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Samenvatting. 

In dit verslag wordt het compleet automatisch test en van 
technische laserinterferometers beschreven. De hoofdtaak van het 
afstudeerwerk bestond uit het koppelen van een bestaande. 
handbediende meetopstelling, aan een computer en deze te voorzien, 
van een dusdanig soft-ware pakket dat zowel de besturingsdelen. r ~ 
gegevensverwerking en berekeningen---automatisch -}<unnen worden I 
uitgevoerd. De volgende metingen kunnen nu computer gestuurd 
uitgevoerd worden: 

-De stabiliteitsmeting van de laserlichtbron. 
-De test van het te!systeem van de laserinterferometer. 
-De test van de automatische compensator voor brekingsindex 
correctie. 

Voor deze tests is een computerprogramma geschreven van waaruit 
aIle tests zijn aan te roepen. Het computerprogramma heeft de 
mogelijkheid om elke meting uit te voeren en de meetgegevens op 
te slaan op een floppy-disk. 

De communicatie tussen de computer en de instrumenten gebeurt 
m.b.v. interface kaarten die in de slots van de personal computer 
zijn geinstalleerd. 

Grote voordelen van deze automatisering ZlJn de tijdwinst en het 
vastleggen van de gegevens. Ook de verwerking van de gegevens kan 
nu automatisch worden uitgevoerd. 

Naast deze automatisering zijn ook modificaties aan de meet
opstellingen aan gebracht. De belangrijkste uitbreiding is de 
integratie van de refractometer (brekingsindexmeter) in de verge
lijkingsmeetopstelling. Het laserlicht dat de refractometer doet 
werken wordt daarbij uitgekoppeld van de laser die als master-
lichtbron in de vergelijkingsmeetopstelling is ingebouwd. 

Deze integratie van de refractometer in de vergelijkingsmeetop
stelling is van groot belang, omdat dit apparaat de absolute 
waarde voor de brekingsindex tijdens de kalibratie kan bepalen,~ 
i.t.t. de meetmethode die gebruik maakt van de Edlen-formule en ~ 

-geen correctie kan aanbrengen voor de aanwezigheid van 
restgassen. 

Oat dit laatste erg belangrijk is. is gebleken uit de proeven die 
tijdens deze afstudeerfase ZlJn gedaan. De invloeden van 
restgassen op de brekingsindex kunnen op!open tot 25E-05. Dit 
betekent v~~r de lengtemeting een invloed van 25 micrometer per 
meter! 

In het laboratorium voor geometrische meettechniek op de 
TUEindhoven ZlJn deze restgassen niet aanwezig maar in de 
industrie komen situaties voor waarbij men weI met deze problemen 
te maken heeft. Een eventuele integratie van een refractometer 
zal onder zulke omstandigheden van groot belang zijn. 
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Voorwoord. 

Oit rapport is een voortzetting van een deel van het 
promotieonderzoek van dr. ir. P.H.J. Schellekens: de absolute 
meetnauwkeurigheid van technische laserinterferometers. Dit werk 

~ ~Qrdt uitgevoerd in het lab. voor geometrische meettechniek 
afdeling TUEindhoven. 

In dit rapport wordt beschreven hoe de kalibraties van laser
interferometers worden uitgevoerd en hoe de automatisering van 
deze opstellingen in zijn werk is gegaan. Verder komen enkele 
modificaties aan de opstellingen aan de orde. In de loop van deze 
afstudeerfase ZlJn interessante contacten met de industrie 
opgebouwd betreffende de toepassing van een refractometer 
(brekingsindexmeter) in een industriele omgeving. 

Langs deze weg wil ik. Frits Theuws bedanken voor zijn 
hulp en voor de realisering van enkele apparaten en Piet 
Schellekens voor ZlJn hulp bij de interpretatie van sornrnige 
meetgegevens en de bijdrage die hij en anderen aan dit werk 
hebben geleverd. 

Voorts wil ik alle medewerkers. promovendi en studenten bedanken 
voor de prettige samenwerking tijdens de afstudeerfase. 

Maart 1988 Ron Muit. 
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Inleiding 

De geschiedenis van de practische interferometrie is rond 1880 
begonnen met de uitvinding van de interferometer door Michelson. 
De interferometer van Michelson maakt gebruik van deling van 
amplitude en werkt als voIgt (zie fig. 1): in een halfdoorlatende 
spiegel wordt een evenwijdig aankomende lichtbundel gesplitst in 
twee richtingen (X en Y). De gesplitste bundels komen. na 
reflectie door spiegels. terug in de deelspiegel waarin 
interferentie optreedt. Het interferentiepatroon kan op een 
scherm afgebeeld worden. Uit het waargenomen interferentiepatroon 
kan men de verplaatsing van de X- of V-spiegel bepalen 

Veel van de huidige laserinterferometers maken gebruik van de 
zogenaamde frequentiedeling. De uitgezonden laserbundel bestaat 
uit twee frequenties. Deze frequenties worden in een prisma 
gesplitst waarna de ene naar de X-richting en de andere naar de 
Y-richting gaat. Bij verplaatsing van deze spiegels treedt een 
frequentieverschuiving op die door een fotodiode wordt 
waargenomen. Uit deze verschuiving is de verplaatsing van de 
spiegels te berekenen. 

Figuur 1: Michelson
interferometer 

1. Lichtbron. 
2. Convergerende lens. 
3. 50% amplitudedeelspiegel. 
4. Reflectiespiegel. 
5. Beeldscherm. 

2 

laserinterferometer. 

1. Laserlichtbron 
(twee frequenties) . 

2. Frequentiesplitsend prisma. 
3. Retroreflector. 
4. Detector. 

De laserinterferometer is tegenwoordig een bekend begrip in de 
werktuigbouwkunde. Niet aIleen in de meettechniek maar ook in de 
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productietechniek vinden steeds meer toepassingen plaats. Laser
interferometers ZlJn momenteel de nauwkeurigste lengte 
meetmiddelen die men kan verkrijgen. Ze worden in de meettechniek 
gebruikt v~~r kalibratiedoeleinden en moeten daarom zelf ook aan 
steeds hogere eisen voldoen. 

In het laboratorium 
TUEindhoven is een 
laserinterferometers 

voor geometrische 
kalibratieopstelling 

ontwikkeld. 

meettechniek op de 
voor industriele 

De kalibratieopstelling bestaat uit twee delen. te weten: 
-een kalibratieopstelling v~~r de laserlichtbron. 
-een kalibratieopstelling voor de gehele laserinterferometer. 

In de kalibratieopstelling voor de lichtbron wordt het 
frequentieverschil gemeten tussen de lengtestandaard, een He-Ne
laser frequentiegestabiliseerd met behulp van verzadigende 
absorbtie in Jodium damp, en de te testen laserlichtbron [SCH 
86] . 

De kalibratieopstelling voor laserinterferometers berust in 
principe op een vergelijking tussen een zorgvuldig gekalibreerd 
master-lasermeetsysteem. voorzien van een correctie voor 
brekingsindex invloeden. en het te kalibreren lasermeetsysteem. 
Hierbij wordt het telsysteem van de laserinterferometer. de 
brekingsindexmeting alsmede de totale werking van het systeem 
onderzocht. De aangeboden laserinterferometers hebben allen een 
mogelijkheid tot het uitgeven van de gemeten informatie. 

Tot nu werden de uitlezingen de besturing en de berekeningen 
handmatig uitgevoerd. De gemiddelde tijdsduur van zoln meting 
bedroeg twee weken. In dit onderzoek moet een zodanig programma 
worden opgezet voor een personal computer dat de besturing en 
uitlezing van de gegevens automatisch wordt. Ook de berekeningen. 
data-opslag en presentatie van de meetgegevens moet via het 
gekoppeld computersysteem verlopen. Met dit alles dienen de 
volgende doe len bereikt te worden: 
-een duidelijke verbetering van de kalibratie nauwkeurigheid door 
snelle en objectieve verwerking van de gegevens. 

-het vastleggen van de gegevens in de hard-ware van de computer 
en een uitvoer via een rapport en grafieken. 

-verkorting van de meetprocedure. 
-integratie van een refractometer voor het nauwkeurig automa~isch 

meten van de brekingsindex van lucht. 

De kalibratie opstelling voor laserinterferometers heeft. als 
enige in Nederland. een NKO-erkenning. Dat betekent dat de 
laserinterferometer die als master-systeem wordt gebruikt als 
standaard kan dienen voor de kalibratie van industriele 
laserinterferometers. Het master-systeem dat gebruikt wordt in de 
opstelling is. evenals de twee ander laserinterferometers die in 
het laboratorium aanwezig zijn.. naar een hogere standaard 
gekalibreerd (tracebility). Om de NKO-erkenning te verkrijgen 
moet een NKO-erkenningsprocedure worden doorlopen. Dit betekent 
dat er aan de criteria. die door de NKO zijn voorgeschreven. moet 
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worden voldaan. [NKO 87] . 

In dit rapport wordt achtereenvolgens behandeld: de probleem
stelling en onderzoeksdefinitie in het eerste hoofdstuk waarna de 
reeds aanwezige faciliteiten voor de kalibratie zullen worden 
besproken. In het tweede hoofdstuk zullen de aangebrachte 
modificaties worden besproken alsmede een behandeling van het 
computersysteem met interfacing dat is aangeschaft. In het derde 
hoofdstuk wordt het gemaakte computerprogramma behandeld in de 
vorm van een flow-chart. Het vierde hoofdstuk wordt gebruikt om, 
metingen. die met de aan de opstelling gekoppelde computer ZlJn 
uit te voeren, te bespreken. Tevens komen de te behalen 
nauwkeurigheden aan bod. Als extra onderzoek is de invloed van 
bepaalde gassen en dampen op de brekingsindex onderzocht, dit 
omdat vanuit de industrie speciale belangstelling voor dit 
onderzoek bestaat. De resultaten van dit onderzoek staan in het 
vijfde hoofdstuk. In het zesde hoofdstuk staan de conclusies en 
aanbevelingen. Een literatuurlijst komt als laatste aan bod. Het 
computerprogramma wordt in een aparte bijlage behandeld. 

~ 1 
~ l-t ( tUlv1 tI 
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Hoofdstuk 1 

Probleemstelling en onderzoeksdefinitie. 

De laatste jaren is er in het laboratorium voor geometrische 
meettechniek gewerkt aan de ontwikkeling van de kalibratie
opstelling voor laserinterferometers. Het ontwikkelingswerk heeft 
zich vooral gericht op de bouw van een stabiele lichtbron, een 
vergelijkingsmeetopstelling voor laserinterferometers en een 
refractometer voor de nauwkeurige bepaling van de brekingsindex 
van de lucht. In dit onderzoek dient dit geheel te worden 
omgebouwd tot een automatisch werkende kalibratieopstelling voor 
laserinterferometers. 

Allereerst zullen nu de elementen van de meetopstelling worden 
besproken. 

1.1 Kalibratieopstelling van de laserlichtbron. 

1.1.1 Meetprincipe. 
De tests die uitgevoerd worden om de kwaliteit van de lichtbron 
na te meten staan uitvoerig beschreven in de dissertatie van 
P.H.J.Schellekens [SCH 86]. In de tests wordt het frequentiever
schil bepaald tussen een He-Ne-J2 frequentiegestabiliseerde laser 
en de laser van de interferometer. Naast de vacuumgolflengte 
worden ook de stabiliteit, de inschakelverschijnselen en de 
reproduceerbaarheid van de te testen laser gemeten. 

Na de inschakelverschijnselen (twee tot vier uur) van de laser
lichtbron. die met een meelopende schrijver worden vastgelegd. 
kan de frequentie meting beginnen. Met een frequency counter 
wordt afhankelijk van de middelingstijd (0.1 sec. 1 sec, 10 sec) 
het frequentieverschil, tussen de He-Ne-J2-laser en de 
industriele laser. uitgegeven. Uit een aanbod van metingen wordt 
hieruit de gemiddelde frequentie bepaald. Deze gehele procedure 
wordt 5 tot 10 keer herhaald (drie dagen). Uit deze metingen 
wordt het gemiddelde en de standaardafwijking berekend waaruit 
weer de vacuumgolflengte is te berekenen via de bekende waarde 
van de lichtsnelheid en de frequentie van de He-Ne-J2-1aser. 

1.1.2 Meetschema. 
(Zie fig. 2) De straling van de He-Ne-J2-1aser en de te testen 
laser worden te~amen door een mengprisma geleid. De resulterende ~ 
bundel wordt daarna op een fotodiode afgebeeld waarin de 
resulterende zwevingen in een electronische signaal wordt 
omgezet. Dit signaal ondergaat nog enige bewerkingen alvorens het 
door de computer kan worden ingenomen. Het electronische 
(frequentie)verschil signaal gaat naar resp. twee tellers en een 
spectrum analysator. De ene teller kan met een computer 
communiceren, de andere met een meeschrijvende recorder. via een 
frequentie-voltage omzetting. 
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Figuur 2 : Schema van de frequentie meetopstelling. 

I, II: lasersystemen, JT: Justeertafel, MP: Mengprisma, MT: 
Meettafel, AS: Afbeeldingssysteem, APD: Avalanche fotodiode, HFA: 
Versterker. VS: Verdeelstation. Tl. T2: Tellers. C: Computer. D
A: Digitaal/Analoog omzetter. R: x-t Recorder. SA: Spectrum 
AnalYsator. 

1.1.3 Verwerking van de geaevens. 
Uit het gemiddelde frequentieverschil kan de vacuumgolflengte 
worden bepaald met behulp van de volgende formules: 

f(laser) - f(He-Ne-J2-1aser) + frequentieverschil. 

De laser kan OP verschillende, 
frequenties worden gestabiliseerd. 
instelbaar: 

a-dip - 473612514721 kHz 
b-dip - 473612505900 kHz 
c-dip - 473612497805 kHz 
d-dip - 473612379916 kHz 
e-dip - 473612367055 kHz 
f-dip - 473612353692 kHz 
g-dip - 473612340494 kHz 
h-dip - 473612236739 kHz 
i-dip - 473612214800 kHz 
j-dip - 473612193235 kHz 

internationaal vastgelegde. 
De volgende frequenties zijn 

De vacuumgolflengte Lambda(vacuum) is te berekenen uit: 

c 
lambda (vacuum) - ---------------

f(laser) 

met: 
f(He-Ne-J2-1aser) - frequentie van de ingestelde dip. 
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c - lichtsnelheid in vacuum. 299792458 m/s. 

Het meten van de vacuumgolflengte is van groot belang. omdat de 
rekeneenheden van de industriele lasers rekenen met de door de 
fabrikant ingevoerde waarde voor de golflengte. Deze waarde is 
lambda (reken) - 0.632991400 um. Het blijkt dat de laserlichtbron
nen in het algemeen licht uitzenden dat een andere golflengte 
heeft dan de door de fabrikant opgegeven waarde. De ingevoerde 
waarde voor de golflengte levert ten opzichte van de werkelijke 
golflengte een relatieve systematische afwijking in de 
verplaatsing van: 

dL/L - (lambda(ingevoerd) - lambda(vacuum))/lambda(vacuum). 

Dit kan bij de oudere lasers voor flinke problemen zorgen, er 
ZlJn gevallen bekent waarin deze invloed gaat tot 0.6 micrometer 
op drie meter. 

Met de frequentiemeetopstelling worden de vo!gende metingen 
uitgevoerd: 

-de inschakelverschijnselen van de laserlichtbron. 
-de reproduceerbaarheid. 
-de stabiliteit van de laserlichtbron. 

Iedere meting begint met een 'koude start'. Daardoor wordt het 
mogelijk om de inschakelverschijnselen van de te test en laser. 
die op een meelopende schrijver worden geregistreerd. waar te 
nemen en te analyseren. Nadat de lichtbron is gestabiliseerd kan 
de meting beginnen. Het licht van de laser wordt gemengd met het 
licht van een jodium gestabiliseerde lichtbron. Deze is in te 
stellen op een tiental eerder vermelde frequenties, de zogenaamde 
dips (a tim j). De e lelctronica die bij de He-Ne-J2-laser hoort k,<.....{ v 
zorgt ervoor dat de frequentie stabiliteit df/f in de orde 
grootte van 5E-l1 tot 9E-ll ligt. V~~r de industriele lasers ligt 
dit in de orde 1E-09 tot 1E-07. Ook deze opstelling heeft een 
NKO-erkenning. {SCH 86] . 

