden nl. een tegengesteld 

effect. 

Ret rechter plaatje toont een rotatie-afwijking rond de z-as. Rierdoor ontstaat weI een 

verschil in de werkzame lengte door vacuUm. 

Ln :: _L_o_ :: 2-S-tan(aJ2) ::::: _0_._07_0_ 
cos(Rz) cos(Rz) cos(Rz) 

dL = L - L = 0.070-( 1 
n 0 cos(Rz) 

- Lo :: werkzame lengte in vacuum = 0.070 [m] 

- Ln = werkzame lengte in vacuum bij Rz in [m] 

Neemt men een Rz-waarde van 0.01 [rad] waarmee de laserbundel wordt uitgericht op 

de viakke spiegel dan geldt: dL = 2Su = 3.5 '10-6 [m]. Omrekenen naar een fout in de 

brekingsindex levert: 

K-A 
n - 1 :: ~::-v::-

128-L 

dn 

dL 

- Av = vacuamgolflengte = 633-10-9 [m] 

- K = aantal telpulsen van AJ128 "'" 3940 [-] 
- L = werkzame lengte in vacuum"'" 0.070 [m] 

dn 

dL 
= _ 3940-633-10-9 = -4.0-10-3 [m -1] 

128-0.072 

2Sn,u :: 1~1'2Su = 4.0-10-3-3.5-10-6 = 1.4-10-8 
[-] 

Samenvoegen van de 2S-waarden uit de punten 1) tim 7) levert de totale wigrefractometer 

nauwkeurigheid: 2Sn,wig = 4.3'10-8 [-]. 

De niet-lineariteit van de interferometer (2Sn,K = 3.4'10-8) levert een grote bijdrage aan de 

wigrefractometer nauwkeurigheid. Ret is zaak deze zo klein mogelijk te maken. 
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6.3 De kalibratie nauwkeurigheid 

Zoals reeds is opgemerkt kan de wigrefractometer op drie verschillende manieren gekalibreerd 

worden. Doel van de kalibratie is het bepalen van de werkzame Iengte van de meetbundel in 

vacuum (L). In paragraaf 6.2 is reeds afgeleid: dnldL = -4.0'10-3 [m-1J. Dit betekent dat een 

fout dL = 2.5 [11m] een afwijking in de brekingsindex veroorzaakt van 1-10-8 [-]. Het is dus 

zaak een kalibratiemethode te gebruiken die de fout in dL zo klein mogelijk maakt. Er worden 

drie methoden onderscheiden: 

1) Kalibratie aan de Edlen-formule 

2) Kalibratie aan de biokrefractometer 

3) Kalibratie door meting van de slaglengte en de wighoek 

»> 2Sn,E 

»> 2Sn,b 

»> 2Sn,So. 

Het is niet mogelijk om de invloeden van lokale brekingsindexvariaties in het glas met een 

van de genoemde kalibratiemethoden te achterhalen. In bijlage III is berekend dat deze 

invloeden een fout van 37.5 '10-8 [-] in de brekingsindex veroorzaken. Hiervoor dient 

derhalve gecorrigeerd te worden. Nu zullen achtereenvolgens deze correctie en de 

verschillende kalibratiemethoden besproken worden. 

6.3.1 Correctie voor lokale brekingsindexvariaties 

Zoals reeds is aangegeven is correctie nodig voor lokale brekingsindexvariaties in het glas. 

Deze zullen er nl. voor zorgen dat er een verloop in optische weglengte optreedt tussen de 

meet- en de referentiebundel dat niet afkomstig is van de eigenlijke brekingsindexmeting maar 

uitsluitend van de giasinvioeden. Correctie is mogelijk door de wig in een 'Iuchtllucht' situatie 

(geen vacuum in de wig) door de bundels te bewegen. Het geregistreerde telpulsenverschil 

tussen begin- en eindstand van de wig is dan uitsluitend afkomstig van de glasinvioeden. Men 

dient er weI voor te zorgen dat de Iuchtcondities in de wig dezelfde zijn als de Iuchtcondities 

in de omgeving; anders worden ook brekingsindexinvloeden van de Iucht gemeten. Het is 

daarom nodig de wigrefractometer in een gei'soleerde omgeving (tempex bak) te plaatsen. 

Voor de meting moet men enige uren wachten om het systeem in een stabiele toe stand te 
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laten komen. De beschreven methode voor het bepalen van de correctie voor de glasinvloeden 

is uitgevoerd. Hiertoe is het HP lasersysteem HP5529A toegepast waarbij gemeten is in de 

zgn. 'extended resolution'. De standaard resolutie van Al128 is te laag om de gewenste 

resolutie in de brekingsindexmeting mogelijk te maken. In paragraaf 6.2 is berekend dat 

dnldK = 7.1'10-8 [-]; K is het aantal telpulsen van Al128. Om een resolutie van 1'10-8 [-] 

in de brekingsindex te verkrijgen dient het systeem een resolutie van AI(7.1·128) of weI Al909 

te bezitten. In extended resolution doet het lasersysteem een aantal metingen achter elkaar en 

rniddelt deze vervolgens waardoor 'informatie achter de komma' ontstaat in het aantal 

teipuisen. HP geeft aan dat bij het uitmiddelen van 864 metingen de informatie tot op 0.1 

teipuis van Al128 als correct mag worden beschouwd. De resolutie is hiermee in feit Al1280 

geworden. Bij aIle metingen met het systeem is deze resolutie gehanteerd. 

De meting van de glasinvloeden is dynamisch uitgevoerd; tijdens bewegen van de wig is op 

bepaalde tijdstippen het lasersysteem uitgelezen. De uitgelezen waarden zijn weergegeven in 

een grafiek in bijlage IX. Hierin zijn duidelijk de beide eindstanden van de wig te herkennen. 

Er is een dip te herkennen bij -2.4 telpulsen en een dip bij -5.6 telpulsen. De dip bij -2.4 

telpulsen komt overeen met de spitse kant van de wig. Er worden bij een concrete brekingsin

dexmeting derhalve 3.2 telpulsen te weinig gemeten. Als correctiefactor voor de glasinvloeden 

moet daarom 3.2 worden opgeteld bij het gemeten aantal telpulsen tijdens een brekingsindex

meting. 

Vit de grafiek in bijlage IX valt op te maken dat de fout in de bepaling van de correctiefactor 

(2Sc) niet groter is dan 0.1 telpuls. In combinatie met dnldK = 7.1 '10-8 [-] levert dit voor de 

afwijking in de brekingsindex: 2Sn,c = 7.1,10-9 [-]. 

6.3.2 Kalibratie aan de EdIen-formule 

Kalibratie aan de Edlen-formule vindt plaats door de wigrefractometer in een tempex bak te 

plaatsen en hierin metingen uit te voeren. Deze metingen resulteren, na correctie voor de 

glasinvloeden, in een aantal telpulsen (~) van de wigrefractometer. Bovendien wordt de 

brekingsindex in de bak met de Edlen-formule bepaald (nE)' 

t(8 Pagina 72 



Ontwerp van een wigrefractometer 6. Nauwkeurigheidsanalyse van de wigrefractometer 

Vit deze gegevens kan de bijbehorende werkzame lengte in vacuum (L) worden bepaald die 

bij de wigrefractometer hoort. Dit gaat ais voIgt: 

Kalibratie: nwig = nE 

K"'A 
:. L = C v [m] 

128·(nE - 1) 

De Edlen-formule [1], met correctie van de dampdruk-term [2], luidt: 

n-l = D·0.104127·1O-
4
p - 3.6353·1O-1O·F [-] 

1 +0.3671-2·T 

Met: - D = 0.27651756'10-3'(1 + 0.54·1O-6·(C02 - 300)) 

- p = luchtdruk in [Pal 
- T = luchttemperatuur in [0C] 

F = waterdampdruk in [Pal 
- CO2 = CO2 -gehalte in [ppm] 

De nauwkeurigheid van de Edlen-formule, inclusief de nauwkeurigheid van de sensoren voor 

temperatuur, druk, luchtvochtigheid en CO2-gehalte, is in [4] bepaald. Vitgedrukt in een 2S

waarde voor de totale brekingsindexmeting volgens Edlen levert dit: 2Sn,E = 3.6'10-8 [-]. 

