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Samenvattin 

Samenvatting 

Op de Technische Universiteit Eindhoven is een vergelijkingsopstelling voor laserinterferometers 
aanwezig. Met deze opstelling kunnen laserinterferometers worden gekalibreerd door het 
uitvoeren van vergelijkingsmetingen. Bij deze metingen wordt de verplaatsing van een 
meetspiegel met twee laserinterferometersystemen gemeten. Van een van deze systemen is de 
nauwkeurigheid bekend en van het andere systeem moet de nauwkeurigheid bepaald worden. Uit 
het verschil tussen de meetwaarden van beide systemen kan een uitspraak worden gedaan over 
de afwijking en de onzekerheid van de meetwaarde van het te kalibreren 
laserinterferometersysteem. 
Het meetbereik van de opstelling was 3 m. Door een grotere tripelspiegel op de slede te monteren 
en de toevoeging van een extra kleine tripelspiegel, is het meetbereik van de opstelling 
verdubbeld tot 6 m. Om de grotere tripelspiegel op de slede te kunnen bevestigen, is een houder 
geconstrueerd. Voor de extra kleine tripelspiegel is een houder geconstrueerd om deze vast te 
kunnen zetten op de steunplaat van de vergelijkingsopstelling. 
Het uitlijnen van de lasers was lastig, omdat de translatie- en rotatie-instellingen niet 
onafhankelijk van elkaar waren. Om het uitlijnen van de lasers te vereenvoudigen is een 
instelmechanisme geconstrueerd, waarbij de translatie-instellingen de rotatie-instellingen niet 
beïnvloeden. Dit mechanisme is nog niet gemaakt, dus er kan nog geen uitspraak worden gedaan 
over het functioneren. De verwachting is, dat het instellen van de lasers met dit mechanisme 
eenvoudiger is geworden. 
Er is een analyse gemaakt van de onzekerheid van de vergelijkingsopstelling. Deze onzekerheid 
wordt veroorzaakt door de onzekerheden in de brekingsindexbepaling, van de referentielaser en 
van de uitlijning van de lasers (eventuele cosinusfout). De onzekerheid van de referentielaser 
HP5501 is ±32 nm± 5· 10-7·1 en dit is ook de onzekerheid van de meetopstelling. 
De onzekerheid van de nieuwe referentielaser, HP5529, is ±5 nm± 2· 10-8·l. De onzekerheid in 
de bepaling van de brekingsindex met de Edlén-formule en sensoren voor het meten van de 
temperatuur, druk en luchtvochtigheid, is ±4,0· 10-8·1. De onzekerheid veroorzaakt door de 
uitlijning is 3· 10-9·1. De totale onzekerheid van de opstelling komt hiermee op ±5 nm± 4,5· lff8·l, 
waarbij de brekingsindex wordt berekend met de Edlén-formule. 
Bij de nieuwe referentielaser zitten de uittreepoort en de ontvanger boven elkaar, net als bij de 
meeste lasers. Door deze configuratie vallen de meetbundels van de beide 
laserinterferometersystemen grotendeels over elkaar. Hierdoor worden afwijkingen door 
thermische drift grotendeels geëlimineerd, omdat de bundels dezelfde weg afleggen. 
Om de onzekerheid van de vergelijkingsopstelling te verkleinen, is het meest zinvol om de 
onzekerheid van de brekingsindexbepaling te verkleinen. Omdat de Edlén-formule een empirisch 
bepaald verband geeft tussen temperatuur, druk en vochtigheid, is het niet te verwachten dat de 
onzekerheid van de formule zelf nog veel kleiner zal worden. Door de onzekerheid van de 
sensoren te verkleinen, kan de onzekerheid van de brekingsindexbepaling wel verkleind worden. 
Een alternatief voor een meer nauwkeurige brekingsindexbepaling is de refractometer. 
Momenteel is de onzekerheid van de op de TUE aanwezige blokrefractometer van dezelfde 
ordegrootte als de onzekerheid van de Edlén-formule. Wat betreft de verkleining van de 
onzekerheid van de opstelling, is het pas zinvol om de blokrefractometer in de 
vergelijkingsopstelling te integreren, als de onzekerheid van deze methode voor de bepaling van 
de brekingsindex kleiner is dan de brekingsindexbepaling met de Edlén-formule. 
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Summa 

Summary 

At the Technische Universiteit Eindhoven laser interferometers can be calibrated. This is done 
by comparing accurately the results of a master interferometer system and the customer 
interferometer system as they measure the same displacement. The master system has a k:nown 
uncertainty as established through linkage with the primary standard of length. The uncertainty 
of the customer system can be determined from the difference in the results of the comparisons. 
The maximum calibration length was 3 m. By using a larger measuring reflector on the carriage 
and placing an extra reflector next to the polarising beamsplitter, the calibration length was 
extended to 6 m. A housing was constructed to mount the new measuring reflector on the existing 
carriage. For the extra reflector a housing was constructed to fix the reflector next to the 
polarising beamsplitter. 
The alignment of the lasers was difficult, because the adjusting of the rotational and translational 
degrees of freedom of the laser were not independent. To simplify the alignment of the lasers a 
mechanism was constructed that doesn't have this difficulty. Since the mechanism hasn't been 
build yet, the functioning of the mechanism couldn't be evaluated. 
An analysis was made of the uncertainty of the calibration. The total uncertainty is caused by the 
uncertainties in the determination of the refractive index, in the master system and in the 
alignment of the lasers. The old master system, HP5501, proved to cause the greatest uncertainty 
of ±32 nm± 5·10·7·l and dominates the total uncertainty. 
The uncertainty of the new master system, HP5529, is ±5 nm ±2· 10-8

·[. The uncertainty in the 
determination of the refractive index using the Edlén equation and sensors for measuring the 
temperature, pressure and humidity, is ±4,0· 10-8

• l. The uncertainty caused by misalignment is 
±3· 10-9·[. The total uncertainty in the calibration is ±5 nm ±4,5· 10-8·l. 
Like with most lasers, the receiver of the HP5529 is placed below the laser exit. This implies, that 
the beams of both interferometer systems overlap. Because the beams travel together, any changes 
in the optica! interferometer causes identical variations in the independent laser interferometer 
systems, minimising the uncertainty of the comparison. 
To reduce the uncertainty of the calibration, the uncertainty in the determination of the refractive 
index of air should be reduced. Since reducing the uncertainty of the Edlén equation will be 
difficult, this can only be done by reducing the uncertainty of the sensors. An alternative is the 
use of an refractometer, with which the refractive index of air can be determined in amore direct 
way. The uncertainty of the refractometer is at this moment of the same magnitude as the 
uncertainty of the Edlén equation. As long as this is the case, the integration of the refractometer 
is not useful for reducing the uncertainty of the calibration. 
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Symbolenlijst 

A 
c 
d 
E 
f 
f1, f2 
fn 
Fw 
H 
k 
K 
1 
L 
m 
Il 

p 
s 
T 
Td 
v 
x 

a 
ö 
/:::,. 

( 
À 
À.IR 

OHz, max 

wn, wd 
q>, $. ft 

tlB 

doorsnede in m2
; 

lichtsnelheid in vacuüm, 299792458 mis; 
diameter in m; 
elasticiteitsmodulus in N/m2

; 

waterdampdruk in Pa; 
frequentie van de componenten van de laserbundel in MHz; 
ongedempte eigenfrequentie in Hz; 
wrijvingskracht in N; 
relatieve luchtvochtigheid in%; 
stijfheid in N/m; 
aantal telpulsen; 
verplaatsing of lengte in m; 
lengte in m; 
massa in kg; 
brekingsindex; 
luchtdruk in Pa; 
standaardafwijking; 
temperatuur in °C; 
trillingstijd in s; 
snelheid in mis; 
C02-gehalte in ppm. 

lineaire uitzettingscoëfficiënt in l/°C; 
toenadering middelpunten bij puntcontact in m; 
verschil; 
relatieve dempingsfactor; 
golflengte lichtbundel in m; 
fractie van de golflengte, meeteenheid laserinterferometersysteem in m; 
maximaal toelaatbare contactspanning in N/m2

; 

ongedempte, respectievelijk gedempte eigenfrequentie in 1/s; 
rotatie om respectievelijk de x-, y- en z-as. 
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1. lnleidin 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Verplaatsingsmetingen met behulp van laserinterferometrie 

Om nauwkeurig verplaatsingen te meten wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van 
laserinterferometersystemen. De laserinterferometer kan gebruikt worden als meetsysteem in 
meet- en precisieproduktiemachines of als kalibratie-instrument van deze systemen. In figuur 1.1 
is een 3D-meetmachine geschetst, waarbij de x-, y- en z-positie van de taster bepaald worden met 
behulp van laserinterferometrie. Voordelen van laserinterferometrie zijn onder andere de grotere 
meetlengte en de mogelijkheid om met één meetsysteem meerdere verplaatsingen te meten door 
de laserbundel te splitsen. Een nadeel is het belang van een nauwkeurige brekingsindexbepaling. 
De nauwkeurigheid van de verplaatsingsmetingen is namelijk voor een groot deel afuankelijk van 
de nauwkeurigheid waarmee de brekingsindex van de lucht bepaald wordt. 

z 
t y 
! 

:!f 

x 

Figuur 1.1 

De laserinterferometersystemen van Hewlett Packard werken met een laser die een lichtbundel 
uitzendt, bestaande uit twee componenten met frequenties f 1 en f 2• Tussen deze twee 
componenten bestaat een gering frequentieverschil. De polarisatierichtingen van beide 
componenten staan loodrecht op elkaar (zie bijlage B). 
De lichtbundel verlaat de laser en wordt door een polarisatieprisma gescheiden. Eén component 
wordt naar een vaste referentiespiegel afgebogen. De andere component gaat naar een meetspiegel 
en wordt vandaar weer teruggekaatst naar het polarisatieprisma. De meet- en referentiebundel 
komen in het polarisatieprisma weer samen en gaan dan naar de ontvanger. 
Als de meetspiegel beweegt, dan zal de frequentie van de teruggekaatste bundel veranderen met 
±6.f2 (Doppler-effect, zie figuur 1.2). Het teken van 6.f 2 is afuankelijk van de richting waarin de 
meetspiegel beweegt. 
Het referentiesignaal (f1-f2) en het meetsignaal (fcf2 ± 6.f 2 ) worden naar twee frequentietellers 
gestuurd. Het verschil tussen beide tellers is een maat voor 6.f2 en dus voor de snelheid. De 
gemeten 6.f2 wordt met behulp van de golflengte van het licht omgerekend naar een verplaatsing. 
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REFERENTIESPlEGEL 
'·, MEETSPIEGEL 

LASER "-~~r-+-, --~~·····~··~~'--+-""+-----~·-+-+-~,·,,,',, 
ONTVANGER .. 

f1 f:;::±.1f, 2:tlif2 

v 

POLARISATIEPRISMA 

Figuur l.2 

Bij verplaatsingsmetingen met behulp van laserinterferometrie is de golflengte van het 
uitgezonden licht de meeteenheid. Deze golflengte À wordt bepaald door de lichtsnelheid c, de 
frequentie fen de brekingsindex n van het medium, waar het licht zich door voortplant: 

c 

f n 
(l.l) 

Om verplaatsingsmetingen met een relatieve onnauwkeurigheid van àl.JL=;l0-7 (0,1 µmop 1 m), 
uit te kunnen voeren, moet de frequentie van het uitgezonden licht stabiel zijn en moet de 
brekingsindex van het medium waar het licht door gaat, nauwkeurig bekend zijn. De stabiliteit 
van de laserfrequentie ligt in de orde van df/f=l0-9

• Als gevolg van fluctuaties in luchtdruk, 
temperatuur, luchtvochtigheid en C02-gehalte kan de brekingsindex variëren. De ordegrootte van 
deze variaties is dnln= 1 o-6

. Voor nauwkeurige lengtemetingen is het belangrijk dat de 
brekingsindex tijdens de meting bepaald wordt om voor deze variaties te corrigeren. 
Er zijn twee methoden om de brekingsindex te bepalen. De eerste is met behulp van de Edlén
formule. Deze formule geeft het empirisch bepaalde verband tussen de brekingsindex en de druk 
(p), de temperatuur (T), de luchtvochtigheid (f) en het C02-gehalte (x). De tweede methode is het 
bepalen van de brekingsindex met behulp van een refractometer. In een refractometer wordt met 
een laserinterferometer een "virtuele" verplaatsing gemeten, die direct omgerekend kan worden 
naar de brekingsindex. 
Door te corrigeren voor de fluctuaties in de luchtomstandigheden, is een relatieve 
onnauwkeurigheid van dnln=l0-8 haalbaar. Het is van groot belang dat de brekingsindex 
nauwkeurig bepaald wordt, omdat een afwijking in deze bepaling een fout introduceert in de 
meeteenheid, de golflengte. 

1.2 Kalibratie 

Om betrouwbare meetresultaten te krijgen met een meetinstrument is het belangrijk, dat dit 
meetinstrument gekalibreerd is. Het kalibreren van een meetinstrument gebeurt door de 
meetresultaten te vergelijken met een hogere standaard. Het doel van de kalibratie is het bepalen 
van het teken en de grootte van de systematische afwijking van het meetinstrument en de 
onzekerheid daarin. Als deze bekend zijn dan kunnen de verkregen meetresultaten voor de 
systematische afwijking gecorrigeerd worden. Hierdoor zijn de verkregen meetresultaten binnen 
een aan te geven onzekerheid bekend. 
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Om betrouwbare meetresultaten te verkrijgen is het van belang dat deze herleidbaar zijn tot de 
primaire standaard. Dit kan gebeuren middels een ononderbroken keten van kalibraties. Het 
meetinstrument wordt dan vergeleken met een ander meetinstrument, dat weer gekalibreerd is ten 
opzichte van een hogere standaard. Deze hogere standaard moet weer gekalibreerd zijn ten 
opzichte van een nog hogere standaard. Deze keten moet terugvoeren naar de primaire standaard. 
In 1983 is een nieuwe definitie voor de meter aangenomen door de 17e 'Conférence Générale des 
Poids et Mesures' (CGPM): de afstand die het licht in vacuüm aflegt gedurende een tijdsinterval 
van 1/299792458 s. Bij deze definitie hoorde een lijst met aanbevolen stralingsbronnen voor het 
fysisch realiseren van de definitie van de meter, opgesteld door het 'Comité International des 
Poids et Mesures' (CIPM). Sinds 1983 is de reproduceerbaarheid van geschikte stralingsbronnen 
aanmerkelijk verbeterd en is de onnauwkeurigheid in de frequentie en golflengte van sommige 
stralingsbronnen aanmerkelijk gereduceerd. De voortschrijdende techniek vraagt een steeds 
hogere nauwkeurigheid in de realisatie van de meter. Dit heeft er toe geleid, dat het CIPM in 1992 
heeft besloten om de lijst met aanbevolen stralingsbronnen te vernieuwen ([13]). 
De aanbevolen stralingsbronnen bestaan uit een HeNe-laser, waarvan de golflengte wordt 
gestabiliseerd met behulp van een absorptiedamp. Afhankelijk van de gekozen damp en/of de 
temperatuur van deze damp is een Ä-f-combinatie te realiseren. Voor de uitgezonden straling 
moet gelden, dat Ä·f=c met c=299792458 mis. 
Voor de stabilisatie wordt veel gebruik gemaakt van jodiumdamp. Jodiumdamp bezit bij bepaalde 
vaste lichtfrequenties minima voor de lichtabsorptie. Door de intensiteit van het laserlicht te 
meten, kunnen de absorptieminima van de jodiumdamp worden opgezocht. Door de lengte van 
de lasercavity continu bij te stellen, kan de frequentie van de laser afgesteld worden op een van 
de (bekende) frequentiedips. Met deze stabilisatie is een relatieve frequentiestabiliteit df/f te 
realiseren van 2,5·10-11 ([13]). 

Definitie meter 

Realisatie 

Standaardlaser TUE BIPM (Parijs) 

Kalibratie f 

Referentielaser"'-----Te kalibreren laser 

Kalibratie ~x 

Figuur 1.3 

Een laserinterferometer bestaat uit verschillende onderdelen. Om het hele meetsysteem te 
kalibreren, moet eerst de gebruikte laser worden gekalibreerd. Bij deze kalibratie worden de 
frequentie van het uitgezonden licht en de stabiliteit van deze frequentie bepaald. Hiermee zijn 
de afwijking en de onzekerheid van de gebruikte golflengte bekend. 
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Door het uitvoeren van verschillende vergelijkingsmetingen kan bepaald worden, hoe groot de 
afwijkingen zijn van de andere onderdelen: 
• Het telsysteem bepaalt de gemeten verplaatsing, uitgedrukt in telpulsen. De telpuls is de 

eenheid, waarin de verplaatsing van de meetspiegel wordt gemeten. Elke telpuls komt 
overeen met een fractie van de golflengte van het uitgezonden licht. 

• Het luchtmeetsysteem bestaat uit sensoren voor het bepalen van de luchtdruk, -temperatuur 
en -vochtigheid. 

• Het correctiesysteem zorgt ervoor dat met de juiste eenheid wordt gemeten door de 
brekingsindex te berekenen aan de hand van de gemeten p, T en f en de golflengte in 
vacuüm hiervoor te corrigeren. De gemeten verplaatsing is het produkt van het aantal 
telpulsen, de correctiefactor (!/brekingsindex) en de golflengte in vacuüm. 

1.3 Opdrachtomschrijving 

Op de Technische Universiteit Eindhoven is een vergelijkingsopstelling aanwezig, waarmee 
laserinterferometers gekalibreerd kunnen worden. Het kalibreren gebeurt door met twee 
laserinterferometers de verplaatsing van een meetspiegel te meten. De meetspiegel wordt 
stapsgewijs verplaatst over een geleiding. Na elke stap wordt de verplaatsing gemeten met beide 
laserinterferometers. Een van deze laserinterferometers is al gekalibreerd met een hogere 
standaard (de referentie laserinterferometer) en de andere moet nog gekalibreerd worden. Door 
de verkregen meetresultaten te vergelijken, kan een uitspraak worden gedaan over de 
systematische afwijking van de te kalibreren laserinterferometer. De meetlengte van deze 
opstelling was gelijk aan de lengte van de sledegeleiding: 3,2 m. 
Om laserinterf erometers over een grotere meetlengte te kunnen kalibreren, kon niet de maximale 
verplaatsing van de meetspiegel vergroot worden. Een vergroting van de meetlengte moest 
gerealiseerd worden met optische elementen. 

