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Symbolenlijst
[m

2

Am

[m

2

b

[m]

breedte

C

[Nom-I]

veerstijtheid

cp

[Jokg-loK I]

specifieke warmte

D

[m]

kogeldiameter

d

[m]

dikte

E

[Nom-2]

A

]

oppervlakte

]

oppervlakte meetopstelling

2

elasticiteitsmodulus

Er

[Nom-

F

[N]

veerkracht

h

[m]

hoogte

Imax

[W om- 2]

maximale intensiteit

Imin

[W·m-2]

minimale intensiteit

L

[m]

lengte specimen (eindmaat)

LT

[m]

lengte specimen (eindmaat) bij temperatuur T

M

[-],3x3

transformatiematrix

Msp

[-],3x3

transformatiematrix vlakke spiegel

kit

[-],3x3

transformatiematrix tripelspiegel

n

[- ]

brekingsindex

P..

[-],3x3

transformatiematrix p-bundel

Q

[J]

toe te voeren energie

R

[m]

kromtestraal

R

[-],3x3

rotatiematrix

S.

[-],3x3

transformatiematrix s-bundel

T

[0C], [K]

temperatuur

Tg

[0C], [K]

temperatuurgebied

Ti

[0C], [K]

binnentemperatuur

Tm

[0C], [K]

gemiddelde temperatuur

To

[0C], [K]

buitentemperatuur

]

gereduceerde elasticiteitsmodulus
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Tx

[OCorn- l ]

ternperatuurgradient in x-riehting

Ty

[OCorn- l ]

ternperatuurgradient in y-riehting

Tz

[OCorn- l ]

ternperatuurgradient in z-riehting

oT

[0C], [K]

ternperatuur (on)nauwkeurigheid

t1T

[0C], [K]

ternperatuur interval

o(t1T)

[0C], [K]

ternperatuur interval (on)nauwkeurigheid

Uz

[rn]

zakking in z-riehting

V

[%]

ziehtbaarheid

x

[-],[rn]

eoordinaat in earthesiseh assenstelsel

y

[-],[rn]

eoordinaat in earthesiseh assenstelsel

z

[-],[rn]

eoordinaat in earthesiseh assenstelsel

a

[Oe l ], [K I ]

uitzettingseoeffieient

aT

[Oe l ], [K- I ]

rnornentane uitzettingseoefficient

-T

[Oe l ], [K I ]

gerniddelde uitzettingseoefficient tussen 0 [0C] en T

-T,

[Oe l ], [K I ]

gerniddelde uitzettingseoeffieient tussen T] en T2

[OC- I ], [K I]

(on)nauwkeurigheid van a tgv lengterneting
(on)nauwkeurigheid van a tgv verlengingsrneting

J3

[Oe l ], [K I ]
[Oe l], [K I ]
[Oe l ], [K I]

Yz

[rad]

rotatie om de z-as

0

[rn]

indrukking

0;

[rn]

isolatiedikte

A

[rn]

golflengte

Ath

[Worn-loKI]

warmtegeleidingseoeffieient

e

[rad]

verstoringshoek

~

[rad]

verstoringshoek

to

[-]

tevredenheidsfaetor tijdens onderzoek

<I>

[W]

warmtestroorn

\j1

[rad]

verstoringshoek

ao
a

2
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t1aL,
t1aM
t1at.T

(on)nauwkeurigheid van a tgv ternperatuurmeting
uitzettingseoeffieient
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Opdrachtsomschrijving
De uitzettingscoefficient is een belangrijke materiaalgrootheid. Bij het ontwerp van
(precisie-)machines moet vaak veeI aandacht besteed worden aan lengteveranderingen ten gevolge van temperatuurvariaties.
Eindmaten worden gekalibreerd volgens [Din861] bij een standaardtemperatuur van
20 [0C]. Voor het gebruik van eindmaten bij een andere temperatuur is een nauwkeurig bekende uitzettingscoefficient van de eindmaat gewenst, zodat een lengtecorrectie
toegepast kan worden bij afwijkende meettemperaturen.
Ret doel van deze onderzoeksopdracht is een studie te doen naar de ontwikkeling van
een meetapparaat voor de bepaling van de uitzettingscoefficient van eindmaten, een
dilatometer. Deze dilatometer moet voldoen aan de volgende eisen:
• geschikt voor eindmaten van 50 tot 500 mm
• onnauwkeurigheid in uitzettingscoefficientmeting van maximaal 5.10- [OC I ]
8
I
• resolutie in uitzettingscoefficientmeting van maximaal 1.10- [OC ]
8

• temperatuurbereik van 10 [0C] tot 30 [0C]
Ret meetinstrument is in eerste plaats bedoeld voor het meten van sets (stalen) eindmaten, maar dient oak geschikt te zijn om metingen te verrichten aan speciaaleindmaten met lage uitzettingscoefficienten (a.~5·1 0-8 [oC-I]).
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Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de definities van uitzettingscoefficienten en een afwijkingenanalyse voor een ordegroottebepaling van de meetnauwkeurigheden en is daarmee
van belang voor het beoordelen van de literatuurbespreking in het volgende hoofdstuk.