6.3.3 Kalibratie aan de blokrefractometer 

De wigrefractometer wordt nu eveneens in een tempex bak geplaatst. Met behulp van de 

blokrefractometer wordt de brekingsindex van de lucht in het refractometerblok bepaald. In 

[4] wordt de nauwkeurigheid van deze meting vastgesteld op 2.0'10-8 [-]. Omdat echter de 

brekingsindex in de tempex bak gemeten moet worden moet de berekende brekingsindex 

gecorrigeerd worden voor het temperatuurverschil tussen blok en tempex bak. Deze correctie 

vindt plaats door gebruik te maken van dnldT uit de Edlen-formule. Voor standaardcondities 

(p = 1.013-105 [Pal; T = 20 rOC] en CO2 = 300 [ppm]) geldt: dnldT = -9.2'10-7 roC-I]. 
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Wordt de nauwkeurigheid van de meting van het temperatuurverschil op 0.01 rOC] vastgesteld 

dan treedt door deze aanpassing een extra afwijking op: 2Sn,T = 9.2'10-9 [-]. De totale 2S

waarde voor de meting van de brekingsindex in de tempex bak met de blokrefractometer 

wordt dan: 

De berekening van de werkzame lengte in vacuUm van de wigrefractometer gebeurt op 

dezelfde wijze als bij de Edlen-formule. 

6.3.4 Kalibratie door meting van de slaglengte en de wighoek 

In plaats van het kalibreren van de wigrefractometer aan een tweede systeem kan ook voor 

een andere aanpak worden gekozen. Hierbij wordt de werkzame lengte in vacuUm (L) van de 

wigrefractometer bepaald door het meten van de slag (S) en de hoek (a) van de wig. 

Eventuele orientatiefouten van de wig t.o.v. de bundels worden nu niet echter niet meegeno

men waardoor een extra fout wordt gemtroduceerd. De totale afwijking (2Sn,sa) is derhalve 

afuankelijk van de meting van de slag (2Sn,sal)' de meting van de hoek (2Sn,sa.2) en de 

orientatiefout van de wig t.o.v. de laserbundels (2Sn,sa.3)' 

De slag (S) is gemeten door in de Abbe-positie een lengtemeting uit te voeren met een 

laserinterferometer met tripelspiegel-optiek. De meting is dynamisch uitgevoerd met het 

HP5529A systeem; de verplaatsing van de wig is gemeten als functie van de tijd. Tevens is 

hieruit de snelheid van de wig bepaald. Een en ander is weergegeven in bijlage X. Het 

snelheidsverloop toont aan dat de wig in de uiterste standen minimaal 0.1 [s] stilstaat. In dit 

tijdsbestek moet de eigenlijke meting straks worden uitgevoerd. De slag (S) wordt bepaald 

door het verschil te nemen tussen de minimale en maximale waarde van de positie. Dit levert 

het volgende op: S = 49.6012 [mm]. De 2S-waarde van de lengtemeting wordt gezien de 

meetmethode geschat op 2-10-7 [m]. Omrekenen naar een fout in de brekingsindexmeting 

vindt plaats door gebruik te maken van de reeds afgeleide waarde dnldS = -5.6-10-3 [m-l]. 

Dit levert het volgende resultaat op: 2Sn,sa.l = 1.1'10-9 [-]. 
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De tophoek (0:) van de wig is gemeten met een 3D-meetmachine; de Zeiss UMC 550. Het is 

noodzakelijk de tophoek te meten op de binnenkant van de reeds gelijmde vensters. De 

lijmlaag hoeft nl. niet overal even dik te zijn. Bovendien heeft de parallelliteitsafwijking 

tussen voor en achtervlak van een venster dan geen invloed. Uitvoering van deze meting 

levert als tophoek: 0: = 70.14765° = 1.2243073 [rad]. De nauwkeurigheid van de hoekmeting 

wordt op 5" of weI 2.5-10-5 [rad] gesteld. Met dnIdo: = -3-10-4 [rad-1] kan de 2S-waarde van 

de hoekmeting worden bepaald: 2Sn,sa2 = 7.5-10-9 [-]. 

De invloed van een orientatiefout van de wig t.o.v. de laserbundels is reeds bepaald in 

hoofdstuk 4. Hieruit blijkt dat orientatiefouten om de X-, y- en z-as van resp. 7.5 -10-3 [rad], 

7.5-10-3 [rad] en 4.5'10-3 [rad] elk afzonderlijk een fout van 1-10-8 [-] in de brekingsindex 

veroorzaken. Wordt aangenomen dat dit de maximaal voorkomende afwijkingen zijn dan mag 

de 2S-waarde voor orientatie-afwijkingen van de wig vastgesteld worden op: 

2Sn,sa3 = 3'10-8 
[-]. 

De totale 2S-waarde voor de kalibratie wordt dan: 

6.4 De totale nauwkeurigheid van de wigrefractometer 

De 'wigrefractometer nauwkeurigheid' en de 'kalibratie nauwkeurigheid' moeten gecombi

neerd worden om de totale nauwkeurigheid van de wigrefractometer te verkrijgen. Dit levert 

3 verschillende waarden op voor de 3 kalibratiemethoden. 

EdIen kalibratie: 

Blokrefractometer kalibratie: 

Meting slag en tophoek: 
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7. Kalibratie en testresultaten 

7.1 Inleiding 

Om de werking van. de wigrefractometer in de praktijk te testen zijn een aantal metingen 

uitgevoerd aan het systeem. Deze metingen varieren van het meten van de slaglengte tot het 

uitvoeren van concrete brekingsindexmetingen. In hoofdstuk 6 zijn reeds een aantal metingen 

besproken, te weten: 

- Bepaling van de glasinvloeden op de meting in 6.3.1. 

- Bepaling van de slaglengte en de baan van de wig in 6.3.4. 

- Bepaling van de tophoek van de wig in 6.3.4. 

Deze metingen zullen nu niet meer worden behandeld. Verder zijn metingen uitgevoerd die 

zaken als 'thermische stabiliteit van de interferometer' en 'trillingsgevoeligheid' beproeven. 

Bovendien zullen de drie reeds genoemde kalibratiemethoden worden toegepast en onderling 

worden vergeleken. Tenslotte wordt een duurmeting uitgevoerd met de wigrefractometer. Dit 

leidt tot de volgende te behandelen onderwerpen: 

1) Bepaling van de thermische stabiliteit van de interferometer. 

2) Bepaling van de trillingsgevoeligheid van de wigrefractometer. 

3) Bespreking van de kalibratie van de wigrefractometer. 

4) Een duurmeting met de wigrefractometer. 

Van elk van deze onderwerpen wordt allereerst de proefopzet besproken. Vervolgens worden 

de meetresultaten gepresenteerd, waama een analyse van de resultaten plaatsvindt. 
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7.2 De thermische stabiliteit van de interferometer 

De thermische stabiliteit van de interferometer bepaalt de drift in het optisch weglengtever

schil tussen de meet- en referentiebundel t.g.v. temperatuurvariaties. De wigrefractometer 

voert een meting uit binnen een tijdsbestek van 5 [s]. Drift problemen in de interferometer 

zullen op deze kleine tijdschaal niet belangrijk zijn. Er bestaat echter een mogelijkheid om 

de wigrefractometer een meting te laten uitvoeren en vervolgens het systeem voor een 

continue meting te gebruiken. De wig staat hierbij stil in de uiterste stand. Verandert de 

brekingsindex in de omgeving dan wordt deze verandering gemeten zonder een nieuwe 

meetcyc1us te doorlopen. 

Het gevaar van een dergelijk gebruik van de wigrefractometer schuilt in de therrnische 

stabiliteit van, onder andere, de interferometer. Om deze te meten is een duurproef uitgevoerd 

met de wigrefractometer. 

Proefopzet: 

1) De wig wordt belucht met omgevingslucht. Vervolgens wordt het systeem in een tempex 

bak geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de luchtcondities in de wig en in de omgeving 

hetzelfde zijn wordt minimaal 1 [uur] gewacht. 

2) De wig wordt in een uiterste stand gezet; z6 dat de weg door de wig zo klein mogelijk 

is. Verschillen in de luchtcondities binnen en buiten de wig beYnvloeden de meting dan 

zo weinig mogelijk. 

3) De bovenkant van de tempex bak wordt gevormd door een 20 [mm] dikke aluminium 

plaat. Deze plaat kan verwarmd worden door een erop geplaatst verwarrningselement. 

De goede warmtegeleiding van aluminium zorgt nu voor een gelijkmatige verwarrning 

van het systeem in de tempex bak. 

4) De temperatuur in de tempex bak wordt gemeten met een PtlOO-element. Dit is op 

dezelfde hoogte als de wig aangebracht. 

5) De meting wordt uitgevoerd voor kleine temperatuurverschillen, waarbij het verwar

mingselement uitstaat, en voor grote temperatuurverschillen. Bij grote temperatuurver

schillen wordt gedacht aan een verloop van de temperatuur van 4 [DC]. Dit verloop 
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wordt kunstmatig opgewekt m.b.v. het verwarmingselement. Beide metingen lopen over 

een tijdsduur van ongeveer 20 [uur]. Gedurende deze periode wordt de stand van het 

telsysteem van de laser en de momentane waarde van de temperatuur na elke 150 [s] 

uitgelezen. 