De mechanismen voor het instellen van de lasers bestonden uit twee boven elkaar liggende platen, 
waarbij de z- en lJl-instelling plaatsvond middels drie bouten, waarmee de hoogte tussen beide 
platen ingesteld kon worden. Omdat bij deze mechanismen de translatie-instelling en de rotatie
instelling niet onafhankelijk zijn, is het moeilijk om de lasers snel uit te lijnen. 
Om het uitlijnen eenvoudiger te maken, moet er een instelmechanisme voor de lasers komen, 
waarvan de rotatie- en translatie-instellingen onafhankelijk zijn. Daarnaast moet er een procedure 
worden opgesteld, waarmee de lasers op een snelle (convergerende) manier uitgelijnd kunnen 
worden. 

Voor het berekenen van de brekingsindex voor het referentiesysteem wordt gebruik gemaakt van 
verschillende sensoren voor de druk, de luchttemperatuur, het C02-gehalte en de natte 
boltemperatuur (voor het berekenen van de luchtvochtigheid). Deze sensoren moeten handmatig 
uitgelezen worden en de waarden moeten ingevoerd worden. Op deze manier wordt de 
brekingsindex alleen aan het begin van de meting bepaald en wordt er niet gecompenseerd voor 
veranderingen gedurende de meting. Bij de kalibratie van het complete 
laserinterferometersysteem, zal het te kalibreren systeem wel corrigeren voor veranderingen 
gedurende de metingen, hetgeen afwijkingen kan veroorzaken van de ordegrootte 10-8

• 

JO 
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Voor het bepalen van de brekingsindex gedurende een meting zijn er twee mogelijkheden: de 
sensoren automatisch uitlezen en de brekingsindex berekenen met de Edlén-formule of een 
blokrefractometer integreren in de vergelijkingsopstelling. Het automatisch uitlezen van de 
sensoren is onderdeel van het besturingsprogramma van de opstelling, maar is nog niet 
operationeel. Hier is verder geen aandacht aan besteed en daarom wordt het buiten de opdracht 
gelaten. 
Met een blokrefractometer wordt de brekingsindex op een meer directe manier bepaald aan de 
hand van een gemeten weglengteverschil tussen een lichtbundel door lucht en een lichtbundel 
door vacuüm. Aangezien het weglengteverschil continu wordt gemeten, kan ook de brekingsindex 
continu worden bepaald. De op de TUE aanwezige blokrefractometer met randapparatuur en 
besturing moet worden geïntegreerd in de vergelijkingsopstelling. 

Tot slot diende er een analyse te worden gemaakt van de onzekerheid van de meetopstelling. 
Hierbij diende gekeken te worden naar mogelijke afwijkingenbronnen en hun invloed op de 
onzekerheid van de vergelijkingsmetingen. 
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2. Realisatie meetlengteverdubbeling 

Hoofdstuk 2 Realisatie van de meetlengteverdubbeling 

2.1 Specificaties en randvoorwaarden 

De huidige vergelijkingsopstelling heeft een meetlengte van circa 3 m. Om laserinterferometers 
over een grotere lengte te kunnen kalibreren moet de meetlengte verdubbeld worden tot 6 m. 
In de huidige opstelling lopen de bundels van de lasers naar het polarisatieprisma en van daar naar 
de meetspiegel. Na weerkaatsing door de meetspiegel gaan de bundels weer door het 
polarisatieprisma en van daar naar de ontvanger (figuur 2.1 ). 

Polarisatieprisma en referentiespiegel 

Meetspiegel 

1 

1 
y 

~uigspiegel 

Figuur 2.1 

Om de meetlengte te verdubbelen, zijn er twee mogelijkheden: het vergroten van de verplaatsing 
van de slede of met een grotere meetspiegel en een extra keerspiegel. Omdat de bouwruimte te 
beperkt is om de sledegeleiding te vergroten, is de meetlengteverdubbeling gerealiseerd met 
optische elementen. De bundels leggen de afstand tussen het polarisatieprisma en de meetspiegel 
twee keer af in plaats van één keer. 
Om dit te realiseren, moet een grotere meetspiegel op de slede worden gemonteerd en moet er een 
extra tripelspiegel gebruikt worden, die de bundels weer terugkaatst naar de meetspiegel (figuur 
2.2). 

Meetspiegel 

y 

Figuur 2.2 
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2. Realisatie meetlengteverdubbeling 

Bij deze opstelling gaan de bundels eerst naar de meetspiegel die ze naar de extra tripelspiegel 
(de keerspiegel) stuurt. De keerspiegel kaatst de bundels weer naar de meetspiegel, waarna ze 
naar de ontvanger worden gestuurd. 
Er komen twee stralenbundels: van de het polarisatieprisma naar de meetspiegel v.v. en van de 
meetspiegel naar de keerspiegel v.v. Voor de plaatsing van de keerspiegel zijn twee alternatieven, 
namelijk naast of boven het polarisatieprisma. Om het instellen van de keerspiegel onafbankelijk 
te houden van de instelling van het polarisatieprisma en om de houder van de keerspiegel klein 
te houden, is gekozen voor een configuratie, waarbij de keerspiegel naast het polarisatieprisma 
staat. 
Voor de grotere meetspiegel waren er twee alternatieven: het gebruik van een grote tripelspiegel 
of het gebruik van twee loodrecht op elkaar staande vlakke spiegels. Het voordeel van een 
tripelspiegel is dat de in- en uitgaande bundels parallel blijven, ook als de meetspiegel kleine 
rotatie-afwijkingen om de y- of z-as ondergaat. Het instellen van een tripelspiegel is minder 
kritisch dan een vlakke spiegel. Het nadeel van de tripelspiegel is dat de bundels een grotere weg 
door glas afleggen. Bij temperatuursvariaties heeft dit invloed op de meetwaarden. Bij het gebruik 
van een meetspiegel bestaande uit twee vlakke spiegels, zorgen een afwijking in de hoek tussen 
beide spiegels en een rotatie om de y-as voor afwijkingen en verschillen in de meetlengte. Een 
verschuiving van de vlakke spiegels in y- of z-richting heeft geen invloed op de meetweg. Ook 
een rotatie om de z-as van beide spiegels heeft geen invloed, zolang de beide spiegels haaks op 
elkaar blijven staan. Door deze rotatie veranderen de positie van bundel en de meetweg niet (zie 
bijlage A). 

Op de TUE waren een gesloten tripelspiegel ~70 mm en een kleinere tripelspiegel ~25 mm 
aanwezig. De grote tripelspiegel was geschikt als nieuwe meetspiegel. De kleine tripelspiegel kon 
gebruikt worden als keerspiegel. Om de grote tripelspiegel op de slede te kunnen bevestigen, 
moest een houder worden geconstrueerd. 
De slede bestaat uit 5 staven van D 20 mm (zie figuur 2.3). Drie staven in lengterichting en twee 
dwarssteunen. 
De houder moet op deze slede passen en vanwege de aanwezigheid van de steunen voor de 
tempexbehuizing, mag de houder van de meetspiegel niet meer dan 3 mm aan de linkerkant van 
de slede uitsteken. De houder mag niet meer dan 100 mm boven de slede uitsteken om over de 
hele geleiding te kunnen bewegen. Verder mag de houder niet langer dan 79 mm zijn om tussen 
de twee dwarssteunen van de slede passen. 
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2. Realisatie meetlengteverdubbeling 

2.2 Ontwerp van de houder van de meetspiegel 

De meetspiegel wordt ingeklemd met een ingezaagde ring. Deze ring wordt bevestigd aan het huis 
middels drie bouten. In het huis is een uitsparing gemaakt, waar de spiegel in past. Om de spiegel 
in x-richting vast te zetten, maar niet te veel te vervormen, zijn in de uitsparing drie 
schuimrubber-blokjes geplaatst. Deze blokjes zijn zo gevormd, dat de hele uitsparing in het huis 
gevuld is als de meetspiegel op zijn plaats zit. De spiegelvlakken worden zo met een lage kracht 
gelijkmatig belast en de meetspiegel wordt zo tegen de ring aangedrukt. 

De houder van de kleine meetspiegel had twee V-groeven, waarin de staven van de slede pasten. 
Deze houder was tegelijkertijd gemaakt met de slede en daarom is het gelukt om met de deze 
statisch overbepaalde constructie de meetspiegel op de slede te bevestigen. De nieuwe houder 
moest op de bestaande slede komen en statisch bepaald vastgelegd worden. 
Om het huis op de slede te zetten, zijn er aan de onderkant van het huis twee groeven 
aangebracht. De ene groef is gewoon vlak, terwijl de andere groef een soort afgeronde V-vorm 
heeft. De afrondingen vormen twee lijncontacten, waarmee twee translaties en twee rotaties 
worden vastgelegd (yen z, wen "Ö). De rotatie om de x-as wordt vastgelegd door de vlakke 
oplegging aan de rechterkant. Om deze vlakke oplegging te realiseren, is een van de staven van 
de slede afgevlakt. De translatie van de slede in de x-richting wordt op de houder overgebracht 
door deze vast te klemmen op de slede middels een plaatje en een schroef. 

Tripelspiegel Rubberblok 

Huis 

Klemplaatje / A 
Klemschroef · ~ 

//~-----~ 
v 

Slede A-A 

Figuur 2.4 

De werktekeningen zijn te vinden in de losse bijlage, deel 1. 

2.3 Ontwerp van de houder van de keerspiegel 

De houder van de keerspiegel bestaat uit een blokje aluminium van 45x40x22 mm3
, waarin een 

gat zit van 1<125,3 mm. Aan een kant van dit gat zit een kraag van 1 mm, waartegen de keerspiegel 
komt te liggen. Het gat wordt aan de achterkant af gedekt met een flens, die met drie bouten is 
vastgemaakt aan de houder. De keerspiegel wordt in het huis vastgeklemd met behulp van een 
nylon schroef. Deze schroef drukt de keerspiegel tegen een kant van het gat aan en is bedoeld om 
de spiegel vast te klemmen. De keuze voor nylon komt voort uit het feit dat er niet te hard tegen 
de keerspiegel geduwd mag worden om vervormingen te voorkomen. 
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2. Realisatie meetlengteverdubbeling 

De houder zelf wordt vastgeklemd op de steunplaat van de opstelling. 
Figuur 2.5 is een samenstellingstekening van de houder voor de keerspiegel. 

i. A 
I~ 

1 

1 

Klem- n 
schroef~: - ~...._-~ Flens 

"~. Huis// 
Doorsnede A-A 

De werktekeningen van deze houder zijn te vinden in de aparte bijlagebundel, deel II. 
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Hoofdstuk 3 Meetresultaten 

Voor het doen van onderstaande metingen zijn aparte programma's geschreven, waarbij gebruik 
is gemaakt van de units van het originele besturingsprogramma. 

3.1 Meetresultaten met tijdelijke meetlengteverdubbeling 

Voordat is begonnen met het construeren van de houders voor de grotere meetspiegel en de 
keerspiegel, zijn eerst metingen gedaan met een tijdelijke meet- en keerspiegel. Op de slede is een 
grote open tripelspiegel gemonteerd en naast het polarisatieprisma is een kleine tripelspiegel 
geplaatst. Met deze geïmproviseerde opstelling zijn enkele metingen gedaan om te onderzoeken 
of de meetlengteverdubbeling realiseerbaar was en wat voor problemen nog op zouden kunnen 
treden. 

Bij de vergelijkingsmetingen met dubbele stralengang verscheen bij een meetlengte van 4,2 m 
de melding dat er een probleem was met het uitlezen van de lasers. Ook bij herhaling van de 
meting verscheen deze melding en steeds bij een meetlengte van ongeveer 4,2 m. 
Dit probleem bleek veroorzaakt te worden door het telsysteem van de HP5501. Volgens de 
handleiding van de HP5501 wordt er gebruik gemaakt van een 28 bits teller voor het bepalen van 
de positie van de slede. De maximale te meten verplaatsing is het produkt van het maximale 
aantal telpulsen en de fractie van de golflengte À/R, die gebruikt wordt als eenheid. Als met 
extended resolutie wordt gemeten, dan is R gelijk aan 40. De meetwaarde wordt dan gemiddeld 
over een bepaald tijdsinterval. De invloed van kleine schommelingen in de meetwaarde wordt 
hierdoor gereduceerd en er is een hogere resolutie mogelijk. Met normale resolutie is R gelijk aan 
4 en kan er tot 42 m worden gemeten. De meetwaarde wordt dan niet gemiddeld, maar is de 
momentane waarde. 

(3.1) 

Dit probleem doet zich alleen voor bij de teller van de HP5501. Volgens de handleidingen hebben 
de andere lasers geen probleem met het meten van verplaatsingen van meer dan 6 m. 
Mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn: 
1. met de HP5501 in normale resolutie meten; 
2. bij een meetlengte van ongeveer 4 m de HP5501 resetten en de volgende waarden optellen 

bij de lengte waar gestopt is. 

Uit metingen is gebleken dat de onzekerheid van de meetresultaten met een factor twee 
verslechtert als met normale resolutie wordt gemeten. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat niet 
meer het gemiddelde over een bepaald tijdsinterval wordt genomen, maar dat de momentane 
waarde wordt genomen. De resolutie is met normale resolutie lüx zo groot (158 nm), waardoor 
de metingen minder nauwkeurig worden. 
Het nadeel van optie 2. is dat er twee verplaatsingen worden opgeteld. In beide verplaatsingen zit 
een onnauwkeurigheid. De onzekerheid in de positie is ±1 telpuls, hetgeen overeenkomt met 
±1,6· 10-5 mm. Voor het meettraject na 4 m, is deze onzekerheid verdubbeld. Als gemeten wordt 
tot 4 m, dan is de relatieve onzekerheid gelijk aan dl..Jl...=±4· 10-9

• Bij verplaatsingen van meer dan 
4 m is de onzekerheid dL/L=±5,3· 10-9

• 
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3. Meetresultaten 

Een andere optie is het invoeren van een preset voor de HP5501. Als de startwaarde van deze 
laser -2,5 m is, dan is de maximale verplaatsing +3,5 m. Dit zou geen problemen moeten 
opleveren. In de handleiding van de HP5501 is echter geen informatie gevonden betreffende het 
invoeren van een preset-waarde. 

Momenteel is de HP5501 nog referentielaser op de vergelijkingsopstelling, maar de nieuwe 
referentielaser wordt een HP5529. Deze laser heeft geen problemen met het meten van 
verplaatsingen van meer dan 6 m, waarmee het probleem zich dus alleen nog maar voordoet bij 
de kalibratie van een HP5501. 

3.2 Metingen van de trilling van de slede na het stoppen 

Met de referentielaser is de verplaatsing gemeten nadat de slede gestopt was, waarbij de gehele 
opstelling vrij was opgehangen aan het plafond. Dit is gedaan om te kijken hoe lang het duurt 
voordat de meetwaarden van beide meetsystemen stabiel zijn. 
Het mechanische systeem (slede met spiegel en staaldraad) voert na het stoppen van de slede een 
gedempte trilling uit, zie figuur 3 .1. De frequentie van deze trilling is ongeveer 7 Hz. Als de 
kleine meetspiegel op de slede staat, dan duurt het trillen 1,2 sen met de grote meetspiegel 0,8 
s. Door de grotere massa neemt de trillingstijd toe en de frequentie af. De demping in het systeem 
neemt ook toe, waarschijnlijk als gevolg van de grotere rolwrijving. Als de grote meetspiegel 
wordt gebruikt, dan is de amplitude twee keer zo groot, hetgeen veroorzaakt wordt door de 
dubbele stralengang. 

Ê 
.§. 

0.2 

Begin trilling 

.~ -0 1 +-1 +-----\--..-+----\--+-----+-+-----
""' ' '.! 
5 

1.2 

-0.2 ++---------------------------------

-0.3+!------------------------------~ 

-0.4 

Tijd (s) 

Figuur 3.1 

Als meteen na het stoppen van de slede gemeten zou worden, dan zou het verschil tussen de twee 
meetsystemen ongeveer 0,2 mm, ervan uitgaande dat tussen het uitlezen van beide meetsystemen 
een interval van 0,02 s zit. Na 1 sis dit verschil nog maar 14 µm. 
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Uit het doorschot is de dempingsfactor ( van het systeem te berekenen. Gemiddeld is ( gelijk aan 
0,07. Met ( en de trillingstijd van de gedempte trilling is de eigenfrequentie van het systeem te 
berekenen ([10], blz. B2/16): 

21t 

27t = 42 rad/s 
o,1sJ1 -0,012 

wn = 42 = 6,7 Hz . 
27t 21t (3.2) 

Het systeem kan als volgt gemodelleerd worden: 

Figuur 3.2 

Doordat de elektromotor stilstaat, is de linkerrol als de vaste wereld te beschouwen. Bij de 
rechterrol wordt ervan uitgegaan dat deze wrijvingsloos rond kan draaien. Het systeem kan dan 
als volgt gemodelleerd worden: 

y x 

!--+ 
m 

/ 

Figuur 3.3 

tl8 Werktuigbouwkunde 

Sectie Precision Engineering 19 



3. Meetresultaten 

De kracht in veer 3 is gelijk aan de kracht in veer 1: 

cl (x-y) = C3Y ; 

c1x = y(c1 +c3) 

waarbij geldt: 

EA 
li 

(3.3) 

(3.4) 

Voor de trilling uit figuur 3.1 geldt dat 11 = 0,1m;12 = 4,0men13 = 4,1 m. Dit levert voor de 
stijfueden: c1 = 148440 N/m; c2 = 3758 N/m en c3 = 3665 N/m. 
De gecombineerde stijfueid van c 1 en c3 is c 13 = (c 1c3)/(c1+c3) = 3665 Nlm. 
Een dunne staaldraad, zoals hier het geval is, werkt alleen als trekveer. Als de staaldraad wordt 
"ingeduwd", dan zal de draad geen tegenkracht ontwikkelen. Als de massa trilt, dan zal er slechts 
1 veer in werking zijn. Als in figuur 3.3 de massa naar rechts beweegt, dan zal deze alleen c13 

voelen; als de massa naar links beweegt, zal deze de stijfueid c2 voelen. Beide stijfueden zijn van 
dezelfde ordegrootte, 3665 om 3758 N/m. 
De eigenfrequentie van dit systeem is: 

w = ~ = ~ 36
2

65 
= 42,8 radls= f = 6,8 Hz. 

w = ~ = ~ 37
}

8 
= 43,3 radls= f = 6,9 Hz. 