De reproduceerbaarheid van de meting is van groot belang om er 
zeker van te ZlJn dat de laser iedere keer met dezelfde 
frequentie werkt. De stabiliteit van de laserlichtbron is van 
belang bij het gebruik van de laser tijdens metingen. De 
uitgezonden bundel moet steeds dezelfde frequentie hebben en mag 
niet 'aan de wandel gaan'. 

In dit afstudeerwerk dient de frequentiemeetopstelling aan de 
computer te worden gekoppeld. Het inlezen van de meetwaarden moet 
automatisch gaan. De binnengehaalde gegeVens moeten worden 
omgerekend naar een gemiddelde frequentieverschil en een 
bijhorende standaardafwijking. Uit meerdere metingen kan dan de 
vacuumgolflengte worden berekend. Deze gegevens dienen te worden 
opgeslagen. Een tweede mogelijkheid is het kunnen vo!gen van de 
inschakelverschijnselen. Tenslotte moet de computer de Allen 
Variance kunnen berekenen met behulp van de volgende formule: 
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2 1 N '4fi - 4fi _1) 
ott) • f I ([ 2 (M-1) ) 1-' 

hierbij il: 

- t de aeettijd in aee vaarover 4fi wordt bepaald, 
- f de , •• iddelde ffetwentie waarbij , ••• ten wordt, en 
- ott} de -Allan-variance", een loort ,eaiddelde relatieve 

fretventievariantie 4ie afhangt van t. 

Door t te varieren, tan hier.ee drift in de ayste.en vorden 
opqespoord. 

1.2 De vergelijkingsmeetopstelling. 

1.2.1 Meetprincipe. 
Het meetsysteem van de te testen laserinterferometer wordt 
vergeleken met het meetsysteem van een master-lasermeetsysteem. 
De lasers worden daartoe par\allel opgespannen op de kop van een ~ v 

drie meter lange rechtgeleiding. Over deze rechtgeleiding kan een 
retroreflector (spiegel) bewegen. De beide lasersystemen kunnen 
de, op een willekeurig interval in te stellen. verplaatsing van 
de spiegel meten. Na afloop van de meetcyclus (3 meter) kan aan 
de hand van deze resultaten de nauwkeurigheid van het te test en 
systeem worden bepaald. 

1.2.2 Meetschema. 
Er moet bij het gebruiken van deze opstelling een onderscheid 
worden gemaakt tussen de werkingsprincipes van de laserinter
ferometers. Verschillen namelijk deze principes dan moeten er 
verschillende optische componenten worden gebruikt. Hebben de 
lasers hetzelfde werkingsprincipe als het master-systeem dan kan 
met de opstelling in figuur 3 de vergelijkingsmeting worden 
uitgevoerd. 

De twee laserbundels worden in een zo klein mogelijk werkvolume 
gebracht zodat de invloed van de brekingsindex v~~r beide 
systemen hetzelfde is. De bundels van het master-systeem bevinden 
zich in een horizontaal vlak en die van de te testen laser in een 
verticaal vlak opdat ze elkaar niet kunnen beinvloeden. De 
bundels worden na het verlaten van het polarisatieprisma in een 
offikeerspiegel geleid. waarna ze weer door het polarisatie in een 
fotodiode terugkeren. 
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Figuur 3: Schema van de opstelling~voor het vergelijken van een 
te testen systeem met ge-.aruil€ van 1 interferometer p-r';" l-~ 

fM-v A-t.Hhr"kM., ~ k..,HI-4~~ 
1. Master-systeem. 3. en 4. Retroreflector. 
2. Te testen laserinterferometer. 5. Afbuigspiegel. 
3. Polarisatieprisma. 

Wanneer de te testen laserinterferometer een ander 
werkingsprincipe heeft dan het master-systeem gpn kan men met de 
opstelling in figuur 4 de vergelijkingsmeting verrichten. 

X( x 
I 

1 " 6 

2 

Figuur 4: Schema van de opstelling voor het vergelijken van een 

~1 

te testen systeem met verschi llende interf erometer¢ ~ ~~;f i'h 
kvtlt(W~ ~ h.,'-1I--i.-rhr:J~. 

1. Master-systeem. 4. Deelprisma met retro-
2. Te testen laserinterferometer. reflector behorende bij 2. 
3. Deelprisma met retroreflector 5. Afbuigspiegel. 

behorende bij 1. 6. Retroreflector. 

De gehele opstelling heeft een tempex omhuizing die ervoor zorgt 
dat de temperatuursinvloeden binnen de 0.02 K. blijven. Het 
geheel is gebouwd op een stalen frame (1 ton) dat in vier 
trekveren hangt. Hiermee wordt een verticale en horizontale 
eigenfrequentie van ongeveer 1 Hz bereikt waardoor externe 
trillingen weinig invloed hebben. 

Er kunnen met deze opstelling een drietal verschillende 
soorten vergelijkingsmetingen worden uitgevoerd (1.2.3). Tevens 
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kan de nulpuntsdrift. de werking van de rekeneenheid m.b.t. de 
brekingsindex correctie worden gecontroleerd en kan er een totale 
test worden uitgevoerd. 

1.2.3 Verwerking van de gegevens. 
De werking van het telsysteem komt in het kort hierop neer dat de 
laser de waargenomen frequentieverschuiving omrekent naar een 
aantal telpulsen in eenheden van Lambda/40. Om van dit getal tot 
een overeenkomstige verplaatsing in [mm.] te komen wordt door de 
rekeneenheid de volgende formule gehanteerd: 

K * Lambda (vacuum) 
L - -------------------

40 * n 

met: 
L - de verplaatsing in [mm.]. 
K - het aantal geregistreerde telpulsen. 
n - de brekingsindex van de lucht waarin gemeten wordt. 

De displays van de meeste lasersystemen kunnen hun geregistreerde 
verplaatsing uitgeven in de 1: [Lambda) mode, 2: [mm.] mode en 3: 
[mm.J mode met brekingsindex meting. 

ad 1 De [Lambda] mode. 
De systemen die in deze mode kunnen werken geven het aantal, door 
de fotodiode geregistreerde. telpulsen uit in eenheden van 
Lambda/40. Het tellen in deze mode betekent dat er geen 
brekingsindex correcties worden aangebracht. Op deze manier is 
het telsysteem direct. dus zonder omrekening naar mm. 
verplaatsing. te testen (er wordt geen gebruik gemaakt van het 
rekengedeelte van het lasersys~eem). 

Tijdens de test geven beide lasersystemen op ingestelde 
intervallen (om 100 mm.) hun waargenomen hoeveelheid telpulsen 
uit. Wanneer er na drie meter verplaatsing een verschil in het 
aantal geregistreerde telpulsen aanwezig is dan kan dit worden 
verklaard uit het verschil in golflengte tussen de twee systemen. 

Met behulp van de volgende formule kan men dit nagaan: 

Lambda (vacuuml) - Lambda(vacuum2) 
dK/Kl - ---------------------------------

met: 
lambda (vacuum1) 
lambdaevacuum2) 
K1 
K2 
dK 

Lambda (vacuum2) 

- vacuum golflengte master-systeem. 
- vacuum golflengte te test en systeem. 
- telpulsen master-systeem. 
- telpulsen te testen systeem. 
- K2 - K1. 

De golflengtes worden in de frequentiemeetopstelling bepaald. 
Wanneer aan de vergelijking wordt voldaan (binnen de resolutie) 
dan is het electronische telsysteem in orde. Is dit niet het 
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geval dan kan naar mogelijke foutenbronnen worden gezocht en het 
te testen systeem daarna als~nog goed- of afkeuren. 

ad 2 De [mm.] mode. 
De test van lasersystemen in de [mm.J mode levert ook hier weer 
waarden op die ons informatie verschaffen over de nauwkeurigheid 
van het telsysteem. We moeten dan weI zorgen dat de brekingsindex 
waarmee door de displays wordt gerekend, voor beide systemen 
hetzelfde is. De waarde v~~r de brekingsindex is op het display 
in te voeren. Het verschil in golflengte tussen de ingestelde 
waarde door de fabrikant en de vacuumgolflengte kan ook nu een 
verschil in de waargenomen verplaatsing introduceren. De 
vergelijking waarmee men dit effect kan weg filteren is: 

lambda (reken2) 
L2 Ll * ---------------

lambda (vacuum2) 

met: 
Ll 
L2 

- gemeten verplaatsing mastersystem. 
- gemeten verplaatsing te testen systeem. 

lambda (vacuum2) 
1 ambda (reken2) 

- vacuum golflengte te testen systeem. 
- golflengte waarmee het te testen systeem 

de berekeningen uitvoert. 

ad 3 De fmm.J mode met brekingsindexmeting. 
Maakt het te test en lasersysteem gebruik van een automatische 
compensator dan moet er naast de correctie voor de golflengte ook 
een correctie voor de brekingsindex worden uitgevoerd. De formule 
wordt dan: 

lambda (reken2) brek. index (1 ) 

L2 - Ll * --------------- * 
lambda (vacuum21 brek. index (2) 

met: 
brek.index(1) - brekingsindex voor master-systeem: 
brek.index(2) - brekingsindex volgens de automatische 

compensator of Edlen-formule. 

Opmerkingen: 
l)Wanneer de tests zoals beschreven onder ad 2 en 3 goed worden 
uitgevoerd dan is de nauwkeurigheid van de brekingsindex
correctieverwerking en de nauwkeurigheid van de automatische 
compensator te herleiden uit de metingen. 
2)Wanneer de test zoals onder ad 1 beschreven goed wordt 
u i t gevoerd is het moge 1 ij k de go 1 f 1 engte van de te test en 1 aser 
te herleiden uit de metingen, mits we de golflengte van het 
master-systeem kennen. 

Dit ZlJn beide indirecte 
uitgevoerd. De directe 
automatische compensator 
nauwkeurigheid dan deze 

metingen, die als regel niet worden 
tests voor de golflengte en de 

ZlJn aanwezig en geven een hogere 
indirecte metingen. Deze indirecte 
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metingen kunnen weI als extra contole van groot belang zijn. 

ad Nulpuntsdrift. 
Het verloop van het nulpunt van de laserinterferometers kan over 
een lange periode worden gevolgd. Dit gebeurt door de beide 
laserinterferometers uit te lezen nadat de optiek zo is opgesteld 
dat geen beweging mogelijk is tussen de onderdelen (zie fig. 5). 
De meting geeft na een paar dagen genoeg informatie om de drift 
te bepalen. Bij aanvang worden beide lasers op hun nulpunt gezet, 
L(O)l voor het master-systeem en L(0)2 voor de te testen laser. 
Dan wordt er om het uur een sample genomen van het master
systeem: L(i)l en van het te test en systeem: L(i)2. Nu mogen 
de verschillen dL(i) - (L(i)l L{O)1) - (L(i)2 - L(0)2) 
onderling niet meer van elkaar afwijken dan de resolutie van het 
master-systeem (0.015 micrometer) als er geen nulpuntsdrift 
optreedt. 

II IL 1 ~ 
U IY-£> 
"-f-Y 

II II 2 ~ , 

Fig. 5: Opstellingsschema voor de vergelijking van de nulpunts
drift. 

1. Master-systeem. 
2. Te testen systeem. 
3. Interferometer met twee retroreflectoren. 
4. Afbuigspiegel. 

ad VOL-correctie test. 
De correctie voor de brekingsindex kan via het display van het 
lasermeetsysteem worden ingegeven. De lasermeetsystemen verwerken 
dit via ingave van de zogenaamde Velocity Of Light (VOL-faktor). 
De VOL-faktor wordt afgekort tot de faktor C. Deze C kan men 
berekenen uit de brekingsindex op de volgende manier: 

1E6 
C ... ------ 999000 

n 

met: 
n = brekingsindex. 

Om te controleren of het display de waarde voor de VOL-faktor 
goed overneemt is de volgende test ontwikkeld. Het master-systeem 
en de te testen laser worden beide op nul gezet en dan wordt de 
meetwagen met de retroreflector ongeveer 1000 mm. verplaatst. 
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Beide in de [mm.] mode en met de juiste VOL-faktor (van refracto
meter of Edlen). Op 1000 mm. aangekomen wordt de waarde van de 
VOL-faktor voor het master-systeem constant gehouden en wordt de 
VOL-faktor voor de te testen laserinterferometer op 700.0 gezet. 
Het display zal een andere waarde voor de verplaatsing aannemen. 
Hierna worden de beide laserinterferometers uitgelezen. De waarde 
voor de VOL-faktor wordt verhoogd 710.0 en opnieuw wordt de 
verplaatsing uitgelezen. De test gaat door met stappen van 10 tot 
de waarde 850.0 voor de VOL-faktor wordt bereikt. 

Met de meetwaarden moet de volgende vergelijking. binnen de 
resolutie van het systeem, kloppen. 

Lambda (reken2 Brek.index(l) 
L2 - L1 * --------------- * -------------

Lambda (vacuum2l Brek.index(21 

De brekingsindex kan worden bepaald uit de VOL-faktor via de 
eerder genoemde formule. 

ad De totale test. 
Bij deze test wordt de automatische compensator ingeschakeld en 
het display in de [mm.) mode gebruikt. Deze test gaat hetzelfde 
als de test voor het telsysteem in [mm.] mode met 
brekingsindexmeting. Nu worden echter aIle afwijkingen onder een 
noemer gezet: de totale afwijking. Deze laaste test is de meest 
interessante. omdat deze informatie verschaft, omtrent de 
nauwkeurigheid van het lasermeetsysteem. bij gebruik in de 
industrie. 

1.2.3 Verwerking van de gegevens. 
De gehele vergelijkingsmeting vergt veel aandacht van de 
operator. Hij moet bij een meting de brekingsindex meten en deze 
omrekenen naar de VOL correctiewaarde, de lasers in de nulstand 
zetten en uitlezen. Daarna moet hij de spiegel handmatig gaan 
verplaatsen en weer beide lasers tegelijk uitlezen (getallen van 
9 cijfers lengte). Wanneer een meting is afgerond (zestig 
verplaatsingen) dan moeten de formules voor de correctie op de 
brekingsindex en v~~r de golflengte nog worden nagekeken. De 
gehele meting wordt vijf to tien maal herhaald en uitgemiddeld. 
Daarna moet hij in het logboek worden bijgeschreven met de 
bijhorende grafieken en tabellen. 

De opdracht bestaat dus hieruit dat de verplaatsingen van de 
retroreflector. de uitlezing van de laserinterferometers. de 
gegevens verwerking en de berekeningen en grafische presentatie 
vanuit een computer wordt geregeld. 

1.3 Meting van de brekinqsindex van lucht. 

1.3.1 De invloed van de brekinqsindex van lucht. 
Zoals -al eerder vermeTd\; is de verplaatsing van de spiegel uit V 
te drukken met behulp vah de volgende formule: ~ 
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K * Lambda 
L - ------------

40 

Lambda (vacuum) 
met: Lambda - -------------

n 

In deze formule is 'n' de brekingsindex. 
metingen gedaan aan de brekingsindex van 
belangrijkste invloeden op die brekingsindex 
bevindingen is de zogenaamde Edlen formule 
staat stelt om met behulp van de waarden 
luchttemperatuur. luchtvochtigheid en 
brekingsindex te bepalen. 

Edlen heeft tot 1965 
lucht en heeft de 
onderzocht. Uit zijn 
ontstaan die ons in 
v~~r de luchtdruk, 

het C02-gehalte de 

Er kleeft echter een nadeel aan deze formule. Er wordt n.l. geen 
rekening gehouden met de aanwezigheid van restgassen en andere 
stoffen in de lucht. Om er nu zeker van te zijn dat we de juiste 
waarde v~~r de brekingsindex hebben is er een apparaat 
ontwikkeld. de refractometer. dat de absolute waarde van de 
brekingsindex kan bepalen. 

1.3.2 Meting ~ de brekingsindex. 
De volgende manieren voor de bepaling van de brekingindex zijn 
gangbaar. 1: de Edlen formule. 2: de refractometer. 3: de 
automatische compensator voor brekingsindex variaties. 

ad 1. De Edlen formule. 
De Edlen formule geeft ons met behulp van de druk. temperatuur. 
vochtigheid en het C02 gehalte een waarde voor de brekingsindex. 
Met de waarden voor deze grootheden kunt U de volgende formule 
hanteren: 

D * 0.104126E-04 * P 
n - 1 - ---------------------- - 0.42066E-09 * F 

0.3671E-02 * T + 1 

Met: 
D - 0.27651754E-03 * (1 + 53.5E-08 * (C - 300». 
C - C02 gehalte in de lucht [ppmJ. 
P - luchtdruk [Pal. 
T - De temperatuur van de lucht {graden Celsius] . 
F - De waterdampdruk in de lucht [Pa]. 