1.1

Definities uitzettingscoefficienten
Meetwaarden van thermische uitzettingsproeven worden in het algemeen op 3 manieren weergegeven;
• de relatieve lengteverandering AL ten opzichte van de lengte Lo bij 0 [0C]
L

(of20 [DC])
• de uitzettingscoefficient bij temperatuur T [0C], aT
• de gemiddelde uitzettingscoefficient tussen 0 [0C] (of 20 [DC]) en T [0C],

a;; (ofaro)
De uitzettingscoefficient van een specimen met lengte L bij temperatuur Tis als voigt
gedefinieerd:
I dL

2

3

aT =--=a+bT+cT +dT +...

LdT

De gemiddelde uitzettingscoefficient

fif;

1.1

kan, als

a-To = -I - ( LT-Lo)
LoT

1.2

met Lo de lengte bij 0 [0C] en L T de lengte bij T [0C], berekend worden uit aT:

1.3
omdat Lr:::.Lo geldt voor

fif; :
1.4

Op deze wijze kunnen de factoren voor de gemiddelde uitzettingscoefficient ( fif;) berekend worden uit de factoren van de uitzettingscoefficient ( aT).
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De gemiddelde uitzettingscoefficient tussen twee temperaturen TI en T2 (TI <T2 ) kan
bepaald worden met

1.5
of in polynoomvorm

1.6
De gemiddelde temperatuur Tm en het temperatuurinterval.1Tkunnen worden gedefinieerd als
Tm

=Hl1 +12)

1.7

.1T = 12-11

en vergelijking 1.6 wordt nu omgeschreven met bovenstaande parameters tot

0::'2 =a+bTm +cTn/+dTm3 +'O +...
2
2
'0 = Ii c.1T -td.1T T",
I

1.8

'0 is het verschil tussen de gemeten waarde van de gemiddelde uitzettingscoefficient
en de waarde van aT bij de gemiddelde temperatuur Tm•
Ais de gemiddelde uitzettingscoefficient wordt bepaald over een aantal gelijke temperatuurintervallen (.11), kunnen met de meetwaarden de factoren van de volgende polynoomfunctie bepaald worden:

a~:

= A + BTm + CTm2 + DTm3 +...

1.9

De factoren uit vergelijking 1.8 zijn afte leiden:
a=

A-A C.1T2

c=C

b= B-tD.1T

2

1.10

d=D

Bovenstaande uitdrukkingen zijn uitgewerkt voor de eerste vier polynoomfactoren.
Veelal zijn maar twee of drie factoren nodig, afhankelijk van het materiaal en het
temperatuurinterval waarvoor de polynoom benodigd is.
Voor veel aspecten van metingen is het niet van belang of er sprake is van a T of cr:~ ,
daar wordt volstaan met de aanduiding a voor een uitzettingscoefficient.
I

De eenheid van de uitzettingscoefficient is [Oe I ] of [K ]. Alhoewel deze eenheden
equivalent zijn, is er toch een verschil in gebruik aan te geven. Proefnemingen en gepubliceerde meetdata zijn ruwweg in twee groepen te onderscheiden, nl.:
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•

in het meetgebied rond 'kamertemperatuur', van ca. 0 [0C] tot 200 [0C]. Voor deze
1
groep is het gangbaar de eenheid [OC ] te gebruiken

•

aIle andere. Zowel bij lage temperaturen en hoge temperaturen is het gangbaar de
1
eenheid [K ] te gebruiken.

Het verschil in gebruik van eenheid [0C] of [K] voor temperatuur is analoog aan die
van de uitzettingscoefficient, zij het dat het verschil in gebruik minder duidelijk is. In
dit werk worden de eenheden waar van toepassing uit de publicaties overgenomen,
verder gebruiken we de eenheden overeenkomstig bovenstaande bevindingen.

1.2

Afwijkingenanalyse
In de vorige paragraafwerd de uitzettingscoefficient gedefinieerd volgens

a

1 dL
L dT

---

T -

Stel a:r=constant in een temperatuurinterval !:J.T. De fout in de bepaling van aT kan
worden berekend met
oaT _

oL

o(!:J.T) o(M)

1.11

--------+-aT
L
!:J.T
M
en wordt veelal op de volgende manier weergegeven:

=_(OL + o(!:J.T)) a

oa
T

L

!:J.T

+.!- o(M)
T

L I1T

1.12

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat we de temperatuur- en lengteverandering meten.
Het afzonderlijk meten van twee (absolute) temperaturen en/oftwee lengtes leidt tot
een andere foutformule. Deze foutformule zal ongunstiger zijn, omdat bijv. in het geval dat er twee maal de lengte gemeten wordt de fout in de lengtemeting ook twee
maal zal bijdragen aan de fout in de uitzettingscoefficient.
Uit vergelijking 1.12 kan men concluderen dat de nauwkeurigheid van een dilatometer niet in een getal is te vangen; de nauwkeurigheid kan verhoogd worden door bijvoorbeeld het temperatuurinterval te vergroten.
We weten nog niet of er sprake is van onafhankelijke foutbronnen , en voor voorlopige afschatting van de foutbijdragen gebruiken we de volgende formule:

loaTI=lofl'laTI+lo~:l~TI+I~o~~)1
'-v---J

'--------v----'