(3.5) 

Na een wachttijd van 20 s fluctueert de meetwaarde nog steeds (figuur 3.4). De frequentie van 
deze trillingen komt niet overeen met de eigenfrequentie van het mechanische systeem. De 
laagfrequente trilling van 0,6 Hz (zie figuur 3.5) komt ongeveer overeen met de (mathematische) 
eigentrilling van de aan veren opgehangen opstelling ([10], blz. Cl/28). 

f = _l_ !; = _l_~ 9,81 = 0,5 Hz. (3.6) 
2rc~ l 2rc 1,1 
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Extended Resolutie 
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Figuur 3.4 

Spectrumanalyse van deze uitwijkingen (figuur 3.5) laat zien, dat er nog twee trillingen over zijn, 
met frequenties 0,6 Hz en 10 Hz (een trillingstijd van respectievelijk 1,7 en 0, 1 s). Beide 
frequenties hebben echter weinig invloed (ordegrootte 1 telpuls) op de kalibratie, omdat de 
uitleesfrequentie van de lasers veel hoger ligt, namelijk op 45 Hz. 

Pxx - X Power Spectra! Density 
10-

7 
-------------------

10·1• L__ __ _____L ___ _,_ ___ _J__ ___ J..__ __ _ 

0 5 10 15 20 25 
Frequency 

Figuur 3.5 

Belangrijker voor de kalibratie is de fluctuatie in de uitgelezen waarde. Het blijkt dat de 
uitgelezen waarde snel fluctueert met een amplitude van 1 telpuls, hetgeen overeenkomt met 
À/40 = 633/40 = 15,8 nm= 1,6-10-5 mm. Dit levert een toevallige fout van dezelfde ordegrootte. 
Uit een driftmeting van enkele seconden, waarbij de laser met 45 Hz werd uitgelezen, is dezelfde 
conclusie te trekken. 
De momenteel geprogrammeerde wachttijd van 20 s na het stoppen van de slede is te lang en kan 
teruggebracht worden tot 5 s. Na deze 5 s is het mechanische systeem uitgetrild. 
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Er zijn twee mogelijke bronnen voor het fluctueren van de gemeten drift: het telsysteem van de 
laserinterferometer is niet stabiel en fluctueert met 1 telpuls of de tem meten waarde fluctueert 
ten gevolge van omgevingsinvloeden (thermisch of mechanisch) met een amplitude die kleiner 
of even groot is als de resolutie van de laserinterferometer. 
Deze laatste foutenbron is te elimineren, omdat de fluctuatie ook voorkomt als er een tripelspiegel 
vlak achter het polarisatieprisma wordt geplaatst. Door de kleine afstand die de meetbundel in 
lucht aflegt, zijn de gevolgen van veranderende luchtomstandigheden te verwaarlozen. 
Om de gemeten fluctuaties in de korte duur driftmeting te kunnen verklaren met veranderingen 
in de luchtcondities, zou bv een temperatuurverandering van 2 °C hebben moeten plaatsvinden. 
Aangezien de metingen zijn verricht in een geconditioneerde ruimte, is dit niet aannemelijk. 

dn = w-6 . 
dT ' 

L=5mm; 

dL dn · llT· L 10-6 ·2· 5 = l · 10-5 • 
dT (3.7) 

De trillingsmeting is ook met normale resolutie (À/4) uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt dat ook 
met de normale resolutie, de fluctuatie 1 telpuls bedraagt. Bij normale resolutie wordt er gemeten 
in stapjes van Ä/4 = 632,99 / 4 = 158 nm= 15,8·10·5 mm. In figuur 3.6 is te zien dat de 
meetwaarde fluctueert tussen 0 en -0,000158 mm. 

Normale Resolutie 
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Figuur 3.6 

Om omgevingsinvloeden geheel uit te sluiten is er 's nachts een korte termijn driftmeting 
uitgevoerd. Er zijn dan geen personen, die invloed kunnen hebben op de metingen. In figuur 3.7 
staan de meetresultaten van een van de 22 s durende metingen. 
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Korte termijn drilt, 's nachts 
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Figuur 3.7 

Deze meetresultaten zijn verkregen onder omstandigheden, waarbij geen invloeden van buitenaf 
op konden treden. De omstandigheden in de meetopstelling hebben ruim 5 uur gehad om te 
stabiliseren. Aangezien alle andere invloeden zijn uitgesloten, moeten de fluctuaties veroorzaakt 
worden door het telsysteem. Deze fluctuaties spelen een rol bij het kalibreren en zorgen dus voor 
eei:i onzekerheid in het meetresultaat van 1 telpuls. 

3.3 Uitgevoerde vergelijkingsmetingen 

Ter afsluiting zijn een tweetal metingen gedaan met de nieuwe referentielaser, een HP5529, en 
een HP5528 als te kalibreren systeem. 

3.3.1 Test telsysteem 

De eerste meting was een vergelijkingsmeting met brekingsindex n=l om de afwijking in het 
telsysteem te bepalen. In figuur 3.8 zijn de meetresultaten grafisch weergegeven. Op de 
horizontale as staat de met de referentielaser gemeten verplaatsing en op de verticale as het 
verschil in meetwaarde van de referentie en de te kalibreren laserinterferometer. De rondjes geven 
de individuele meetpunten aan. De ononderbroken lijn is de kleinste kwadratenbenadering van 
een rechte lijn door de meetpunten. 
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Figuur 3.8 

De golflengte van de testlaser was niet exact bekend, omdat de laser zelf nog niet gekalibreerd 
was. Als de echte vacuüm-golflengte niet overeenkomt met de golflengte waarmee het telsysteem 
werkt, dan zorgt dit voor een lengte-afhankelijke afwijking. Er zit dan een afwijking in de 
meeteenheid. 

Uit bovenstaande meetgegevens kan geconcludeerd worden dat de afwijking van het telsysteem 
gelijk is aan -3· 10-9 

• l en dat de onzekerheid hierin ±0,01 µm ±2· 10-8 
• lis. De vaste onzekerheid 

is het gevolg van de resolutie van het te kalibreren meetsysteem. De lengte-afhankelijke afwijking 
is de richtingscoëfficiënt van de lijn in figuur 3.8. De onzekerheid in deze meting wordt alleen 
bepaald door de onzekerheid van het referentiesysteem (±2· 10-8 

• l) en de onzekerheid door een 
cosinusfout (±3· 10·9 

• l). 
Zoals hierboven al is vermeld, hoeft de relatieve fout niet in zijn geheel afkomstig te zijn van het 
telsysteem. Het is mogelijk dat het te kalibreren systeem met de verkeerde golflengte heeft 
gerekend. De relatieve fout moet nog vermenigvuldigd worden met Àv, ech/Àv, reken• waarbij Àv, reken 
de golflengte is, waarmee het te kalibreren systeem rekent. 

3.3.2 Test compensatiesysteem 

Bij deze meting gebruikt de referentielaser een ingestelde brekingsindex van n=l en gebruikt de 
te kalibreren laser zijn eigen sensoren en compensatiesysteem. Het te kalibreren systeem maakt 
wel gebruik van brekingsindexcorrectie. 
Aan het begin van de meting wordt de meetspiegel zover mogelijk van de lasers geplaatst. Op dit 
punt worden de beide meetsystemen gereset. De meetspiegel wordt vervolgens naar het andere 
eind van de geleiding verplaatst, zo dicht mogelijk bij de lasers. 
Het referentiesysteem zal als verplaatsing aangeven: Lrer = ~er · Àv, ref· 
Het te kalibreren systeem zal als verplaatsing aangeven: Ltest = ~est · Àv, test I ntest· 
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Er vanuitgaande dat het telsysteem goed is en dat er gewerkt wordt met de correcte golflengte, 
is het quotiënt van CI<iest · Àv, test) en C1'er · Àv, ref) gelijk aan 1. Dit betekent dat het quotiënt van Lref 
en Ltest gelijk is aan ntest· Deze ntest is de correctiefactor die het te kalibreren systeem gebruikt. 
De brekingsindex niest kan vergeleken worden met de brekingsindex, berekent met de Edlén
formule. In de Edlén-formule moeten de luchtdruk, -temperatuur en -vochtigheid worden 
ingevuld, die het te kalibreren systeem heeft gebruikt. Op deze manier is de afwijking in de 
formule, die het te kalibreren systeem gebruikt, te bepalen. 

Meetresultaten: 

Verplaatsing volgens referentiesysteem: Lref = 6524,044527 mm 
Verplaatsing volgens te kalibreren systeem: Ltest = 6522,280550 mm 

Luchtdruk: p = 101058 Pa 
Luchttemperatuur: T = 20,07 oc 
Relatieve luchtvochtigheid: H = 50 % 

C02-gehalte (met aparte sensor gemeten): x = 850 ppm 

ntest = L(ref) I L(test) = 1,00027045 
IlEdlén = 1,00027057 
Il Il = +12·10-8 

Edlén - test 

Bij de bepaling van nEdién is voor het C02-gehalte een waarde van 300 ppm genomen, omdat de 
formule van het te kalibreren systeem van deze waarde uitgaat. 
De waarden voor de luchtdruk, -temperatuur en -vochtigheid, zijn de waarden die het te 
kalibreren systeem gebruikt heeft voor de bepaling van de brekingsindex. 
De afwijking in de meetwaarde als gevolg van de fout in de formule is -12·10-8

·/_ 

Door de waarden van de referentiesensoren voor p, T, x en f uit te lezen, kan de 'echte' 
brekingsindex worden berekend met de Edlén-formule. Door deze brekingsindex te vergelijken 
met de brekingsindex van het te kalibreren systeem, zijn de totale afwijking en onzekerheid van 
het compensatiesysteem te bepalen_ 
Er is nog geen rekening gehouden met een eventuele fout in de waarden van p, T en H. De 
sensoren moeten nog apart gekalibreerd worden om de systematische en toevallige afwijkingen 
in de waarden voor p, T en H te bepalen_ 
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4. Instelmechanisme 

Hoofdstuk 4 Instelmechanisme 

4.1 Huidige instelmogelijkheden 

Om de lasers goed uit te lijnen ten opzichte van de sledegeleiding, moeten vier vrijheidsgraden 
van de lasers worden ingesteld: de y- en z-translatie en de rotaties om deze assen, de hoeken lJl 
en Ö'. Er wordt vanuit gegaan dat de rotatie om de x-as goed staat. Deze rotatie is wel belangrijk, 
omdat de polarisatierichtingen van de bundel in de y- en z-richting moeten staan. Kleine 
afwijkingen hierin zorgen er namelijk voor dat de componenten van de bundels niet perfect 
gescheiden worden door het polarisatieprisma. Dit heeft signaalverlies en onnauwkeurigheid in 
de meting tot gevolg. 
In de huidige opstelling staan de lasers op een plaat die met drie bouten steunt op een andere 
plaat. Deze onderste plaat kan los schuiven over de steuntafel die vast verbonden is met de 
opstelling (zie figuur 4.1 ). Het instellen van y gebeurt door de onderste plaat te verschuiven ten 
op'Zichte van de steuntafel. De z wordt ingesteld door aan alle drie de bouten te draaien, waardoor 
de afstand tussen de beide platen verandert. De "1 wordt ingesteld door of aan de voorste twee 
bouten te draaien of alleen aan de achterste bout. De afstand tussen beide platen wordt zo 
plaatselijk veranderd, waardoor de bovenste plaat roteert ten opzichte van de onderste. De iJ 
wordt ingesteld door de onderste plaat plaatselijk te verschuiven, waardoor deze roteert ten 
opzichte van de steuntafel. 

Laser 

z 

J.'l' y 

l~è~x 
s·telschroeven 

Figuur 4.1 

Het is op deze manier mogelijk om alle vrijheidsgraden in te stellen. De instellingen zijn echter 
niet onafuankelijk van elkaar, waardoor het instellen lastig is. Het is moeilijk om de translaties 
in te stellen zonder de rotatie-instellingen te wijzigen. Vooral bij het instellen van de z is dit 
moeilijk, omdat alle drie de bouten evenveel verdraaid moeten worden. Door speling in de 
schroefdraad zal bij het verdraaien van een stelschroef ook de y- en/of lJI-instelling veranderen. 

4.2 Specificaties en randvoorwaarden 

Om het instellen van de lasers te vergemakkelijken, moet er een instelmechanisme komen, 
waarmee het mogelijk moet zijn om de rotaties onafuankelijk van de translaties in te stellen. 
Met de vergelijkingsopstelling moeten verschillende typen laserinterferometers gekalibreerd 
kunnen worden. Bij het ontwerp van het instelmechanisme is van de volgende lasers uitgegaan: 
de HP5501, de HP5526, de HP5528, de HP5529 en de Renishaw MLlO. 
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Verschillende lasers hebben verschillende maten en vooral de maten voor de steunpunten en de 
hoogte van de uittreepoort van de laser zijn van belang. De afstanden tussen de steunpunten van 
de lasers bepalen de grootte van de stelplaat, waar de lasers op moeten komen te staan. Een laser 
heeft drie steunpunten, twee voor en één achter, die een gelijkbenige driehoek vormen. De 
stelplaat moet groot genoeg zijn om alle lasers te kunnen ondersteunen. 

1 Laser 1 lengte x breedte (mm x mm) 

HP5501 198 x 111,8 

HP5526 400 x 140 

HP5528 350 x 170 

HP5529 360 x 168 

Renishaw MLIO 308 x 140 

Het moet mogelijk zijn om de laser van het instelmechanisme af te pakken en ergens anders te 
gebruiken, om de laser vervolgens weer precies op dezelfde plek terug te kunnen zetten op het 
instelmechanisme. Om dit te realiseren zijn er V-groeven toegepast, waarin de steunpunten van 
de lasers passen. Aan de achterkant komt een V-groef in de lengterichting (de x-as) en aan de 
voorkant twee V-groeven die haaks op elkaar staan en onder een hoek van 45 ° ten opzichte van 
de x-as. De bolvormige uiteinden van de drie steunpunten in de V-groeven leggen zo precies de 
6 vrijheidsgraden van de laser vast, waardoor deze statisch bepaald is opgelegd. Door de V
groeven zal een laser steeds in dezelfde positie teruggezet kunnen worden. 
De HP5501 heeft geen eigen steunschroeven, maar moet met drie bouten worden vastgezet. Voor 
het kalibreren van een HP5501 is het niet van belang dat de laser weggenomen en weer op 
dezelfde plaats teruggezet moet kunnen worden. Voor de instelmechanismen die op de 
vergelijkingsopstelling gebruikt gaan worden, kan dus worden volstaan met het aanbrengen van 
drie tapgaten. De te kalibreren HP5501 kan met drie bouten worden vastgezet, worden 
gekalibreerd en kan dan weer terug naar de opdrachtgever. 
Als een HP5501 wel bruikbaar moet zijn in meerdere opstellingen, dan moeten de steunen, die 
onder aan de laser zitten worden losgeschroefd. In de vrijkomende tapgaten moeten stelschroeven 
met bolle kop worden gemonteerd. Met behulp van deze nieuwe stelschroeven is het mogelijk om 
de HP5501 in V-groeven te positioneren. Hiervoor is wel een stelplaat nodig, die op de plaatsen 
van de tapgaten V-groeven heeft. 

De grootste hoogte tussen het oplegvlak, waar de laser op staat, en de uittreepoort van de laser 
is bepalend voor de bouwhoogte van het instelmechanisme. 

1 Laser 1 

HP5501 

HP5526 

HP5528 

HP5529 

Renishaw MLI 0 
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Hoo1Ite uittreepoort (mm) 

79,3 (vast) 

72 (vast) 

55-70 (instelbaar) 

60-75 (instelbaar) 

20 (vast) 
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Het verschil tussen de grootste en de laagste hoogte is 79,3-20=59,3 mm. Omdat de grote hoogte 
van de uittreepoort van de HP5501 ook al zorgt voor een lage bouwhoogte (ongeveer 45 mm, 
hierover verderop meer), is een instelbereik van 60 mm niet realiseerbaar. Er is in eerste instantie 
gekozen voor een instelbereik van (80-55=) 25 mm. Voor de Renishaw MLlO moet dan een 
aparte steunplaat worden gemaakt, waarmee deze laser op het instelmechanisme kan worden 
geplaatst en waarmee de uittreepoort (ongeveer)op de goede hoogte komt te liggen. Het instellen 
van de juiste hoogte gebeurt met het instelmechanisme. 
De hartlijn van de meetspiegel ligt op 122 mm boven het vlak van de steuntafel. Omdat 
heengaande en terugkerende laserbundel boven elkaar liggen, moeten de hartlijnen van de 
laserbundels dus (122+5,5=) 127,5 mm boven de steuntafel liggen. De afstand tussen de 
uittreepoort en de ontvanger van de HP-laser bedraagt 11 mm. De bundels liggen dus 5,5 mm 
boven respectievelijk onder de hartlijn van de meetspiegel. 
Omdat de HP5501 de 'hoogste' uittreepoort heeft, is deze laser bepalend voor de minimale 
bouwhoogte van het mechanisme. Voor het mechanisme is een hoogte over van 127 ,5-79 ,3= 48,2 
mm en omdat de HP5501 in deze stand ook nog enigszins in z moet kunnen worden ingesteld, 
zal het mechanisme in de laagste stand maximaal 45 mm hoog mogen zijn. In deze 45 mm 
bouwhoogte moeten zowel het instelbereik van z, als de instelling van lj1 worden gerealiseerd. 
Omdat met behulp van stelschroeven de uittreepoort van de HP5528 en HP5529 op een grotere 
hoogte geplaatst kan worden, is er gekozen voor een instelbereik van 15 mm voor de z-translatie. 

4.3 Ontwerp instelmechanisme 

Vanwege het gewenste instelbereik en het gewicht van de lasers is er voor gekozen om geen 
gebruik te maken van elastische elementen, zoals bladveren en gatscharnieren. Om de 
vrijheidsgraden vast te leggen is gekozen voor een constructie met kogels in V-groeven. Een 
kogel in twee V-groeven legt twee graden van vrijheid vast: de translaties loodrecht op de richting 
van de V-groef (yen zin figuur 4.2.2). De translatie in de richting van de V-groef en de drie 
rotaties worden vrijgelaten. Als de bovenste groef vlak is, dan legt de configuratie slechts 1 graad 
van vrijheid vast (zin figuur 4.2.1). 