Meetresultaten: 

1) Driftmeting bij kleine temperatuurvariaties (0.2 rOC]) 

2) Driftmeting bij grote temperatuurvariaties (4.0 rOC]) 

Analyse van de meetresultaten: 

»> Bijlage XI 

»> Bijlage XI 

Vit de metingen blijkt dat er een drift in de interferometer is aan te geven die gecorreleerd 

is aan de temperatuur. Dit effect zal waarschijnlijk een combinatie van oorzaken hebben. 

Zoals: 

- Veranderingen in optische weglengte door de optiek-onderdelen t.g.v. temperatuurvariaties. 

- Ontstaan van een hoekfout tussen AP en PP. 

Voor de blokrefractometer is afgeleid dat een hoekfout van 1" een weglengteverschil tussen 

de S- en de P-bundel oplevert van 12.6 telpulsen van Al128 [4]. In de wigrefractometer 

wordt dezelfde optiek gebruikt zodat ook hier sprake zal zijn van een groot weglengtever

schil bij hoekfouten tussen AP en PP. Omdat de optiek-componenten dichter bij elkaar zijn 

geplaatst zal de invloed nu een factor 2 it 3 kleiner zijn. 

Het toepassen van de wigrefractometer zonder de wig te verplaatsen is een riskante zaak. Vit 

de waarde dnldK = 7.1 '10-8 [-] (zie hoofdstuk 6) is te bepalen dat 0.14 te1pulsen reeds een 

afwijking van 1'10-8 [-] in de brekingsindex opleveren. Het telpulsenverloop t.g.v. thermische 

drift van de interferometer ligt ruim een orde hoger. Wil men een nauwkeurige meting doen 

dan zal een echte meetcyclus doorlopen moeten worden. 
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7.3 De trillingsgevoeligheid van de wigrefractometer. 

Om kritische elementen in de constructie te achterhalen had Hewlett Packard de wens om de 

wigrefractometer te testen op trillingsgevoeligheid. Het is dan mogelijk om eventuele 

probleempunten in een vroeg stadium te herkennen en te wijzigen in een volgend ontwerp. 

Proefopzet: 

1) De wigrefractometer wordt voor het HP5529A lasersysteem geplaatst en uitgericht. De 

wig staat tijdens de meting stil. 

2) De wigrefractometer wordt op een aantal plaatsen aangetikt met een kleine stalen 

schroevedraaier. De tik wordt steeds feller uitgevoerd totdat het telsysteem van de laser 

'eruit springt'. De grootte van de laatste tik wordt vastgelegd door het geven van een 

cijfer tussen 1 en 10. Hierbij staat 1 voor een zeer klein tikje (aanraken) en 10 voor een 

flinke tik (denk aan de val van een glazen knikker vanaf 5 [cm]). De volgende plaatsen 

zijn aangetikt: 

o 

~o 
CD 

Figuur 7.1: Aanstootpunten voor bepaling trillingsgevoeligheid 

3) Er wordt gebruik gemaakt van het bijbehorende HP-software pakket. Met dit pakket kan 

een zgn. 'Time-base' meting worden gedaan. Dit betekent dat een reeks metingen 

gedaan wordt met een in te stellen tussentijd. De tijd tussen twee metingen is zo klein 

mogelijk gekozen, hetgeen neerkomt op 300 [I1S]. 
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4) Voor positie 8 is met de onder 3) beschreven Time-base meting dynamisch het verloop 

in telpulsen t.g.v. een tik gemeten. De Time-base meting werd gestart waarna de 

betreffende plaats werd aangetikt. Vande gemeten responsie is een grafiek gemaakt. 

Meetresultaten: 

1) Positie 1: basisplaat 

2) Positie 2: basisplaat 

3) Positie 3: bovenkant spiegelhouder 

4) Positie 4: voorkant spiegelhouder (hoven) 

5) Positie 5: bovenkant bok t.p.v. geleidingsas 

6) Positie 6: bovenkant wigvenster 

7) Positie 7: bovenkant APIPP-houder 

8) Positie 8: vlak waar AP tegenaan is gelijmd 

9) Responsiemeting telsysteem bij aantikken positie 8 

»>7 

»> 8 

»>9 

»> 8 

»> 8 

»> * 
»> 5 

»> 3 

bijlage XII 

* = Tik niet hard genoeg om meting te verstoren, harder tikken kan niet vanwege 

kwetsbaarheid van het glas. 

Analyse van de meetresultaten: 

Het aanstoten van de posities 1) tim 5) levert slechts een klein verschil in gevoeligheid op. 

Al deze plekken kunnen een redelijke tik verdragen (vanaf enkele centimeters vallende 

knikker). Positie 6) kan niet hard genoeg aangestoten worden om het telsysteem te verstoren. 

Een flinke tik op het glas wordt goed verdragen. Oorzaak hiervan is dat de weg die de trilling 

moet afleggen om bij het interferometer gedeelte te komen vrij lang is. Bovendien is in dit 

traject de nodige demping aanwezig. Denk hierbij aan de lijmlagen tussen venster en wig en 

tussen wig en ingelijmde bussen. 

Positie 7) en 8) zijn een stuk gevoeliger voor aanstoten. Met name positie 8) reageert reeds 

op een klein tikje. De oorzaak hiervan is dat nu rechtstreeks wordt aangestoten op de APIPP

houder. In dit instelmechanisme wordt de orientatie tussen het afbuig- en het polarisatieprisma 

vastgelegd. In [4] is afgeleid dat voor de vlakke spiegel interferometer de orientatie tussen 
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AP en PP kritisch is i.v.m. het behouden van voldoende zichtbaarheid van het interferentiesig

naal. Hoekfouten tussen AP en PP leiden immers tot hoekfouten tussen de interfererende 

bundels. De maximale hoekfout tussen de bundels mag 30" bedragen [3]; dit komt overeen 

met hoekfouten tussen AP en PP van 4" (zie paragraaf2 van hoofdstuk 5). Wordt de APIPP

houder rechtstreeks aangestoten dan zullen de beide prisma's t.o.v. elkaar gaan trillen 

waardoor hoekfouten ontstaan. Komen de hoekfouten boven de 4" dan kan het telsysteem van 

de laser niet meer goed werken; het moet opnieuw gereset worden. 

De responsie van het telsysteem is gemeten bij aanstoten van positie 8) (zie bijlage XID. 

Hieruit blijkt dat er een maximale amplitude van 40 te1pulsen van Al128 optreedt. Met de 

reeds berekende waarde dnldK = 7.1'10-8 [-] betekent dit een fout van 2.84'10-6 [-]. Dit 

geeft aan dat het zeer belangrijk is om trillingen tussen AP en PP te voorkomen. 

In de normale bedrijfssituatie zullen trillingen uitsluitend vanuit de omgeving, via de 

basisplaat, worden doorgegeven. Deze bodemtrillingen zijn laagfrequent; nagenoeg het totale 

vermogen van het stoorsignaal zal te vinden zijn in frequentiegebied tussen 0 en 100 [Hz]. 

Uit de opgenomen responsie kan de laagste eigenfrequentie van de APIPP-houder worden 

bepaald. Deze blijkt 645 [Hz] te bedragen. Gezien het grote verschil t.o.v. de frequenties in 

de bodemtrillingen mag verwacht worden dat deze geen invloed zullen uitoefenen op de 

interferometer. 

Het opnemen van een responsie van het telsysteem bij aanstoten op andere posities geeft 

dezelfde resultaten (f = 645 [Hz]). Het is derhalve aannemelijk dat ook deze trillingen worden 

doorgegeven aan de APIPP-houder, waar vervolgens hetzelfde effect optreedt als bij 

rechtstreeks aanstoten. Vanwege de langere weg die de trillingen door de constructie moeten 

afleggen zal meer trillingsenergie worden gedissipeerd (demping). Voor het verkrijgen van 

eenzelfde amplitude moet nu met een krachtigere tik worden aangestoten. 
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7.4 De kalibratie van de wigrefractometer 

In hoofdstuk 6 is reeds aangegeven dat er drie verschillende methoden bestaan om de 

wigrefractometer te kalibreren. Kalibratie kan plaatsvinden aan de Edlen-formule, aan de 

blokrefractometer of door meting van de slag en de tophoek van de wig. Deze kalibratieme

thoden zijn allemaal uitgevoerd tijdens een experiment. 

Bij elk van de kalibraties is correctie nodig voor de glasinvloeden. Hoe een en ander verloopt 

is in paragraaf 3.1 van hoofdstuk 6 behandeld. Hier zal gebruik worden gemaakt van het 

resultaat van deze meting. 

Proefopzet: 

1) Bij het experiment wordt gebruik gemaakt van het besturingssysteem voor de 

blokrefractometer [4]. Met dit systeem is het mogelijk de blokrefractometer automatisch 

te bedrijven. Bovendien kunnen de benodigde parameters voor de Edlen .. :formule (p, T, 

F en CO2) automatisch ingelezen worden. Tenslotte is ook voorzien in een automatische 

aansturing van de wigrefractometer. 