'--y---J

!:J.a L

!:J.a 6.T

!:J.a 6.L

1.13

De geeiste nauwkeurigheid van oar is 5.10- 8 [OC· 1] , en als voorbeeld wordt de meest
ongunstige meetcombinatie berekend, te weten het kleinste specimen bij de grootste
ar·
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L=SO [mm]
a=10·10-6 [Oe- l ] (~astaal)
dT=S [0C]
De lengte L kan met een schroefmaat bepaald worden met een nauwkeurigheid van
0.01 [mm], daL=O.OI. 1O-3/S0· 10-3 10.10-6=2.10-9 [Oe- l ]. Een gekalibreerde eindmaat
klasse 2 heeft een maatnauwkeurigheid van ±(O.OS+O.OOI·L) 10-3 [mm], en dan
daL=0.2·1O-6/SO·IO-3·10·1O-6=4·1O- 11 [eel].
Ais we stellen dat da,n=da~L=2.10-8 [eel], dan vinden we:

o(dT) = dat:.T"dT = 2'1O-8~S =0.01 [0C]
aT

10·10

o(M) = daM- . L'dT= 2.10-8 ·SO·IO-3 ·S = S [nm]
Ret meetgebied voor de verlenging hangt afvan de lengte en de uitzettingscoefficient
van het specimen. Ret grootste meetgebied vindt men voor het grootste specimen met
een hoge uitzettingscoefficient, het kleinste meetgebied voor het kleinste specimen
met een lage uitzettingscoefficient.
De uitzetting van materiaal kan berekend worden met

M= Lo·a ·dT

1.14

De uitzetting van een stalen eindmaat met a~IO·IO-6 [Oe l ] van SOO [mm] over het
temperatuurbereik dT=20 [0C] is O.S. 10.10-6.20=0.1. 10-3 [m], de uitzetting van een
zerodur eindmaat van SO [mm] met a~S·IO-8 [Oe l ] is 0.OS·S·IO-8·20=S·IO-8 [m]. In
het geval van de stalen eindmaat is de verhouding tussen de lengtemeetnauwkeurigheid en het maximale bereik van het meetsysteem, de relatieve nauwkeurigheid van
het meetsysteem, gelijk aan:
9

S.10- = S. 10-5
0.1.10-3

[_]

en de relatieve temperatuurmeetnauwkeurigheid:

0.01
20

=S.10-4

[_]

Dit voorbeeld laat zien dat met een betrekkelijk eenvoudige meting van L o de foutenbijdrage van de bepaling van lengte Lo een orde kleiner is dan de fouten in de bepaling van de lengteverandering M en temperatuurverandering dT. Deze laatste twee
grootheden zullen met geavanceerde meetsystemen bepaald moeten worden.
In veel publicaties wordt slechts een materiaal gemeten. Zij presenteren voor een bepaald materiaal met een bepaalde lengte hun nauwkeurigheid als maximum deel [%]
van de uitzettingscoefficient of als maximale afwijking van de uitzettingscoefficient
in [Oe- l ]. Deze waarden worden in het volgende hoofdstuk vermeld en kunnen dienen
als indicatie voor de kwaliteit van een meetapparaat of -methode.
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Literatuuroverzicht
In de literatuur zijn diverse dilatometers beschreven gebaseerd op verschillende principes. De aandacht is daarbij meestal gericht op het meetprincipe, en wat minder op
de thermische problematiek. Een groot gedeelte van de publicaties behandelt de uitzetting van kwarts in de buurt van het absolute nulpunt.
De groep publicaties is grofweg in twee categorieen te verdelen, nl.
• dilatometers met een meetprincipe gebaseerd op optische interferometrie
• aIle andere
In dit hoofdstuk worden de diverse meetmogelijkheden besproken, waarbij de nadruk
ligt op de lengtebepaling.