1. 2. 

x 

Figuur4.2 

Met twee V -groeven en een vlak opgelegde kogel kunnen 5 graden van vrijheid worden 
vastgelegd. De zesde graad van vrijheid blijft dan over om in te stellen. Door deze configuratie 
twee keer boven elkaar toe te passen, kan een mechanisme worden geconstrueerd voor het 
instellen van twee translaties. Door daar bovenop een constructie te zetten met twee keer een 
kogel in een V-groef, worden drie translaties en een rotatie vastgelegd. De overblijvende rotaties 
om de y- en de z-as moeten ingesteld worden. De plaats van de rotatie-assen is niet van belang, 
omdat deze bij het instellen geen rol speelt (zie paragraaf 7.4 Uitlijnprocedure ). 
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Het hele mechanisme is opgebouwd uit 3 platen, de z-plaat, de y-plaat en de stelplaat, die ten 
opzichte van elkaar kunnen bewegen, en een basisplaat, die vast aan de opstelling komt te zitten. 
De z-plaat wordt in x-richting bewogen en door de wiggen tussen de z-plaat en de basisplaat, zal 
de z-plaat ook in z-richting verplaatsen. Een verplaatsing in x-richting heeft geen invloed op de 
instelling van de laser en op de metingen. De y-plaat kan in y-richting verplaatsen ten opzichte 
van de z-plaat. Ten opzichte van de y-plaat kunnen de iJ en de lj1 van de stelplaat worden 
ingesteld. 
Hieronder zal een beschrijving worden gegeven van de werking van de instellingen. Het bereik 
van de instellingen is: 
• z 15 mm; 
• y 10 mm; 
• \j1 ± 1 o; 
• lJ ± 1 o. 

Op de vergelijkingsopstelling moeten twee instelmechanismen vlak naast elkaar komen. Om de 
stelschroeven goed bereikbaar te houden, moeten deze aan de buitenkant zitten. Dit betekent dat 
voor het ene mechanisme de y- en iJ-stelschroef aan de linkerkant, en voor het andere 
mechanisme aan de rechterkant moeten zitten. Dit betekent dat er twee varianten van het 
instelmechanisme moeten komen, een linker en een rechter versie. Het enige verschil tussen beide 
versies is de plaats van de onderdelen voor de y- en iJ-instelling: links of rechts. De onderdelen 
voor de z- en ljl-instelling zitten boven of achter het mechanisme. 
In de volgende paragrafen worden de verschillende instellingen beschreven. Een zij- en 
bovenaanzicht van het complete mechanisme staan in de figuren 4.6 en 4.7. 

4.3.1 Z-instelling 

Op de basis- en z-plaat bevinden zich wiggen met een wighoek van 30 °. De grootte van de 
wighoek is een compromis tussen een kleine wighoek voor een lage instelkracht en een grote 
wighoek om de slag van de instelschroef niet te groot te maken. 
Voor de duwrichting van de z-stelschroef zijn twee mogelijkheden, namelijk de x- of de y
richting. Omdat de y-translatie ingesteld moet worden, is het niet wenselijk dat er bij de instelling 
in z ook een verplaatsing in y plaatsvindt. De afhankelijkheid tussen de z- en x-instelling van de 
laser is niet van invloed, omdat de meet- en referentiebundel nog niet gescheiden zijn, waardoor 
een translatie van de laser in x-richting geen invloed op de meting heeft. 
Voor de richting van de helling van de wiggen zijn ook twee alternatieven. Vanwege de beperkte 
bouwruimte aan de voorkant van het mechanisme, bevindt de stelschroef zich aan de achterkant 
van het mechanisme. De z-plaat kan nu omhoog getrokken of omhoog geduwd worden (de 
wiggen kunnen naar achter of naar voren omhoog lopen). Er is gekozen voor het omhoog duwen 
van de z-plaat, omdat duwen met een stelschroef eenvoudiger te realiseren is dan trekken. De 
stelschroef maakt een relatieve beweging ten opzichte van de z-plaat. Als de z-plaat omhoog 
getrokken moet worden, betekent dit dat er een sleuf moet zitten in het vlak dat de stelschroef 
omhoogtrekt. 
Op de basisplaat bevinden zich twee wiggen, een voor en een achter. In de voorste wig zitten twee 
V-groeven en in de achterste wig één V-groef, allemaal in x-richting omhooglopend. In elke groef 
komt een kogel te liggen, waarop de wiggen van de z-plaat komen te liggen. Door de z-plaat in 
x-richting te bewegen, zal deze over de kogels rollen en in x- en in z-richting bewegen. 
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In de wiggen van de z-plaat zitten achter een V-groef en voor een V-groef en een vlakke groef. 
Door deze oplegging worden 5 vrijheidsgraden van de z-plaat vastgelegd. Ten opzichte van de 
basisplaat kan de z-plaat alleen nog maar in de groefrichting bewegen en deze vrijheidsgraad 
wordt ingesteld met de z-stelschroef. De rotaties en de translaties haaks op de groeven (y en z) 
zijn vastgelegd. 
Vanwege de beperkte hoeveelheid ruimte tussen de basisplaat en de z-plaat, is het niet mogelijk 
om de instelling voor de z-richting onder de z-plaat en tussen de wiggen te plaatsen. Omdat aan 
de voorkant geen ruimte is (hier zit de tempex-bak), moet deze stelschroef naast of achter de z
plaat komen. Vanwege het bereik van de y-plaat in y-richting, zou de stelschroef meer dan 15 mm 
naast de z-plaat moeten komen. Dit is niet wenselijk, omdat dan ook een moment op de z-plaat 
wordt uitgeoefend in plaats van alleen een kracht. Dit zou kunnen leiden tot parasitaire 
bewegingen van de z-plaat en dus van de laser. 
De stelschroef voor de z-instelling is achter de z-plaat geplaatst. De stelschroef zit op een vaste 
hoogte, maar de z-plaat beweegt in z-richting. De hoogte van de stelschroef zit op 25 mm boven 
de basisplaat. Met de stelschroef wordt de z-plaat naar voren en naar boven geduwd. Het gewicht 
van de laser zorgt ervoor dat de z-plaat tegen de stelschroef wordt aangeduwd. Om een minimale 
voorspankracht te garanderen zijn er veren aangebracht tussen de boven- en onderwiggen. Aan 
de voorkant trekken de veren de z-plaat naar beneden op de onderwig. Aan de achterkant wordt 
de wig van de z-plaat in x-richting tegen de stelschroef aangetrokken. 

z 

î 
1 

yct?'--~• x 

z 

1 x 
-----fè1c______ _____ _ 

;:? 

Figuur 4.3 

4.3.2 Y-instelling 

Aan de bovenkant van de z-plaat zitten drie V-groeven in y-richting. Aan de onderkant van de y
plaat zitten drie groeven; twee V-groeven en een vlakke groef. De groeven van de z- en y-plaat 
liggen boven elkaar. De y-plaat rolt ten opzichte van de z-plaat over 3 kogels, die in de groeven 
liggen. Net als bij de z-plaat worden door deze oplegging 5 vrijheidsgraden vastgelegd. Alleen 
de translatie in y-richting ten opzichte van de z-plaat is nog vrij en deze wordt ingesteld met de 
y-stelschroef. 
Aan de zijkant van de z-plaat zit een hoekprofiel met daarin een tapgat voor de y-stelschroef. De 
hoogte van de hartlijn van de y-stelschroef zit in het midden van de y-plaat. De plaats van de 
stelschroef is zo gekozen dat de wrijvingskrachten in de groeven ten opzichte van de stelschroef 
een zo klein mogelijk moment veroorzaken. 
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fF · l F · l ) \ w,voor voor w,achter achter tov stelschroef (4.l) 

Om het contact tussen y-plaat en stelschroef te waarborgen, wordt een duwveer gebruikt. 

4.3.3 lJI- en ft-instelling 

De ste1plaat ligt met drie punten op de y-plaat. De stel- en y-plaat hebben allebei aan de voorkant 
twee V-groeven, die haaks ten opzichte van elkaar en onder een hoek van 45 ° met de x-as liggen. 
In deze groeven liggen kogels, die als oplegpunten voor de stelplaat dienen. Met deze twee kogels 
worden 4 vrijheidsgraden van de stelplaat ten opzichte van de y-plaat vastgelegd, namelijk de x-, 
y- en z-translatie en de <p-rotatie. Met deze configuratie worden ook de draaiassen voor de lJI- en 
ft-rotatie vastgelegd. De lJl-rotatie-as is de lijn door de middelpunten van de kogels. De ft-rotatie
as is de lijn, door het snijpunt van de lijnen door de middelpunten van de kogels, loodrecht op 
de groeven en evenwijdig aan de z-as, zie figuur 4.4. 

y 

z 
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eb 
1 • 
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__ x-as 

'eb \L Rotatie-as {) 

Figuur 4.4 

De lJI- en ft-rotatie worden vastgelegd met de stelschroeven die zich aan de achterkant van de 
stelplaat bevinden. Door de achterkant van de stelplaat in y-richting respectievelijk z-richting te 
transleren, draait de stel plaat om de ft-rotatie-as respectievelijk de lJl-rotatie-as. 
Het instellen van de lJl-rotatie gebeurt met een schroef, waarmee de hoogte van de achterkant van 
de stelplaat ingesteld kan worden. De ft-stelschroef zit met een hoekprofiel aan de y-plaat vast 
en duwt tegen een blok aan, dat tegen de zijkant van de stelplaat is bevestigd. Dit blok moet 
ervoor zorgen dat er over het hele lJl-instelbereik contact mogelijk is tussen de stelplaat en de ft
stelschroef. 
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Figuur 4.5 

Om de slijtage van de y-plaat als gevolg van het schuiven van de ljr-stelschroef (bij 11-instelling) 
te beperken, wordt er een stalen plaatje op de y-plaat gelijmd. De slijtage van het stalen plaatje 
is kleiner dan de slijtage van de aluminium stelplaat. 
Om ervoor te zorgen dat de stelplaat tegen de 11-stelschroef wordt aangeduwd, zijn er veren 
aangebracht tussen de schuifplaat en het hoekprofiel met de stelschroef. Omdat de lengte van de 
veer moet kunnen variëren van 6 tot 30 mm, is ervoor gekozen om geen gewone trekveer te 
nemen, maar een rubberen ring. De toelaatbare rek van rubber is veel groter dan van een korte 
stalen veer. De trekkracht in de rubberen veer is van minder belang, als de stelplaat maar tegen 
de stelschroef wordt aangetrokken. 
Voor het voorspannen van de ljr-instelling, zijn aan de achterkant twee rubberen veren 
aangebracht tussen de stelplaat en de y-plaat. Omdat de achterkant van de stelplaat op de y-plaat 
kan komen, zitten de rubberen veren niet helemaal achteraan, maar iets naar voren. Zodoende is 
er ook bij een minimale afstand tussen de beide platen een voorspankracht aanwezig. 
Aan de zijkant van de draaiblokken aan de voorkant komen twee veren die ervoor zorgen dat de 
stelplaat goed op de kogels wordt getrokken. Ook hier is weer voor rubberen veren gekozen, 
vanwege de kleine afstand tussen de veerpennen en de grote rek. 

Contactspanning tussen kogel en groef: 

massa laser is maximaal 7 ,8 kg (HP5526) 
F,= 77 N; 
laser op drie steunpunten in driehoeks vorm (2 voor, 1 achter); 
aan de achterkant halve massa=38,5 N; 
achter in V-groef (90°) = Freken = 30 N 

Formules van Hertz voor cirkelcontact, kogel op plat vlak ([18], blz. 2.19): 

_l = _!_ {1-vÎ + 1-v~} 
Er 2 E1 E2 

Pmax = 
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Met: E 1=E2 = 2,1 ·105 N/mm.2 ; 

F= 30 N; 
R=3 mm; 
V1=V2= 0,3; 
E,=2,3· 105 N/mm2

• 

Pmax 

3 
3. 30. (2,3 · 105) 2 

2·rc3 ·32 
2043 N/mm 2 

• 

Dit is voor staal op staal. 
Als een stalen kogel in een aluminium V -groef ligt, dan gelden de volgende gegevens: 

E = 2 1 ·105 N/mm.2• l , , 

E2 = 0,7·105 N/mm.2 ; 

F = 30 N; 
R=3 mm; 
V1=V2= 0,3; 
E,=1,2·105 N/mm2

• 

(4.3) 

Dit levert een contactspanning van Pmax = 1324 N/mm2
• Dit is te hoog voor aluminium en daarom 

worden stalen plaatjes in de groeven gelijmd. 

De toenadering van het middelpunt van de kogel tot het plaatje is ([18], blz. 2.19): 

9·302 

= 0,002 mm . 
4. 3 . (2,3 . 105) 2 

De lokale stijfheid van kogel in de V-groef is: 

F 
k = -

ö 
30 

0,002 
= 15·103 N/mm . 

4.4 Thermische invloeden op de instelling van de laser 

(4.4) 

(4.5) 

Door de symmetrische opbouw van het mechanisme, zullen temperatuurveranderingen alleen 
invloed hebben op de x- en z-instellingen van de laser. Omdat het thermisch centrum op de x-as 
van het mechanisme ligt, zullen veranderingen in de y-richting elkaar opheffen. 
Als gevolg van een temperatuurverandering van 1 °C zal de stelplaat ongeveer CtAJ°h=l µmin z
richting verplaatsen. Omdat de stelplaat aan de voorkant ondersteund wordt door 2 kogels in V
groeven en aan de achterkant door een stelschroef, zal de z-plaat om de y-as gaan roteren. Een 
temperatuurverandering van 1 °C zorgt voor een rotatie die kleiner is dan b·(etA1-etFe)/a=0,3 µrad. 
Dit komt overeen met een verschuiving van de meetspot van 1,8 µm bij een verplaatsing van 6 
m. 
Deze afwijkingen zullen geen zodanige invloed op de instelling van de laser hebben, dat de 
meetresultaten erdoor beïnvloed worden. 
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4. Instelmechanisme 

Bij deze berekeningen is uitgegaan van de volgende gegevens: 
CX.Al = 23,2· 10-6 1f°C; Uitzettingscoëfficiënt aluminium; 
CX.Fe = 12· 10-6 l/°C; Uitzettingscoëfficiënt staal; 
h = 45 mm; hoogte mechanisme; 
a = 400 mm; afstand tussen voorste kogels en ljr-stelschroef; 
b = 9 mm; hoogte tussen y-plaat en stelplaat. 

U'-stelschroef -stelschroef 

(E:3) 0 0 Stelplaat 0 

$'-stelschroef 

z-stelschroef Basisplaat 

y 

Bovenaanzicht zl --~ x 
Figuur 4.6 
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Stel plaat 

Basisplaat 

Zij-aanzicht 

Y-plaat 
"/" 

// 

Z-plaat 

/ 

De werktekeningen van het instelmechanisme staan in de aparte bijlage, deel 111. 
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5. Integratie blokrefractometer 

Hoofdstuk 5 Integratie blokrefractometer 

5 .1 Werking blokrefractometer 

De blokrefractometer is een instrument om de brekingsindex van licht in lucht op een directe 
manier te meten. Dit in tegenstelling tot de berekening van de brekingsindex met de Edlén
formule aan de hand van de luchttemperatuur en -druk, het C02-gehalte en de 
luchtvochtigheid. 
De blokrefractometer bestaat uit een aluminium blok met daarin drie kanalen in de 
lengterichting: twee referentiekanalen aan de zijkant en een meetkanaal in het hart van het 
blok. 

1 
3 
5 

polarisatieprisma; 
meetkanaal; 
À/4-plaatje; 

2 
4 
6 

1 

5 
.a. 
/~, 'f v.5 J} ____ x 

afbuigspiegel 
referentiekanalen 
vlakke spiegel. 

6 

Figuur 5.1 

Het principe van de blokrefractometer is dat er een optische weglengteverschil ontstaat als het 
medium in het meetkanaal verschilt van het medium in de referentiekanalen. Bij het 
initialiseren van de blokrefractometer worden de meet- en referentiekanalen vacuüm gepompt, 
zodat de situatie in beide kanalen gelijk is. Het aantal telpulsen wordt dan op 0 gezet. Zolang 
in beide kanalen dezelfde toestand heerst, zal het aantal telpulsen 0 blijven. Wordt nu het 
meetkanaal belucht, dan zal een (virtuele) verplaatsing ~L worden gemeten. Deze 
verplaatsing is een maat voor de brekingsindex: 

~L 
n = 1 + 

L 
(5.1) 

L= lengte meetkanaal =lengte referentiekanaal. 
De lengte van de kanalen is uit te drukken in de vacuümgolflengte en in de golflengte in lucht: 

À 
L=K·_y_ 

v R 
À 

(K +~K)·_!_ 
v R 
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5. Integratie blokrefractometer 

Hiermee is het aantal telpulsen behorende bij de vacuümgolflengte te bepalen: 

L·R·n 
r 

(5.3) 

Invullen van (5.3) in (5.2) levert: 

[
L·R·n l À L = ' + !:l.K .____!_ 

À R 
v 

(5.4) 

Door (5.4) te herschrijven, kan de brekingsindex worden uitgedrukt als functie van het 
gemeten aantal telpulsen !:l.K: 

L·R 
--

L·R ÀI À 
Àl 

v 
=> - (5.5) 

L·R·n À L·R·n 
r !:l.K v r + !:l.K + 

À À 
v v 

À !:l.K·À 
n = v =n +---v 

ÀI r L·R 
(5.6) 

L = bloklengte (gecorrigeerd voor de heersende temperatuur); 
R =resolutie; 
!:l.K = aantal telpulsen; 
Àv = golflengte in vacuüm; 
À1 = golflengte in omgevingslucht; 
nr =brekingsindex in referentiekanaal; 
n1 = brekingsindex lucht in blok. 