~lM~~~U 
~-t 

'7 ~~ ~ir-1 
~~ frv-, . 
j«H~ 

~~1 

Enige opmerkingen over het gebruik van de apparaten om de Edlen 
formule te hanteren. De volgende apparaten zijn daarvoor nodig: 
een barometer. vier temperatuurssensoren. een vochtigheidsmeter. 
en een C02-gehaltemeter. 

De barometer dient om de absolute luchtdruk te bepalen. De 
barometer die in het lab wordt gebruikt is van de firma Van Doorn 
(nr. 3046. wt. 750). De uitlezing is de druk in millibar. Er zijn 
twee mogelijkheden om tot de absolute druk te komen. Op de eerste 
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plaats is dat mogelijk door enkele correcties in te voeren en OP 
de tweede plaats is dat mogelijk door de volgende formule te 
hanteren [PAS 86J : 

Pbw - (-1.63E-04 * T + 1) * 1.00051 * Pb -0.12 

met: 
Pbw - de werkelijke druk in (mbar]. 
T - de temperatuur van de barometer in [Celsius]. 
Pb - de afgelezen druk in [mbar]. 

In de opstelling zitten een viertal temperatuursensoren. Deze 
dienen om de temperatuur van de lucht en de refractometer te 
bepalen. De temperatuur wordt bepaald m.b.v. een platina 
weerstandsthermometer van het type Pt100. 

De vier temperatuursensoren worden met een eigenbouw apparaat 
uitgelezen (Dauphine PtlO-100). De resolutie van dit apparaat is 
0.01 K. De weerstand van een Pt100 wordt hiermee bepaald. Met die 
waarde kan de volgende formule gehanteerd worden. 

(R(i) - (N100M - N100W» - 107.79 
Temp - ----------------------------------- + 20 + TcCi) 

0.388 

met: 
Temp 
R ( i) 
Tc (i) 

NlOOM 

- de berekende temperatuur in graden Celsius. 
- de weerstand van de i-de Pt100 in Ohm. 
- de correctiewaarde voor de i-de Pt100 in K. 
- de weerstand van een 100 Ohm normaal element in 

Ohm 
NIOOW - de werkelijke weerstand van het 100 Ohm normaal 

element in Ohm. 
(N100M - N100W) - de correctie voor de meetbrug 
107.79 en 0.388 zijn waarden afgeleid uit de DIN norm 43760 voor 
weerstandsthermometers. 

/'""\ 

De correctie waarden 
Pt(4) +0.065 K. 
Pt(5) -0.14 K. 
Pt(6) -0.05 K. 
Pt(7) +0.08 K. 

Tc(i) zijn achtereen volgens: 
........ 

De vochtigheidsmeting kan op twee manieren worden uitgevoerd. Ten 
eerste met behulp van de dauwpuntsmeter van het John B. Pierce 
Foundation Laboratory. Deze geeft een bepaalde waarde uit op het 
display waarmee met behulp van de volgende formules de 
waterdampdruk is te bepalen: 

Td = Tad * 0.93 + 0.9 
Arg = Td * (0.0725 - Td ~ (2.881E-04 - Td ~ 0.79E-06» 
Pwd EXP(Arg) * 611 

met: 
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Tad ~ temperatuur op het display. 
Td - gecorrigeerde temperatuur. 
Arg = argument. 
Pwd - de werkelijke dampdruk in [mbar]. 

Wanneer Tad vervangen wordt door de omgevingstemperatuur T dan 
wordt de maximale dampdruk bepaald. Het quotient van de beide 
dampdrukken geeft, na vermenigvuldiging met 100%. de relatieve 
vochtigheid. 

Op de tweede plaats kan gebruik gemaakt worden van de hygrometer 
Dit apparaat geeft U twee temperaturen waarmee U de relatieve, en 
absolute vochtigheid kunt bepalen. 

Het C02-gehalte wordt in de meetkamer niet steeds opnieuw 
gemeten. Daar is de apparatuur niet voor beschikbaar. Er is 
daarom besloten om over een lange periode het C02-gehalte te 
laten meten door de afdeling scheikunde en dit uit te zetten in 
een grafiek tegen de tijd. Deze grafiek blijkt goed overeen te 
komen met de gemiddelde hoeveelheid C02. bij de aanwezigheid van 
vier personen in de laboratoriumruimte. Worden er demonstraties 
verzorgd of is het om een andere reden drukker dan normaal dan 
moet men de waarde van de grafiek in twijfel trekken. Overigens 
is de invloed van het C02-gehalte niet zo groot. Voor een 
veranderlng van 1E-07 in de brekingsindex is 686 ppm. boven de 
normale siuatie nodig. De standaardwaarde in het laboratorium 
ligt rond 600 ppm. 

ad 2 De refractometer. 
In het laboratorium wordt de refractometer gebruikt als 
referentie voor de metingen van de brekingsindex van lucht. 
De werking van de refractometer berust op het feit dat er een 
verschil tussen de vacuumgolflengte en de golflengte in 
lucht aanwezig is. De brekingsindex is gedefinieerd als 

Lambda (vacuum) 
n = -------------

Lambda(lucht) 

De refractometer is in principe een twee straals interferometer 
waarbij een bundel door een geevacueerd kanaal gaat als 
referentie, en de andere bundel door de lucht. De kanalen zijn 
aangebracht in een aluminium blok met een lengte van 400 mm en 
een doorsnede van 70 bij 70 mm. 

In de refractometer is het de bedoeling dat twee bundels met 
elkaar gaan interfereren nadat de ene door vacuum is gegaan en de 
andere door lucht (zie fig. 6). Wanneer we gebruik gaan maken 
van de refractometer dan moet eerst de beide kanalen vacuum 
worden gezogen (0.13 Pa). De laserinterferometer staat nu zo 
uitgelijnd dat de bundel uitlijning optimaal is en dat de bundels 
een evenwijdigheid hebben van 0.5 mm over de gehele lengte. Zoals 
bekend zendt de laser lineair gepolariseerd licht uit. De twee 
frequenties die worden uitgezonden bewegen zich loodrecht op 
elkaar voort. In het polarisatieprisma (4) wordt de in het 
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verticaal vlak gepolariseerde frequentie afgebogen. naar het 
afbuigprisma (5). Hierna wordt de bundel onder een hoek van 90 
graden afgebogen en de refractometer ingeleid. Eenmaal door de 
refractometer wordt de polarisatie richting totaal 90 graden om 
ZlJn lengte as gedraaid (2 maal door lambda/4 plaatje) om op de 
juiste wijze weer door het polarisatieprisma te kunnen gaan. De 
horizontaal gepolariseerde frequentie gaat rechtdoor. via het 
polarisatie prisma. de refractometer in. waarna het ook 90 graden 
om de lengte as wordt gedraaid alvorens het via het afbuigprisma 
en weer het polarisatieprisma naar de fotodiode gaat. 

12 

1 

2 

11111131 n=n 

Figuur 6: Principeschets van de refractometer. 

1. Laserlichtbron. 
2. Detector. 
3. Electronisch telsysteem 

met display. 
4. Polarisatieprisma. 
5. Afbuigprisma. 
6. Refractometerblok. 
7. Optische vensters. 

8. Retroreflector. 
9. (Lambda/4) plaatje. 

10. Meetkanaa 1 . 
11. Referentiekanaal. 
12. Vacuumpompaansluitingen. 
13. Vacuum c.q. 

luchtaansluitingen. 

De referentie bundel is f2: deze gaat door het vacuum kanaal. De 
meetbundel f1 gaat door het kanaal dat belucht gaat worden 
(meetkanaal). Ten gevolge van die beluchting zal een optische 
weglengteverandering van de meetbundel plaatsvinden in de 
refractometer. De beide bundels komen hierna terug in detector 
van het~, lasersysteem dat de optische weglengteverandering 
detecteer~ in de vorm van een frequentieverandering. Uit die 
verandering is de brekingsindex te bepalen. 

De bedienings volgorde van de kranen is vastgelegd. Ten eerste 
moet de vacuumpomp aangesloten zitten op de kanalen 12 en 13. Is 
het vacuum (0.13 Pal bereikt dan moet het meetkanaal afgesloten 
worden van het vacuumkanaal. Dit gebeurt met de kraan die tussen 
de aansluitingen 12 en 13 zit. De pomp blijft aan het 
vacuumkanaal. Het meetkanaal kan hierna door een naaldventiel 
worden belucht. Is het meetkanaal belucht dan kan deze helemaal 
in open contact komen met de lucht. Hierna kan met het doorpompen 
van de lucht. door de refractometer beginnen (1 liter/min). 
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Achtereenvolgens worden het aantal telpulsen (K) gemeten en de 
volgende vier temperaturen : 
Tl en T2 : de lucht temperatuur in het meetkanaal. 
T3 : de temperatuur van de buis. 
T4 : de temperatuur van de lucht OP de plaats waar hij vandaan 
komt. 

Foto 1: De refractometer. 

Met de volgende formules kan dan de brekingsindex bepaald worden: 

K * lambda (vacuum) 
n - 1 - -------------------

Lb * P 

Lb - LO * (1 + alfa* (T3 - TO)) 

met: 
K 
lambda (vacuum) 

P 
Lb 

LO 
a If a 

- aantal telpulsen. 
- de vacuum golflengte van de laser 

0.632991426 um voor de Hp5501 
0.632991350 urn voor de Hp5526. 

- 400 voor de Hp5526 en 40 voor de Hp5501. 
~ lengte van het refractometerblok (effectieve 

lengte), gemeten aan de binnenkant van de 
vensters. 

~ lengte bij TO (410.0704 mm ). 
- de lineaire uitzettingscoefficient 

van Al (23" 1E-06) . 
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T3 
TO 

- de temperatuur van de refractometer. 
m de temperatuur waarbij LO is bepaald (19.915 

graden celsius) . 

Een correctie voor het temperatuursverschil tussen het meetkanaal 
en de plaats waarde lucht gemeten wordt kan bepaald worden met de 
Edlen-formule en is te benaderen door de volgende relatie: 

-en - 1) * dT 
dn - ----------------

met: 
dT 
(T1+T2)/2 

(T1 + T2)/2 

- Het temperatuursverschil (T4 - (T1+T2)/2) 
de gemiddelde temperatuur in het meetkanaal 
[Kelvin) 

ad d De automatische compensator. 
De automatische compensator wordt bij de lasermeetsystemen 
geleverd en dient voor het corrigeren van veranderingen in de 
brekingsindex. Deze apparaten bevatten twee of drie sensoren (zie 
foto 2) . 

Foto 2: De automatische compensator van het Hp 5528 
laserinterferometer systeem. 

Een temperatuurssensor. een luchtdruKsensor en soms ook een 
sensor voor het meten van de luchtvochtigheld. Zit er geen 
luchtvochtigheidsmeting bij de automatische compensator dan kan 
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met een dip-switch de relatieve vochtigheid worden ingegeven. De 
automatische compensatoren bepalen de brekingsindex met behulp 
van de Edlen-formule. De invloed van het C02 gehalte en 
restgassen wordt niet gemeten. Er wordt door gebruik te maken van 
materiaaltemperatuurssensoren ook gecorrigeerd voor het verschil 
in temperatuur op de plaats waar men die brekingsindex meet en de 
plaats waar temperatuurssensoren zich bevinden mits men de 
uitzettingscoefficient van het materiaal ingeeft. 

1.3.3 Metingen met de refractometer. 
De refractometer is in deze afstudeerperiode uitgebreid getest. 
Bij deze tests werd de refractometer in de hoogst mogelijke 
resolutie gebruikt. De laserinterferometer die hiervoor is 
ingezet is een Hewlett Packard 5526 systeem. De resolutie van dit 
systeem is Lambda/400. dit komt neer op een resolutie van 3.8E-09 
in de brekingsindex. 

Bij deze tests is het volgende meetprogramma is gevolgd. 
l:Stabiliteitsmeting van de refractometer. 
2:De vergelijking van de refractometer met de Edlen formule. 
3:De reproduceerbaarheid van de refractometer. 

ad 1 Stabiliteitsmeting van de refractometer. 
Deze meting is van belang. omdat de refractometer drift over een 
langere periode niet meer dan 2E-08 mag zijn in verband met de 
gewenste nauwkeurigheid voor nauwkeurige metingen. De test wordt 
uitgevoerd vanuit de beginsituatie waarbij de beide kanalen 
vacuum zijn gepompt. De laserinterferometer die voor de 
refractometer staat wordt op gezette tijden uitgelezen en uit 
deze resultaten is de stabiliteit te bepalen. In figuur 7 is een 
karakteristiek meetresultaat gegeven. 

13-08-1981 
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Fig. 7: Drift refractometer. m.b.v. Hp 5526. Over een periode 
van 24 uur. om de 10 minuten een sample. 
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De drift is hooguit 5 teipuisen wat overeenkomt met een verloop 
van 1.9E-08 in de brekingsindex. 

ad ~ De vergelijkingsmeting van de refractometer met de Edlen 
formule. 
De waarde voor de brekingsindex van lucht wordt enerzijds door de 
refractometer en anderzijds door de Edlen formule bepaald (zoals 
beschreven onder 1.3.2). Beide gebruiken hetzelfde sample-volume 
lucht. In figuur 8 staat de waarde voor de brekingsindex volgens 
de refractometer en volgens de Edlen formule uitgezet tegen de 
tijd. De overeenkomst tussen de beide waarden is goed te noemen 
hoewel de refractometer-waarden gemiddeld iets hoger liggen dan 
de Edlen-waarden. 

ad ~ De reproduceerbaarheid van de refractometer. 
De reproduceerbaarheid van de refractometer wordt ook getest. Dit 
wordt gedaan door de refractometer over een aantal dagen te 
testen tegen de Edlen formule uitgevoerd in het laboratorium voor 
geometrische meettechniek op de TUEindhoven waar buiten het C02-
gehalte geen andere stoffen de brekingsindex beinvloeden. Deze 
meting staat ook in figuur 8 uitgewerkt. 

-.-4 : 
I i--
C 
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* : Edlen-formule-· 
o : Refractometer~· 

~7050~--1----2---3----4---5----6---7----8-------2-5--2-6---

----) meeturen 

Figuur 8: Vergelijking van refractometer-meetwaarden met 
berekende waarden van de brekingsindex volgens de 
Edlen-formule. 

1.3.4 De test van de automatische compensator voor brekingsindex 
correctie. 
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De refractometer wordt in' het laboratorium gebruikt om de 
brekingsindex van de lucht te bepalen. De relatieve afwijking 
ervan ligt beneden 5E-08. Het is dus mogelijk om met deze 
apparatuur automatische compensatoren te testen. Worden er 
verschillen in de brekingsindex waargenomen dan zijn die. door de 
hoge nauwkeurigheid van de refractometer. aan de automatische 
compensator toe te schrijven daar de nauwkeurigheid zeker een 
faktor 5 tot 10 lager ligt. 

De automatische compensator wordt tijdens de test in hetzelfde 
sample-volume geplaatst als waar de refractometer mee verbonden 
is. Sommige automatische compensatoren zijn uiterst gevoelig voor 
de Manier van opstellen. Deze moeten in een verticale stand staan 
en er moet een lichte air-flow langs de automatische compensator 
zijn om geen extra opwarm effecten te krijgen. 

Het display van het gekoppelde lasersysteem geeft de luchtdruk. 
de luchttemperatuur. de relatieve vochtigheid en de VOL-faktor 
uit. Deze worden samen met de waarde van de refractometer en de 
temperatuursensoren uitgelezen. Uit deze waarden is dan de 
nauwkeurigheid van de automatische compensator af te leiden. 

1.3.5. Automatisering refractometer en integratie in de verge
lijkingsmeetopstelling. 
Het master-systeem werkt tijdens de vergelijkingsmeting met een 
waarde voor de brekingsindex bepaald met behulp van de Edlen 
formule. De meting van de brekingsindex is tijdens de 
vergelijkingsmeting in de [rom.] mode van belang om voor de 
verandering van de golflengte te kunnen corrigeren. De opzet van 
dit onderzoek is het automatiseren van de gehele kalibratie. hier 
hoort ook de meting van de brekingsindex bij . 