2) De wigrefractometer wordt in een tempex bak geplaatst. Vervolgens wordt minimaal een 

uur gewacht om het systeem thermisch stabiel te krijgen alvorens te beginnen met 

meten. 

3) De blokrefractometer betrekt de te meten lucht uit de tempex bak. De eigenlijke meting 

van de brekingsindex vindt echter plaats in het refractometerblok (nblok)' Om deze 

meting te vertalen naar de brekingsindex in de tempex bak (nb,bak) moet correctie 

plaatsvinden voor het temperatuurverschil van de lucht in het blok en in de bak. Deze 

correctie vindt plaats m.b.v. de, uit de Edlen-formule te bepalen, afgeleide van de 

brekingsindex naar de temperatuur (dnldT = -9.2-10-7 [OC-1]). Dit gaat als voIgt: 

nb,bak = nblok + ~; '(Tbak - Tb1ok) [-] 
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4) De bepaling van de brekingsindex met de EdIen-formule (nE,bak) vindt plaats door 

meting van de temperatuur in de tempex bak, de momentane luchtdruk, de luchtvochtig

heid en het CO2-gehalte. Het CO2-gehalte wordt gemeten door lucht uit de tempex bak 

door een CO2-meter te sturen. Om uit deze parameters de brekingsindex te bepalen 

wordt de volgende formule gebruikt [1]: 

n
E 

bak -1 = D-O.104127-1O-
4
p - 3.6353-1O-1O-F [-] 

, 1 +0.3671-2-T 

Met: - D = 0.27651756-10-3-(1 + 0.54-1O-6-(C02 - 300» 

- p = luchtdruk in [Pal 
- T = luchttemperatuur in [0 C] 
- F = waterdampdruk in [Pal 
- CO2 = CO2 -gehalte in [ppm] 

5) De wigrefractometer wordt bedreven in de tempex bake Een beschrijving van de 

meetprocedure van de wigrefractometer is opgenomen in bijlage XIII. Resultaat van de 

meting is het aantal gemeten telpulsen (Ke) van 1J128. 

6) In het voorgaande is de brekingsindex met de blokrefractometer (nb,bak) en met de 

Edlen-formule (nE,bak) bepaald. Bovendien is het aantal telpulsen (Ke) bepaald dat bij 

een meting met de wigrefractometer optreedt. Uit deze gegevens kan de weglengte in 

vacuUm (L) worden bepaald. Kalibratie aan de blokrefractometer levert: 

Kc-Av n b k = 1 + [-] 
w, a 128-L Kalibratie: nw,bak = nb,bak 

Kc-Av 
L = _---,-__ --,- [m] 

128-(nb,bak - 1) 

Op eenzelfde manier leidt kalibratie aan de Edlen-formule tot: 

Kalibratie: nE,bak = nb,bak 
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7) Kalibratie door meting van de slaglengte (8) en de tophoek (a) van de wig leidt ook tot 

een weglengte in vacuUm (L) van de wig. De waarden van de slag en de tophoek zijn 

in paragraaf 3.4 van hoofdstuk 6 aangegeven. De weglengte in vacuUm wordt: 

L = 2-S-tan(al2) em] 

- S = slag wig = 4.96012-10-2 [m] 
- a = tophoek wig = 1.2243073 [rad] 

:> L = 2·4.96012·1O-2-tan(1.2243073/2) = 6.96529-10-2 em] 

8) Er worden twintig metingen met een interval van 60 [s] per meting uitgevoerd. Resultaat 

van elke meting is: 

- nb,bak = brekingsindex in bak m.b.v. blokrefractometer [-] 

- nE,bak = brekingsindex in bak m.b.v. Edlen-formule [-] 

- Kc = aantal telpulsen bij een wigmeting na correctie voor de glasinvloeden [-] 

9) Op de onder 6) beschreven manier kan voor elke meting afzonderlijk de vacutimlengte 

(L) van de wigrefractometer worden bepaald. Dit zowel voor kalibratie aan de 

blokrefractometer als aan de Edlen-formule. Er ontstaan nu voor beiden 20 metingen van 

de vacutimlengte. Van deze metingen wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie 

bepaald; hetgeen inzicht geeft in de nauwkeurigheid van de kalibratie. 

Meetresultaten: 

Met behulp van het besturingsprogramma van de blokrefractometer [4] worden automatisch 

rapporten gegenereerd. De rapporten (bijlage XIV) bevatten: 

- Brekingsindexwaarden: 

- Edlen-parameters: 

- Blok-parameters: 

- Kalibratie-rapporten: 

- Grafiek: 

De waarden nE,bal en nb,bak zijn afgedrukt evenals nw,bal' 

Hierbij is nw,bak bepaald m.b.v. de vacutimlengte (L) welke is 

ontstaan door meting van slag (8) en tophoek (a) van de wig. 

De EdIen-parameters zijn weergegeven. 

De blokparameters zijn weergegeven. 

Er zijn kalibratie-rapporten gemaakt voor de kalibratie aan de 

Edlen-formule en aan de blokrefractometer. 

De brekingsindexwaarden zjjn uitgezet tegen de tijd. 
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Analyse van de meetresultaten: 

De kalibratie van de wigrefractometer aan de Edlen-formule levert een gemiddelde 

vacuiimlengte (Lgem) op van 69.6453 [mm]. De standaarddeviatie die bij deze meting hoort 

bedraagt: SL = 1.8'10-3 [mm]. 

De kalibratie van de wigrefractometer aan de blokrefractometer levert een gemiddelde 

vacuiimlengte (Lgem) op van 69.6430 [mm]. De standaarddeviatie die bij deze meting hoort 

bedraagt: SL = 2.6'10-3 [mm]. 

Berekening van de vacuiimlengte uit de slag en de top hoek van de wig geeft de volgende 

waarde: L = 69.6529 [mm]. Hieruit blijkt het volgende verschil met de voorgaande 

kalibratiemethoden: 

Edlen-kalibratie: 

Blok -kalibratie: 

AL = Lgem - L = 69.6453 - 69.6529 = 7.6-10-3 [mm] 

AL = Lgem - L = 69.6430 - 69.6529 = 9.9-10-3 [mm] 

Een verschil van 2.5 [~m] in de vacuiimlengte van de wig komt overeen met een verschil in 

brekingsindex van 1'10-8 [-]. Het verschil in brekingsindex zal uitgaande van de verschillende 

kalibratiemethoden derhalve maximaal 4'10-8 [-] bedragen (het verschil tussen kalibratie aan 

de blokrefractometer en kalibratie door meting van de slag en de tophoek van de wig). Gezien 

de in hoofdstuk 6 berekende haalbare nauwkeurigheid van 5'10-8 [-] voor de brekingsindex

meting met de wigrefractometer na kalibratie is het gevonden verschil tussen de drie 

methoden acceptabel klein. 

De bij de kalibratie berekende SCwaarden bieden een controle mogelijkheid om te bepalen 

of de metingen goed zijn verlopen. W ordt de fout in de brekingsindexmeting gebaseerd op 

de 2SL -waarde dan is de gemaakte fout in de brekingsindex voor de Edlen- en de blokrefrac

tometer-kalibratie resp. 1.4'10-8 [-] en 2.1'10-8 [-]. In deze nauwkeurigheid zullen een aantal 

afwijkingenbronnen van de in hoofdstuk 6 berekende 'wigrefractometer nauwkeurigheid' 

aanwezig zijn. Deze wigrefractometer nauwkeurigheid bedraagt 4.3 '10-8 [-] zodat de 

gevonden 2SL -waarden aanvaardbaar zijn. 
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7.5 Een duurmeting met de wigrefractometer 

Nadat de wigrefractometer is gekalibreerd kan hij gebruikt worden om zelfstandig een 

brekingsindexmeting uit te voeren. Om te beoordelen hoe goed de wigrefractometer de 

veranderende omgevingscondities voIgt is een duurmeting uitgevoerd. De met de wigrefracto

meter gemeten brekingsindex wordt hierbij vergeleken met de brekingsindex volgens Edlt5n. 

Proefopzet: 

1) De meting verloopt hetzelfde als de metingen die tijdens de kalibratie zijn uitgevoerd. 

2) Over een tijdsbestek van 6.5 [uur] wordt om het kwartier een meting gedaan met de 

wigrefractometer en met de Edlen-formule. 

3) De gebruikte weglengte in vacuUm (L) van de wig bedraagt 69.6529 [mm]. Dit is de 

waarde die voIgt uit meting van de slag en de wighoek. 

Meetresultaten: 

De resuitaten van de duurmeting zijn in de vorm van een grafiek opgenomen in bijlage XV. 

Tevens is het verloop van de druk en de temperatuur weergegeven. 