De brekingsindex in het referentiekanaal is niet precies 1, omdat in het referentiekanaal geen 
absoluut vacuüm heerst. De gemeten restdruk is ongeveer 9 Pa. Bij eerder uitgevoerde 
metingen werd in de besturingssoftware voor deze restdruk gecompenseerd met een 
dn/dp=l,286-10-9 (zie [2], blz 49). 

n, = 1 + ( dn) . P, 
dp p=O 
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5. Integratie blokrefractometer 

De bloklengte L is afhankelijk van de temperatuur van het blok. Hiervoor kan gecorrigeerd 
worden door de bloktemperatuur te meten en de echte bloklengte te berekenen met (5.8): 

(5.8) 

Hierin is L0 de bij T 0 (= 20 °C) gemeten bloklengte en a de lineaire uitzettingscoëfficiënt van 
het blok. 
Verder moet rekening worden gehouden met een eventueel temperatuurverschil tussen de 
omgevingslucht en de lucht in de blokrefractometer. Hiervoor wordt gecompenseerd met 
behulp van de dn/dT van de Edlén-formule. Voor deze correctiefactor zijn twee 
mogelijkheden: constant veronderstellen of berekenen met de heersende p, T en C02-gehalte. 
Er is gekeken naar de invloed van variërende omstandigheden op de waarde van dn/dT. Bij 
een temperatuur van 20 °C zorgt een drukverandering van 980 mbar naar 1020 mbar voor een 
verandering in dn/dT van 3,7·10-8

• Een temperatuurverandering van 20 naar 21 °C bij een 
druk van 1 bar zorgt voor een verandering van 6,2· 10-9 in dn/dT. De invloed van een 
verandering in het C02-gehalte van 200 ppm op dn/dT is van de ordegrootte 10-10 en dus 
verwaarloosbaar ten opzichte van de andere invloeden. 
Omdat bovenvermelde temperatuurs- en drukverandering niet in die mate optreden in de 
vergelijkingsopstelling, is een correctie van dn/dT niet noodzakelijk. Er kan volstaan worden 
met de dn/dT, die berekend wordt met de temperatuur en druk aan het begin van de meting. 

De uiteindelijke formule voor de brekingsindex wordt hiermee: 

dn 

dT 

-p·(n-1) ·(0,003661+0,01192·p·10-8 ) s 

96095,43 · ( 1 +0,003661 · T)2 

dn !lK·À dn 
n = 1 + - ·p + v + - · (T - T ) 

dp r Lo(l +a(Tblok -TO))R dT omg. gem. 
(5.9) 

Als de omstandigheden veranderen, dan verandert de brekingsindex en dus de uitgelezen 
verplaatsing (!lK) . Voor de vergelijkingsmeting kan de brekingsindex dus op elk gewenst 
moment worden bepaald, met uitzondering van een kleine vertraging bij de berekening. 

5.2 Montage blokrefractometer 

De eerste versie van de blokrefractometer is vroeger onderdeel geweest van de 
vergelijkingsopstelling. In 1995 is het ontwerp van de blokrefractometer gewijzigd om de 
nauwkeurigheid te verbeteren. De weglengte van de bundels in het blok is verdubbeld, 
waardoor de gevoeligheid van de blokrefractometer is verdubbeld. Om metingen te kunnen 
doen aan de nieuwe blokrefractometer, is deze bij de vergelijkingsopstelling weggehaald. 
De plaat met de hele blokrefractometeropstelling is in een aparte opstelling geplaatst. De 
beugels aan de vergelijkingsopstelling, waarop deze plaat bevestigd zat, zitten nog steeds op 
hun plaats. Om de blokrefractometer weer in de vergelijkingsopstelling te integreren, moet de 
plaat met de refractometeropstelling weer op de beugels gemonteerd worden. Daarnaast moet 
voor de referentielaser een scheidingsprisma worden geplaatst. Dit prisma splitst de bundel 
van de referentielaser, zodat een gedeelte van de bundel naar de blokrefractometer wordt 
gestuurd en een gedeelte naar het polarisatieprisma voor de lengtemeting, zie figuur 5.2. 
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5. Integratie blokrefractometer 

RL = referentielaser; 

1 PPIAS 

1 

AS~ _ ____ -· ___ .4J.~= =-. 
~- --w 

: R ~ 
. TS 

Blohefractom~ 1 

1 

~ -- Beugels ---1-. 

1 

1 

~RL~~-0--- ·- - ~ -·- -·- - -·-

HDP 

~TL~~------
pp 1 

1 

1 

---~s 

HDP = 

Vergelijkingsopstelling 

Figuur 5.2 

TL = te kalibreren laser; pp = 
half doorlatend prisma; 
polarisatieprisma; 
tripelspiegel. AS = afbuigspiegel; TS = 

R = ontvanger; 

Bij de blokrefractometeropstelling horen ook de vacuümpomp, de kleppen en de verschillende 
sensoren (C02-meter met pompje, temperatuursensoren, vacuümdrukmeter), zie ook [2]. 
Momenteel staan deze elementen onder of naast de tafel waar de blokrefractometer op staat. 
Al deze onderdelen zijn tevens verbonden met een computer (middels interface-kastjes), 
waarmee de onderdelen van de blokrefractometer aangestuurd, c.q. uitgelezen worden. De 
hardware moet vlakbij de refractometer komen te staan, terwijl de computer en interface
kastjes op dezelfde plaats blijven. Dit betekent dat de verbindingskabels tussen de onderdelen 
en de interface-kastjes vervangen moeten worden als ze niet lang genoeg zijn. 
Omdat de vacuümpomp en de kleppen trillingen en warmte veroorzaken, is het van belang dat 
er wordt nagedacht over de plaatsing van deze elementen. De vergelijkingsopstelling is 
thermisch geïsoleerd middels een tempex behuizing en mechanisch geïsoleerd door ophanging 
aan veren, waardoor de invloed klein zal zijn. 
Aangezien de blokrefractometer al enige tijd niet gebruikt is, is het aan te raden om alle 
componenten en het geheel te testen voordat de blokrefractometer in gebruik genomen gaat 
worden. Als uit deze kalibraties zou blijken dat voor de sensoren nieuwe correctiefactoren 
nodig zijn, dan moet dit ook in de software worden aangepast. 
Het is niet gelukt om de blokrefractometer binnen het tijdsbestek van de opdracht te 
integreren in de vergelijkingsopstelling. 

5.3 Integratie in besturingsprogramma 

Het besturingsprogramma biedt momenteel alleen de mogelijkheid om de brekingsindex voor 
de referentielaser te bepalen met de Edlén-formule. De mogelijkheid om dit te doen met de 
blok- of wigrefractometer staat wel als optie in het keuzemenu. 
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Aangezien de refractometers geen onderdeel zijn van de vergelijkingsopstelling, zijn de 
bijbehorende procedures voor het bepalen van de brekingsindex met een refractometer nog 
niet aanwezig in het besturingsprogramma. 
Om de blokrefractometer in het besturingsprogramma te kunnen gebruiken, moeten er een 
aantal procedures bijkomen c.q. veranderd worden. Allereerst moet de al aanwezige procedure 
voor het initialiseren van de blokrefractometer gekoppeld worden met het 
besturingsprogramma. Daarnaast moet de procedure, waarin de brekingsindices worden 
opgevraagd (procedure GETSET_ VALUES in unit IFMMEAS), worden veranderd. Afhankelijk 
van de gekozen methode voor het bepalen van de brekingsindex moet de procedure voor de 
Edlén-formule, danwel de procedure voor de blokrefractometer worden aangeroepen. De 
procedure voor het bepalen van de brekingsindex met de blokrefractometer is ook al 
aanwezig, maar moet nog aan het besturingsprogramma worden gekoppeld. 

Voordat de blokrefractometer gebruikt kan worden, moet deze eerste geïnitialiseerd worden. 
Bij de initialisatie worden eerst de meet- en referentiekanalen vacuüm gepompt, waarna de 
telsystemen worden gereset. Vervolgens wordt het meetkanaal langzaam belucht. Als de druk 
in het meetkanaal gelijk is aan de omgevingsdruk, dan wordt de lucht rustig door het 
meetkanaal gecirculeerd. Bij dit laatste mag de luchtsnelheid niet te groot zijn, omdat anders 
de brekingsindex van de lucht in het meetkanaal te veel verschilt van de stilstaande 
omgevingslucht, waar de laserbundels doorheen gaan. 
Omdat de initialisatie van de blokrefractometer lang duurt, is het onhandig als de 
blokrefractometer steeds opnieuw geïnitialiseerd moet worden. De initialisatie moet een keer 
plaatsvinden aan het begin van een kalbratie. Gedurende de kalibratie kan de brekingsindex 
bepaald worden door de teller van de laser uit te lezen en deze om te rekenen. 
Het initialiseren van de blokrefractometer kan binnen of buiten het besturingsprogramma 
gebeuren. Om de brekingsindex te bepalen moet echter wel de waarde van de teller bij het 
resetten bekend zijn. De brekingsindex wordt berekend met het verschil tussen de actuele 
waarde van de teller en de beginwaarde. Als de blokrefractometer buiten het 
besturingsprogramma wordt geïnitialiseerd, dan zal deze beginwaarde ergens opgeslagen 
moeten worden om vervolgens in het programma binnen te kunnen halen. Deze tussenstap is 
niet nodig als de blokrefractometer binnen het programma wordt geïnitialiseerd. Voordeel is 
dat alles bestuurd kan worden met een programma. Nadeel is dat de beginwaarde verloren 
gaat als het programma verlaten wordt. Dit betekent dat alle metingen, waarbij de 
brekingsindex bepaald moet worden met de blokrefractometer, in één keer gedaan moeten 
worden. Omdat dit laatste geen groot bezwaar vormt, is de optie om de initialisatie binnen het 
besturingsprogramma te doen het best. Hiervoor moet in het keuzemenu (te vinden in de unit 
M_CALIFM) een optie worden toegevoegd, waarmee de initialisatie wordt uitgevoerd. 
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6. Afwijkingenanalyse 

Hoofdstuk 6 Afwijkingenanalyse 

6.1 Afwijkingenbronnen interferometersysteem 

6.1.1 Systematische afwijkingen 

Meetsystemen zijn niet perfect en als gevolg van afwijkingen zal de meetwaarde niet 
overeenkomen met de werkelijke waarde. Er zijn twee groepen afwijkingen, te weten dynamische 
en statische afwijkingen. Dynamische afwijkingen treden op bij in de tijd variabele meetwaarden, 
zoals de positie van een bewegende slede. Statische afwijkingen treden op bij in de tijd constante 
meetwaarden, zoals de lengte van een blok. Statische afwijkingen zijn weer onder te verdelen in 
systematische en toevallige afwijkingen. 
De systematische afwijking ö is het verschil tussen de gezochte meetwaarde Mw en de 
meetverwachting µ. De meetverwachting is het gemiddelde van de meetwaarden van één maat. 
De toevallige afwijking (t.a.) is het verschil tussen de momentane meetwaarde en de 
meetverwachting. De toevallige afwijking is gebaseerd op de standaardafwijking van een serie 
metingen. 

Figuur 6.1 

Als een meetresultaat afhankelijk is van meerdere grootheden, kan de invloed van de 
systematische afwijkingen van deze grootheden op het meetresultaat worden bepaald. Dit komt 
vooral bij indirecte meetprocessen voor. Bij deze meetprocessen wordt de meetwaarde bepaald 
door het meten van andere fysische grootheden. Voorbeeld is het meten van een rek met behulp 
van rekstrookjes. De verandering van weerstand van de rekstrookjes is een maat voor de 
verlenging. Om de rek te berekenen moet de gemeten weerstand worden omgerekend naar een 
verlenging. Een systematische afwijking in de bepaling van de weerstand heeft invloed op de 
nauwkeurigheid van de bepaling van de verlenging. 
De eerste orde benadering van de afwijking van het meetresultaat is een schatting voor de 
systematische afwijking van het meetresultaat: 

q = f(a,b,c) ; 

dq = ( :: ) ·da + ( :: ) ·M + ( :~) ·de 
(6.1) 
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6.1.2 Bepaling verplaatsing 

Hieronder volgt een beschrijving van het meetprincipe van de laserinterferometersystemen van 
Hewlett Packard. De referentielaser op de TUE is van HP en de meeste interferometersystemen 
die op de TUE gekalibreerd worden zijn van dit merk. 
Er wordt gebruik gemaakt van een laserlichtbundel bestaande uit twee componenten, zie 
bijlage B. Deze componenten hebben verschillende frequenties en haaks op elkaar staande 
polarisatierichtingen. Het referentiesignaal (f1-f2) en het meetsignaal (f1-f 2 ±Lif 2) vallen op 
twee fotodiodes, die de signalen naar frequentietellers sturen. Deze frequentietellers genereren 
het aantal telpulsen ~er en ~eet· De verandering Lif 2 is een gevolg van de snelheid van de 
meetspiegel. Ten gevolge van het Doppler-effect zal de frequentie van de meetbundel (fw2 in 
figuur 6.2), die op de ontvanger valt, verschillen van de door de laser uitgezonden frequentie 
(fb, in figuur 6.2). 

Ontvanger f~r-----c"~ ___ __,_ 

c-v 
fwl = fbi -- = fb2 

c 

{fbi~}-c c c +v 

c-v 
=f, -

bic +v 

fw2 = !, - N, = !, ~: ~ - N, = t,( 1 <: ~ l 

Figuur 6.2 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

Met behulp van het gemeten frequentieverschil kan de snelheid van de meetspiegel worden 
berekend: 
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v = (6.6) 

De vereenvoudiging in formule (6.6) zorgt voor een relatieve afwijking van de ordegrootte 
(v/c=0,03/3·108=) 10-10

• Deze afwijking is afhankelijk van de meetsnelheid v. Bij de 
vergelijkingsmetingen wordt een maximale snelheid van 1800 mm/min= 0,03 mis aangehouden. 
Dit is de maximale meetsnelheid van de HP5501. Voor lengtemetingen met een nauwkeurigheid 
van dLIL= 10-3 is deze afwijking niet significant. 
Omdat de lichtbundel zich door lucht voortplant, moet nog voor de lichtsnelheid worden 
gecorrigeerd. Dit gebeurt met behulp van de brekingsindex n, waardoor uitdrukking (6.6) 
overgaat in (6.7): 

ctif2 
v = (6.7) 

Om de verplaatsing te kunnen bepalen, moet de snelheid geïntegreerd worden over een 
tijdsinterval: 

til(t) = J v(t)dt = 
0 

v ·t gem (6.8) 

De gemiddelde snelheid gedurende het tijdsinterval van 0 tot t kan bepaald worden met behulp 
van het aantal telpulsen K,ef en ~eet· 

(Kref- Kmeet)) 
tif2,gem = ---'---

R t 

= c ti-r 
vgem 2nf2 '.12,gem 

(K -K ) ref meet 

R t 

Het verband tussen de verplaatsing til en het aantal telpulsen tiK wordt hiermee: 

(K -K ) c tiK 
til vgem ·t 

_c_. ref meet . t 
=> 

2nf2 R t 2nf2 R 

tiK·À 
til = 

2,v 
2nR 
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6.2 Kalibratie 

6.2.1 Systematische afwijking lengtemeting 

Om de grootte van systematische afwijkingen te kunnen bepalen, moet een kalibratie worden 
uitgevoerd. Door verschillende vergelijkingsmetingen uit te voeren, kunnen de afzonderlijke en 
de totale systematische afwijkingen van een laserinterferometersysteem worden bepaald. 
De frequentie en de stabiliteit van deze frequentie van het uitgezonden licht worden bepaald in 
een andere vergelijkingsopstelling (laserkalibratie). In deze opstelling wordt de frequentie van 
de te kalibreren laser vergeleken met een referentielaser. De bundels van beide lasers worden 
samengevoegd en de gecombineerde bundel valt op een avalanche-fotodiode. Met deze fotodiode 
wordt de verschilfrequentie van de beide bundels gemeten. Aangezien de frequentie van de 
referentielaser binnen een bekende onzekerheid bekend is, kan uit de gemeten verschilfrequentie 
de frequentie van de te kalibreren laser worden bepaald. 
Na deze kalibratie zijn fen df/f bekend, waarmee Àv en dÀ/Àv bepaald kunnen worden. 

c dÀV -c -À 
À = 

v = = v f df f 2 f 

dÀ df v -
Àv f (6.12) 

Bij de bepaling van de verplaatsing wordt gebruik gemaakt van drie grootheden, namelijk het 
aantal telpulsen ÄK, de vacuüm-golflengte Àv en de brekingsindex n1 • In al deze grootheden 
kunnen afwijkingen voorkomen, die doorwerken in de bepaling van de verplaatsing. De grootte 
van de afzonderlijke afwijkingen kan bepaald worden door vergelijkingsmetingen uit te voeren. 

Àl À 1 
Äl = LlK· = LlK·2· 

= 
= 
= 
= 

R R n1 

verplaatsing meetspiegel 
aantal telpulsen 
brekingsindex (=clv) 
fracties van de golflengte ( =meeteenheid). 

(6.13) 

De eerste orde benadering voor de systematische afwijking in de bepaling van de verplaatsing is: 
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Uit vergelijking (6.14) blijkt dat de relatieve onnauwkeurigheid van de lengtemeting afhankelijk 
is van de relatieve nauwkeurigheid van het telsysteem (~K), van de brekingsindex (n1) en van de 
golflengte (ÀJ. Als gevolg van de vereenvoudiging in formule (6.6), zit in de formule zelf ook 
al een systematische afwijking van de ordegrootte 10-10

• Deze afwijking is niet significant ten 
opzichte van de relatieve afwijkingen in de golflengte (d(Àv)/Àv=I0-9

) en de brekingsindex 
(dnln=2· 10-8

). 

Uit de laserkalibratie is bekend hoe groot d(ÀJ en Àv zijn. De andere afwijkingen (d~K en dn) 
kunnen bepaald worden door het uitvoeren van vergelijkingsmetingen. 

(p, T, F, H)referentie 

c----~ Resultaat 
Referentielaserf----H< Telpulsen >----------

! Te kalibreren laserr--1 _ ____,cl Telpulsenr-1 -----~ 1 

f------+'-<C' [~R-e-su~lt-aa~t[ 

[ (p, T, F, H)1.:;;::J 

Figuur 6.3 

6.2.2 Controle telsysteem 

Bij deze meting wordt de invloed van het medium buiten beschouwing gelaten door de 
brekingsindex op 1 te stellen. Het resultaat is in dit geval het aantal telpulsen maal de golflengte 
in vacuüm. Met deze meting wordt het telsysteem gecontroleerd. Er wordt hierbij vanuit gegaan 
dat de vacuümgolflengte nauwkeurig bekend is uit de laserkalibratie. Een fout in de golflengte 
zorgt namelijk ook voor een afwijking. Als deze afwijking niet bekend is, dan kan de afwijking 
van het telsysteem niet exact bepaald worden. 
Om de invloed van het niet gelijktijdig uitlezen van de lasers en een eventuele drift te 
compenseren, is het besturingsprogramma aangepast. De lasers worden nu om en om enkele 
malen uitgelezen. Door deze meetwaarden te middelen, kan een gemiddelde worden bepaald. Het 
gemiddelde van beide lasers valt op (ongeveer) hetzelfde tijdstip. 