2.1

Optische interferometrie

2.1.1

Fizeau interferometrie
Bij dit type interferometer wordt gebruik gemaakt van het onstaan van een interferentiepatroon (lijnen) als twee gedeeltelijk doorlatende spiegels belicht worden door een
evenwijdige lichtbundel. De afstand tussen de twee spiegels wordt etalon genoemd.
Bij verandering het etalon verschuift het interferentiepatroon in een richting loodrecht
op de interferentielijnen. Voor een uitgebreide behandeling van dit principe wordt
verwezen naar [Hec87].
[Hah70] is een publicatie van het 'National Bureau of Standards' in Washington voor
certificatie van een uitzettingsstandaard van koper, aangeduid met Standard Reference Material 736 (SRM736). Het temperatuurgebied Tg loopt van 20 [K] tot 1900
[K]. Er wordt gebruik gemaakt van Fizeau interferometrie voor de lengtemeting.
Van het proefinateriaal worden drie specimens gemaakt van 10 [mm] lang, deze worden op gelijke afstand (driehoek) geklemd in een specimenhouder en dienen als etaIon voor de Fizeau spiegels.
Het licht van een kwik lichtbron (1..=546 [nm]) wordt geconvergeerd tot een evenwijdige bundel en op de spiegels gericht. Na terugkaatsing door de spiegels wordt een
interferentiepatroon afgelezen met een microscoop. Bij verandering van de lengte van
het specimen wordt de verplaatsing van de interferentielijnen gemeten ten opzichte
van een referentiemarkering op het ondervlak van de bovenste spiegel. Met de microscoop kan tot ± 0.03 [-]van de fractie(niet gehele verschuiving) van het interferentiepatroon gemeten worden.
De interferometer met specimens en houder bevinden zich in een vacuum tank, die
eventueel met helium gevuld kan worden om de opwarmsnelheid te verhogen. De
temperatuur van het specimen wordt gemeten met een thermokoppel, dat aangebracht
is in een gat in de houder, met een nauwkeurigheid ST van 0.3 [K]. De uitzettingsco6
1
efficient kan bepaald worden met een nauwkeurigheid Sa. van ± 0.05.10- [K ].
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In [Gog71] wordt als lichtbron een helium-neon laser (A.=633 [nm]) gebruikt voor
metingen in het temperatuurbereik Tg van 2 [0C] tot 80 [0C]. Het specimen, een holle
100 [mm] lange cilinder, dient hier als etalon. De Fizeau spiegels worden met een
driepuntsoplegging direct verbonden met het specimen, en een fotocamera registreert
de verplaatsingen. Hier wordt de temperatuur van het specimen bepaald door chromel-alumel thermokoppels met een nauwkeurigheid cST van 0.1 [0C], de fractiebepaling is op 0.05 [-] nauwkeurig. De maximale fout in de bepaling van de uitzettingscoefficient oa. is 11 [%].
[Nor76] maakt gebruik van een holle, 100 [mm] lange cilinder.
Ook hier is de lichtbron een He-Ne laser, maar hier worden de
verschuivingen met een fotocel gedetecteerd. In een temperatuurgebied van 34 [0C] tot 43 [0C] met een oven stabiel op ±
0.001 [0C] en een temperatuurmeting met een nauwkeurigheid
van ± 0.002 [0C], bepalen zij de uitzettingscoefficient met een
nauwkeurigheid van ± 5.10-9 [oC-I], oftewel ± 0.2 [%].
In [Eds91] wordt een gevouwen strip gebruikt als etalon (figuur
2.1). In een temperatuurgebied van -20 [0C] tot 700 [0C] kunnen de fracties van het interferentiepatroon met een 'digital microdensitometer' op 0.01 [-] bepaald worden. Hier wordt een
behaalde nauwkeurigheid in a. van 4.10-8 [OC- I] beschreven.

figuur 2./

Bovenstaande meetmethoden halen hoge nauwkeurigheden, maar hebben als nadeel
dat er van speciaal geprepareerde specimens gebruik gemaakt wordt. Een te meten
eindmaat mag niet bewerkt worden, en is daarom al veel moeilijker te gebruiken als
etalon in bovenstaande opstellingen.

2.1.2

Michelson interferometrie

2.1.2.1 Wollaston prisma
Beam

I Laser head

Wollcs~on

@8f--__---1&1;I;~ct;or;;~\'~Jector
prls-

Biprism

Front

Specimen
la)

Beam

Front

Wollas~on

Back

Rolling ball
slide
Back

_he_ad---JM----B,'.om=1f1::::~" .1I"t.

I_La_se_r

Ibl

figuur 2.2

In [Oka81a] en [Oka81b] wordt een meetopstelling beschreven waar gebruik gemaakt
wordt van een Wollaston prisma. Een schematische opstelling is getekend in figuur
2.2. Een (laser)lichtbundel wordt gesplitst in een Wollaston prisma en parallel gebundeld in het biprisma. Een bundel wordt weerkaatst door het spiegel evenwijdig aan het
voorvlak van het specimen, de andere bundel wordt gereflecteerd door een spiegel die
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tegen het achtervlak van het specimen geplaatst is. Beide bundels worden door de
twee prismas samengevoegd en kunnen door een fotodetector verwerkt worden. Uit
figuur 2.2 is duidelijk dat er niet aan het 'Abbe-principe' voldaan is, rotatie van de
spiegel zal een meetfout introduceren. Door het gebruik van een niet perfect bladveermechanisme voor de parallelle beweging van de spiegel bedraagt deze lengtemeetfout 0.07 [%] van de totale lengteverandering. Indien de meting niet in vacuUm
plaats vindt wordt er een brekingsindexcorrectie toegepast. In het temperatuurbereik
van 300 [K] tot 700 [K] is de bepaling van de uitzettingscoefficient nauwkeurig op
1.10"7 [K"']
In [Ima81] wordt een soortgelijke opstelling beschreven, die gemodificeerd is voor
het meten van dunne specimens (0.02 [mm] tot 5 [mm] dik). Hier wordt nog ingegaan
op het intensiteitsverlies bij rotatie van de spiegel, die om die reden kleiner moet zijn
dan 25.10-6 [rad] (5 [bgs]).