De beste manier om tot een automatisch werkende vergelijkings
meetopstelling te komen is door de refractometer in de opstelling 
te integreren. Tot deze keuze is gekomen nadat de refractometer 
uitvoerig is getest. De integratie van de refractometer bevorder~ ~ v 
niet aIleen de nauwkeurigheid van de opstelling maar is ook 
eenvoudiger dan de integratie van drie apparaten nodig voor de 
bepaling van de brekingsindex m.b.v. de Edlen formule. 

Het bedrijven van de refractometer kan met twee lasersystemen te 
weten de Hewlett Packard 5526 met een resolutie van Lambda/400 en 
de Hewlett Packard 5501 met een resolutie van Lambda/40. De 
Hp5526 zal voor de zeer nauwkeurige bepaling van de brekingsindex 
worden gebruikt de Hp5501 zal bij de automatische 
vergelijkingsmeting worden ingeschakeld en ook voor de kalibratie 
van automatische compensatoren. Dit laatste zal dan moeten 
gebeuren door een deel van het laserlicht van het master-systeem 
uit te koppelen naar de refractometer. 

V~~r beide mogelijkheden moet de opstelling gemodificeerd worden 
en gekoppeld aan het gekozen computers¥steem. 
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Hoofdstuk 2 

Opbouw van de nieuwe meetopstelling. 

2.1 Uitgangspunten. 

De sturing van de meetopstelling, de automatische gegevensverwer
king met uitvoer en data-opslag vereisen koppeling met een 
computersysteem. Gezien de diversiteit aan taken met betrekking 
tot interfacing, gegevensverwerking, grafische presentatie van 
resultaten en aanwezige infrastructuur is gekozen voor een IBM 
compatible systeem van het type XT-640. Deze computer moet zo 
worden ingericht dat communicatie met de diverse delen van de 
meetopstelling en de besturing mogelijk wordt. 
De volgende interfacing gedeelten zijn daar voor gerealiseerd: 
1:lnterfacing computer frequentiemeetopstelling. 
2:Interfacing computer besturing van meetspiegel. 
3:Interfacing computer - vergelijkingsmeetopstelling. 
4:lnterfacing computer - refractometer. 

Hierna worden deze onderdelen van de opdracht besproken. 

2.2 De koppeling van de computer aan de frequentiemeetopstelling. 

Het doel van de koppeling is het automatische laten verlopen van 
de frequentiemeting en het berekenen van de absolute frequentie 
C.q. vacuum golflengte. het opstaan van de data en de gegevens 
uitvoer via beeldscherm en printer. 

Het frequentiemeetsysteem is van het fabrikaat Hewlett packard 
type 2312 A 00217 / WPT3024 en heeft een parallelle uitgang voor 
communicatie volgens IEEE-488. Daar in de gehele opstelling 
meerdere koppelingen volgens deze interface kunnen werken is 
allereerst een IEEE-488 interface-kaart geinstalleerd in de 
gekozen computer. 

De fabrikant van deze interface is de firma Keithley. 
De kaart heeft de volgende specificaties : 
-Adres in te stellen met dip-switches 
-Afmeting : 120 * 100 mm. 

Het IEEE-488 systeem kan een gelijktijdig data transport van een 
bron naar gekoppelde instrumenten verzorgen. heeft een maximale 
data transport snelheid van 1 Mbyte/sec, kan 15 apparaten met 
elkaar in verbinding stellen en maakt gebruik van 
gestandaardiseerde commando's, functies en procedures. 

De op de IEEE-bus aangesloten apparaten zijn onder te verde len 
als Listeners. Talkers en Controllers. Onder de Listeners kun je 
verstaan apparaten die informatie ontvangen. Een paar voorbeel
den zijn printers. plotters en programeerbare voedingen. De 

27 



Talkers ZlJn de apparaten die via de bus informatie naar de 
Listeners sturen. Een voorbeeld hiervan is het frequentiemeetsy
steem. Met de Controller wordt hier de gebruikte computer bedoeld 
die de Listeners en Talkers kan aanWIJzen en besturen. De 
Controller kan de apparaten uit elkaar houden door hun specifieke 
label. Elk apparaat dat op de bus wordt aangesloten heeft 
namelijk een eigen. met een dip-switch in te stellen. adres 
(range 0 .... 31). 

Voor de communicatie van de Controller met de Talkers en 
Listeners ZlJn de zogenaamde interface functies. commando's 
(single. multiline) en busmanagement procedures opgesteld. 
Er ZlJn een tiental interfacefuncties volgens de IEEE-488 
standaard gedefinieerd. Deze functies specificeren hoe een 
apparaat zal werken. Een apparaat hoeft niet aIle functies te 
kennen. als het maar de functies kent die voor zijn doel van 
toepassing zijn. 

De 
1. 

volgende functies kunnen in een apparaat worden ingebouwd 
Source Handshake (SH). Deze functie zorgt ervoor dat een 
Talker data kan verzenden naar een of meerdere Listeners. 
SHO - no source handshake. 
SHl ~ source handshake. 

2. Acceptor Handshake CAH). Deze functie zorgt ervoor dat een 
apparaat. data kan ontvangen van een Talker. 
AHO = no acceptor handshake. 
AHl = acceptor handshake. 

3. Talker of Extended Talker (T ... of TE ... ). Wanneer deze 
functie in het apparaat is in gebouwd dan kan het zijn data en 
status naar de controller sturen. 
De fabrikant heeft de mogelijkheid om de functies TO tim T8 in 
te bouwen. De betekenis van deze functies staan uitgebreid 
beschreven in de handleiding. 

4. Listeners of Extended Talker (L ... of LE ... ). Deze functie 
maakt het mogelijk dat een apparaat data van de controller kan 
ontvangen. 
De fabrikant heeft de mogelijkheid om de functies LO tim L4 in 
te bouwen. 

5. Service Request (SR). 
kan het apparaat op 
communiceren. 

Wanneer deze functie is ingebouwd dan 
interrupt basis met de Controller 

SRO ~ no service request function. 
SRl - service request function. 

6. Remote I Local (RL). Met deze functie kan het apparaat 
volledig vanuit de computer via de IEEE-488 worden bestuurd. 
RLO - no remote programming. 
RLl - complete remote-local programming functions. 
RL~ = no local lockout. 

7. Par~allel Poll (PP). Met deze functie is het voor een apparaat 
mogelijk om op een parallelle polling te reageren. D.w.z. dat 
er naar de status van het apparaat kan worden gekeken. Uit die 
status kan de controller opmaken of het apparaat nog goed 
functioneeri. Er kunnen meerdere apparaten op deze functie 
reageren. 
PPO = no parallel poll function. 
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PPl = remote parallel poll configuration. 
PP2 - local parallel poll configuration. 

8. Device Clear (DC). Met deze functie kan een apparaat in een 
bepaalde begin-mode (initialisatie) worden gezet. 
DCa - no device clear. 
DCl = full device clear capability. 
DC2 - omit selective device clear capability. 

9. Device Trigger eDT). Wanneer deze functie is in gebouwd dan 
kan dit apparaat gelijktijdig met een andere apparaat worden 
getriggerd. 
DTO - no device trigger. 
DTI - device trigger. 

lO.Controller eC). Ais deze functie in een apparaat is ingebouwd 
dan kan dit apparaat als controller fungeren. 
CO tim C28 zijn de opties die een fabrikant kan inbouwen. 

De lEEE-488 interface kaart die hier in de computer is ingebouwd 
bezit de volgende functies: SHI. AHI. TS, TES, L3. LE3, SRI. RLl. 
PP1. PP2. DCI. DT1. Cl tim CS en El/2. 

Het frequentiemeetsysteem wat gekoppeld dient te worden bezit de 
volgende ingebouwde functies: SH1. AH1. TS, TEO, L4. LEO, SRI. 
RLI. PPO. DCI. CO en E1. 

Naast de ingebouwde functies zijn er de gestandaardiseerde 
commando's die vanuit de Controller op de bus kunnen worden 
gezet. De commando's hebben twee doelen. Het eerste doel is het 
kunnen aanwijzen. selecteren van het apparaat dat moet gaan 
'praten of 'luisteren'. Daarnaast kunnen de commando's de 
ingebouwde functies aanspreken. 

Het programmeren met de IEEE-488 interface komt er in feite op 
neer dat de commando's OP een juiste wijze op de interfacebus 
worden gezet. Dit gebeurt door middel van routines die vanuit het 
computerprogramma kunnen worden aangeroepen. De routines zijn in 
machine-taal geschreven. Elke routine wordt afgesloten met een 
'bus-error checking' wat tot gevolg heeft dat er na de bus-
handeling een statusbyte wordt geretourneerd. Uit die status kan 
de computer opmaken of een routine goed dan weI slecht is 
verlopen. 

De volgende routines ZlJn v~~r de programmering in TURBO-PASCAL 
met de IEEE-488 beschikbaar: 
Initialize. Transmit. Receive. Send. SpoIl. Ppoll. Device, Enter. 
TransmitA. ReceiveA en DMA. De werking van deze routines zijn 
uitgebreid behandeld in de handleiding, zie [lEE 8S]. 

Naast commando's kunnen met behulp van de routines ook eigen 
gemaakte strin~over de bus gestuurd worden. De eigen gemaakte ~ J 
strings bestaan meestal uit presetwaarden voor tellers of 
voedingen. Het geheel aan informatie dat naar het apparaat kan 
worden gestuurd wordt samengevat onder de noemer 'Instrument 
Command Set'. Ook voor de frequentie meting bestaat zo'n set. Om 
aan de gestelde opdracht (de automatisering van de 
frequentiemeetopstelling) te voldoen is gebruik gemaakt van de 
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volgende commando's uit die set: GAl. GA2, GA3. RE en IN. De 
betekenis ervan is in figuur 9 gegeven. Het in de beginstand 
zetten van de teller en binnenhalen van de waarden van het 
display zijn de belangrijkste faktoren in de interfacing. Het 
set ten van de sample tijd gebeurt door met behulp van de routine 
Send. het commando GAl of GA2 of GA3 naar de teller te sturen. 
Nadat de frequentiemeting klaar is wordt door gebruik te maken 
van de routines Enter en Send. de waarde van de teller in de 
computer gelezen [FRE 83] . 

Table J..8. 'nsfrumenl Command Set 

CODE fUNCTION DESCRIPTION 

FUl Freq. A Me.JSur~ frequency of 
A-Inpul 

RE Reset Gate Reset Display & restart meas 
FU2 Per A Measure period of 

A-Input 01 Digit Inc Increment display digits 

FU3 Freq. 8 Measure frequency of 
8-lnput 

DO Digit Dec Decrement display digits 

ON Digit Norm Display digits normal 

CK CHECK10MHz Check mode (10 MHz) FN11 Diag.1 CPU self-test 

ATO Attn A (Xl) Select Xl A-Input FN12 Diag.2 1/0 Address 

AT1 Attn A (X20i Select X20 A-Input FN13 Diag.3 Interpolator short-cal 

FlO fiLTER A (off) Disable A-Input 100 kHz FN14 Diag ... Interpolator long-cal 
lPF IN Initialize Reset & go to Default state 

FI1 FILTER A (on) Enable A-Input 100 kHz 
lPF WAO Wait (off) W.ait-to-send data mode off 

MlO MAN LVl (off) Disable Manual level 
control 

WA1 Wait (on) Wait-la-send date mode on 

DR<string> Rmte Dspy Write to LCD flstring" 

Ml1 MAN LVl (on) Enable Manual level Dl Lei Dspy Return LCD to local 
control IDor SI Send 10 Send Device 10 

GAl 0.11 Select 0.1 sec sate time SM<num> SRQ mask Set ~ervice request mask 
GA2 1.IK Select 1.0 sec gate time := <num> 

GA3 10s Select 10 sec gate time SE Send Error Send error code 

Figuur 9: De instrument commando set van het frequentiemeetsy
steem. 

De volgende soft-ware is voor de frequentiemeting ontwikkeld: 
1: Het volgen van de inschakelverschijnselen. 
2: Stabiliteitsmeting (gemiddelde met standaard afwijking, Allen 

Variance) . 
3: Reproduceerbaarheidsmetingen. 
4: De omrekening van de frequentie naar de vacuumgolflengte. dit 

met voorinformatie over de ingestelde frequentiedip van de 
lengtestandaard. 

Bij 
het 

elk van die metingen komt het op dezelfde routines neer 
gaat om het binnen~halen van de waarden op het display. 

-I 
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berekeningen zijn echter voor elk deel verschillend. Bij het 
volgen van de inschakelverschijnselen wordt op een instelbaar 
tijdsinterval de frequentie uitgelezen en geregistreerd. Bij de 
stabiliteitsmeting worden na de inschakelverschijnselen een 
aantal frequentiemetingen uitgevoerd waaruit gemiddelde en 
standaardafwijking kan worden berekend. Ter bestudering van drift 
effecten kan ook de Allen Variance worden berekend voor t-0.1. 1. 
10. 100 en 1000 seconden. 
Het is mogelijk om de Allen Variance direct te bepalen voor 
t-0.1. 1 en 10 seconden. Voor elke meting dienen 100 samples te 
worden genomen. Elke van de 100 metingen die nodig zijn voor de 
Allen Variance van 100 seconden, wordt bepaald door het 
gemiddelde te nemen van 10 samples van 10 seconden. Deze laatste 
meting duurt dus 10000 seconden (± 3 uur). Uit deze laatste 
meting is v~~r 10 meetpunten de Allen Variance van 1000 seconden 
te bepalen. 

De reproduceerbaarheidsmeting is relatief 
bestaat uit een paar stabiliteitsmetingen 
systeem goed reproduceert dan zullen 
gemiddelden niet ver van elkaar af liggen. 

eenvoudig te doen. Deze 
na elkaar. Wanneer het 

de hieruit bepaalde 

Het omrekenen van de frequentie naar de vacuumgolflengte behoort 
ook tot de mogelijkheden. Na een onbeperkt aantal 
stabiliteitsmetingen kan van elke meting het gemiddelde en 
standaard afwijking opgevraagd worden en dit kan OP een printer 
worden uitgevoerd. Aan de hand van die lijst kan men bepalen 
welke metingen goed zijn uitgevoerd. Het programma vraagt de 
namen van de files die U wenst te gaan gebruiken. Daarna moet de 
standaardfrequentie op geven worden ten opzichte van welke de 
metingen ZlJn uitgevoerd. Hierna wordt met het programma de 
vacuumgolflengte van de te kalibreren laserlichtbron bepaald. 

2.3 Besturin9 YSll de meetopstelling voor de vergelijking YSll 
lasermeetsystemen. 

Het doel van het besturen van de meetopstelling, vanuit de 
computer. is het automatisch kunnen positioneren van de 
meetwagen van de vergelijkingsmeetopstelling. De meetwagen kan 
worden voort bewogen langs een drie meter lange rechtgeleiding. 
De meetwagen wordt getrokken door een staalband die door middel 
van een gelijkstroommotor in beweging wordt gebracht. Een 
motorsturingskast levert de voeding voor de gelijkstroommotor. De 
motorsturingskast wordt vanuit de computer aangestuurd door 
middel van een DAConverter. 

V~~r de aansturing vanuit 
de computer geinstalleerd 
computerfabrikant [DAC 87] . 

de computer is een interface kaart in 
zoals deze leverbaar is door de 

De specificaties van de kaart zijn: 
-Het adres is met een jumper in te stellen 

$2FF. 
-De DA-Conversie is twaalf bits. 
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-De output range is van 0 tot +9 Volt of van -9 tot +9 Volt. 
-De conversietijd is 500 nanoseconde. 

De DAC interface bevat twee DAC-1221-LCN ic's die elk acht bits 
tegelijk kunnen verwerken. De kaart is ontworpen voor een twaalf 
bits conversie. dien ten gevolge zal het ene ic acht bits voor 
zijn rekening nemen en de andere de overgebleven vier bits. Het 
maximale decimale getal waarmee de conversie kan werken is 4095. 
Eerst worden de laagste acht bits geconverteerd (- 255 max) en 
dan de hoogste vier bits. 

De kaart kan naast een DA ook een AD conversie uitvoeren. De 
conversie wordt opgestart door vanuit het programma bepaalde 
poorten aan te roepen. De betekenis van de poorten is in de 
onderstaande tabel aangegeven. De basis (PORT) is het adres dat 
met de dip-switches is ingesteld. De andere poorten kunt U 
aanspreken door bij de basis een bepaalde waarde op te tellen. 