6.2.3 Controle compensatiesysteem 

Het compensatiesysteem bestaat uit de sensoren voor het bepalen van de luchtdruk, -temperatuur 
en -vochtigheid. De gegevens van deze sensoren worden gebruikt om met een vereenvoudigde 
versie van de Edlén-forrnule de brekingsindex te bepalen. Zowel de sensoren als de gebruikte 
formule kunnen een afwijking veroorzaken. Beide onderdelen van het compensatiesysteem 
moeten apart worden gecontroleerd. De sensoren kunnen worden gekalibreerd door de 
meetresultaten te vergelijken met referentiesensoren. 
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De gebruikte formule kan worden gecontroleerd door de waarden van p, T en H, die gebruikt 
worden door het te kalibreren systeem, in te vullen in de Edlén-formule. De berekende 
brekingsindex kan vergeleken worden met de brekingsindex waarmee het te kalibreren systeem 
rekent. Deze laatste brekingsindex kan bepaald worden door de verplaatsing, gemeten met het 
referentiesysteem en met brekingsindex n=l, te delen door de verplaatsing gemeten met het te 
kalibreren systeem, dat zijn eigen compensatiesysteem gebruikt. 
Door p, T, x en f te meten met de referentiesensoren, kan de brekingsindex van het 
referentiesysteem bepaald worden. Door deze brekingsindex te vergelijken met de brekingsindex 
van het te kalibreren systeem is de afwijking van het compensatiesysteem bij de heersende 
omstandigheden bekend. 
De afwijking en onzekerheid van het verkregen meetresultaat moeten gecorrigeerd worden voor 
de gemeten afwijking en onzekerheid van het telsysteem. Deze hebben namelijk invloed op de 
gemeten verplaatsingen en dus op de gemeten brekingsindex Lref I Ltest· 

De gebruikte formule voor de berekening van n1 kan een afwijking ten opzichte van de Edlén
formule hebben. In 1993 is de Edlén-formule aangepast aan het verhoogde C02-gehalte (van 300 
naar 450 ppm) en aan de internationale temperatuurschaal van 1990. Oudere systemen gebruiken 
een oudere en vereenvoudigde versie van de Edlén-formule, waardoor afwijkingen kunnen 
ontstaan. De ordegrootte van deze afwijking is 10-1

. Voor nauwkeurige lengtemetingen met 
dUL= 10-7 is het dus belangrijk om de afwijking van de gebruikte formule te weten om hiervoor 
te kunnen compenseren. 
{T=20,07 °C, p=l,011·105 Pa, relatieve luchtvochtigheid= 50 %, À= 632,99 nm: 
Edlén-formule 1,00027076; 
HP5528-formule 1,00027057; 
verschil 1,9·10-7

.} 

6.3 Bepaling brekingsindex 

De brekingsindex van lucht kan op twee manieren bepaald worden, namelijk met behulp van de 
Edlén-formule of meer direct met een refractometer. De Edlén-formule geeft het empirische 
bepaalde verband tussen luchttemperatuur, -druk, het C02-gehalte en de waterdampdruk. Met een 
refractometer wordt de brekingsindex op een meer directe manier gemeten. Dit gebeurt door het 
optische weglengteverschil te bepalen tussen twee bundels die dezelfde afstand meten, waarbij 
de ene bundel door vacuüm gaat en de andere door omgevingslucht. De gemeten virtuele 
verplaatsing is een maat voor de brekingsindex (zie hoofdstuk 5). 

6.3. l Afwijkingen Edlén-formule 

De Edlén-formule (formule (15)) is in 1993 omgeschreven naar SI-eenheden [8,9] en aangepast 
aan het verhoogde C02-gehalte in de lucht (van 300 naar 450 ppm). Dit heeft geresulteerd in een 
standaardafwijking in de formule van ±1·10-8 (3S=3·10-8

), waarbij deze onzekerheid voornamelijk 
het gevolg is van het meten van p (in Pa), x (in ppm), T (in °C) en f (in Pa). 
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(n-1\ 
( 

8342,54 + 2406147 + 15998 ] · 10-8 ; 
130 (1/).~ ) 38,9-(1/À~ ) 

nTpf = 1 + p·(n-l)s.(1+10-8-(0,601-0,00972·T)·p) -/·(37345-00401·-1 )· 
96095,43 1 +0,0036610·T ' ' À2 

v (6.15) 

De invloed van het C02-gehalte op de brekingsindex is door Edlén ook in formulevorm 
weergegeven ([8]): 

(n-l)x = [1 +0,540·(x-0,00045)]·(n-1)
5

• (6.16) 

In de originele formule staat 0,0003 in plaats van 0,00045. 
In formule (15) moet (n-l)s in de uitdrukking voor nTpfvervangen worden door (n-1) xom in plaats 
van het gemiddelde van 450 ppm, het werkelijke C02-gehalte te nemen. 
Door de formule voor de brekingsindex te differentiëren naar de grootheden die gemeten moeten 
worden, kan bepaald worden hoe groot de invloed is van afwijkingen in de gemeten grootheden. 

Voor de volgende omstandigheden: 
À = 632,99 nm; 
T = 20 °C; 
p = 1·105 Pa; 

zijn de gevoeligheden: 

dn = -1 3·10-5 µm -1 
dÀ. ' 

dn 
dx 

dn 
dp 

= 1 5.10-10 
' 

2,7·10-9 

ppm-1 

P -l a . 

dn -
dT 

dn = 
df 

x =450 ppm; 
f = 1050 Pa; 

-9,4·10-7 oc-1 

-3 6-10-10 
' 

Pa- 1 
(6.17) 

In [8,9] is een vergelijking gedaan tussen de gemeten en de berekende brekingsindex onder 
verschillende omstandigheden. Voor het berekenen van de brekingsindex werd geen rekening 
gehouden met het C02-gehalte, maar is uitgegaan van het gemiddelde niveau van 450 ppm. 
Als alleen gekeken wordt naar de C02-gehaltes tussen 400 en 500 ppm, dan is er weinig verschil 
tussen wel of geen compensatie. Dit is logisch, omdat zonder compensatie een gemiddeld C02-

gehalte van 450 ppm wordt aangehouden. Voor kleine verschillen ten opzichte van deze 
gemiddelde waarde, zal compensatie niet veel verschil uitmaken. Bij 510 ppm C02 geeft de 
formule zonder compensatie een kleiner verschil met de direct gemeten waarden. Als x groter is 
dan 600 ppm dan levert de formule met compensatie een kleiner verschil met de direct gemeten 
waarde. 
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T p f x Verschil tussen gemeten en Edlén (xl0-8
) 

oc Pa Pa ppm zonder compensatie met compensatie 

19,526 102094,8 1065 510 0 -0,8 

19,517 102096,8 1065 510 +0,3 -0,5 

19,173 102993 641 450 +0,9 +0,8 

19,17. 103006 642 440 +0,9 +1,0 

19,188 102918,8 706 450 +0,4 +0,2 

19,189 102927,8 708 440 +0,3 +0,4 

19,532 103603,2 986 600 +2,1 -0,2 

19,534 103596,2 962 600 +1,6 -0,8 

19,534 103599,2 951 610 +1,8 -0,6 

Bij C02-gehaltes boven de 550 ppm is het zeker zinvol om te corrigeren. Bij de 
vergelijkingsopstelling is het C02-gehalte ongeveer 800 ppm. Het is dus nodig om de Edlén
formule te corrigeren voor C02• De invloed van andere gassen in de lucht is normaal gesproken 
niet van belang, omdat de aanwezige concentraties te laag zijn (zie [l]). 

6.3.2 Afwijkingen blokrefractometer 

Om de nauwkeurigheid van de meting met behulp van de blokrefractometer te verhogen, moet 
er gecorrigeerd worden voor het verschil in temperatuur van de omgevingslucht en de lucht in het 
blok. Hiervoor wordt de afgeleide van de brekingsindex naar de temperatuur van de Edlén
formule gebruikt. Verder moet er nog gecorrigeerd worden voor het niet geheel vacuüm zijn van 
het referentiekanaal. Hiervoor wordt de afgeleide van de brekingsindex naar de druk (rond p=O 
Pa, zie [2, blz 49]) gebruikt. 
Dit levert: 

n = ( an l . p + /:;.K.\ + an . (T - T ) + 1 
L ap p=O r Lo (1 + a (Tblok - To)). R aT omg. gem. 

(6.18) 

Hierin is /::,.K het aantal telpulsen na het resetten en beluchten van het meetkanaal, a de 
materiaaluitzettingscoëfficient en iu de lengte van het blok bij temperatuur T 0 (20 °C). De eerste 
term is de correctie voor het niet geheel vacuüm zijn van het referentiekanaal (Pr is de druk in het 
referentiekanaal). De tweede term is het optische weglengteverschil. De derde term is de correctie 
voor een (eventueel) verschil tussen de luchttemperatuur in het blok en van de omgeving. 
Ook in de bepaling van de brekingsindex met behulp van de blokrefractometer zit een 
onnauwkeurigheid. Er moeten sensoren worden uitgelezen om Pr> Tblok• Tomg. en Tgem. te bepalen. 
(Tgem is de gemiddelde luchttemperatuur in het blok.) 
De brekingsindex is een functie van Pr• de temperatuur en het aantal telpulsen. De afwijking in 
de brekingsindex is dus afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee deze grootheden bepaald 
kunnen worden. Daarnaast is ook de nauwkeurigheid waarmee de bloklengte is bepaald, van 
belang. 
In [2] worden metingen beschreven, waarbij de meetresultaten van de blokrefractometer worden 
vergeleken met de meetresultaten van de Edlén-formule. Uit deze metingen bleek dat de 
onzekerheid van de bepaling van de brekingsindex met de blokrefractometer, van dezelfde 
ordegrootte is als de berekening met de Edlén-formule. 

50 
Werktuigbouwkunde 

Sectie Precision Engineering tl8 



6. Afwijkingenanalyse 

6.4 Invloed externe afwijkingenbronnen op kalibratie 

In tegenstelling tot de HP5501 heeft de HP5529 wel een eigen ontvanger die onder de uittreepoort 
zit. Gezien de beperkte ruimte is het niet mogelijk om naast de HP5529 een externe ontvanger 
te plaatsen. Deze configuratie van uittreepoort en ontvanger (boven elkaar) is bij de meeste lasers 
te vinden. Dit houdt in dat de bundels van de referentie- en te kalibreren laser (ongeveer) 
samenvallen en dus dezelfde weg afleggen. Voordeel van deze configuratie is dat invloeden van 
buitenaf, zoals thermische drift van de spiegels of brekingsindexvariaties, de meetwaarden van 
beide meetsystemen evenveel beïnvloeden. 
Bij HP-lasers is de afstand tussen de uittreepoort en de ontvanger 11 mm. Bij andere typen lasers 
kan deze afstand verschillen. Dit zou betekenen dat de bundels van beide systemen niet precies 
samenvallen, maar elkaar slechts gedeeltelijk overlappen. Hierdoor kunnen lokale afwijkingen 
van de spiegelvlakken invloed hebben op de weglengte in glas en op de richting van de 
uittredende bundel. Deze afwijkingen zullen kleiner zijn dan wanneer de bundels in een ruitvorm 
liggen (de bundels van de ene laser liggen naast elkaar, die van de andere boven elkaar), omdat 
de bundels van beide meetsystemen dichter bij elkaar liggen. 
Alhoewel de meetbundels van beide lasers (grotendeels) samenvallen, is het niet de verwachting 
dat de laserinterferometersystemen elkaar beïnvloeden. De polarisatierichtingen van de over 
elkaar vallende bundels (zowel meet- als referentiebundels) staan namelijk loodrecht op elkaar. 
Door het niet perfect zijn van het polarisatieprisma kan het gebeuren dat de bundels gemengd 
worden. Het mengpercentage is echter te klein om de kalibratie te beïnvloeden. Bovendien komen 
de bundels van verschillende lichtbronnen, hetgeen betekent dat ze elkaars interferentiepatronen 
niet kunnen beïnvloeden. 
In bijlage C staat een aantal afwijkingenbronnen beschreven, die invloed hebben op een 
lengtemeting middels laserinterferometrie. Het voordeel van de vergelijkingsopstelling is dat de 
meetbundels van beide interferometersystemen dezelfde weg afleggen. Met uitzondering van een 
eventuele cosinusfout hebben afwijkingenbronnen een gelijke invloed op de meetresultaten van 
beide laserinterferometersystemen. Het verschil tussen de meetresultaten is ongevoelig voor deze 
afwijkingen. 
De cosinusfout kan wel een verschil veroorzaken, omdat deze niet voor beide meetsystemen 
gelijk hoeft te zijn. Als een van de lasers +o, 1 mrad verkeerd staat en de andere staat goed, dan 
heeft dit een relatieve fout tussen beide meetsystemen tot gevolg van 5· 10-9

• 

6.5 Onzekerheid meetopstelling 

Naast bovenvermelde afwijkingbronnen veroorzaken de meetopstelling en de meetmethode ook 
een onzekerheid in de meetresultaten. In hoofdstuk 3 is al beschreven hoe de slede gedempt trilt 
na het stoppen van de slede. Hierdoor kunnen de meetsystemen niet meteen na het stoppen van 
de slede uitgelezen worden, maar moet eerst gewacht worden tot de slede is uitgetrild (na 
ongeveer 2 s). Het bleek echter dat de meetwaarde van de referentielaser, een HP5501, nog steeds 
fluctueerde, nadat de slede uitgetrild was. De amplitude van deze fluctuatie kwam overeen met 
1/2 telpuls (0of+1 telpuls). Het telsysteem van de referentielaser is blijkbaar niet stabiel tijdens 
de meting. Dit betekent een toevallige afwijking ter grootte van 1 telpuls, hetgeen overeenkomt 
met 1,fr 10-5 mm. Een andere laser, een HP5528 die gekalibreerd moest worden, vertoonde dit 
gedrag ook. De amplitude was nu echter 1 telpuls ( + 1 of -1 telpuls van 10-5 mm). 
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Door de nieuwe configuratie waarbij de bundels van beide laserinterferometersystemen de zelf de 
weg afleggen, is het aantal mogelijke foutenbronnen verminderd. In de situatie waarbij de bundels 
in een ruitvorm liggen (figuur 6.4.1), kunnen temperatuursgradienten voor 2e orde afwijkingen 
zorgen. Het medium waar de bundels doorheengaan kan enigzins verschillen door 
temperatuursverschillen. Dit geldt voornamelijk voor gradienten in horizontale richting haaks op 
de bundels. De invloed van een verticale gradiënt wordt namelijk grotendeels geëlimineerd door 
de ruitvorm. De afstand die de bundels door glas afleggen heeft een grotere invloed op de meting. 
Door temperatuursgradiënten in de tripelspiegels, kunnen de weglengten van beide bundels door 
glas variëren en tot afwijkingen leiden. 
In de nieuwe configuratie vallen de bundels van beide systemen (grotendeels) over elkaar (figuur 
6.4.2). Dit betekent dat temperatuursgradiënten een even grote invloed zullen hebben op beide 
meetbundels en het verschil tussen de meetresultaten dus niet beïnvloeden. De weglengte van de 
bundels door de spiegels is ook gelijk, zodat thermische drift van de optiek een even grote invloed 
heeft op beide systemen. Door polarisatielekken in het polarisatieprisma is het mogelijk dat een 
percentage van de bundel van het ene systeem op de ontvanger van het andere systeem 
terechtkomt. Dit betekent dat deze ontvanger een extra 8f meet en dus een snelheid, zelfs als de 
meetspiegel stilstaat. De grootte van de afwijking die dit veroorzaakt in het meetresultaat, is 
afhankelijk van de kwaliteit van het polarisatieprisma. De meetresultaten geven geen aanleiding 
om aan te nemen dat deze afwijkingen significant zijn ten opzichte van andere afwijkingen . 

• z 
• 

() Y·-t 1. • 2. 0 

Referentiebundels 

• Testbundels 

Figuur 6.4 

De huidige referentielaser is een HP5501 en uit metingen (zie hoofdstuk 3) is gebleken, dat de 
meetwaarde van deze laser fluctueert met 1 telpuls. Deze fluctuatie zorgt voor een fout ter grootte 
van 16 nm(= 1 telpuls in extended resolutie). Over een meetlengte van 4 m (het meetbereik van 
de teller) is de relatieve fout 4· 10-9

• Voor een meetbereik van 6 mis deze fout twee keer zo groot 
en wordt de relatieve fout 5,3·10-9

• Dit komt doordat het bereik van de HP5501-teller in extended 
resolutie maar 4,2 m is. Om tot 6 m te kunnen meten, moet de teller bij 4 m gereset worden, 
waarna opnieuw begonnen kan worden met meten. Dit levert zowel een fout in het nulpunt als 
in de meting. 
De uitlijning van de lasers kan ook een afwijking veroorzaken in de vorm van een cosinusfout. 
Bij een uitlijnfout van 0, 1 rnrad is de afwijking in de meetwaarde 5· 10-9·1. 
Door het niet gelijktijdig uitlezen van de meetsystemen kan er een verschil gemeten worden als 
gevolg van bv. thermische drift of trillingen. Door beide systemen een aantal keren uit te lezen 
en de meetwaarden te middelen, is het mogelijk om de meetwaarde van beide systemen op 
(ongeveer) hetzelfde tijdstip te bepalen. 
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Onzekerheid vergelijkingsmeting zonder compensatie: 

Onzekerheid HP5501 (meting over 6 m) 
Cosinusfout a.g.v. uitlijning lasers (0, 1 mrad) 

Onzekerheid: 

3,2· 10-8 m±5·10·1·1 
0,5· lQ-8·1 

±32 nm ±5·10· 7·1 

6. Afvvijkingenanalyse 

De onzekerheid van de vergelijkingsmeting met compensatie, gebruik makend van de Edlén
formule: 

Onzekerheid HP5501 (meting over 6 m) 
Cosinusfout a.g.v. uitlijning lasers (0, 1 mrad) 
Onzekerheid Edlén-formule 
Temperatuurmeting (± 0,01 °C) 
Drukmeting (± 8 Pa) 
C02-gehalte (± 60 ppm) 
Waterdampdruk (± 20 Pa) 

Onzekerheid: 

3,2· 10-8 m±5·10·1·1 
0,5· lQ-8·1 
3·10-8·1 
0,9·10-8·1 
2,2·10-8·1 
0,9·10-8·1 
0,7·10-8·1 

±32 nm ±5·10" 7·1 

De onzekerheid in brekingsindexbepaling is ±4,0· 10-8·1. De absolute onzekerheden van de 
sensoren zijn overgenomen uit [16]. 