2.1.2.2 Double pass stralengang

tripel
spiegel

50% beam
sp litter

polarisatie
prisma
.. 0

a Iuminium
fi 1m

>"/4 plaat

specimen
grandplaat
jiguur2.3

[Ben77] en [Bir87] maken gebruik van resp. een CER-VIT en een Zerodur plaat als
spiegel, die horizontaal geplaatst is zoals in figuur 2.3. Ondersteuningsproblemen (bv.
doorbuiging) van specimens wordt hiermee voorkomen. Voldoende weerkaatsing van
het specimen en van de grondplaat wordt verkregen door opgedampte goudlagen.
[Ben77] maakt gebruik van een optiekopstelling zoals beschreven in [Ben72] en
schematisch geschetst in figuur 2.3. In deze figuur wordt de richting van de laserbun-
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del aangegeven door het zwarte driehoekje, de polarisatie door een streepje of een
rondje (vgl assenstelsel). Een enkelvoudige monochromatische laserbundel wordt gesplitst bij de 50% beam splitter in een referentiestralengang naar de grondplaat en een
stralengang naar het specimen. De stralen worden gereflecteerd door het polarisatieprisma en passeren twee maal een polarisator (45 [0], een zgn. A.I4 plaat). Het polarisatieprisma laat nu de stralen door en de tripelspiegel stuurt de stralen nogmaals twee
keer door de A.I4 plaat. Het polarisatieprisma spiegelt de stralen nu, en de stralen worden samengevoegd bij het prisma met de aluminiumfilm. Deze aluminiumfilm zorgt
voor een faseverschil tussen 90 [0] en 180 [0], zodat de twee uitgaande bundels samen
een telsysteem van informatie kunnen voorzien.
Deze 'double pass' optiek biedt t.o.v. de 'Wollaston configuratie' het voordeel, dat
een uitzetting van het specimen een twee keer zo groot optisch weglengteverschil
veroorzaakt, zodat de resolutie en nauwkeurigheid verdubbeld kunnen worden. Er is
nu inwendige compensatie voor scheefstand door de symmetrische stralengang van de
referentiestraal en de meetstraal door de tripelspiegel [Oka83]. Bij een kleine rotatie
van grondplaat, specimen of optiek blijft de weglengte van het totaal van de referentiestraal gelijk., Dit geldt ook voor de meetstraal. De geeiste positioneringsnauwkeurigheid voor de optiek is 50.10-6 [rad] (10 [bgs]). De spiegelende vlakken moeten binnen 0.5 [Jlm] parallelliggen, bij een single-pass zou dit 0.05 [Jlm] moeten zijn.
6

1

De uitzettingscoefficient van een 50 [mm] lang specimen met a=0.5·1O- [K ] kan
binnen 1.2 [%] bepaald worden.
)./2 ploot

tripel
spiegel

OD

polorisotie
prismo

polorisotie
prismo

)./4 ploot

specimen
grondploot
flguur2.4

[Bir87] gebruikt optiek volgens [Oka84], dit is schematisch weergegeven in figuur
2.4. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een orthogonaal gepolariseerde laser met 2
verschillende frequenties. In het linker polarisatieprisma wordt de referentiebundel,
die is aangegeven met een open driehoekje, gereflecteerd. De orthogonaal gepolari-
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seerde specimenbundel (zwart driehoekje) wordt doorgelaten, en passeert een IJ2
plaat. Het rechter polarisatieprisma zal nu deze bundel reflecteren. Beide bundels passeren twee maal een IJ4 plaat, passeren de polarisatieprismas en worden weer naar
het specimen en de grondplaat weerkaatst. De IJ4 plaat wordt weer twee maal gepasseerd, waardoor beide bundels door de prismas gereflecteerd worden. Bij uittreden
zijn beide bundels orhogonaal gepolariseerd, en kan de optische informatie verwerkt
worden door de detector.
De behaalde nauwkeurigheid in a is ± 6.10-8 [Oe I] voor materiaal met a=11.1 0-6
[oel], en ± 1.7.10-9 [oel] voor materiaal met a=2.1 0-8 [oel].

2.1.2.3 Multi-pass stralengang
In [Oka83] worden optiekopstellingen tot 'eightfold path' besproken, die geschikt zijn
voor dilatometrie. Hun principe is hetzelfde als in figuur 2.4, maar de stralengang
wordt bijv. achter het vlak van tekening nog een keer herhaald om tot een quadruplepass te komen. In vergelijking met de Wollaston configuratie [Oka8Ia] mag de rotatie
van de spiegel1200x groter zijn bij eenzelfde lengtemeetfout.