PORT - 632 (of 760). het kaart adres in de computer. 
PORT+O = Selecteer een van de 16 AD kanalen. 
PORT+1 = Lees de Iaagste acht bits van de AD. 
PORT+2 c Lees de hoogste vier bits van de AD. 
PORT+3 Wis het AD register. 
PORT+4 - Start de DA conversie voor de hoogste zes bits. 
PORT+5 = Start de DA conversie voor de laagste zes bits. 
PORT+6 = De laagste acht bits worden door de DA op de uitgang 

gezet. 
PORT+7 De hoogste vier bits worden door de DA op de uitgang 

gezet. 

De twaalf bits conversie gaat dus niet in een keer. Om van een 
digitale waarde tot een ana loge spanning te komen moet de 
digitale waarde enkele behandelingen ondergaan. Het getal wordt 
in de binaire code gezet alvorens van deze code de laagste acht 
en vervolgens de hoogste vier bits worden geconverteerd. Op de 
poorten 6 en 7 van de DA-kaart komen resp. de acht laagste en de 
vier hoogste bits te staan. Wanneer X de te converteren waarde is 
dan komt op PORT + 6 de waarde (X DIV 256) AND 15 te staan. Op 
PORT + 7 komt de waarde (X MOD 256) te staan. 

Om een verplaatsing van de meetwagen te bewerkstelligen wordt er 
een 'digitale' waarde aan de DA-conversie aangeboden. Voor 
beweging naar de lasers toe is deze waarde 1112 wat overeenkomt 
met een stuurspanning voor de motorsturingskast van -4.5 Volt. 
Voor de tegengestelde richting is deze waarde 3034 (+4.5 Volt). 
Het stoppen van de wagen wordt bereikt door aan de DA-conversie 
de waarde 2073 (0 Volt) aan te bieden. 

2.4 Koppeling 
computer. 

Zoals eerder 
opgezet dat 

vergelijkingsmeetopstelling met de personal 

aangegeven moet een dusdanige koppeling worden 
naast het master-systeem ook verschillende 
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lichtbronnen met telsystemen gekoppeld kunnen worden aan het 
computersysteem. 

Het master-systeem is een Hewlett Packard 5501 opbouw 
lasermeetsysteem met 1EEE-488 interface. Dit interface systeem is 
reeds besproken. De instrument commando set van deze laser staat 
in figuur 10. De mogelijkheden van dit systeem zijn [HP1 80}: 
l:Gelijktijdig meten van verplaatsingen in zes verschillende 

richtingen. Dit is mogelijk. omdat de fringe-detectie systemen 
los kunnen functioneren van de laserkop. Elk meetsysteem 
dient een eigen detectie- en tellersysteem te hebben. Dit 
soort meetsystemen worden toegepast in meerassige 
meetmachines. 

2:Een registratie van de telpulsen in een normale (Lambda/4) en 
een uitgebreide resolutie (Lambda/40 - 0.015 micrometer) . 

3:Een fouten registratie van: 
a)onderbreking van de referentiebundel. 
b)onderbreking van de meetbundel. 
c)een te snelle beweging van de cornercube 
dleen overflow op de counter. 

De status van de laser bevat dit foutenregister en kan worden 
opgevraagd via een seriele polling (opvragen van de status van 
het lasermeets¥steem door de computer. zie [lEE 85]). 

Table 4-5 10760A Counter Instructions 

BACKPLANE ADDRESS IS SELECTABLE, MAY BE X, Y. Z, A, B, OR C (Mutually &dusiY.) 

ADDRESSED INSTRUCTIONS 

HP-IB Deocimal 
Instruction Response Instruction 

-ox Preset counter to 160, dear error bits, and set normal resolution 

1X load contents of counter into output data buffer 

2X Output last sample, decimal point. and error bits to BP 
Data 8us 

4X Count DOWN 

5X Go to normal resolution mode, preset counter, clear error bits. See 
Does not clear HP-IB error bits Table 4-11 

instruction 
is address-

dependent 

6X Go to extended resolution mode, preset counter, deaf errof bits 

]X Count UP 

NONADDRESSED INSTRUCTIONS 

System Reset Preset counter to 160, clear error bits, and set normal --resolution 

Sample load contents of counter into output data buffer --
II ". -Address X IS used tn thiS table as an example, To have instruction apply to another counter 

card replace "X" with that card's address. 

Figuur 10: De instrument commando set van het master-systeem. 
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De taken van het computersysteem met betrekking tot het master
systeem zijn: 
l:Initialiseren van de interface. 
2:Instelling van de resolutie. 
3:Instelling van het telsysteem op de presetwaarde. Dit is 160 

voor de normale resolutie en 16.0 voor de uitgebreide 
resolutie. Tevens moet het foutenregister kunnen worden 
gewist. 

4:Samples nemen uit het tel- en foutenregister. Deze binaire 
informatie moet de computer om kunnen zetten naar een voor ons 
bruikbare informatie. 

De lasersystemen die getest moeten gaan worden beschikken in het 
algemeen ook over een electronische uitgang voor 
gegevensverwerking. De moderne lasermeetsystemen van Hewlett 
Packard. de Hp5517 en Hp5528, hebben een IEEE-488 interface. De 
oudere Hewlett Packard lasermeetsystemen maken gebruik van een 
BCD uitgang. Er zijn ook systemen bekend (Zygo) die met een RS232 
uitgang zijn te koppelen. De computer heeft de mogelijkheid om 
deze soorten communicatie uit te voeren. V~~r de RS232 is echter 
nog geen soft-ware ontwikkeld. daar deze lasermeetsystemen nog 
niet ter beschikking zijn geweest. 

Op de 
Hp5501. 
commando 
83] . 

IEEE-488 bus zijn de volgende lasers aan te sluiten: 
Hp5517 en het Hp5528 lasermeetsysteem. De instrument 
set voor de Hp5528 is in de figuur 11 weergegeven [HP8 

De taken van de computer ten opzichte van de te testen laser zijn 
dezelfde als die van het master-systeem. Echter de instrument 
commando's ZlJn per aangeslo~en apparaat verschillend en heeft 
het Hp5528 systeem veel meer mogelijkheden dan het Hp5501 systeem 
dat als master wordt gebruikt. In het programma maken we bij de 
Hp5528 gebruik van de volgende commando's: MI. Pl. RI, VL. RC. UM 
en enkele standaard commando's (zie tabel fig. 11). 
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TobIe 3·3 550BA Inslrumenl Function Codes 

Instrument 5508A Function Function Code 

Ml Distance Mode 
M2 Velocity Mode 
M3 Angular Mode 
M4 L.ong Straightness Mode 
M5 Short Straightness Mode 

Pl' Distance Preset 
P2' Velocity Preset 
P3' Angular Preset 
P4' L.ong Straightness Preset 
PS' Short Straightness Preset 

R1' Distance Display Resolution 
R2' Velocity Display Resolution 
RJ' Angular Display Resolution 
R4' L.ong Straightness Display Resolution 
RS' Short Straightness Display Resolution 

T1 Material Temperature Sensor No.1 
T2 Material Temperature Sensor No.2 
T3 Material Temperature Sensor No.3 

TA' Average Material Temperature 

AP Air Pressure 
AH Air Humidity 
AT Air Temperature 
VL' V.O.L. Compensation Number 

EC' ExpanSion Coefftcient 
RC' Record I Output to HP-IB I 
RS Reset 

01 Direction Sense at Power On 
02 Direction Sense Opposite to Power On 

UE English Units 
UM MetriC Units 

CO Disables Compensation Number lAir and Material Temperature, Updating 
Cl Enables Compensation Number lAir and Material Temperature, Updating 

TP' Selected Material Temp Sensor Enable 

AO Disables Velocity of Light Compensation Number Updating 
Al Enables Velocity of Lighl Compensation Number Updating 

Addltlona' Comments: 

P1 through P5 Also Changes 5508A to Associated Measurement Mode 
A 1 through RS AlsO Changes 5508A to Associated Measurement Mode 

RC If Auto Record is On, AC turns it Off 

TP TP is used with a preceding numeric value to selectively enable the 10752A 
material temperature sensor readings. Disabled sensors still update tem-
perature but the data is not used for compensation. 

Numeric V.'ue ActiYe Sensor. Preceding 1P 
13 T2 T1 

1 No No Yes 
2 No Yes No 
3 No Ves Ves 
4 Ves No No 
5 Ves No Ves 
6 Ves Ves No 
7 Ves Ves Yes 

AO Air sensors Still update atmospheric data but a new velocity of light compensation 
number is not calculated. 

'As/ens/( mdlcates commands thaI can be prectlded by a numeriC va/uti. Also see additional comments Ihat fvllow. 

Figuur 11 Instrument commando set Hp5528. 
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De Hp5526 
systemen 
uitlezen 
I/O kaart 

is een ouder lasermeetsysteem van Hewlett Packard. 
hebben een BCD uitgang op TTL niveau [HP6 72). 
van deze systemen wordt uitgevoerd door middel van 
[IOC 871. 

Deze 
Het 
een 

De I/O kaart is door de firma CIRP uit Veldhoven gemaakt 
De specificaties van de kaart zijn: 
-Het adres is met een jumper in te stellen op $lBO-$lBF of $lFO

$lFF. 
-De afmetingen zijn: 200 * 100 mm. 

De specificaties van het I/O systeem zijn: 
-48 programmeerbare I/O lijnen. 
-3 onafhankelijke 16 bits tellers 
-Een 16 leds I/O display. 

De kaart bezit twee 8255 ic's die elk uit drie parallelle poorten 
van elk weer acht bits bestaan. De uitgang van de laser wordt 
direct met deze ic's verbonden en er kan dan vanuit het programma 
worden gesampled door aanroeping van deze kaart. 
De aanroeping vanuit de soft-ware geschiedt op een bijna gelijke 
wijze als bij de DA conversie. Er moet een poort aangesproken 
worden om de kaart een acties te laten ondernemen: 

SlBO 
$lBl 
$lB2 
SlB3 

SlB4 
SlB5 
$lB6 
$lB7 

PORT la READ/WRITE BUFFER. 
PORT lb READ/WRITE BUFFER. 
PORT lc READ/WRITE BUFFER. 
PORT 1 CONTROL REGISTER. 

PORT 2a READ/WRITE BUFFER. 
PORT 2b READ/WRITE BUFFER. 
PORT 2c READ/WRITE BUFFER. 
PORT 2 CONTROL REGISTER. 

Met de adressen (poorten) $lB3 en $lB7 kan de mode van de ic's 
bepaald worden. Dit is uitgebreid beschreven in [MUI 87]. 

De volgende soft-ware is ontwikkeld voor de vergelijkingsmeting: 
l:Het resetten van het master-systeem en de te testen laser. 
2:Het binnenhalen van informatie van de beide lasersystemen. 
3:Het verwerken van de binnen gehaalde informatie. 

Voor het presetten van de lasers wordt van de instrument commando 
sets gebruik gemaakt (zie fig. 10 en 11). De string '6A1A2A30' 
wordt naar het master-systeem gestuurd wanneer de counter in de 
uitgebreide resolutie mode wordt gezet, de begintellerstand 16.0 
wordt en het foutenregister wordt gewist (6A). Daarna wordt de 
waarde van de teller in de data-output buffer gezet (lA). en 
wordt deze waarde doorgezonden naar de data-bus (2A). Met het 
aanroepen van de string 30 wordt de data geconverteerd van binair 
naar BCD. 

V~~r het preset ten van het Hp5528 lasermeetsysteem wordt vanuit 
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de computer de string 'Ml.728.8VL,5Rl.OP1.UM' over de IEEE-488 
bus naar het systeem gezonden. De laser wordt in de 'distance 
mode' gezet en krijgt de waarde 728.8 voor de Velocity Of Light' 
compensatie. De resolutie van het systeem wordt dan 0.01 
micrometer en de presetwaarde van het telregister is 0.00000 mm. 
Er wordt in het metrische stelsel gewerkt. 

De uitlezing van de lasermeetsystemen is per type verschillend. 
Voor de uitlezing van de Hp5501 wordt weer gebruik gemaakt van de 
instrument commando set. Het telregister wordt met de 
commandostring 'lA2A30' uitgelezen. De IEEE-488 routines SEND en 
ENTER zorgen er voor dat de waarde van de teller wordt 
overgenomen door de via de IEEE-bus gekoppelde uitlezing. De 
Hp5528 wordt uitgelezen zonder de aanroep van de instrument 
commando set. Hier volstaan de procedures SEND en ENTER om de 
waarde van de teller in de computer te krijgen. De Hp5526 wordt 
ook vanuit het programma uitgelezen. echter wordt hiervoor de I/O 
kaart aangesproken. 

Bij het verwerken van de informatie kunnen de volgende operaties 
worden uitgevoerd: 
-Het u1tprinten van de meetwaarden van de vergelijkingsmeting 
eventueel met correctie voor verschillen in golflengte en 
brekingsindex. 

-Het maken van een grafiek van de verschillen tussen de beide 
lasersystemen uitgezet tegen de afgelegde weg. 

Bij de eerste optie wordt automatisch een uitvoer protocol 
aangemaakt dat informatie bevat over de soort laser, de dag en 
tijd waarop de meting gedaan is en wie de operator is. Tevens 
worden de waarden voor de brekingsindex en VOL-faktor voor zowel 
de heen- als de terugweg uitgeprint. 

Met het programma kan naast de vergelijkingsmeting ook de test 
voor de drift en de werking van de electronische VOL-correctie. 
worden uitgevoerd. 

2.5 Automatisering ~ de refractometer,. 

Het doe! van deze koppeling is het automatisch bepalen van de 
brekingsindex tijdens de vergelijkingsmeting (sub 2.4) en het 
apart uitvoeren van een losse kalibratie van de automatische 
compensator voor brekingsindex variaties die sommige systemen 
bezitten. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen l}een opstelling 
die met een hoge resolutie werkt en 2)een nieuwe opstelling die 
een lagere resolutie heeft. 

adl) De opstelling met de hoge resolutie maakt gebruik van de 
Hp5526 als lichtbron. De brekingsindex wordt hier berekend uit: 
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K * Lambda (vacuum) 
n-l - ------------------

L '* P 

met P-400 Cconstante) en constante K en L volgt hieruit: 

d(n-l) d(K) 
------ - -------

(n-1) K 

met d(n-1) - den) volgt hieruit: 

den) (n-l) d(K) - _____ 'It 

n n K 

met (n-l) - 2.7E-04. d(K) - 1 en K - 70000 voIgt hieruit voor de 
resolutie d(n)/n = 3.SE-09 

Deze opstelling (figuur 12 en foto 3) wordt gebruikt om de 
automatische compensator te testen en om precisie metingen aan de 
brekingsindex uit te voeren. De koppeling naar de computer is 
onder 2.4 behandeld. Wanneer in de opstelling gebruik wordt 
gemaakt van de refractometer dan zal het ontwikkelde 
computerprogramma de te ondernemen stappen aangeven. Het uitlezen 
van de refractometer gebeurt door aanroeping van de I/O kaart. 

1.1 

I II 
/' /' 

, 
./ / 

Figuur 12: Opstelling van de vergelijkingsmeting met de Hp 5526 
voor de refractometer. 

1. Grondbalk. 13. Laseropspantafel. 
2. Geleiding. 14. Isolatiekast. 
3. Geleiding. 15. Laserinsteltafel. 
4. Meetwagen. 16. Master-systeem. 
5. Staalband. 17. Te testen systeem. 
6. Wrijvingswieloverbrenging. 18. Polarisatieprisma met 
7. Omkeerro 1 . retroreflector 
8. Gelijkstroommotor. 19. Afbuigspiegel. 
9. Motorsturingskast. 20. Retroreflector. 
10. Eindschakelaar. 21. Refractometer. 
11. Opspantafel. 22. Receiver 
12. Instelschroef. 23. Hp 5526. 
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Foto 3: Opstelling van de vergelijkingsmeting met de Hp 5526 
voor de refractometer. 

ad 2) De opstelling met de lagere resolutie maakt gebruik van het 
master-systeem als lichtbron voor zowel de vergelijkingsmeting 
als de brekingsindexmeting (refractometer). De resolutie van dit 
systeem is Lambda/40 wat met een resolutie van 3.SE-OS in de 
brekingsindex overeenkomt. Het master-systeem dat op de 
vergelijkingsmeetopstelling staat is van het type Hp 5501. Deze 
systemen hebben de mogelijkheid om in zes verschillende 
richtingen verplaatsingen te meten (bedoeld voor precisie 
bewerkingsmachines zie 2.4 mogelijkheden van het master
systeem). De lichtbundel van de laser wordt daartoe in zes 
bundels gesplitst (met behoud van beide frequenties) met behulp ~ 
van beamsplitters (zie fig. 13). 
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10700A. 10701A 
BEAM Sl'LlTTERS 

L 19.6 mm 
(.77 TVP) 

O.B mm (0.03) 

_1 ~~:E~ 
J 

... 32 UNC. (2 .. LC·S) THRU CLEARANCE 
FOR #4 OR 12.5 mm) 

Figuur 13: 50% Beamsplitter. 