De onzekerheid van de vergelijkingsmeting met compensatie, gebruik makend van de 
blokrefractometer: 

Onzekerheid HP5501 (meting over 6 m) 
Cosinusfout a.g.v. uitlijning lasers (0,1 mrad) 
Luchttemperatuurmeting (± 0,04 °C) 
Bloktemperatuurmeting (± 0,05 °C) 
Vacuumdrukmeting (± 1 Pa) 
Onzekerheid telsysteem BRM (1 telpuls) 

Onzekerheid: 

3,2· 10-8 m±5·10-7·1 
0,5·10-8·1 
3,frlQ-8·1 
0,03· lQ-8·1 
0,l·lQ-8·1 
1,3·10-8·1 

±32 nm ±5·10" 7·1 

Er is geen informatie gevonden over de absolute onzekerheid van de sensoren, dus de vermelde 
waarden zijn schattingen. Voor de luchttemperatuur wordt de gemiddelde waarde genomen van 
de temperatuur van de instromende en de uitstromende lucht. De onzekerheid in de bepaling van 
deze waarde is geschat op ±0,05 °C, waardoor de de onzekerheid in de bepaling van het verschil 
±0,04 °C is, uitgaande van het feit dat de onzekerheden onafhankelijk zijn. De onzekerheid in de 
brekingsindexbepaling met de blokrefractometer is± 3,8· 10-8·l. Deze onzekerheid is van dezelfde 
ordegrootte als de onzekerheid in de brekingsindexbepaling met de Edlén-formule, hetgeen 
overeenkomt met de metingen beschreven in [2]. 
De totale relatieve onzekerheid is bepaald door de wortel te nemen van de som van de kwadraten 
van de afzonderlijke relatieve onzekerheden. 
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De relatieve onzekerheid van de HP5501 is volgens de [11] ± 0,5 ppm oftewel 5· 10-7
• Deze 

onzekerheid is de overheersende onzekerheid bij de vergelijkingsmetingen. Omdat de HP5529 
nog niet gekalibreerd is, kan er geen exacte uitspraak worden gedaan over de onzekerheid van het 
nieuwe referentiesysteem. Een schatting voor deze onzekerheid is± 5 nm± 2· 10-8·1. 
Het gebruik van de blokrefractometer voor de bepaling van de brekingsindex leidt niet tot een 
kleinere onzekerheid. De onzekerheid van de brekingsindexbepaling met de blokrefractometer 
is namelijk van dezelfde ordegrootte als de onzekerheid in de brekingsindexbepaling met de 
Edlén-formule. 
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7. Uitvoeren kalibratie 

Hoofdstuk 7 Het uitvoeren van een kalibratie 

In dit hoofdstuk zal in het kort de kalibratieprocedure worden beschreven. Ook zal er een 
procedure worden beschreven voor het uitlijnen van de lasers. 

7 .1 Vergelijkingsmetingen 

Voor het kalibreren van een laserinterferometer moeten vier metingen worden uitgevoerd: de 
laserkalibratie, de kalibratie van het telsysteem, de kalibratie van het compensatiesysteem voor 
de brekingsindex en een driftmeting. Als onderdeel van de kalibratie van het compensatiesysteem 
moeten de sensoren voor de meting van p en T gekalibreerd worden. 
De laserkalibratie dient voor de bepaling van de afwijking van en de onzekerheid in de vacuüm
golflengte van het uitgezonden licht. Dit gebeurt op een andere opstelling. 
De kalibratie van het telsysteem gebeurt door stapsgewijs over een bereik van 6 m de 
meetwaarden van de twee systemen te vergelijken. Hierbij wordt met een brekingsindex van n= 1 
gewerkt. Veranderingen in de luchtomstandigheden worden niet meegenomen bij deze meting. 
Bij deze meting wordt het verschil tussen het referentiesysteem en het te kalibreren systeem als 
functie van de verplaatsing bepaald. Met behulp van de kleinste kwadratenmethode kan een lijn 
worden gefit door de meetresultaten. De vergelijking van deze lijn is van de vorm y = aa + a1 ·x; 
y is het verschil tussen de meetwaarden van beide systemen en x is de gemeten verplaatsing. De 
relatieve afwijking van het telsysteem is dan a1 • l. Als a1 positief is, dan betekent dit dat de waarde 
van het te kalibreren systeem te klein is en is de afwijking dus negatief. Het teken van de 
afwijking is dus tegengesteld aan de invloed ervan op de meetwaarde. 
Om de afwijking van het telsysteem te kunnen bepalen moet de juiste golflengte bekend zijn. Als 
namelijk met de verkeerde golflengte wordt gerekend, dan zorgt dit ook voor een lengte
afuankelijke afwijking. Als de laserkalibratie pas na deze meting wordt uitgevoerd, dan moeten 
de resultaten van deze meting worden gecorrigeerd. De gemeten lengte-afuankelijke afwijking 
bestaat uit twee componenten: 

fJ.l = ( !J.: + !J.ÀÀ) . l . (7.1) 

De kalibratie van het compensatiesysteem gebeurt door de te kalibreren laserinterferometer te 
laten meten met eigen brekingsindexcorrectie en de referentie laserinterferometer met n= 1. Het 
quotiënt van de gemeten verplaatsingen Lref / Ltest is gelijk aan de brekingsindex, waarmee het te 
kalibreren systeem rekent. Deze brekingsindex kan worden vergeleken met de waarde van de 
brekingsindex, berekent met de Edlén-formule, waarbij de waarden van p, T, x en H van het te 
kalibreren systeem worden gebruikt. Een verschil tussen beide brekingsindices is het gevolg van 
een incorrecte formule van het te kalibreren systeem. 
Bij deze meting spelen de afwijking in de golflengte en het telsysteem ook een rol. De gemeten 
verplaatsing Ltest moet gecorrigeerd worden voor de afwijkingen in het telsysteem en de 
golflengte: 

L = L · ( 1 - D.K - /).).,) (7.2) 
test gemeten K À 
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De laatste meting is de driftmeting, waarbij vlak achter het polarisatieprisma een tripelspiegel 
wordt geplaatst. Met beide systemen wordt nu een constante verplaatsing gemeten, waarbij de 
luchtomstandigheden geen invloed hebben. Hiermee wordt gekeken hoeveel het telsysteem in de 
tijd drift als de meetspiegel zich niet verplaatst. 

7 .2 Het kalibratieprogramma 

Voor het uitvoeren van een laserinterferometer kalibratie is een softwareprogramma aanwezig, 
dat zorgt voor de automatische aansturing van de vergelijkingsopstelling en voor de verwerking 
van de meetgegevens. In 1997 is door twee stagiaires een nieuw besturingsprogramma geschreven 
ter vervanging van het oude programma dat uit 1987 stamt. Met het nieuwe programma (zie [6]) 
moesten meerdere typen laserinterferometers gekalibreerd kunnen worden en diende het 
gebruikersgemak verbeterd te worden. 
Met het programma kan in principe zowel een laserkalibratie als de kalibratie van een 
laserinterferometer worden uitgevoerd. Omdat de laserkalibratie zelf op een andere opstelling 
gebeurt, wordt dit gedeelte van het programma niet gebruikt. Voor de kalibratie van een 
laserinterferometer kunnen vier verschillende vergelijkingsmetingen worden uitgevoerd: 
1. Driftmeting; met deze meting wordt gekeken hoe de meetwaarde in de tijd verandert als de 

meetspiegel stilstaat op een positie vlak achter het polarisatieprisma; 
2. Vergelijkingsmeting met n= 1; met deze meting kan de afwijking van het telsysteem worden 

bepaald; 
3. Vergelijkingsmeting waarbij beide systemen met dezelfde brekingsindex (n* 1) gebruiken; 

hiermee kan gecontroleerd worden of de vermenigvuldiging van golflengte, aantal telpulsen 
en correctiefactor goed wordt uitgevoerd; 

4. Vergelijkingsmeting waarbij beide systemen met hun eigen compensatiesysteem werken; 
met deze meting kan de afwijking van het hele meetsysteem worden bepaald. 

Voor de berekening van de brekingsindex voor het referentiesysteem wordt gebruik gemaakt van 
de Edlén-formule. De luchttemperatuur, -druk, -vochtigheid en het C02-gehalte worden bepaald 
met de referentiesensoren en moeten ingevoerd worden. In tegenstelling tot het te kalibreren 
systeem, gebruikt het referentiesysteem de hele meting dezelfde brekingsindex, omdat de 
referentiesensoren niet automatisch uitgelezen kunnen worden. 

Voor de bepaling van de nauwkeurigheid van een laserinterferometersysteem is de tweede meting 
overbodig en kan de derde meting eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd. Zoals uit formule 
(6.14) blijkt, is de afwijking in de lengtemeting afuankelijk van de nauwkeurigheid van het 
telsysteem, van de vacuüm-golflengte en van de bepaling van de brekingsindex. Momenteel 
gebeurt de laatste meting met een stapsgewijze vergelijkingsmeting. Dit kan sneller en directer 
worden bepaald met de volgende meting: 
• Plaats de meetspiegel aan het einde van de geleiding, zo ver mogelijk van de lasers; 
• Reset de telsystemen van beide interferometers; 
• Verplaats de meetspiegel naar het begin van de geleiding, zo dicht mogelijk bij de lasers; 

het referentiesysteem meet met n=l en het te kalibreren systeem maakt gebruik van zijn 
eigen compensatiesysteem (sensoren en formule); 

• Het quotiënt van de gemeten verplaatsingen (Lrer/ LresJ komt overeen met de brekingsindex, 
waarmee het te kalibreren systeem rekent; 

• Deze brekingsindex kan vergeleken worden met de brekingsindex die wordt berekend met 
de Edlén-formule, waarbij dep, T, x en H van het te kalibreren systeem worden gebruikt. 
Het verschil tussen beide brekingsindices is de afwijking in de formule; 
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• De brekingsindex wordt bepaald met de Edlén-formule en de waarden van p, T, x en H van 
de referentiesensoren. Het verschil tussen deze brekingsindex en de brekingsindex van het 
te kalibreren systeem is de totale afwijking van het compensatiesysteem bij de heersende 
omstandigheden. 

Deze procedure kan in plaats van de huidige procedure in het besturingsprogramma worden 
geïmplementeerd. 
De afzonderlijke kalibratie van de sensoren moet apart gebeuren en kan niet met het 
besturingsprogramma worden gedaan. 
Als de blokrefractometer is geïntegreerd in de vergelijkingsopstelling, dan wordt bovenstaande 
vergelijkingsmeting iets anders. Het referentiesysteem maakt nu gebruik van de brekingsindex 
die wordt bepaald met de blokrefractometer. Het verschil tussen L,er en Ltest is een maat voor de 
totale afwijking in de brekingsindexbepaling. De afwijking in de gebruikte formule moet nu op 
indirecte wijze worden bepaald. 

7.3 Verwerking kalibratieresultaten 

De kalibratieresultaten worden gepresenteerd in tabelvorm. In de eerste kolom komen de 
invloedsfactoren te staan, in de tweede kolom de (systematische en toevallige) afwijkingen van 
de invloedsfactoren en in de derde kolom de afwijking in de meetwaarde als gevolg van de 
afwijking in de invloedsfactor (ll:l). 
De invloedsfactoren zijn de golflengte, het telsysteem, de luchtdruk, de luchttemperatuur en de 
correctie voor de brekingsindex. De afwijking in de golflengte wordt bepaald door de frequentie 
van het uitgezonden licht en de onzekerheid hierin te bepalen. De frequentie van het licht en de 
onzekerheid kunnen worden omgerekend naar de echte vacuüm-golflengte en de onzekerheid 
hierin: 

À = c 
f 

d}.. = _df.À 
f 

(7.3) 

De afwijking in de golflengte is het verschil tussen de gemeten vacuüm-golflengte en de 
golflengte waarmee het systeem rekent. De invloed van deze afwijking op het meetresultaat wordt 
berekend door de afwijking en de onzekerheid te delen door de echte golflengte. Het teken van 
de invloed van deze afwijking op het meetresultaat is gelijk aan het teken van de afwijking van 
de golflengte. 
De afwijking in het telsysteem bestaat uit een lengte-onafhankelijk gedeelte van dezelfde 
ordegrootte als de resolutie en een lengte-afhankelijk gedeelte dat met de kleinste 
kwadratenmethode is bepaald uit de resultaten van de vergelijkingsmeting( en). 
De afwijking en de onzekerheid in de luchttemperatuur en -druk worden middels de af geleiden 
van de Edlén-formule omgerekend naar de invloed hiervan op de meetwaarde. Het teken van de 
afwijking van de temperatuur is gelijk aan het teken van de invloed hiervan op de meetwaarde. 
Het teken van de afwijking van de druk is echter tegengesteld aan het teken van de invloed 
hiervan op de meetwaarde. 
De afwijking in de correctie voor de brekingsindex is het verschil tussen de gebruikte 
brekingsindex en de brekingsindex bepaald met de Edlén-formule en dezelfde pen T. De invloed 
van deze afwijking op de meetwaarde is even groot als de afwijking zelf, maar tegengesteld van 
teken. 
De totale relatieve afwijking is de som van de afzonderlijke afwijkingen. De totale onzekerheid 
is de wortel van de som van de kwadraten van de afzonderlijke onzekerheden. 
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Voorbeeld: 

Laserfrequentie 
Vacuüm-golflengte 

Invloedsfactor 

1 Golflengte 

2 Telsysteem 

3 Luchtdruk 

4 Luchttemperatuur 

5 Correctie brekingsindex 

Totale afwijking 

(473 612 226 ± 2) MHz 
(632,991383±0,000003) nm 

Afwijking Afwijking in aanwijzing l 

(+0,000012±0,000003) nm (+1,9 ± 0,5)·W-8
·/ 

(<0,01 µm) ± (-0,3 ±0,3)·10"8·l (0,00 ± 0,01 µm) + (-0,3 ± 0,3)· W-8
·[ 

(+I,0 ± 0,2) mbar (-27±5)·10"8
·/ 

( +0,05 ± 0,05) °C (+5 ± 5)·10"8
·/ 

(-15 ± 10)·10"8 (+15 ± 10)'10"8·! 

(0,00 ± O,ûl µm) + (-5 ± 12)·10"8
·/ 

De nulpuntsdrift was minder dan 0,01 µm over een periode van 12 h. 

Syst. afw. ((+1,9) + (-0,3) + (-27) + (+5) + (+15))·10-8 = -5,4·10-8 ; 

Onzekerheid : V(0,5)2 + (0,3)2 + (5)2 + (5)2 + (10)2
• I0-8 12,3·10-8 . 

7.4 Uitlijnprocedure 

Het is belangrijk dat de lasers goed uitgelijnd staan, voordat wordt begonnen met de 
vergelijkingsmetingen. Over het gehele bereik van de slede moet voldoende signaal aanwezig zijn 
om te kunnen meten. Daarnaast zorgt een niet goed uitgelijnde laser voor een cosinusfout hetgeen 
een verschil veroorzaakt tussen de meetwaarden van beide meetsystemen. Zoals in paragraaf 6.4 
al is vermeld, geeft een hoekfout van 0, 1 mrad van een laser een relatieve fout van ±5· 10·9• Door 
de lasers zo goed mogelijk uit te lijnen en de cosinusfout te minimaliseren, wordt deze invloed 
zo klein mogelijk gemaakt. 
In eerste instantie kan de referentielaser worden uitgelijnd zonder dat het polarisatieprisma 
geplaatst is. Omdat dit prisma de laserbundels kan afbuigen, moet na het plaatsen van het 
polarisatieprisma gecontroleerd worden of de meetbundel nog steeds parallel loopt aan de 
sledebeweging. Omdat het hier gaat om een kleine hoek \J zullen eventuele correcties klein zijn. 
In figuur 7 .1 geeft 2. de juiste configuratie weer, omdat de bundels tussen polarisatieprisma en 
meetspiegel parallel lopen met de bewegingsrichting van de slede. 

1. 

2. ~·· 
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Uitlijnen referentielaser: 
1. Zet de meetspiegel zo dicht mogelijk bij de laser; 
2. Laat de bundel van de referentielaser ongeveer 20 mm links van en 5 mm boven het midden 

van de meetspiegel vallen; 
3. Plaats de keerspiegel zodanig dat de bundel horizontaal gezien in het midden van de spiegel 

valt; 
4. Stel de laser zodanig in, dat de meet- en referentiebundel over elkaar en op de ontvanger 

vallen; 
5. Verplaats de meetspiegel tot de meetspot duidelijk zichtbaar verschoven is; 
6. Stel door te roteren de laser zodanig in, dat de meet- en referentiebundel over elkaar vallen; 
7. Beweeg de meetspiegel naar de beginpositie en stel door te transleren de laser zodanig in 

dat de beide bundels op de ontvanger vallen; 
8. Zolang de meetspiegel nog niet aan het einde van de baan is: ga naar stap 5.; 
9. Als de meetspiegel aan het einde van de baan is en de laser staat goed uitgelijnd, verplaats 

de slede nog een keer op en neer over de geleiding en controleer of de laser inderdaad goed 
staat uitgelijnd. 

Uitlijnen te kalibreren laser: 

Er vanuit gaande dat het polarisatieprisma goed staat, moet de meetspiegel aan het einde van de 
geleiding komen te staan. De laser moet nu zo ingesteld worden dat de beide spots over elkaar 
en op de ontvanger vallen. Ter controle kan de meetspiegel op en neer over de baan worden 
bewogen om te kijken of de spots niet van plaats veranderen. 
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Conclusies 

pe meetlengteverdubbeling is gerealiseerd door een grotere meetspiegel (!Il 70 mm) op de slede 
te monteren en naast het polarisatieprisma een kleine tripelspiegel (!ll25 mm) te plaatsen. Hiervoor 
zijn twee houders voor de spiegels geconstrueerd. Deze houders zijn gemaakt en de meetbereik 
van de vergelijkingsopstelling is nu 6,4 m. 