Analyse van de meetresultaten: 

De wigrefractometer voIgt het brekingsindexverloop op nagenoeg deze1fde wijze als de Edlen

formule. Het kleine verschil tussen beide ligt binnen de grenzen van de te verwachten 

onnauwkeurigheid in beide metingen. Om dit te verduidelijken is de grootte van de 

onnauwkeurigheden van beide meetmethoden (de 2S-waarde) in de grafiek aangegeven. 

Vit de grafieken van het druk- en het temperatuurverloop blijkt dat tijdens de meting de druk 

de grootste variatie in de brekingsindex heeft opgeleverd. De temperatuur is slechts 0.08 rOC] 

verandert hetgeen grofweg overeenkomt met een variatie van 8 '10-8 [-] in de brekingsindex. 

Het verloop van de brekingsindex heeft daarom een vorm die sterk lijkt op de vorm van het 

drukverloop. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

1) Er is een werkend prototype gebouwd van de wigrefractometer 

2) De beoogde nauwkeurigheid van 5-10-8 [-] in de brekingsindex is behaald. De 

nauwkeurigheidsanalyse in hoofdstuk 6 toont aan dat de theoretische totale nauwkeurig

heid van de wigrefractometer bij kalibratie aan de blokrefractometer 5'10-8 [-] bedraagt. 

3) De wigrefractometer kan gekalibreerd worden door meting van de slag en de tophoek 

van de wig. Wordt deze methode toegepast dan blijkt uit testmetingen dat het verschil 

tussen de wigrefractometer en de EdIen-formule 3'10-8 [-] bedraagt. Het verschil met 

de blokrefractometer bedraagt 4-10-8 [-]. Hiermee zijn in principe 3 onafhankelijke 

systemen binnen 4-10-8 [-] aan elkaar gelijk. Men mag hieruit concluderen dat de 

nauwkeurigheid van de wigrefractometer beter is dan 5'10-8 [-]. 

4) Kalibratie aan de Edlen-formule en aan de blokrefractometer is mogelijk door het 

uitvoeren van een aantal metingen. De vacutimlengte (L) van de wigrefractometer is 

volgens beide methoden uit 20 metingen bepaald: 

- Edlen kalibratie: L = 69.6453 [mm] 

- Blokrefractometer kalibratie: L = 69.6430 [mm] 

SL = 1.8 -10-3 [mm] 

SL = 2.6-10-3 [mm] 

Een afwijking van 2.5-10-3 [mm] in L komt overeen met een afwijking van 1'10-8 [-] 

in de brekingsindex. Het is derhalve mogelijk de wigrefractometer binnen 2'10.8 [-] af 

te stemmen op de Edlen-formule of de blokrefractometer (uitgaande van 2S0. 

5) Vit de trillingsanalyse blijkt dat de interferometer gevoelig is voor trillingen in de 

prismahouder. Metingen van de responsie van het telsysteem bij aanstoten van de 

prismahouder tonen aan dat de laagste eigenfrequentie van dit onderdeel 645 [Hz] 

bedraagt. Aanstoten van andere onderdelen heeft ook een laagste eigenfrequentie van 

645 [Hz] tot gevolg. Hieruit blijkt dat nu de doorgegeven trillingen aan de prismahouder 

bepalend zijn. Gezien de hoge waarde van de laagste eigenfrequentie hoeven van 

bodemtrillingen geen nadelige effecten worden verwacht. 
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6) Het meten van brekingsindexvariaties zonder de wig te verplaatsen is niet mogelijk. De 

gebruikte vlakke spiegel interferometer vertoont een te grote drift oj.v. temperatuurvari

aties. Meting toont aan dat een temperatuurverandering van 4 [0C] afwijkingen in de 

brekingsindex veroorzaakt die groter zijn dan 1'10-7 [-]. 

7) Men kan de wigrefractometer als 'tracking-system' gebruiken. Hierbij gaat het erom de 

varia ties in de brekingsindex te meten zonder dat men ge'interesseerd is in de absolute 

waarde van de brekingsindex. Indien de wigrefractometer uitsluitend voor deze 

toepassing wordt gebruikt is kalibratie van het systeem overbodig. De maaknauwkeurig

heid van de onderdelen is hoog genoeg om de vacutimlengte voldoende nauwkeurig vast 

te leggen. 

7) Bij de vensterdoorgangen wordt een aanzienlijk deel van het vermogen van de 

laserbundel verloren door reflectie. Zowel de S- en de P-bundel maken elk 16 

overgangen van lucht naar glas en omgekeerd bij het doorsnijden van de vensters. Het 

verdient daarom aanbeveling de vensters van een anti-reflectie coating te voorzien. 

8) Het meten van de slag en de tophoek van de wig blijkt een goede kalibratiemethode te 

zijn. Gezien de eenvoud van deze kalibratie is het raadzaam in de toekomst nader 

onderzoek naar deze kalibratiemethode te doen. Hierbij kan worden opgemerkt dat naast 

het meten van de slag en de tophoek van de wig ook de orientatie van de wig t.o.v. de 

laserbundels kan worden gemeten. Deze heeft ook een invloed op de vacutimlengte. De 

eisen t.a. v. de orientatiebepaling van de wig liggen rond 5 -10-3 [rad], hetgeen makkelijk 

meetbaar is. 
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Biilage I: De invloed van spanningsvariaties in de wigvensters 

In de wigvensters kunnen lokale spanningsvariaties optreden. Bijvoorbeeld t.g.v. tempera

tuurgradienten of door verschillen in uitzettingscoefficient tussen wigvensters en wig

tussenbiok. Deze spanningen zullen een optisch weglengteverschil laten ontstaan. Om te 

bepalen hoe kritisch het effect van lokale spanningsvariaties is zal nu worden berekend welke 

spanningsvariatie een fout in de brekingsindexmeting veroorzaakt van 1 '10-8 [-]. Hierbij 

wordt er vanuit gegaan dat bij eike vensterdoorgang (in totaal 8 keer) een spanningsverschil 

(Aa) optreedt tussen de meet- en de referentiebundel. De berekening verloopt als voIgt: 

An = 1 -10 -8 [-] AS := 3.2-10-6 [mm] 

AS = K-d'a AS 2 a = _ [Nlmm ] 
K'd 

AS = optisch weglengteverschil dat overeenkomt met An = 1'10-8 [-] 

K = spanningsoptische coefficient = 2.91-10-6 [mm 2/N] voor FK5-g1as 
d = weglengte in het glas [mm] 

cr = spanning in het glas [Nlmm 2] 

a = = __ 3._2_-10.."..-_6_ = 9.2-10-3 [Nlmm 2] 
2.91-10-6 '8-15 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat een spanningsvariatie van 9.2,10-3 [N/mm2] reeds een 

significante afwijking in de brekingsindexmeting veroorzaakt. Men dient er daarom op te 

letten dat in de wig zo min mogelijk spanningen optreden. Ben en ander zal tot uitdrukking 

moeten komen in het ontwerp van de wigrefractometer. met name wat betreft de ophanging 

van de wig. 
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Bijlage II: De invloed van temperatuurvariaties in de wigvensters 

In de wigvensters kunnen temperatuurgradienten heersen. Temperatuurvariaties van het glas 

zullen leiden tot het ontstaan van een optisch weglengteverschil. Vanwege het gekozen 

bundelverloop zullen zuivere temperatuurgradienten geen invloed hebben op de nauwkeurig

heid van de wigrefractometer. De optische weglengteverschillen die hierdoor ontstaan zijn n1. 

voor beide bundels hetzelfde. In de praktijk zullen echter ook andere temperatuurvelden 

voorkomen. Om hun invloed af te schatten is berekend hoeveel optisch weglengteverschil 

tussen beide bundels ontstaat als de vensterdoorgangen (8 in totaal) van de meetbundel 0.1 

[OC] in temperatuur verschillen met de vensterdoorgangen van de referentiebundel. 

Bij de optische weglengteverandering t.g.v. temperatuurvariaties spelen twee effecten een rol. 

Enerzijds het uitzetten van het glas en anderzijds het veranderen van de brekingsindex van 

het glas. Van deze dubbele beYnvloeding kan handig gebruik worden gemaakt doordat beide 

effecten elkaar kunnen compenseren. Er dient dan weI sprake te zijn van een negatieve dnidT 

van het glas. De berekening van het optisch weglengteverschil (~S) verloopt als voIgt [7]: 

~SU = optisch weglengteverschil t.g.v. uitzetting = d'flg ing -I)'~T [mm] 

. ..g ~g 
M dnldT = optlsch weglengteverschzl t.g.v. - = d' __ '~T [mm] 

dT dT 

dn 
:. M = d'{a '(n-I) + _g }'~T = d'W'~T [mm] 

g dT 

W = thermo-optische constante [11K] 

In bovenstaande formule is de thermo-optische constante (W) bepalend voor het optreden van 

een optisch weglengteverscbil oJ.v. temperatuurvariaties. Om dit effect te minimaliseren dient 

W zo klein mogelijk te zijn. Men dient erop te letten dat Ween andere waarde bezit in 

vacuUm dan in lucht (omdat dnidT verandert). Dit effect treedt bij de wig op want bier heerst 

vacuUm aan een zijde van de wigvensters. De theorie is echter gebaseerd op vacuUm Of 

atmosferische druk aan beide zijden van het venster. Nu zal het optredend optisch 
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weglengteverschil voor deze standaard situaties worden berekend voor de glassoort FK5 [7]. 