In de vergelijkingsmeetopstelling wordt de bundel in twee gelijke 
bundels gesplitst (50% beamsplitter). De ene bundel verzorgt de 
vergelijkingsmeting en de andere wordt door de refractometer 
geleid (zie fig. 14). 

~3 2.2 2.1 
I 

II 
I I I 

19 12 II 

II 
-r-

20 

./ 

,~ 
'./ L 

./ ,', 

Figuur 14: Opstelling vergelijkingsmeting met een uitkoppeling 
van laserlicht van het master-systeem naar de 
refractometer. 

1. Grondbalk. 
2. Geleiding. 
3. Geleiding. 
4. Meetwagen. 
5. Staalband. 
6. Wrijvingswieloverbrenging. 
7. Omkeerro 1 . 
8. Gelijkstroommotor. 
9. Motorsturingskast. 
10. Eindschakelaar. 
11.0pspantafel. 
12. Instelschroef. 
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13. Laseropspantafel. 
14. Isolatiekast. 
15. Laserinsteltafel. 
16. Master-systeem. 
17. Te testen systeem. 
18. Polarisatieprisma met 

retroreflector 
19. Afbuigspiegel. 
20. Retroreflector. 
21. Refractometer. 
22. Receiver 
23. Afbuigspiegel. 
24. Beamsplitter (50%) 



Voor het tellen van de telpulsen is er een aparte receiver met 
telkaart voor de vergelijkingsmeetopstelling en de refractometer. 

De soft-ware voor de uitlezing van de refractometer verschilt 
weinig van die voor het master-systeem. Het adres van de Hp5501 
op de IEEE-488 bus is ingesteld op 9. De zes mogelijke richtingen 
waarvan men gebruik kan maken hebben een onderadres. Er kan voor 
dat onderadres gekozen worden uit de zes hoofdletters A.B.C.X.Y 
en Z. De telkaart voor de vergelijkingsmeting heeft het 
onderadres A. de telkaart voor de refractometer heeft het 
onderadres B. 

De refractometer kan worden gepreset met de string '6B1B2B30' en 
worden uitgelezen met de string '1B2B30'. Dit is analoog aan het 
presetten en uitlezen van de vergelijkingsmeting ('6A1A2A30' en 
1A2A30' ) . 

Foto 4: Opstelling vergelijkingsmeting met een uitkoppeling 
van het master-systeem naar de refractometer. 

De omrekening van het aantal telpulsen naar de brekingsindex is 
in het eerste hoofdstuk (1.3.2) behandeld. De 
brekingsindexmeting tijdens de vergelijkingsmeting vindt plaats 
op drie tijdstippen. Bij de start van de vergelijkingsmeting. 
halverwege en op het einde van de vergelijkingsmeting. Het is 
gebleken dat de verandering in de brekingsindex d(n)/n tijdens 
een meting kleiner is dan 1E-07. Aangezien de resolutie van de 
automatische compensator ook van die orde is betekent dit dat 
drie maal meten van de brekingsindex genoeg is. 
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Deze refractometer opstelling kan ook gebruikt worden voor de 
kalibratie van de automatische compensatoren immers deze hebben 
een onnauwkeurigheid d(n)/n - 5E-07. De meetprocedure hiervoor is 
dezelfde als die bij gebruik van de Hp 5526. De refracometer met 
de Hp 5501 als laserinterferometer is uitgebreid getest. In 
figuur 15 staan enkele tests in grafiekvorm uitgewerkt. 

590 

27580 
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co 
0 
r..:I 
~ 
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~ 390 
I 
c: 

" 380 
I 
I 
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360 

27350 

340 

110 

100 

090 

27080 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

* : Edlen-formule 
o Refractometer 

10 11 12 13 
----) meeturen 

Figuur 15: Vergelijking van refractometer-meetwaarden met 
berekende waarde voor de brekingsindex volgens 
Edlen-formule 

Een speciale toepassing van deze gekoppelde refractometer. 

de 
de 

Bij Philips wenst men de Philips-meetsystemen (linialen tot 1 
meter lengte met een micrometerverdeling) te kalibreren met een 
laserinterferometer. Bij deze kalibraties werd de geeiste 
nauwkeurigheid ( d(L)/L < 5E-07) niet gehaald, omdat de 
automatische compensator niet nauwkeurig genoeg corrigeert voor 
brekingsindex variaties. In samenwerking met de groep 
werktuigbouwkundige meettechniek op de TUEindhoven is toen een 
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conceptontwerp gemaakt voor een automatisch werkende kalibratie 
opstelling voor de Philips meetsystemen. Hierbij wordt de hier 
ontwikkelde refractometer als brekingsindexmeter ingeschakeld en 
zal hij op dezelfde manier bedreven gaan worden als in de 
vergelijkingsmeetopstelling voor laserinterferometers. Dus door 
uitkoppeling van een deel van de bundel naar de refractometer. De 
laserinterferometer die is aanbevolen is van het type Hewlett
Packard 5517 (de opvolger van de Hp 5501). Op de schets in figuur 
16 is aangegeven hoe de opstelling zal worden opgebouwd: 

1 3 

6 t 8 

4 
( 

~ 1J--I U1 IM-v1 h ~ 
""HA~ M ~- J 

~t1MlA.tv'-O-I'~# 

Figuur 16: Kalibratieopstelling van Philips-meetsystemen. 

1. Laserlichtbron type Hp5517. 
2 . Afbuigspiegel. 
3 . Receiver. 
4. Refractometer. 
5. Beamsplitter (50%) 

6 . Receiver. 
7. Polarisatieprisma en 

retroreflector. 
8. Retroreflector. 
9. Philips-meetsysteem. 
10. Granieten tafel. 

De opstelling wordt op een granieten, met behulp van luchtlagers 
afgeveerde tafel opgebouwd. Het is de bedoeling dat de 
laserinterferometer de verplaatsing van de liniaal meet en deze 
vergelijkt met de verplaatsing volgens de Philips opnemer. De 
beoogde nauwkeurigheid is 1E-07. Deze opstelling is bijna 
identiek qua opzet aan de vergelijkingsmeetopstelling voor 
laserinterferometers. Echter dient in deze opstelling nog 
gecorrigeerd te worden voor temperatuurs~verschillen tussen de ~ J 
liniaal en de lucht. -

Terugkomend op de vergelijkingsmeting moet nog worden opgemerkt 
dat de situatie in het laboratorium zo is dat de apparatuur die 
de gehele vergelijkingsmeetopstelling bestuurd, is afgeschelden 
van de meetopstelling om er voor te zorgen dat de temperatuurs ·- ~ V 
invloeden van de apparaten op de meting uitgesloten zijn. Op foto 
5 is de gehele besturingsunit te zien. 
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Foto 5: De besturingsapparatuur van de vergelijkingsmeting. 
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Hoofdstuk 3 

Beschrijving van het computerprogramma. 

Het programma is geschreven in de programmeertaal TURBO-PASCAL I 
versie 3.01A. Het draait onder de DOS versie 2.14. In de bijlage 
'Het programma' staat welke files nodig zijn om het programma te 
laten draaien. Oit ZlJn files die betrekking hebben OP het 
tekenpakket van TURBO-PASCAL. op de IEEE-488-interface de DA
conversie en het gebruik van de 1/0 kaart. 

3.1 Een flowchart ~ het progr~a. 

Het programma start altijd OP met de vraag of de brekingsindex 
moet worden gemeten. Is dit het geval dan kan er een keuze worden 
gemaakt uit het gebruik van de Edlen formule of de refractometer. 
Bij de laatste keuze bestaat er nog de mogelijkheid om de 
refractometer met de Hp5526 of het master-systeem te bedrijven. 
Na deze vragen van informatieve aard worden de interfaces 
geinitialiseerd en wordt het grafische pakket van TURBO-PASCAL 
aangeroepen. Daarna komt het progr~a in het hoofd-menu van 
waaruit aIle handelingen worden geregeld. 

~ 

Er zal nu aan de hand van een soort flow-chart~en uitleg 
programma worden gegeven. In figuur 17 is ~flow-chart 
hoofd-menu gegeven. Vanuit dit menu kan uit de volgende 
een keuze worden gemaakt: 

1: Verplaatsing van de wagen. 
2: Het 'nullen' van de Hp 5528. 
3: Het 'nullen 'van het master-systeem (Hp5501). 
4: Het uitvoeren van metingen. 
5: Het verwerken van metingen van het telsysteem. 
6: Het maken van grafieken. 
7: Het verwerken van frequentiemetingen. 
8: Het wissen van files. 
9: Quit, einde progr~a. 

van het 
van het 
opties 

AIle keuzes worden apart in een soort blokkendiagram behandeld. 
Als eerste de verplaatsing van de meetwagen. Deze optie is 
ingebouwd, omdat het practisch is om de wagen ook los van een 
meting te kunnen bewegen. Vooral tijdens de uitlijning van de 
lasersystemen is het nodig dat de meetwagen vanuit de computer is 
te besturen. Bij het aanroepen van deze optie komt er OP de 
monitor het verplaatsings-menu. Er kan een keuze worden gemaakt 
uit een verplaatsing naar de lasers toe en van de lasers af. 
Verder kan de wagen worden gestopt en kan naar het hoofd-menu 
worden teruggekeerd. 
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I START 
\ 

KEUZE -GEEN BRE~< I NGS I NDE X 
-EDLEN FORMULE 
-REFRACTOMETER 

.- -. 

HOOFD-MENU 

I -Vt:F<PLAA1'S WAGEN 
L -NULLEN HF' 5528 
3 -NULLEN HF' 5501 
f -METINGEN 
r -VERWERt< I NG TELSYSTEEM 
~ -MAKEN VAN GRAFIEKEN 
1 -VERWERK I NG FREOUENTIE 
g -WISSEN VAN EEN FILE 

I 
r---- ---- . --~~ .. 

2-NULLEN HP 5528 
I-VERPLAHTS WAGEN 

j 
3-NULLEN HF' 5501 

-- I 

I 

~5-VERWERI< I NG -T~LBVSTEE"'~ 
i _______ ----------- -. 

4-METINGEN L ______ l4-r ---- i----

c-MAKEN VAN GRAF I EKEN i'oI-r------l-------tj7-VERW_E_R_'.:_: I N~~~~DUEN; j E! 

8-WISSEN VAN EEN FILE 

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

Figuur 17: Flow-chart van het hoofd-menu. 
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Het aanroepen van een van de keuzes betekent dat de DA-conversie 
wordt aangesproken. Deze conversie staat in een bepaalde 
procedure in het computerprogramma en wordt steeds met de 
gewenste waarde aangeroepen. Bij een verplaatsing naar de laser 
toe wordt in deze procedure de 'digitale' waarde 1112 omgezet in 
een ana loge spanning die als stuurspanning voor het 
motorsturingskast dient. Bij de tegenovergestelde beweging 
wordt de waarde 3034 door de DA-conversie omgezet naar een 
analoge stuurspanning voor de motorsturingskast. In figuur 18 is 
het verplaatsings-menu behandeld. 

l-UERPLAATS WAGEN , 

UERPlAATS-MENU 

-UOORUIT BEWEGEN 
-ACHTERUIT BEWEGEN 
-STOPPEN WAGEN 
-TERUG NAAR HOOFD-MENU 

UOORUIT 
~--~r~·ACHTERUIT 

STOPPEN 

--> DA - 1112 
--> OA - 303~ 
--> DA - 2073 

HE! AANSPREKEN UAN DE POOR!EN 6 EN 7 
UAN DE DA-CONUERSIE 

PORT + 6 - DA MOD 256 CLAAGSTE 8 BITS) 
PORT + 7 - (DA DIU 256) AND 15 (HDDGSTE ~ BITS) 

Figuur 18: Het verplaatsings-menu. 

De tweede optie van het hoofd-menu stelt de operator in staat om 
de Hp 5528 te presetten. De Iaserinterferometer krijgt dan een 
resolutie van 0.01 micrometer. een presetwaarde op de teller van 
0.00000 rom. Tevens wordt de actuele waarde van de brekingsindex 
in de vorm van de VOL-faktor aan het lasersysteem toegezonden. De 
laserinterferometer wordt in de verplaatsings mode gezet en telt 
in het metrische stelsel. Dit alles wordt bereikt door het dis
play de volgende string aan te bieden: 'Ml.728.8VL,5Rl.0P1.UM'. 
Deze wordt met behulp van de IEEE-488 routine SEND over de 
interfacebus naar de Hp 5528 toegestuurd. 

Het master-systeem kan ook worden 'genuld ' en weI door toezenden 
van de volgende string: '6A1A2A30'. Het telsysteem werkt dan in 
de extended resolutie en de teller krijgt een presetwaarde van 16 
telpulsen in eenheden van Lambda/40. Tevens wordt het 
foutenregister gewist (zie figuur 19). 
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2-NULLEN HP 5528 
3-NULLEN HP 5501 

STRING 5501: 
STRING 5528: 

'6A1A2A30' 
'M1,728.8UL,OP1,5R1,UM' 

DIT ZIJN DE STRINGS DIE M.B.U. DE 
IEEE-~88 ROUTINE SEND OP DE BUS 
WORDEN GEZET 

I 
AANROEPING UAN DE 
IEEE-~88 INTERFACE 

I 

Figuur 19: Het presetten van de laserinterferometers. 

Met de aanroep van de vierde optie van het hoofd-menu komt het 
programma in het metingen-menu. Vanuit dit menu kunnen de 
vergelijkingsmetingen, de tests van automatische compensatoren en 
de frequentiemetingen worden uitgevoerd. Als extra opties zijn de 
driftmeting en de VOL-correctie test aan dit menu toegevoegd. Uit 
het volgende flow-chart kan worden gehaald welke apparaten bij 
welke meting worden aangeroepen (zie figuur 20) . 

Het verplaatsen van de meetwagen is reeds besproken. De gegevens 
inname beperkt zich tot het verzamelen van de volgende gegevens: 
de datum. de tijd. de naam van de operator en de naam van de 
data-file van de meting die verricht gaat worden. Daarna worden 
deze gegevens opgeslagen en wordt de data-file aangemaakt waarin 
de meetwaarden worden opgeslagen. 

Het uitlezen van het master-systeem gebeurt door de volgende 
string op de bus te zetten: 'lA2A30' met behulp van de IEEE-488 
routine SEND. Het binnenhalen van de waarde in de computer 
gebeurt door van de routine ENTER gebruik te maken. Het uitlezen 
van de Hp 5528 komt neer op het uitlezen van de teller met behulp 
van de routine ENTER. Het uitlezen van de Hp 5526 gebeurt door 
van de I/O kaart gebruik te maken. Deze kaart heeft twee 8255 
ic's die uitgelezen kunnen worden door z'n poorten uit te lezen. 
De plaatsing van de cijfers in de poorten is als voIgt: 

PORTW[port1a] bevat de eenheden en de tientallen. 
PORTW[portlb] bevat de honderdtallen en de duizendtallen. 
PORTW[port1c) bevat de tienduizendtallen en honderdduizendtallen. 
PORTW[port2a] bevat de miIjoentallen en tienmiljoentallen. 
PORTW[port2b] bevat de honderdmiljoentallen en het foutenbyte. 
PORTW[port2c] is vrij. 
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Figuur 20: Flow-chart van het metingen-menu. 

Het uitlezen van het frequentiemeetsysteem verloopt ook via de 
IEEE-488 interface. De middelingstijd van het frequentiemeetsys
teem kan worden opgegeven vanuit het programma door het commando 
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GAl of GA2 of GA3 naar de teller te sturen. Hierna wordt met 
behulp van de routine ENTER de waarde van de teller in de 
computer binnen gehaald. Na het binnenhalen van de meetwaarden 
worden hier enkele statistische bewerkingen op uitgevoerd. Het 
gemiddelde, de standaardafwijking en de Allen Variance zijn te 
bepalen met dit programma. 

Er ZlJn metingen waarbij de refractometer is ingeschakeld. De 
refractometer wordt bedreven door een laser van het type Hp 5526 
of door het master-systeem. Het uitlezen van de refractometer 
gebeurt dus door het bijhorende lasersysteem uit te lezen. Beide 
systemen zijn reeds besproken. 