Er is een mechanisme geconstrueerd voor het instellen van 4 vrijheidsgraden van een laser, te 
weten y, z, lJ1 en iJ. Hierbij is er van uitgegaan dat de rotatie om de x-as ofwel kan worden 
ingesteld met de stelschroeven van de laser (HP5528, HP5529), danwel goed is als de laser geen 
stelschroeven heeft (HP5501, HP5526, Renishaw MLlO). De positie van de laser in x-richting 
is niet van belang bij het uitlijnen, omdat de meet- en referentiebundel over dit traject 
samenvallen. Verandering van deze afstand beïnvloedt de meting dus niet. 
De rotatie-instellingen lJ1 en 1J zijn onafhankelijk van de translatie-instelling y en z. Dit 
mechanisme is nog niet gemaakt, dus er kan geen uitspraak worden gedaan over het functioneren 
ervan. De verwachting is echter dat het mechanisme voldoet aan de gestelde eisen. Voor het 
uitlijnen van een laser is een procedure opgesteld, waarmee een laser snel en eenvoudig uitgelijnd 
kan worden. 

De op de TUE aanwezige blokrefractometer is vanwege tijdgebrek niet geïntegreerd in de 
vergelijkingsopstelling. Door een andere meetstrategie toe te passen, is het niet nodig om de 
blokrefractometer te gebruiken bij de vergelijkingsmetingen. Dit wordt pas zinvol als de 
onzekerheid in de brekingsindexbepaling met de blokrefractometer veel kleiner is dan de 
onzekerheid in de brekingsindexbepaling met de Edlén-formule. Momenteel zijn de beide 
onzekerheden van dezelfde ordegrootte (3,8· 10-8 tegen 4,0· 10-8

). 

Door de configuratie van de laserbundels, waarbij de bundels van beide lasers grotendeels 
samenvallen, worden afwijkingen als gevolg van (thermische) drift grotendeels geëlimineerd. Uit 
een analyse van de opstelling is gebleken, dat de kalibraties uitgevoerd kunnen worden met een 
onzekerheid van ±32 nm± 5·10-7·!. Over een meetlengte van 6 m komt dit overeen met 3 µm. 
Deze relatieve onzekerheid wordt voornamelijk bepaald door de onzekerheid van 0,5 ppm van 
de HP5501. De nieuwe referentielaser, een HP5529, heeft een kleinere onzekerheid die van 
dezelfde ordegrootte is als de onzekerheid in de brekingsindexbepaling. De onzekerheid van de 
opstelling met de nieuwe referentielaser wordt ±5 nm ±4,5· 10-8·!. 
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Aanbevelingen 

Bij de vergelijkingsopstelling hoort een besturingsprogramma, waarmee metingen voor de 
kalibratie van zowel het gehele laserinterferometersysteem als de laser zelf gedaan kunnen 
worden. Het kalibreren van de laser zelf gebeurt met een andere opstelling en het gedeelte van 
het programma voor de laserkalibratie wordt dus niet gebruikt. 
Het kalibreren van de verschillende delen van het interferometersysteem gebeurt door 
verschillende vergelijkingsmetingen uit te voeren. Uit de meetresultaten van deze metingen 
kunnen de afwijkingen van het systeem worden bepaald. Het besturingsprogramma biedt de 
mogelijkheid om vier verschillende vergelijkingsmetingen te doen. 
De meting voor het bepalen van de afwijking in de brekingsindexbepaling van het te kalibreren 
systeem gebeurt nu met een stapsgewijze vergelijkingsmeting. Het is eenvoudiger om de 
gebruikte brekingsindex te bepalen door de meetspiegel over het bereik van de slede te 
verplaatsen en deze verplaatsing met beide systemen te meten, waarbij het te kalibreren systeem 
met zijn eigen compensatiesysteem werkt en het referentiesysteem met brekingsindex n=l. Het 
quotiënt van de gemeten verplaatsingen (Lref. I Ltest) komt overeen met de brekingsindex, die door 
het te kalibreren systeem is gebruikt. Door de luchttemperatuur, -druk en -vochtigheid, die het 
te kalibreren systeem gebruikt, te noteren en deze waarden in te vullen in de Edlén-formule, kan 
de 'echte' brekingsindex worden bepaald. Het verschil tussen beide brekingsindices is de 
afwijking, die veroorzaakt wordt door de formule voor de brekingsindex. Met deze meting is de 
afwijking in de brekingsindexbepaling sneller en makkelijker te bepalen dan met de stapsgewijze 
vergelijkingsmeting. De stapsgewijze vergelijkingsmeting kan vervangen worden door de 
eenvoudigere methode. 

Het is niet mogelijk om automatisch beide lasers tegelijkertijd uit te lezen. Hierdoor kan een 
verschil ontstaan tussen beide meetsystemen. Om dit verschil te verminderen, wordt het 
gemiddelde genomen worden van verschillende meetwaarden. Met beide meetsystemen wordt 
om en om de positie van de slede gemeten. Door met een van beide systemen een meting meer 
te doen, geldt de gemiddelde meetwaarde van beide systemen voor ongeveer hetzelfde tijdstip. 
De meetwaarden van beide meetsystemen kunnen nu ongeveer op hetzelfde tijdstip bepaald en 
vergeleken worden. 

Als de blokrefractometer in de vergelijkingsopstelling is geïntegreerd, is het belangrijk dat alle 
bijbehorende sensoren opnieuw gekalibreerd worden. In de bestaande software voor de 
blokrefractometer worden correctiefactoren voor de verschillende sensoren gebruikt. Aangezien 
de blokrefractometer al geruime tijd (ongeveer twee jaar) niet gebruikt is, moeten deze 
correctiefactoren opnieuw bepaald worden. 
Om de blokrefractometer te integreren zal de besturing van de refractometer geïntegreerd moeten 
worden in het besturingsprogramma. Het betreft hier de procedures voor het initialiseren van de 
blokrefractometer en het bepalen van de brekingsindex aan de hand van de gemeten virtuele 
verplaatsing. In het menu van het besturingsprogramma is al rekening gehouden met de 
mogelijkheid om de brekingsindex voor het referentiesysteem te bepalen met een refractometer. 
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De grootste onzekerheid in de kalibratie wordt veroorzaakt door de bepaling van de 
brekingsindex. Om deze onzekerheid te verkleinen, zal de onzekerheid in de bepaling van de 
brekingsindex verkleind moeten worden. Dit kan onder andere gebeuren door de onzekerheid in 
de drukmeting te verkleinen. Deze is momenteel van dezelfde ordegrootte als de onzekerheid van 
de Edlén-formule zelf. Een andere mogelijkheid is om de onzekerheid in de 
brekingsindexbepaling met de blokrefractometer te verkleinen. Momenteel is deze nog van 
dezelfde ordegrootte als de onzekerheid in de brekingsindexbepaling met de Edlén-formule. Voor 
de blokrefractometer geïntegreerd wordt in de vergelijkingsopstelling, kan beter eerst verder 
onderzoek gedaan worden om de onzekerheid in deze meting te verkleinen. 

Er is een nieuw referentie laserinterferometersysteem op de vergelijkingsopstelling gemonteerd, 
een HP5529. Dit systeem is nog niet gekalibreerd en zodoende kan er geen uitspraak worden 
gedaan over de onzekerheid van dit systeem. De resolutie van de HP5501 was 16 nm en van de 
HP5529 is de resolutie 0,3 nm. Dit betekent echter niet dat de onzekerheid ook twee orden kleiner 
is. Om deze onzekerheid te bepalen zal het nieuwe systeem gekalibreerd en/of getest moeten 
worden. 
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Bijlage A Afwijkingen bij meetspiegel bestaande uit twee vlakke spiegels 

In deze bijlage wordt beschreven wat de invloed is van mogelijke afwijkingen bij een meetspiegel 
bestaande uit twee haaks op elkaar staande vlakke spiegels. 

A. l Rotatie-afwijking om de z-as 

Bij deze afwijking is de gehele spiegel met een hoek a om de z-as verdraaid. De hoek tussen 
beide spiegels is nog steeds 90 °. Het stralenverloop binnen de meetspiegel is nu anders. 
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Figuur A.1 

De verandering van de meetlengte als gevolg van een rotatie van de gehele spiegel, is als volgt 
te berekenen: 
11 = (AB+BD) - (AC+CD). Met 11=0 volgt dat (AB+BD) = (AC+CD). 
Als bewezen kan worden dat dit geldt, dan is bewezen dat de meetlengte niet verandert bij een 
kleine rotatie om de z-as. 

AC=2x 

CD = x{ tan( : + a) - 1 } 

AC+CD=AB+BD 

Werktuigbouwkunde 

; AB =x{ 1 -tan(~ a)} ; 

; BD=V(AB+CD)2 +AC 2
; 
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Uitschrijven van deze vergelijking levert: 

re re tan(- + a)tan(- -a) = 1 
4 4 

Hiermee is bewezen, dat (AB+BD) = (AC+CD) en dat de meetlengte dus niet verandert bij een 
kleine rotatie om de z-as. 

A.2 Hoekfout tussen beide spiegels 

De spiegels maken nu een hoek (90+a) 0 met elkaar. Zowel de plaats van uitreding als de hoek 
waaronder de lichtbundels de meetspiegel verlaten, is veranderd. 
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Figuur A.2 

Aangezien de afstand A' A' 'A gelijk is aan D'D, moet voor een gelijke weglengte voor beide 
bundels gelden, dat ABC gelijk is aan DFE. 
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AB+BC= x ·FE+ DF *-DF+FE 
x + DF cos(2a) 

Door deze afwijking valt de spot op een andere plaats op de keerspiegel. Deze verschuiving is 
L·tan(2a) ten opzichte van de situatie waar beide spiegels loodrecht op elkaar staan. De door de 
keerspiegel teruggekaatste bundel valt op de meetspiegel, waarbij de spot 2L·tan(2a) is 
verschoven. De bundel die naar de ontvanger wordt gestuurd is weer evenwijdig aan de bundel 
die uit de laser komt, waardoor de afwijking waarmee de meetspot op de ontvanger valt ook 
2L·tan(2a) is. Als de meetspiegel over de geleiding beweegt, dan verplaatst de meetspot in y
richting over de ontvanger. Als a gelijk is aan 1 ', dan is deze verplaatsing 1,75 mm als de 
meetspiegel 3000 mm verplaatst. 

A.3 Rotatie-afwijking om de y-as 

De meetspiegels zijn over een hoek a om de y-as geroteerd. De inkomende en uittredende bundels 
zijn hierdoor niet parallel. 
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2a 

Figuur A.3 

Een rotatie-afwijking om de y-as zorgt voor verschuiving van de meetspot bij verplaatsing van 
de meetspiegel. Deze afwijking is ter plaatse van de ontvanger 2L·tan(2a). Als de bundels zich 
op verschillende hoogtes (verschillende z-coördinaten) bevinden, dan beïnvloedt deze afwijking 
de meetlengtes en kunnen er verschillen ontstaan in de meetlengtes. Deze afwijking zou ook voort 
kunnen komen uit rotaties van de slede. 
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Bijlage B Werking HeNe-laser voor interferometrie 

De HeNe-laser bestaat uit een ontladingsbuis, gevuld met een gasmengsel van helium en neon, 
en twee spiegels. Een van deze spiegels is voor 100 % reflecterend. De andere spiegel is voor 
ongeveer 99 % reflecterend en laat dus ongeveer 1 % van het licht door. In de ontladingsbuis zijn 
een anode en een kathode aangebracht, die energie in het gasmedium pompen door elektrische 
ontlading. Vrije elektronen en ionen worden door deze ontlading versneld en ten gevolge van 
botsingen zorgt dit voor verdere ionisatie. Veel He-atomen zullen hierdoor op een hoger 
energieniveau terechtkomen. Deze He-atomen botsen inelastisch met Ne-atomen die nog in hun 
grondtoestand verkeren en dragen hun energie over. De Ne-atomen komen hierdoor ook op een 
hoger energieniveau. Spontane fotonen beginnen de gestimuleerde emissie en dan begint een 
kettingreactie. 
Het principe komt er op neer dat door energietoevoer de He-atomen op een hoger energieniveau 
worden gebracht. Deze He-atomen dragen hun energie over op de Ne-atomen en deze geven hun 
energie weer af in de vorm van licht (fotonen). De dominante laser-overgangen komen overeen 
met golflengtes van 1152,3 nm (van 4s naar 3p) en 3391,2 nm (van 5s naar 4p) in het infrarode 
gebied en met een golflengte van 632,8 nm in het zichtbare gebied. 
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Figuur B.l 

Aan het eind van de ontladingsbuis zitten twee Brewster-vensters. Dit zijn twee polarisatieplaten 
die een hoek met de hartlijn van de ontladingsbuis maken. Deze hoek komt overeen met de 
polarisatiehoek. De polarisatieplaten laten nu alleen maar licht door, waarvan de 
polarisatierichting evenwijdig is met het vlak van inval. Licht met een andere polarisatierichting 
wordt weggereflecteerd en zal dus snel verdwijnen. 
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Spiegel ( = l % transmissie) Spiegel ( 100% reflectie) 

Figuur B.2 

Als rond de ontladingsbuis een magnetisch veld wordt aangelegd, splitsen de energieniveaus van 
de Ne-atomen zich. Als gevolg hiervan zal het uitgezonden licht twee frequentiecomponenten 
bevatten. De ene component is linksdraaiend circulair gepolariseerd en heeft een frequentie die 
Llf kleiner is dan f L· De andere component is rechtsdraaiend gepolariseerd en heeft een frequentie 
die Llf groter is dan fL. De frequentie fL is de frequentie die ingesteld wordt met de lengte van de 
resonator. Dit is de frequentie die het licht zou hebben zonder Zeeman-splitsing. 
Door een À/4-plaatje in de laserbundel te plaatsen worden de componenten lineair gepolariseerd, 
waarbij de polarisatierichtingen loodrecht op elkaar staan. Van beide componenten wordt de 
intensiteit gemeten. Het stabiliseren van de laser gebeurt door de resonatorlengte L (en dus fL) 
zodanig in te stellen dat de intensiteiten van beide componenten gelijk zijn. 

De verschilfrequentie van beide componenten wordt als referentie gebruikt bij 
vergelijkingsmetingen. Het verschil tussen meet- en referentiesignaal is een maat voor de snelheid 
van de meetspiegel en kan omgerekend worden naar de verplaatsing. 
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Bijlage C Mogelijke afwijkingenbronnen bij lengtemeting met laserinterferometrie 

Bij het meten van verplaatsingen met behulp van laserinterferometrie zijn er verschillende 
bronnen, die afwijkingen kunnen veroorzaken in de meetresultaten. Hieronder volgt een 
opsomming van enkele mogelijke afwijkingenbronnen. 

C.1 Materiaalexpansie 

Ten gevolge van temperatuurschommelingen kunnen onderdelen van de meetopstelling 
(ophanging meetspiegel, slede, aandrijfband) uitzetten of inkrimpen. Dit heeft als gevolg dat er 
een verplaatsing (drift) gemeten wordt, terwijl de meetspiegel stilstaat. 
Als de uitzettingscoëfficiënt van het materiaal bekend is, dan kan voor deze 
temperatuurschommelingen worden gecorrigeerd door de temperatuur te meten. 
Ook de optiek kan drift veroorzaken doordat temperatuurschommelingen de afmetingen van de 
optiek kunnen veranderen en de lichtbundels een grotere (of kleinere) afstand in glas moeten 
afleggen. 

C.2 Abbe-fout 

Deze afwijking ontstaat bij hoekafwijkingen als de meetas en de as van de meetschaal niet 
samenvallen. 
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Figuur C.1 

1:1 = Lecht - Lmeet = h·sin(a) . (C.1) 

Bij laserinterferometers treedt deze afwijking op als de hartlijn van de spiegel niet samenvalt met 
de geleiding en als de spiegel tijdens het verplaatsen roteert om een as, die loodrecht op de 
verplaatsingsrichting van de slede staat. Deze afwijking is niet afhankelijk van de gemeten 
verplaatsing, maar van de hoek a en de afstand h, de loodrechte afstand tussen de laserbundel en 
de sledegeleiding. 
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C.3 Cosinusfout 

Deze afwijking is het gevolg van het niet parallel lopen van de meetas en de sledegeleiding. Als 
de twee assen een hoek ex met elkaar maken, dan is de gemeten afstand een factor l/cos(cx) groter 
dan de werkelijke verplaatsing. Deze fout is proportioneel met de afgelegde weg. 

//·I=·~······················i 

1 
cos( ex) 

= ------
L Lslede 

= 1 - cos(cx) 

cos( ex) 

Voor kleine hoeken ex, hetgeen hier van toepassing is, geldt: 

a.2 
dL = L-

2 

FiguurC.2 

(C.2) 

(C.3) 

Om de invloed van de cosinusfout op de meetresultaten kleiner te maken dan 1 o-s moet ex kleiner 
zijn dan 0, 1 mrad of 0,5 boogminuut. Bij een meetlengte van 6 m mag de meetspot niet meer dan 
0,6 mm verschuiven bij het verplaatsen van de meetspiegel. 

C.4 Deadpathfout 

Het nulpunt van de meetweg valt meestal niet samen met het nulpunt van de interferometer. Dit 
laatste nulpunt bevindt zich op de plaats waar de laserbundel het polarisatieprisma verlaat. Het 
startpunt van de meting ligt hier een afstand L0 voor, de 'dode weg'. Deze 'dode weg' is in de 
praktijk niet constant, maar varieert door fluctuaties van de brekingsindex. Dit zorgt voor een 
relatieve afwijking in de 'dode weg': dL0 / L0 = -dn/n. 
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FiguurC.3 

Deze afwijking is niet afhankelijk van de gemeten verplaatsing, maar van de grootte van de 'dode 
weg' en de variatie in de brekingsindex. Deze afwijking kan gecompenseerd worden door de 
grootte van de 'dode weg' en de brekingsindex te bepalen. 

met Ko = 

K· .À. 
dL v 

= 
R·n 1 

(K + Ko) . .À.v 

L ·R·n 0 0 

.À. v 

R·n 1 

+ Lo{ no 
n, 

1) 

- Lo ; 

(C.4) 

De tweede term is de 'verandering' van Lo als gevolg van een variërende brekingsindex. Door de 
brekingsindex te bepalen kan deze afwijking gecompenseerd worden. 
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