Dit verloopt als voIgt: 

Clg = 9.2'10-6 [11K] 

ng : 1.48601 [-] 
d : totale weglengte in glas per bundel "'" 8-15 [mm] 

= -3.0-10-6 [11K] 
dT vac 
dng 

dT atm 
= -1.6-10-6 [11K] 

:. Wvac = 1.47'10-6 [11K] 

:. Watm = 2.82'10-6 [11K] 

Mvac : d-Wvac'AT : 8'15'1.47'10-6'0.1 = 1.76'10-5 [mm] 

M atm : d'Watm'AT = 8'15-2.82'10-6'0.1 = 3.38-10-5 [mm] 

De waarde Watm is groter dan W vac en zal daarom worden gebruikt om de optredende 

onnauwkeurigheid in de brekingsindexmeting te bepalen. Ben onnauwkeurigheid in de 

brekingsindex van 1'10-8 [-] komt overeen met een afwijking in optische weglengte van 

3.2-10-6 [mm]. De fout in de brekingsindexmeting t.g.v. een temperatuurverschil tussen de 

vensterdoorgangen van meet- en referentiebundel ter grootte van 0.1 rOC] wordt dan: 

An: M '10-8 

3.2'10-6 
= 3.38-10-

5 
-10-8 = 11-10-8 [-] 

3.2-10-6 

De afwijking in de brekingsindexmeting bedraagt 11-10-8 [-]. Wil men een meting doen met 

een nauwkeurigheid van 1-10-8 dan dient het temperatuurverschil tussen de venster

doorgangen van meet- en referentiebundel niet meer dan 0.01 rOC] te bedragen. Aanraken van 

de wig v66r het uitvoeren van een meting zal dus meteen leiden tot forse afwijkingen. 

Hoewel de grenswaarde van 0.01 rOC] zeer kritisch lijkt moet men weI bedenken dat het 

hierbij niet gaat om temperatuurgradH5nten; deze hebben geen invloed. AIleen niet lineair 

verdeelde temperatuurvelden zullen afwijkingen introduceren. 
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Biilage III: De invloed van inhomogeniteiten in de wigvensters 

De wigvensters vertonen plaatselijk brekingsindexvariaties; de zgn. inhomogeniteit van het 

glas. Door deze brekingsindexvariaties treden optische weglengteverschillen op als de 

wigvensters door de bundels bewegen. Aan het glas dat gebruikt wordt voor de wigvensters 

kunnen homogeniteitseisen worden opgelegd. De hoogste homogeniteitsklasse garandeert een 

brekingsindexvariatie ~1'10-6 [-]. Aan de hand van deze waarde kan de maximale afwijking 

in de optische weglengte worden bepaald. Dit verloopt als voIgt: 

!1S = &Z-d = 1-lO-6-8-15 = 1.2-lO-4 [mm] 

!1S = optisch weglengteverschil [mm] 

&z = maximale brekingsindexvariatie = 1-lO-6 [-] 
d = totale weglengte in glas per bundel ::= 8-15 [mm] 

Het berekende optische weglengteverschil kan worden vertaald naar een afwijking in de 

brekingsindexmeting. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een fout in de brekingsindex van 

l-lO-8 overeenkomt met een optische wegiengteverschil van 3_2-lO-6 [mm]. 

&z = _!1S_~ -1-lO-8 = 1.2·lO-
4 

-1-lO-8 = 37.5'10-8 [_] 

3.2-lO-6 3.2-lO-6 

De berekende afwijking in de brekingsindex is veel groter dan de gewenste nauwkeurigheid 

van de refractometer. De afwijking zal echter systematiscb van aard zijn waardoor bet 

mogelijk wordt voor de afwijking te corrigeren_ Hoe een en ander verloopt zal afhangen van 

de te kiezen kalibratiemetbode voor de wigrefractometer. WeI blijkt duidelijk de noodzaak 

van kalibratie voor dit effect. 
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Bijlage IV: MATLAB-programma voor bepaling afwijkingeninvloeden in de rechtgeleiding 

% Initialisatie: vastleggen systeem 
% Wighoek en wigverplaatsing opgeven 

wigh=35*pilI80; verpl=50; 
% Laserbundel positie- en richtingsvector 

lr=[1 00],; Ip=[-200 100 0],; 
% Definitie van richtingsvectoren wigvlakken 1 en 2 

r11=[sin(wigh) cos(wigh) 0]'; rI2=[0 0 1]'; 
r21=[-sin(wigh) cos(wigh) 0],; r22=[0 0 1]'; 

% Definitie van gezamenlijk punt van wigvlakken 1 en 2 
p=[O 125 0]'; 

% Geleiding positie- en richtingsvector. De positievector bepaald 
% tevens het punt waar de wig aan de geleiding is bevestigd. 

gr=[O 1 0],; gp=[O 75 -100]'; 
% Door te rekenen afwijkingenvector 

h( t+ 1,1 )=tll 0000; 

% Berekening afwijkingen 
% Constante rotatie van de geleiding om de x-as (rond punt gp) 

% Grootte Sx 
Sx=O; 

% Transformatiematrix bepalen 
Rx=[10 0 

o cos(Sx) -sin(Sx) 
o sin(Sx) cos(Sx)]; 

% Aanpassen positie- en richtingsvectoren wigvlakken en geleiding 
gr=Rx*gr; rll=Rx*rll; rI2=Rx*rI2; r21=Rx*r21; r22=Rx*r22; 
p=Rx*(p-gp)+gp; 

% Constante rotatie van de geleiding om de y-as (rond punt gp) 
% Grootte Sy 

Sy=h(t+l,I); 
% Transformatiematrix bepalen 

Ry=[ cos(Sy) 0 sin(Sy) 
o 10 

-sin(Sy) 0 cos(Sy)]; 
% Aanpassen positie- en richtingsvectoren wigvlakken en geleiding 

gr=Ry*gr; rll=Ry*rll; r12=Ry*rI2; r21=Ry*r21; r22=Ry*r22; 
p=Ry* (p-gp )+gp; 

% Constante rotatie van de geleiding om de z-as (rond punt gp) 
% Grootte Sx 

Sz=O; 
% Transformatiematrix bepalen 

Rz=[cos(Sz) -sin(Sz) 0 
sin(Sz) cos(Sz) 0 
o 0 1]; 
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% Aanpassen positie- en richtingsvectoren wigvlakken en geleiding 
gr=Rz*gr; rll=Rz*rll; r12=Rz*r12; r21=Rz*r21; r22=Rz*r22; 
p=Rz*(p-gp )+gp; 

% Lokale translatie-afwijkingen in X-, y- en z-richting in beginstand 
% Grootte van de afwijkingen 

Txb=O; Tyb=O; Tzb=O; 

% Lokale rotatie-afwijkingen om X-, y- en z-as in beginstand 
% Grootte van de afwijkingen 

rxb=O; ryb=O; rzb=O; 
% Berekening transformatiematrices 

Rxb=[10 0 
o cos(rxb) -sin(rxb) 
o sin(rxb) cos(rxb)]; 

Ryb=[ cos(ryb) 0 sin(ryb) 
o 10 

-sin(ryb) 0 cos(ryb)]; 
Rzb=[ cos(rzb) -sin(rzb) 0 

sin(rzb) cos(rzb) 0 
o 0 1]; 

% Lokale translatie-afwijkingen in X-, y- en z-richting in eindstand 
% Grootte van de afwijkingen 

Txe=O; Tye=O; Tze=O; 
% Lokale rotatie-afwijkingen om X-, y- en z-as in eindstand 

% Grootte van de afwijkingen 
rxe=O; rye=O; rze=O; 

% Berekening transformatiematrices 
Rxe=[10 0 

o cos(rxe) -sin(rxe) 
o sin(rxe) cos(rxe)]; 

Rye=[ cos(rye) 0 sin(rye) 
o 10 

-sin(rye) 0 cos(rye)]; 
Rze=[cos(rze) -sin(rze) 0 

sin(rze) cos(rze) 0 
o 0 1]; 