De vijfde optie van het hoofd-menu is het verwerken van de 
gegevens van het telsysteem. Het computerprogramma vraagt aan de 
operator de naam van de data-file welke uitgeprint dient te 
worden. Ais deze ingave correct is dan komt op het scherm het 
volgende keuze menu: 

1: Uitvoer van de meetwaarden. 
2: Uitvoer van de golflengte gecorrigeerde meetwaarden. 
3: Uitvoer van de golflengte en brekingsindex gecorrigeerde 

meetwaarden. 

Naar gelang de gemaakte keuze. bepaalt het programma een 
correctiefaktor voor de metingen volgens de formules die in het 
eerste hoofdstuk zijn vermeld. Deze formules corrigeren voor het 
verschil in de vacuumgolflengte en de door de fabrikant 
ingebrachte waarde voor de golflengte. Er is ook een correctie 
mogelijk voor het verschil in brekingsindex tussen de 
refractometer en de automatische compensator. De data van de te 
testen laser wordt met de correctiefaktor vermenigvuldigd en 
samen met de waarden voor het master-systeem naar de printer 
uitgevoerd. Wanneer deze correcties zijn aangebracht dan moet het 
verschil tussen de beide lasersystemen binnen de gestelde 
nauwkeurigheid liggen wil het te testen systeem worden 
goedgekeurd (zie figuur 21) . 

Het hoofd-menu geeft de operator tevens de mogelijkheid om 
grafieken van de vergelijking te maken. De grafieken geven het 
verschil van de te testen laser ten opzichte van het master
systeem uitgezet tegen de verplaatsing. Met de aanroep van deze 
(zesde) optie moet weer de naam van de gewenste data-file worden 
ingegeven. Na een correcte ingave komt het volgende menu OP het 
scherm: 

1: Grafiek van verschil master-systeem 
2: Grafiek van verschil master-systeem 

terugweg. 
3: Quit. terug naar hoofd-menu. 

te testen laser heenweg. 
te testen laser 

Na een keuze gemaakt te hebben worden de data van de floppy-disk 
gelezen en wordt de grafiek op het beeldscherm (en op printerpa
pier) weergegeven (zie figuur 22). 
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IS-VERWERKING TELSYSTEEM 

i 

DATA-FILE INGEVEN 

I 

VERWERKINGS-MENU 

-UITVOER MEETWAARDEN 
-UITUOER GOLFLENGTE GECORRIGEERDE 

MEETWAARDEN 
-UITVOER GOLFLENGTE EN BREKINGSINDEX 

GECORRIGEERDE MEETWAARDEN 
, 

, 
SEPALING VAN DE CORRECTIEFAKTOR 

I 

LEES DE DATA VAN DE INGEGEUEN FILE 

UITUOER NAAR DE PRINTER 

Figuur 21: Flow-chart van de verwerking van gegevens van de 
vergelijkingsmeting. 
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6-MAKEN VAN BRAFIEKEN . 

DATA-FILE INGEVEN 

GRAFIEKEN-MENU 

-GRAFIEK VERSCHIL MASTER-TE TESTEN LASER HEENWEG 
-GRAFIEK VERSCHIL MASTER-TE TESTEN LASER TERUGWEG 
-TERUG NAAR HOOFDMENU 

, 
LEES DE DATA VAN DE INBEBEVEN FILE 

• 
UITVOER NAAR DE PRINTER 

Figuur 22: Flow-chart van het maken van grafieken. 

De zevende optie biedt de mogelijkheid om de binnen gehaalde 
gegevens van de frequentiemeting te verwerken. Op de eerste 
plaats worden van aIle uitgevoerde metingen. het gemiddelde, de 
standaard afwijking en de hoeveelheid samples per meting 
uitgevoerd naar de printer. Daarna vraagt het computerprogramma 
de files met welke het algemeen gemiddelde frequentieverschil 
berekend kan gaan worden. Vervolgens moet aan het programma de 
ingestelde frequentie dip van de He-Ne-J2-1aser ingevoerd worden. 
Het programma bezit de bijbehorende frequentiewaarden. Hierna kan 
het programma de absolute frequentie van de te testen laser 
berekenen. Met deze absolute frequentie wordt dan met behulp van 
de lichtsnelheid de vacuumgolflengte van de laserlichtbron 
berekend. Deze laatste waarde wordt dan op de printer uitgegeven. 

Ook kan de Allen Variance worden berekend voor t-0.1. 1, 10, 100 
en 1000 seconden. Dit gebeurt uit een reeks waarnemingen zoals 
onder 2.2. beschreven. De reeks waarnemingen kan worden 
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Het computerprogramma heeft als laatste optie het wissen van een 
file. Van deze optie kan gebruik worden gemaakt wanneer zou 
blijken dat er een meting niet goed is gegaan. 
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Hoofdstuk 4 

De kalibraties ~ meetresultaten. 

In dit hoofdstuk zullen van de kalibraties meetresultaten worden 
gegeven. Van elke meting wordt de bereikbare nauwkeurigheid 
behandeld. alsmede de invloeden die de nauwkeurigheid 
beinvloeden. 

4.1 Kalibratie laserlichtbronnen. 

Achtereenvolgens worden behandeld: 
1: De inschakelverschijnselen. 
2: De stabiliteitsmeting. 
3: De reproduceerbaarheid. 
4: De nauwkeurigheid en de invloeden hierop. 

ad 11 De inschakelverschijnselen. 
Het inschakelgedrag van de te testen laser wordt gemeten door het 
frequentie verschil na een DA conversie aan een x-t recorder toe 
te voeren. Er wordt vanuit gegaan dat de He-Ne-J2-1aser een 
frequentie fluctuatie heeft die verwaarloosbaar is ten opzichte 
van de te testen laser. Met de computer kan. over een periode van 
enkele uren. de inschakelverschijnselen worden gevolgd. Het 
frequentiemeetsysteem wordt om de 10 seconden uitgelezen en dit 
wordt opgeslagen OP de floppy-disk. Van deze reeks getallen kan 
een grafiek worden gemaakt. Uitgezet wordt de verschilfrequentie 
tegen de tijd. Deze mogelijkheid kan in het programma worden 
aangeroepen onder de optie frequentiemeting. 

ad ~ De stabiliteitsmetin9. 
Uit de vele stabiliteitsmetingen die in het laboratorium zijn 
verricht. blijkt dat de golflengtestabiliteit van de lasers in de 
orde grootte lE-09 < df/f ( lE-07 ligt. De stabiliteit valt uit 
de grafiek van de vorige meting af te leiden (na de inschakelver
schijnselen) , maar hij is ook te berekenen. Nadat de 
laserlichtbron gestabiliseerd is, wordt namelijk de 
verschilfrequentie van de laser ten opzichte van de He-Ne-J2-
laser bepaald. Uit de hoeveelheid genomen samples is een 
gemiddelde en een standaardafwijking te bepalen. De 
standaardafwijking geeft de operator informatie over de 
stabiliteit van de laserlichtbron. Een andere manier om de 
stabiliteit te bepalen (voornamelijk drift effecten waarnemen) is 
door de Allen Variance te bepalen van 0.1, 1, 10. 100 en 1000 
seconden. Vanuit het programma kan deze optie worden aangeroepen 
via de optie frequentiemeting. 

ad 3)De reproduceerbaarheid van de laserlichtbron. 
De volgende tabel (fig. 24) geeft een reeks stabiliteitsmetingen. 
met de eerder genoemde laserlichtbron. In de tabel staat het 
gemiddelde van een meting 6f, de standaardafwijking SiDf), het 
aantal samples en de naam van het data-file. 

55 



FILE FREQ1.DTA 
Gegevens : frequentie meting \29-04-88\12:12\R.Muit\test 
Gemiddelde frequentie: 9.9999999916E+06 
Standaard afwijking 2.88E-02 
Aantal samples 200 

FILE : FREQ2.DTA 
Gegevens : frequentie meting \29-04-88\12:20\R.Muit\test 
Gemiddelde frequentie: 9.9999999858E+06 
Standaard afwijking 3.47E-02 
Aantal samples 200 

Figuur 24: Tabel van de files van eerder uitgevoerde metingen. 

Met behulp van (een deel) deze files is daarna de 
vacuumgolflengte te berekenen van deze bewuste laserlichtbron 
zoals beschreven in 1.1.3. De gebruikte files, het overall
frequentiegemiddelde ~f en de standaardafwijking S~) staan ook 
vermeld. 

Gebruikte files: A:\FREQ1.DTA 
A:\FREQ2.DTA 

Gemiddelde van deze files 9.9999999887E+06 
De standaardafwijking 4.12E-03 
De golflengte 6.32991164E-01 

Figuur 25: Tabel van de files met welke de vacuumgolflengte wordt 
bepaald. 

ad 4)De nauwkeurigheid van de meting en de invloeden QE die 
nauwkeurigheid. _ 
De nauwkeurigheid van de meting van 4-f wordt voornamelijk bepaald 
door het gedrag van de te controleren laserlichtbron, daar de 
stabiliteit en reproduceerbaarheid meestal een faktor 10 tot 100 
lager liggen dan deze van de He-Ne-J2 standaard lichtbron [SCH 
86] . De frequentie van de J2-dips bezitten een relatieve 
onnauwkeurigheid van d(f)/f - 6E-10 waardoor hier ook een limiet 
bestaat. Tenslotte kan de vacuumgolflengte niet beter berekend 
worden dan met een relatieve onnauwkeurigheid van 
d(Lambda)/Lambda = 1E-09 vanwege de bijdrage van de lichtsnelheid 
in vacuum [MET 84] . 
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4.2 De kalibratie van lasermeetsystemen. 

4.2.1 De kalibratie van het telsysteem. 
Deze kalibraties kunnen worden onderverdeeld in drie soorten 
kalibratie. Ze zijn aIle drie genoemd in het eerste hoofdstllk. Nu 
zal een voorbeeld volgen van een meting in de [mm.] mode met 
brekingsindexmeting. De te testen laserinterferometer is een Hp 
5528 systeem met een automatische compensator. Het master-systeem 
werkt met de refractometer. 

De figuren 26 en 27 geven een uitvoer op de printer van deze 
meting. In figuur 26 staan de door het programma binnengehaalde 
gegevens. In figuur 27 is voor de invloed van het golflengte 
verschil tussen de door de fabrikant ingebrachte waarde en de I 
werkelijke vacuumgolflengte, als mede voor het verschil in 
brekingsindex tussen de refractometer en de automatische 
compensator gecorrigeerd. Uit figuur 27 kan geconcludeerd worden 
dat het telsysteem van de te testen laser goed functioneert. 
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.•. -----..• -... _---_ ...... _._. -------.... -.-.-.-------... --.•.. -.--... -•.. ---•..•... _ .. _._----.. _--_ .. _._ ..•.. _._ ..... _ ..... -.. 
TERUGWEG\FILE :datal\5501 mm Mode, ReFractometer - 5528 mm Mode, AutoComp. 

terugweg: 1.000271091 ,729.0 ,728.6 
--_._-------_ .. __ .. _ .... _----- --.-... - ...... --.... ----..... -... -----.. --~----. 

TUE-Laser Cmm. J ProeF-laser Cmm.J Uerschil Cmm.J 
---_ .. __ .. - - ... -~ ...... ,.----..... -. --_ .. _--

1 0.00000 0.00000 0,00000 
2 98.18683 98. 1868Li -0.00001 
3 196.63327 196.63317 0.00010 
'1 295.05902 295.05886 0.00016 
5 393.66827 393.66811 0.00015 
6 "192.03019 "192.0300Y: 0,00015 
7 590.28680 590.28653 0.00027 
8 688.81511 688.81"183 0.00028 
9 787.36697 787.35659 0.00038 
10 886.18171 886.1813Y: 0.00037 
11 981-!.57775 98Y:.67733 0.000,,*2 
12 1083.33281-! 1083.332Y:2 0.00OY:2 
13 1181.29706 1181.29659 0.000,,*7 
1 Y:. 1279."12681-! 1279.Li2629 0.00055 
15 1376.96972 1376.36513 0.00059 
16 1"17"1."13098 1"17Y:."13033 0.00065 
17 1572.37237 1572.37171 0.00065 
16 1670.20132 1670.20051 0.00071 
19 1767.98756 1767.98683 0.00073 
20 1865.Y:6351 1865."16277 0.0007'1 
21 1963.09921 1953.09839 0.00082 
22 2060.81513 2060.81827 0.00086 
23 2158.77161 2158.77067 O.OOOSY: 
2"* 2257.25'122 2257.25327 0.00095 
25 2355.57503 2355.57501 0.00102 
26 2"15Y:.067Li"1 2"15Y:.066"10 0.0010Li 
27 2552.70282 2552.70175 0.00107 
28 2651.7"1562 2651.7LiLiLi9 0.00113 
29 2750.8"1100 2750.83986 O.OOllLi 
30 2850.22200 2850.22077 0.00123 
31 29"19.78228 29"19.78102 0.00126 

Figuur 26: De meetwaarden en een grafiek van de verschillen. 
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- .... ---.-.~~-~ .. -.. ----.-,---,-.. -..... ----.. -.... -.. - .... - .•. -_ ... ,.,', ., .... --.. _-_ .. _-_ .... -_. __ .. _ .. _ ..• _._-_ .... __ .. _ ..... . 
TERUGWEG\FILE :datal\5501 mm Mode, Refractometer - 5528 mm Mode, AutoComp. 

terugweg: 1.000271091 ,729.0 ,728.6 

--,---------"~---. 

TUE-Laser [mm.J 

1 0.00000 
2 98.18683 
3 196.63327 
"i 295.05902 
5 393.66827 
6 Lf92.03019 
7 590.28680 
8 688.81511 
9 787.36697 
10 886.18171 
11 98Lf.67775 
12 l083.3328Lf 
13 1181.29706 
lLf 1279.Lf268Lf 
15 1376.96972 
16 1Lf7Lf.Lf3098 
17 1572.37237 
18 1670.20132 
19 1767.98756 
20 !t;55. '-16351 
21 1963.09921 
22 2060.81913 
23 2158.77161 
2Lf 2257.25Lf22 
25 2355.57603 
25 2Lf5Lf.067LfLf 
27 2552.70282 
28 2651.7Lf562 
29 2750.8Lf100 
30 2850.22200 
31 29"!9.78228 

I 

1"3 

---"-- --_._,,---_._---' 
Uerschil [mm.J Proef-laser [mm.J 

0.00000 
98.18688 
196.63325 
295.05898 
393.66827 
"!92.0302"! 
590.28678 
688.81512 
787.36692 
886.18171 
98"!.6777Lf 
1083.33287 
1181.29708 
1279."!2682 
1376.96970 
1"!7"!."!309"! 
1572.37236 
1670.20130 
1767.98757 
1865."!6355 
1963.09921 
2060.81913 
2158.77157 
2257.25Lf21 
2355.57599 
2"!5Lf.067"!2 
2552.70281 
2651.7"!559 
2750.8LflOO 
2850.22196 
29Lf9.78225 

i 
1.37 

i. f 
2,31 

u.uuuuu 
-u.00005 
0.Ouuu2 
u.uuuu"i 
-0.00000 
-u.uuuu5 
0.00003 
-0.00000 
0.00005 
0.00001 
0.00002 
-0.00003 
-0.00002 
0.00001 
0.00002 
0.00003 
0.00000 
u.uuuu2 
-0.00001 
-O.OOOOLf 
0.00001 
0.00001 
0.00005 
0.00001 
O.OOOOLf 
0.00002 
0.00001 
0.00003 
-0.00000 
O.uOOOLf 
0.00003 

= . ~ .fell, ' 

Figuur 27: De veer gelflengte en brekingsindex 
gecerrigeerde meetwaarden. 

verschi 1 
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4.2.2 De meting van de drift van de te testen laser. 
Door de automatisering is het nu mogelijk om de nulpuntsdrift 
over een periode van vele dagen te volgen. De meetopstelling is 
in 1.2.3 besproken. Er wordt om het uur een uitlezing genomen van 
beide lasermeetsystemen. En er wordt na afloop een grafiek van 
het verschil tussen de beide systemen gemaakt. De drift van het 
master-systeem is verwaarloosbaar zoals in een aparte meting is 
vastgeste Id .. 