Specimen support
Bij de hierboven beschreven opstellingen worden de bundels weerkaatst door het
specimen. Een opgedampte goudlaag zorgt voor voldoende reflectie. Bij specimens
waar opdampen onmogelijk of ongewenst is, zoals bij eindmaten, kan reflectie daar
verkregen worden door opgeplakte spiegels. Een andere mogelijkheid is een support
systeem zoals beschreven in [Oka8Ia] (en verbeterd in [Oka8IbD, en afgebeeld in
figuur 2.5. Het bewegende platform is geplaatst op evenwijdige bladveren, zodat de
verplaatsing van de rechterspiegel overeenkomt met de verlenging van het specimen.
Dit support is echter geschikt voor maar een soort en lengte specimens. Doordat hier
niet voldaan is aan het 'Abbe principe', zal een kanteling van het platform een meetfout introduceren. In [Oka84] worden bij verplaatsing van 100 [".Im] een rotatie van
1.10-6 [rad] (0.2 [bgsD om de x-as en een rotatie van 0.1.10-6 [rad] (0.02 [bgsD om de
y-as geconstateerd.Dit wordt verwaarloosd ten opzichte van andere meetfouten. Ook
kunnen door het gebruik van een double-pass configuratie, met het specimen in het
bundelvlak, rotatiefouten worden geelimineerd.
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2.1.2.4 Single pass met kantelcompensatie
Ret probleem van het kantelen van de
spiegel is ook in [Dro88] geconstateerd. Rierin wordt gebruik gemaakt
van een laserinterferometer voor de
lengtemeting. Ret specimen is geklemd
in een support met een soortgelijke opbouw als in figuur 2.5. Van de bewegende spiegel wordt de kanteling gemeten door een aftakking van de terugkerende laserbundel 4 [m] verder op een
Position Sensitive Detector (PSD) te
laten vallen, zoals getekend is in figuur
2.6. Dit meetsysteem kan een kanteling figuur2.6
meten met resolutie 2.10-6 [rad] en beperkt de maximale afwijking in lengtemeting tot 20 [nm].
6

I

De uitzettingscoefficient van een 50 [mm] lang specimen met a=10·10- [K ] kan
6
binnen ± 0.78 [%] (± 7.2.10- 8 [KID bepaald worden, voor materiaal met a=I·10[K I ] is een nauwkeurigheid van ± 1.6 [%] (± 1.6.10-8 [KID haalbaar.

2.1.2.5 'Single touch, double pass' configuratie
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figuur2.7
6: optische deler, 7: tripelprisma, 12: kwartsstaaf, 15: vloeistofbad, 17: specimen
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In [Gru93] bevindt het specimen zich in een vloeistofbad, dat zorgt voor de warrnteoverdracht. De temperatuur van de vloeistofwordt met een resolutie van 0.005 [K]
gemeten, informatie over temperatuurstabiliteit ontbreekt.
Verandering van de specimenlengte wordt met een staaf van kwarts overgebracht op
een tweetal tripelspiegels. Een spiegel zorgt voor reflectie van de referentiearrn, de
andere voor reflectie van de meetarm.Bij een lengteverandering van het specimen
wordt en de ene arm langer en de andere arm korter, waardoor de verandering van de
optische weglengte het dubbele is van de uitzetting. Een verdubbeling van resolutie
en nauwkeurigheid is dan mogelijk.
6

De behaalde nauwkeurigheid voor materiaal met a=10·1O- [K

2.1.3

1
]

is ± 2.10-8 [[K

1
].

Multiple-wavelength phase-stepping interferometrie
Bij deze techniek wordt er een interferentiepatroon zichtbaar gemaakt op het specimen en op een spiegel die in contact staat met de achterzijde van het specimen. De
interferentielijnen op het specimen zijn verschoven overeenkomend met de lengte van
het specimen gedeeld door de golflengte van het gebruikte licht. Het gehele aantal
verschuivingen is niet te bepalen, weI wordt de fractie van de niet gehele verschuiving gemeten. Door deze meting te herhalen met licht van een andere golflengte, kan
met de waarden van de fracties de lengte van het specimen bepaald worden.
[Lew94] maakt gebruik van drie verschillende lasers en meet de fracties met behulp
van een CCD camera. Zijn opstelling is in staat lengte met een nauwkeurigheid van 1
[nm] te meten. De opstelling is erg gecompliceerd en voorzien van veel meer randvoorwaarden dan bijvoorbeeld een Fizeau meetopstelling. Daarom wordt hier volstaan met het vermelden van de waarde van de behaalde nauwkeurigheid, die zich,
afhankelijk van de lengte van het specimen en het temperatuurinterval, bevindt tussen
± 0.012.10-6 [K 1] en ± 0.22.10-6 [K 1].
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Holografische en Moire interferometrie
[Hef73] beschrijft een opstelling
waarmee kleine specimens met
willekeurige vormen gemeten
kunnen worden. Zoals figuur 2.8
toont wordt een specimen belicht door een evenwijdige bundel, en het gereflecteerde licht
wordt gemengd met een referentiebundel op het hologram.
Er is dan een atbeelding van een
interferentiepatroon op het specimen te zien, dat verplaatst als
het specimen uitzet en daardoor
een maat is voor de lengteverandering.De fractie van de verschuiving kan op ca. 0.1 [-] bepaald worden, en de auteur heeft figuur 2.8
de ervaring dat de a. met een
nauwkeurigheid van 10 [%] bepaald kan worden.
In [Spe73] wordt een specimen aan twee
kanten belicht door evenwijdige lichtbundels, en wordt er een interferentiepatroon
zichtbaar op het specimen. De reflectie
hiervan wordt geregistreerd op een lichtgevoelige plaat. Bij verschillende temperaturen worden de interferentiepatronen gemeten. Verschuiving van deze patronen is een
maat voor vormverandering. Ook hier is de
behaalde nauwkeurigheid zo'n 10 % van de
uitzettingscoefficient
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2.2