% Berekening van lengte in vacuum in begin stand (Lvb) 
% Nieuwe positie- en richtingsvectoren van de wigvlakken bepalen die 
% ontstaan door de lokale rotatie-afwijkingen in de geleiding. Over het 
% algemeen wordt slechts een afwijking tegelijkertijd aangebracht. Men 
% kan echter ook meerdere afwijkingen samen aanbrengen en doorrekenen. 

rall=Rxb*Ryb*Rzb*rll; raI2=Rxb*Ryb*Rzb*rI2; 
ra21=Rxb*Ryb*Rzb*r21; ra22=Rxb*Ryb*Rzb*r22; 
pa=Rxb*(p-gp )+gp; pa=Ryb*(pa-gp )+gp; pa=Rzb*(pa-gp )+gp; 

tlB 
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% Nieuwe positievector van de wigvlakken bepalen die ontstaat door 
% lokale translatie-afwijkingen in de geleiding 

pa=pa+[Txb Tyb Tzb],; 
% Snijpunten van laserbundel met wigvlakken bepalen 

X=inv([rall,raI2,-lr])*([lp-pa]); 
sl=X(3)*lr+lp; 
X=inv([ra21,ra22,-lr])*([lp-pa)); 
s2=X(3)*lr+lp; 

% Berekenen vacuumlengte in beginstand 
Lvb(H 1,1)=s2(1)-sl(1); 

% Berekening van de nieuwe positievector van de wigvlakken (p) en van het 
% bevestigingspunt van de wig op de geleiding (gp) na verplaatsen van de wig 

gp=gp+verpl * gr; p=p+verpl * gr; 

% Berekening van lengte in vacuum in eindstand (Lve) 
% Nieuwe positie- en richtingsvectoren van de wigvlakken bepalen die 
% ontstaan door de lokale rotatie-afwijkingen in de geleiding. Over het 
% algemeen wordt slechts een afwijking tegelijkertijd aangebracht. Men 
% kan echter ook meerdere afwijkingen samen aanbrengen en doorrekenen. 

ral1=Rxe*Rye*Rze*rl1; raI2=Rxe*Rye*Rze*rI2; 
ra21=Rxe*Rye*Rze*r21; ra22=Rxe*Rye*Rze*r22; 
pa=Rxe*(p-gp )+gp; pa=Rye*(pa-gp )+gp; pa=Rze*(pa-gp )+gp; 

% Nieuwe positievector van de wigvlakken bepalen die ontstaat door 
% lokale translatie-afwijkingen in de geleiding 

pa=pa+[Txe Tye Tze]'; 
% Snijpunten van laserbundel met wigvlakken bepalen 

X=inv([rall,ra12,-lr))*([lp-pa]); 
s 1 =X(3)*lr+lp; 
X=inv([ra21,ra22,-lr])*([lp-pa]); 
s2=X(3)*lr+lp; 

% Berekenen vacuumlengte in eindstand 
Lve(t+ 1,1 )=s2(1 )-s 1 (1); 

% Fout in weglengteverandering in vacuum (dLv) 
dLv(H 1, l)=Lve(H 1,1)-Lvb(H 1,1)-(Lve(1 ,1)-Lvb( 1,1 »; 

t(8 
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Bijlage V: De invloed van positioneringsafwijkingen van de wig 
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Rechtgeleiding 
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X 10-3 dLv versus Sy 
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xlO-3 dLv versus Tyb 
0 

-0.5 

-1 

....... -1.5 
! 
~ -2 

-2.5 

-3 

-3.5 ! 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

Tyb [mm] xlO-3 

X 10-3 dLv versus Rxb 
3.5 

3 

2.5 

'8 2 
§ 
> 

...J 1.5 '"0 

1 

0.5 

0 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Rxb [rad] xlO-5 

tea Pagina 101 



Ontwerp van een wigrefractometer Biilage V 

xl0-3 dLv versus Ryb 
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X 10-3 dLv versus Tye 
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X 10-3 dLv versus Rye 
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X 10-3 dLv versus Rx (Wigbevestiging) 
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X 10-3 dLv versus Rz (Wigbevestiging) 
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Bijlage VI: Berekening Hertz contact tussen aanslag en raam 

De Hertze formules voor puntcontact zijn overgenomen uit [9]. Hiermee kan de Hertze 

spanning in het contact en de nadering tussen de beide lichamen berekend worden. Als 

constante contactkracht is gekozen voor 5 [N]. De formules luiden: 

o = _1 .{b 2 + ~} 
2r (0 

{

I _y 2 1 _y 2 }-1 
E =2 1 + 2 

r El E2 

- crHz = Hertze contactspanning in [Nlm 2] 

- 0 = nadering tussen raam en aanslag in [m] 
- Fo = contactkracht = 5.0 [N] 

- r = R = kromtestraal aanslag = kromtestraal raam = 10-2 [m] 

- El = elasticiteitsmodulus aanslag = 2.0.1011 [Nlm 2] 

- E2 = elasticiteitsmodulus raam = 1.5.1011 [Nlm 2] 

- Yl = Y2 dwarscontractiecoejficient aanslag en raam = 0.3 [-] 

- 110) = yO) = 0.7937 [-] 

Uit bovenstaande gegevens is de Hertze spanning en de nadering tussen de lichamen te 

berekenen. Bovendien is de stijfheid van het contact te bepalen door Fo uit te drukken in 0 

en vervolgens te differentieren naar o. Dit leidt tot de volgende resultaten: 

Er = 1.88.1011 [Nlm 2] :> a = b = 0.7937· 

3·5 8 2 crHz = = 4.41·10 [Nlm ] 
21t.(7 .36.10-5 )2 

1 {3.F
O
.0.01 }2/3 

o = 0.01· 1.88.1011 :> 

3;-----

3·5·0.01 = 7.36.10-5 

1.88.011 

o 1 {3.5.0.01}2J3" 8.6.10-7 [ml 
= 0.01· 1.88.1011 

dFo = 9.4.109)8.6.10-7 = 8.7.106 [Nlm] 
do 0 = 8.6.10-7 
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Bijlage VII: Vlakheid van de wigvensters 
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Biilage VIII: Verandering van de wighoek t.g.v. temperatuurgradienten 

De wighoek wordt beYnvloed door temperatuurgradienten. Temperatuurgradienten in de x

richting (Cx) en in de z-richting (C) zullen een invloed hebben op de wighoek. De 

wigvlakken worden bovendien onvlak. Omdat aIleen beide eindstanden van belang zijn mag 

toch een constante wighoekafwijking worden aangenomen. Berekening vedoopt als voIgt: 

s tan(aJ2) = _ 
1 

Bij een temperatuurgradient C x geldt: 

I' = 1 . , 
s 

s' = fil 
o 

S' 

tan(ac /2) = 
x 

s' = so( 1 

1 

+ <xgoC/x)dx = so(1 + ~ oaocxos) 

+ ~ oaocxos) 
1 = tan(aJ2)0(1 + loaocxos) 

Bij een temperatuurgradUfnt C z geZdt: 

I 

Z, = fil + agoCzoz)dz = 10(1 + ~ oaoCzol) 
o 

S' tan(ac 12) = 
Z l' 

- <X = tophoek wig = 70° 
- I = slag wig = 0.05 [m] 
- S = Han(aJ2) = 0.05 0 tan(70/2) = 0.035 [m] 

s' = s 

- Cx = temperatuurgradient in x-richting = 1 [OClm] 
- Cz = temperatuurgradient in z-richting = 1 [OClm] 

- ag = uitzettingscoejJicient wig = 9.2 0 10-6 [11K] 

Invullen levert: 

dac = ac - a = 7.6 0 10-8 [rad]; dac = ac - a = -1.1 0 10-7 [rad] 
x x z Z 

t(8 Pagina 110 



Ontwerp van een wigrefractometer Biilage IX 

Bijlage IX: Meting van de gIasinvloeden 
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Biilage X: Dynamische meting van de slag van de wig 
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Bijlage XI: Driftmeting interferometer 
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Bijlage XII: Responsie van het telsysteem bij aanstoten APIPP-houder 
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Bijlage XIII: Meetprocedure wigrefractometer 

De wigrefractometer wordt m.b.v. een PC bedreven. De meting van het, voor de glasinvloeden 

gecorrigeerde, aantal telpulsen (~) bij een meting met de wigrefractometer verloopt als voIgt: 

1) De aandrijving van de wigrefractometer wordt ingeschakeld door het bedienen van een 

relais. De voedingsspanning van het motortje moet hierbij tussen 2 en 6 [V] liggen. 

2) Het telsysteem van de laser wordt gereset. Waama het telsysteem telkens met kleine 

tussenpauzen wordt uitgelezen. Door de ingelezen waarden te vergelijken kan bepaald 

worden in welke richting de wig beweegt. Is het maximum van de telstand bereikt dan 

wordt na 1 [s] de wig stilgezet. De positie die de wig nu inneemt wordt vastgelegd door 

het aantal telpulsen dat hierbij hoort op te slaan. Nu is bekend waar de wig zich bevindt; 

de initialisatie is compleet. N a elke meting zal de wig in deze stand terugkeren. 