4.2.3 De VOL-correctie verwerking. 
Deze test dient om het rekengebeuren van de laserinterferometer 
te testen met betrekking tot de verwerking van de VOL-faktor. De 
test is beschreven in 1.2.3. In de volgende tabel is een 
automatische meting van die test uitgezet. Met behulp van de 
formule voor correctie van verschil in golflengte en 
brekingsindex is daarna te controleren of het rekengedeelte van 
de laserinterferometer goed werkt. Deze formule zal nu iets 
anders worden benaderd. 
V~~r de verplaatsing L geldt: 

K '* Lambda K '* Lambda )/{ VOL 
L - ---------- -----) L - ------------------

40 '* n 40 

met K is constant geldt dan: 
d(L)/L - d(Lambda)/Lambda + deVOLl/VOL 
dCLambda)/Lambda is voor deze laser 1.8E-07 

Deze formule moet worden toegepast op de verkregen waarden en 
moet binnen 5E-08 goed zijn (vergelijkingsmeting). Het verschil 
tussen d(L)/L en deVOLl/VOL met in achtname van de waarde 1.8E-07 
voor d(Lambda)/Lambda is als vierde kolom in de tabel opgenomen 

-----------------------------------------------------------
VOL-faktor gemeten met refractometer: 727.5 

VOL-faktor TUE-laser Test-laser Verschil 
---------- --------- ---------- --------
700 1000.06294 1000.03558 3.0E-08 
710 1000.06293 1000.04558 2.4E-08 
720 1000.06293 1000.05558 2.7E-08 
730 1000.06289 1000.06557 8E-I0 
740 1000.06289 1000.07556 1.4E-08 
750 1000.06286 1000.08552 5.0E-08 
760 1000.06286 1000.09552 3.1E-08 
770 1000.06286 1000.10552 3.4E-08 
780 1000.06285 1000.11553 1.7E-08 
790 1000.06285 1000:12553 2.1E-08 
800 1000.06283 1000.13552 1.4E-08 
810 1000.06283 1000.14552 1.7E-08 
820 1000.06282 1000.15551 2.1E-08 
830 1000.06282 1000.16551 2.4E-08 
840 1000.06280 1000.17551 7.7E-09 
850 1000.06280 1000.18550 2.1E-08 
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Figuur 28: Tabel van de VOL-correctie test. TUE-Iaser tegen een 
proef-Iaser. De proef-Iaser kreeg een wisselende 
waarde voor de VOL-faktor. 

4.2.4 De totale test. 
Bij de totale test wordt de laserinterferometer als compleet 
werkend geheel getest. De automatische compensator wordt 
aangesloten op het te testen systeem en het master-systeem werkt 
met de brekingsindexwaarde gemeten met de refractometer. 

De foutenbronnen die een invloed kunnen hebben op de 
nauwkeurigheid van de vergelijkingsmeting zijn als voigt onder te 
verde len: 
-Invloed van de stabiliteit van de golflengte van het master

systeem d(L)/L - d(Lambda)/Lambda (- lE-08. 
-Uitlijnfouten in beide meetsystemen als gevolg van het feit dat 

de meetrichting van de laserinterferometer een hoek ~ maakt met 
de verplaatsingsrichting. De afwijking is een cosinusfout: 

dL - L * 
2 

De cosinusfout kan door een goede uitlijning en een goede 
rechtgeleiding worden geminimaliseerd. 

Wanneer de uitlijningsfout OP 3 meter O.S rom is. dan komt dit 
over een met een fout d(L)max. van 0.08 um 

-Trillingen van buiten het systeem kunnen voor grote problemen 
zorgen, deze invloeden worden geminimaliseerd door de 'driemeter 
rechtgeleiding' in vier trekveren OP te hangen. 

-De onnauwkeurigheid van de refractometer. Deze is afhankelijk 
van de resolutie van de laserinterferometer. 
Wanneer het master-systeem de refractometer van licht voorziet 
dan is de onnauwkeurigheid d(n)/n (- 7E-08 (resolutie refracto
meter - 4E-08 en een onnauwkeurigheid van SE-08). In de hoogste 
resolutie (met HpSS26) wordt deze onnauwkeurigheid op SE-08 
geschat [SCH 86]. 

4.3 De kalibratie ~ ~ automatische compensator met behulp van 
de refractometer. 

Deze meting is relatief eenvoudig. In een speciale opstelling 
wordt de brekingsindex door zowel de refractometer als de 
automatische compensator bepaald. Tevens worden aIle losse 
sensoren die een bijdrage leveren aan de brekingsindex 
uitgelezen. Dit laatste dient om de afzonderlijke invloeden van 
deze sensoren te bepalen. 
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De reproduceerbaarheid van deze meting is ook van belang. De 
metingen worden over een aantal dagen verspreid om een zo groot 
mogelijke range in brekingsindexvariaties te krijgen. 

De nauwkeurigheid van deze metingen is afhankelijk van de soort 
laserinterferometer die op de opstelling staat. Geschat wordt dat 
de onnauwkeurigheid van de refractometer op 5E-OS ligt voor de 
Hp5526 (resolutie van 3.SE-09 in de brekingsindex) en op 7E-OS 
voor de Hp5501 (resolutie van 3.SE-OS) . 
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Hoofdstuk ~ 

De invloed van restgassen QE de brekingsindex. 

In hoofdstuk 2 (2.3) is al gememoreerd dat restgassen en dampen 
een grote invloed op de brekingsindex kunnen hebben. Aan die 
invloed is in de afstudeerfase ook aandacht geschonken. We zullen 
achtereenvolgens behandelen: de bekende resultaten uit de 
literatuur en de proeven die zijn uitgevoerd met veel gebruikte 
stoffen. waarvan nagenoeg geen informatie in de literatuur is te 
vinden. 

S.l Bekende resultaten. 
In de literatuur [LAN 62] zijn de brekingsindices (n-l) (PO. TO) 
voor een aantal gassen en dampen gegeven als functie van de druk. 
temperatuur en golflengte. De situatie bij standaard 
omstandigheden in de geometrische meettechniek. P - lE+OS N/mA2 
en T - 20 graden Celsius. kan daaruit berekend worden via 
eenvoudige correcties volgens: 

d(n-l) (Lambda) - (n-l) (PO. TO) * (d(P)/PO - d(T)/TO) 

Komen concentraties van deze stoffen voor 
beinvloeden ze de brekingsindex van de lucht 
golflengte. De veranderingen veroorzaakt door 
te berekenen met [SCH 86] : 

in de lucht dan 
voor de gebruikte 
deze stoffen zijn 

( (n-l)xi (n-l)s ) 
(d(n-l)sx/n)i - dn/n - ------------------------- * dCxi 

met: 
(n-l)sx 

(n-l)xi 

(n-l)s 
Cxi 

--
--

n 

de voor de aanwezigheid van andere gassen en dampen 
gecorrigeerde standaardwaarde. 
de standaardbrekingsindex van de stoffen i bij 
P-l.013EOS Pa en T-lS graden. 
de brekingsindex van standaardlucht. 
de concentratie van de stof i in volumefracties. Voor 
C02 geldt Cxi - C02 - 0.0003. 

Voor een aantal dampen en gassen is in figuur 29 de brekingsindex 
(n-l)s onder standaard condities en de benodigde concentratie in 
de lucht (in ppm.) voor een variatie d(n)/n - lE-07. 
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stof 

Lucht 
Koolmonoxide 
Kooldioxide 
Zwaveldioxide 
Ammoniak 

Methaan 
Propaan 
Butaan 
Pentaan 
Oktaan 

Benzol 
Ethanol. alcohol 
Aceton 
Chloroform 

(n-1)*lE06 voor 
T - 20 Grd.Celsius 
p - 1.013*lE05 Pa 
Lambda a O.63299*lE-06 

271.5 
311. 8 
417.2 
623.4 
352.2 

410.3 
1022.3 
1286.3 
1660 
2300 

1577 
809 

1016.3 
1340.1 

Concentratie 
voor dn/n = 1E-07 

[ppm) 

2480 
686 
284 

1240 

721 
133 

99 
72 
49 • 

77 
186 • 
134 • 

94 

Figuur 29: Tabel met standaard waarden voor de brekingsindex van 
verschillende stoffen. 

De boven genoemde stoffen zijn de enige in de literatuur bekendet ~ . 
brekingsindices voor gassen en dampen. 

Daar tijdens de onderzoeken in het eigen laboratorium ook van de 
zijde van de industrie (Philips machine fabriek) belangstelling 
voor de invloed van stoffen op de brekingsindex werd getoond zijn 
in het eigen laboratorium en in de industrie rondom een precisie
bewerkingsmachine luchtmonsters genomen. Deze zijn geanalyseerd 
met behulp van gaschromatografie. De resutaten staan in figuur 
30. 

TUE Philips Philips 

Kooldioxide 472 586 572 
Koolmonoxide <4 <4 <4 
Methaan 5 4 4 

Ethaan <0.1 <0.1 <0.1 
Etheen <0.2 <0.2 <0.2 
Ethyn <0.4 <0.4 <0.4 
Propaan <0.1 < 0.1 <0.1 
Propeen <0.3 <0.3 <0.3 
Butaan <0.2 <0.2 <0.2 
i-Butaan <0.2 <0.2 <0.2 
1-Buteen <0.2 <0.2 <0.2 
2-Butenen <0.2 <0.2 < 0.2 
Pentaan <0.2 <0.2 <0.2 
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i-Pentaan 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
m/p-Xyleen 
o-Xyleen 

<0.2 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.2 

<0.2 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.2 

<0.2 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.2 

Figuur 30: Resultaat van gaschromatografie van samples uit de 
het laboratorium en de industrie. 

Uit deze analyse blijkt dat geen grote concentraties invloedrijke 
stoffen. behoudens C02, gemeten zijn. Opgemerkt dient te worden 
dat bij gaschromatografie echter niet op aIle stoffen kon worden 
geanalyseerd die mogelijk van invloed konden zijn. Om toch deze 
invloeden enigzins te kunnen vaststellen is een voorlopige 
meetopstelling gebouwd waarbij lucht vermengd met damp van enige 
stoffen in de refractometer werd gebracht en de brekingsindex 
variatie werd gemeten. 

5.2 Voorlopige meetopstelling ter bestudering van de invloed van 
dampen en gassen 2E de brekingsindex in de lucht. 
De meetopstelling voor de brekingsindexmeting wordt hiertoe 
aangesloten op een voorraadvat waarin de vloeistof kan worden 
gebracht waarvan de invloed bestudeerd dient te worden. Nadat de 
refractometer vanuit de vacuum situatie belucht is en de 
brekingsindex van lucht daarin bepaald, wordt daarna in het 
voorraadvat lucht vermengd met damp van de betreffende stof 
waarvan men de invloed wil bepalen. De brekingsindex wordt nu 
bepaald afhankelijk van de afzuighoogte boven het vloeistof 
oppervlak. Een schema van de opstelling is in figuur 31 
weergegeven terwijl op de foto 6 de meetopstelling te zien geeft 
zoals deze practisch is gerealiseerd. 

De hoogte boven het vloeistofoppervlak waar het lucht-dampmengsel 
werd gemeten via doorleiden in de refractometer bedroegen 
respectievelijk 3. 9 en 15 cm. Er zijn een aantal metingen 
verricht aan dampen van vluchtige stoffen die nogal eens 
voorkomen in meetruimten in industriele omgevingen terwijl 
daarnaast de invloed van enige dampen van vloeistoffen, gebruikt 
bij precisie-bewerkingsmachines. ZlJn geanalyseerd. V~~r de 
vluchtige stoffen is de invloed van aceton. wasbenzine en alcohol 
geanalyseerd en voor wat betreft de vloeistoffen bij 
bewerkingsmachines waren dat petroleum. olie Philips L1 (Mobil, 
velocite 3) . De olie Philips L1 wordt gebruikt als 
smeernevelolie. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in 
de figuren 32 tim 36. 
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Foto 6: De meetopstelling voor de bepaling van de invloed van 
enkele dampen op de brekingsindex in de lucht. 

.3 
( 
I 

\ 

( '1 

~--+ __ ---J 

I I 
L'£_I 6 6 

Figuur 31: Een schets van de meetopstelling v~~r de bepaling van 
de invloed van enkele dampen op de brekingsindex in de 
lucht. 

1. Laserinterferometer Hp5526. 
2. Refractometer. 
3. Voorraadvat. 
4. Afvoerkanalen 3, 9 en 15 cm. 
5. Te testen vloeistof. 
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6. Lucht/damp toevoerkanaa 1 . 
7. Barometer. 
S. C02 grafiek. 
9. Temperatuurskast. 
10. Vochtigheidsmeter. 



In figuur 32 is het beeld geschetst van de invloed van acetondamp 
gemengd met lucht op de meethoogtes 3, 9 en 15 cm. boven het 
vloeistofoppervlak. Zelfs op een hoogte van 15 cm. boven het 
vloeistofoppervlak is de relatieve invloed op de brekingsindex 
nog 1.6E-05 wat overeenkomt met een relatieve systematische 
afwijking bij lengtemetingen van d{L)/L K 1.6E-05! 

In de figuren 33 en 34 zijn de resultaten voor alcohol- en 
wasbenzinedamp weergegeven. Deze vertonen een vergelijkbaar 
gedrag wat eveneens signifikante waarden te zien geeft. De 
conclusie voor deze stoffen moet zijn dat de invloed van de damp 
op de brekingsindex zeer groot is. zoals overigens ook al 
aangegeven is in figuur 29. zodat gesteld moet worden dat in de 
buurt van interferomtrische metingen deze vloeistoffen niet 
gebruikt dienen te worden. 

V~~r het gebruik van petroleum en de olie Philips Ll is gebleken 
dat de invloeden duidelijk lager, hoewel toch nog signifikant 
zijn. De figuren 35 en 36 geven hier de resultaten waarbij in 
figuur 36 een zekere tijd lucht gemengd met oliedamp is 
toegelaten en daarna weer aIleen lucht. De oude toestand herstelt 
zich dan weer binnen de meetnauwkeurigheid. De conclusie is hier 
dat de invloed van petroleum en oliedampen duidelijk Minder groot 
is dan die van vluchtige stoffen maar voor nauwkeurige metingen 
toch meegenomen dient te worden. 
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Figuur 32: De invloed van acetondamp op de brekingsindex in de 
meetopstelling. 
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Figuur 33: De invloed van alcoholdamp OP de brekingsindex in de 
meetopstelling. 
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Figuur 34: De invloed van wasbenzinedamp op de brekingsindex in 
de meetopstelling. 
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Figuur 35: De invloed van petroleumdamp OP de brekingsindex in 
de meetopstelling. Op een hoogte van 0.5 em boven het 
vloeistofoppervlak afgezogen. 
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Figuur 36: De invloed van oliedamp Philips L1 op de brekingsindex 
in de meetopstelling. Een reprodueeerbaarheidsmeting. 
Op een hoogte van 0.5 em boven het vloeistofoppervlak 
afgezogen. 
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Hoofdstuk ~ 

Conclusies en aanbevelingen. 

Aan de opdracht: de automatisering en modificatie van een 
kalibratieopstelling voor laserinterferometers is in deze 
afstudeerfase voldaan. Met de ontwikkelde interfacing en soft
ware kunnen nu de volgende kalibraties automatisch verlopen: 

-de kalibratie van laserlichtbronnen 
-de kalibratie van het telsysteem van een lasermeetsysteem 
-de kalibratie van de automatische compensator van die 
meetsystemen. 

V~~r elk van deze metingen is een gegevens verwerking en een 
uitvoer naar de printer mogelijk. 

De refractometer is in deze afstudeerfase geintegreerd in de 
vergelijkingsmeetopstelling voor laserinterferometers. Een 
volledige integratie is tot stand gekomen door de refractometer 
van laserlicht te voorzien dat uitgekoppeld wordt van de 
laserbron uit de vergelijkingsmeetopstelling. Een toepassing 
hiervan wordt nu ook bij Philips ingebouwd in een 
kalibratieopstelling voor meetsystemen van deze firma. 

V~~r precisiemetingen aan de brekingsindex m.b.v. de 
refractometer kan ook een Hewlett Packard Hp5526 laserinterfero
metersysteem worden ingeschakeld. 

Naast de automatisering van de kalibratieopstelling is er 
onderzoek verricht naar de invloed van dampen en gassen op de 
brekingsindex in de lucht. Uit deze metingen kan geconcludeerd 
worden dat het gebruik van vluchtige stoffen en de aanwezigheid 
van oliedampen in de buurt van interferometrische metingen is af 
te raden, daar de invloed zeer groot is. 

Aanbevolen wordt deze proeven met dampen en gassen in een 
op te starten onderzoek uitgebreider uit te voeren 
verschillende conditi~s. 
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