Meetprincipes niet gebaseerd op optische interferometrie

2.2.1

Akoestische dilatometer
[Gor69] beschrijft het gebruik van een ultrasoon interfe12
rometer als dilatometer. Zijn opstelling is weergegeven
II
in figuur 2.10. Ret specimen bestaat uit een holle cilinder
, afgesloten met een geluidreflecterende plaat en een
kwartskristal. Het kristal wordt geresoneerd rond zijn eigenfrequentie van 600 [kHz]. De geluidsgolven veroorzaken mechanische trillingen, waarbij gedetecteerd kan
8
worden als de lengte van de holle ruimte een geheel aan6
tal staande golven bevat. De opstelling bevindt zich in
een ketel met stikstof van atmosferische druk. Door de
13
opening (13) is de druk van de stikstof in de cilinder
2
constant en is de golflengte alleen nog afhankelijk van de
3
temperatuur. Bij variatie van temperatuur ontstaat er een
serie meetwaarden waar staande golfcondities optreden. figuur2.lO
1: kwartskristal. 2: specimen
Hieruit kan de verlenging en daarmee de uitzettingscoef- 3: reflector plaat. 13:opening
ficient berekend worden. De meetnauwkeurigheid van de
temperatuur is 0.2 [K], de frequentie wordt gemeten met een nauwkeurigheid van 3
[Hz]. Een relatieve lengtemeetnauwkeurigheid van 1/500 [-] wordt hiermee bereikt,
over de nauwkeurigheid van de meting van a wordt geen uitspraak gedaan, maar zal
ongeveer 1.10-7 [K 1] zijn.

2.2.2

Comparators
I

H

o
'-'-'--'--J---t~=r-

Ie

figuur 2.11
K: comparator, M' meetmicroscoop, P: platinadraad, Q: specimen

In [Ott63] zijn volgens figuur 2.11 platinadraden bevestigd aan het specimen en worden deze voorgespannen door een massa. Een lengteverandering kan zo (verzwakt!)
gemeten worden door de meetmicroscopen van de comparator. De temperatuurverde-
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ling van het gedeelte tussen de draad en het begin van de oven is onbekend, maar
wordt eenmaal gemeten bij een oventemperatuur van 1000 [0C]. De verhouding tussen de gemiddelde temperatuur van het specimen en de oventemperatuur wordt gebruikt als correctiefactor voor aile temperaturen. De fout die geintroduceerd wordt
door het werken met deze correctie wordt op 1 [%] geschat.
De lengtemeting geschiedt met een nauwkeurigheid van 1 [Ilm]. Doordat IiT=100
[0C] is de bepaling van de a. toch nog binnen 2 [%] nauwkeurig.
In[Ois69] is een meetraster aangebracht op het specimen en
wordt de lengteverandering geregistreerd met een nauwkeurigheid van 1 [Ilm] door twee
meetrnicroscopen (figuur 2.12).
Ook hier kan door het betrekkelijk grote temperatuurinterval
IiT=100 [0C] de a. binnen 2 [%]
nauwkeurig bepaald worden.
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2.2.3

Roostermeting met Rontgenstraling
De roosterconstante van een kristal is te bepalen door deze te bestralen met een Rontgenbron. In het vlak achter het kristal zullen dan maxima optreden, en met de positie
van deze maxima kan met de zgn. Bragg-vergelijking de roosterconstante berekend
worden. Bij variatie van temperatuur verandert de roosterconstante (!) en kan de uitzettingscoefficient berekend worden. Omdat er bij eindmaten geen sprake is van monokristallijn materiaal, wordt hier volstaan met verrnelden van in de literatuur gevon6
I
den meetnauwkeurigheden. In [Bat65] wordt een oa. behaald van 3.10- [K ], [Bla73]
kan de a. bepalen binnen 1.8 [%]. Voor verdere inforrnatie wordt verwezen naar deze
twee publicaties.

2.2.4

Optical levers en autocollimators
Bij dit soort dilatometers wordt de lengteverandering van het specimen gebruikt om
een spiegel te kantelen, wat gemeten wordt met een (geintegreerde) optical lever of
een autocollimator.
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In [Nic66] wordt een spiegel gelegd op
het specimen en twee even lange blokken van materiaal met een bekende uitzettingscoefficient. In figuur 2.13 is de
opstelling geschetst. Bij verschillende
lengtes van het specimen worden deze
blokken samengesteld uit een aantal
standaarden (vgl eindmaten). Bij een
verschil in uitzetting tussen het specimen en de twee standaardblokken kantelt de spiegel. Deze kanteling wordt
gemeten ten opzichte van de kanteling
van de grondspiegel. Met het varieren
van de afstand tussen de oplegpunten
(kantelarm) kan een keuze gemaakt
worden voor de verhouding tussen
kantelhoek en verlenging, wat bepalend
is voor de resolutie en het bereik van de
lengtemeting. Hier is de kantelarm 2.5
[mm], de kantelhoek per lengteverandering wordt hierdoor 0.4 [rad/mm], en
met een autocollimator die een nauw-
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Bose mirror 3
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Specimen C