3) Vanuit de hierboven beschreven stand beweegt de wig op een neer. Ondertussen wordt 

het telsysteem van de laser continu uitgelezen. De uitgelezen waarden (in extended 

resolution) worden in blokken van 50 metingen met elkaar gemiddeld. De laagste (L) 

en hoogste (H) waarde van alle blokken, tijdens een cyc1us van de wig, worden 

opgeslagen. 

4) De wig wordt stopgezet indien de onder 2) berekende stand weer is bereikt. 

5) Het aantal telpulsen dat de wigrefractometer heeft gemeten wordt bepaald uit de onder 

3) bepaalde waarden H en L. Bovendien vindt correctie plaats voor de glasinvloeden. 

In paragraaf 3.1 van hoofdstuk 6 is deze correctie bepaald op 3.2 telpulsen van AJ128. 

Het aantal telpulsen (Ke) wordt dan: 

Kc = H - L + 3.2 [-] 

6) Indien de wigrefractometer is gekalibreerd is de vacutimlengte (L) bekend. De 

brekingsindex voIgt dan uit de volgende formule: 
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Ontwerp van een wigrefractometer BijIage XIV 

Bijlage XIV: Meetresultaten van de kalibratie van de wigrefractometer 

X 10-6 Kalibratie van de wigrefractometer 
4.78 

4.76 
I, 

I , , , , , , 
I , 

4.74 ""''''', , 
'----

........ ..... \ , ----, , 
I 

4.72 
\ , \ ....... \ , \ 

\ , 
\ r- \ , 

\ ", ......... 
N \ I \ , ......... ---
§ '.' \, , 

..... 4.7 t 
~ 

4.68 

4.66 

4.64 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Tijd [min] 

-- = meting met Edlen-formule 

- - -- = meting met blokrefractometer 

-'- = meting met wigrefractometer (met kalibratie door slag- en hoekmeting) 
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Ontwerp van een wi2refractometer Bijlage XIV 

Brekingsindex-waarden 

Meting Edlen N [-] Blokrefr. N [-] Wigrefr. N [-] 

1 1.00027475 1.00027474 1.00027472 
2 1.00027475 1.00027476 1.00027472 
3 1.00027475 1.00027475 1.00027473 
4 1.00027475 1.00027474 1.00027472 
5 1.00027474 1.00027475 1.00027471 
6 1.00027473 1.00027473 1.00027470 
7 1.00027473 1.00027474 1.00027471 
8 1.00027472 1.00027473 1.00027470 
9 1.00027472 1.00027473 1.00027469 
10 1.00027472 1.00027472 1.00027468 
11 1.00027472 1.00027471 1.00027468 
12 1.00027470 1.00027472 1.00027468 
13 1.00027470 1.00027473 1.00027468 
14 1.00027471 1.00027471 1.00027467 
15 1.00027471 1.00027472 1.00027468 
16 1.00027470 1.00027473 1.00027468 
17 1.00027470 1.00027471 1.00027468 
18 1.00027470 1.00027472 1.00027467 
19 1.00027470 1.00027471 1.00027466 
20 1.00027470 1.00027471 1.00027466 
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Ontwerp van een wigrefractometer BiHage XIV 

Edlen-parameters 

Meting T rOC] p [mm Hg] CO2 [ppm] F [Pal N [-] 

1 20.77 771.195 569 970.00 1.00027475 
2 20.77 771.182 570 970.00 1.00027475 
3 20.77 771.195 572 970.00 1.00027475 
4 20.77 771.189 572 970.00 1.00027475 
5 20.78 771.179 573 970.00 1.00027474 
6 20.78 771.156 572 970.00 1.00027473 
7 20.78 771.150 573 970.00 1.00027473 
8 20.78 771.140 573 970.00 1.00027472 
9 20.78 771.138 575 970.00 1.00027472 
10 20.78 771.128 575 970.00 1.00027472 
11 20.78 771.117 578 970.00 1.00027472 
12 20.79 771.103 578 970.00 1.00027470 
13 20.79 771.095 576 970.00 1.00027470 
14 20.79 771.111 581 970.00 1.00027471 
15 20.79 771.124 579 970.00 1.00027471 
16 20.80 771.120 578 970.00 1.00027470 
17 20.80 771.132 578 970.00 1.00027470 
18 20.80 771.120 578 970.00 1.00027470 
19 20.80 771.128 578 970.00 1.00027470 
20 20.80 771.124 578 970.00 1.00027470 
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Ontwerp van een wigrefractometer Bijlage XIV 

Blok-parameters 

Meting Tin [Cell TUit [Cell Tblok [Cell N [-] 

1 21.96 22.04 21.98 1.00027475 

2 21.96 22.04 21.98 1.00027475 

3 21.96 22.05 21.99 1.00027475 

4 21.96 22.05 22.00 1.00027475 

5 21.96 22.05 21.99 1.00027474 

6 21.98 22.06 22.00 1.00027473 

7 21.98 22.06 22.00 1.00027473 

8 21.98 22.05 22.00 1.00027472 

9 21.98 22.06 22.00 1.00027472 

10 21.99 22.06 22.01 1.00027472 

11 21.99 22.06 22.01 1.00027472 

12 21.99 22.07 22.01 1.00027470 

13 21.99 22.07 22.02 1.00027470 

14 21.99 22.07 22.02 1.00027471 

15 21.99 22.08 22.02 1.00027471 

16 21.99 22.08 22.02 1.00027470 

17 22.01 22.08 22.03 1.00027470 

18 22.01 22.09 22.03 1.00027470 

19 22.01 22.09 22.03 1.00027470 

20 22.01 22.09 22.04 1.00027470 
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Ontwerp van een wigrefractometer Biilage XIV 

Kalibratie-rapport 

Voor: lAC Emmen 

Door: TV Eindhoven 

Datum: 3011111994 

Kalibratie-type: Aan Edlen-formule 

Aantal metingen: 20 

Kalibratie-resultaten: Meting Brekingsindex N [-] 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Berekening vacuumlengte: 

1.00027475 
1.00027475 
1.00027475 
1.00027475 
1.00027474 
1.00027473 
1.00027473 
1.00027472 
1.00027472 
1.00027472 
1.00027472 
1.00027470 
1.00027470 
1.00027471 
1.00027471 
1.00027470 
1.00027470 
1.00027470 
1.00027470 
1.00027470 

- Lgem = 69.6453 mm 
- SL = 0.0018 mm 

Vacuumlengte L [mm] 

69.6433 
69.6453 
69.6471 
69.6462 
69.6463 
69.6449 
69.6475 
69.6463 
69.6455 
69.6432 
69.6445 
69.6477 
69.6472 
69.6450 
69.6439 
69.6468 
69.6473 
69.6443 
69.6418 
69.6418 
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Ontwerp van een wigrefractometer 

Kalibratie-rapport 

Voor: IAC Eromen 

Door: TV Eindhoven 

Datum: 3011111994 

Kalibratie-tvpe: Aan Blokrefractometer 

Aantal metingen: 20 

Kalibratie-resultaten: Meting 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Breldngsindex N [-] 

1.00027474 
1.00027476 
1.00027475 
1.00027474 
1.00027475 
1.00027473 
1.00027474 
1.00027473 
1.00027473 
1.00027472 
1.00027471 
1.00027472 
1.00027473 
1.00027471 
1.00027472 
1.00027473 
1.00027471 
1.00027472 
1.00027471 
1.00027471 

Berekening vacuumlengte: - Lgem = 69.6430 mm 
- SL = 0.0026 rom 

Bijiage XIV 

Vacuumlengte L [rom] 

69.6458 
69.6415 
69.6468 
69.6480 
69.6446 
69.6440 
69.6444 
69.6438 
69.6432 
69.6424 
69.6451 
69.6431 
69.6406 
69.6438 
69.6404 
69.6400 
69.6458 
69.6399 
69.6391 
69.6386 
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Ontwerp van een wigrefractometer Bijlage XV 

Biilage XV: Duurmeting met de wigrefractometer 

X 10-6 Duurmeting wigrefractometer versus Edlen-formule 
2.8 

2.7 I 2Sedlen = 3.6-10-8 [-] 

2.6 I 2Swig = 5.3-10-8 [-] 

2.5 . 

~ , ....... 
2.4 r--
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~f 
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N"" ,. " .~ 
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'.' 

1.9! 
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Tijd [min] 

765.5 Het drukverloo ti'dens de duurmetin 

eo 765 
::c 
6 764.5 
.§. 
..:.: 764 
::3 .... 
Q 763.5 

763! 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Tijd [min] 

20.7 

~20.65 
11 
~ 
E-o 20.6. 

20.55· 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Tijd [min] 
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