figuur 2.13: explodedlliew

keurigheid heeft van 5·10-6 [rad] is het
theoretisch mogelijk de verlenging met 12 [nm] nauwkeurig te meten. Bij dT=IO [0C]
6
wordt voor een 10 [mm] lang specimen met 0.=11·1 0. roC I] een nauwkeurigheid be7
I
haald van ± 1.10- [OC ].
[Tur69] maakt gebruik van een ongeveer gelijke opstelling, maar meet een 910 [mm]
lang specimen ten opzichte van een invar staaf over T, van20 [0C] tot 30 [0C]. De
kantelarm is 25 [mm], de nauwkeurigheid van a. 2.10- [OC· I].
[Mya71] had tot doel een 'goedkoop, handzaam en
in massa-produktie te nemen' apparaat te ontwikkelen (figuur 2.14). De verlenging van het specimen laat via een stang een as met daarop een spiegelvlak roteren. De maximale lengte van het specimen is 20 [mm], de nauwkeurigheid is
4.10-7 [OC· I].

9
8

v,*"lIC:~1I

7

A-A

Ook in [Bun68] zorgt de uitzetting van het specimen voor rotatie van een spiegel. De hoekmeting
wordt verzorgd door een optical lever opstelling.
Hierbij passeert een evenwijdige lichtbundel een
rasterpatroon (2 strepen per [mm]) en valt na
weerkaatsing door de spiegel I [m] verder weer op
een raster. Achter dit raster staat een lens met in
figuur 2.14
3: spiegellllak, 4: as, 7: stang. 9: specimen
het brandpunt een fotodetector. Bij rotatie van de
spiegel geeft de fotodetector een golfsignaal af. De resolutie van de lengtemeting is
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0.1 [nm]. De lengte van het specimen is 60 [mm]. Een uitspraak over de nauwkeurigheid van a. wordt niet gedaan.
Ook [Per70] ( een verbeterde opstelling van
[Sha64] ) maakt gebruik van een optical lever. Zoals afgebeeld is in figuur 2.15, is een
dubbel-gedraaide 'Ayrton'strip onder voorspanning verbonden aan het specimen. In het
midden van deze strip is een spiegel geplakt,
en bij een verkorting van het specimen detordeert de strip zich met een overbrenging
van 20 [rad/mm]. De lengte van het specimen
is 70 [mm], de resolutie van de hoekmeting is
8
1.10- [rad] en daarmee is de resolutie van de
3
lengtemeting 0.5.10- [nm]. Ook hier wordt er
geen uitspraak gedaan over de nauwkeurigheid van de bepaling van a..
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2.2.5

Capaciteitsmeting
Met een capacitieve meting zoals gebruikt in
[Bro69] (figuur 2.16) is het in theorie mogelijk om
zeer kleine verplaatsingen te registreren. Voor een
oppervlak A van een oneindige plaat geldt:
EO ·A
c=-g

2.1

waarin C de capaciteit is in [F], Eo de dielektrische
constante van het gebruikte medium en g de afstand
tussen de twee platen (condensatorspleet) in [m].De
capaciteit tussen plaat A en B wordt gemeten. Met
een spleet g van 0.1 [mm] is de capaciteit zo'n 10
[pF], en met een meetinstrument dat in staat is de
5
capaciteit met een nauwkeurigheid van 10- [pF] te
meten kan dit omgerekend worden tot een verplaatsing van 0.1 [nm]. De bepaling van de verlenging
wordt echter beperkt door de bepaling van het condensatoroppervlak en het optreden van randverschijnselen omdat er geen sprake is van oneindige
platen. De nauwkeurigheid in a. is ± 2.10-8 [K1].

figuur 1.16
A: bavenplaat, B: onderplaat.
C: isolator, S: specimen
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In [Kr077] wordt het oppervlak van het specimen gebruikt als condensatorplaat zoals
schematisch is weergegeven in figuur 2.17.
Met een spleet van 0.2 [mm] en een specimen
met een diameter van 38 [mm], kan een resolutie in de lengtemeting bereikt worden van
0.01 [nm], de nauwkeurigheid hiervan is
echter beperkt tot 1 [%] vanwege de bepaling
van het plaatoppervlak. De 'cell' wordt op
constante temperatuur gehouden, en het specimen wordt aan twee kanten gemeten wat
door de auteur een absolute meting genoemd
wordt. De behaalde nauwkeurigheid wordt
geschat op 1.10- 10 [K 1].

HIGH #1
FIXED
{PLATE

HIGH ..... 2

figuur2.17
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Keuze van meetprincipe

Keuze van meetprincipe
In dit hoofdstuk worden diverse aspecten van verschillende uitvoeringsvormen en
meetprincipes met elkaar vergeleken, en wordt een keuze gemaakt voor het meetprincipe voor de dilatometer.
Voor het beschrijven van eventuele plaats of richting wordt gebruik gemaakt van een coordinatenstelsel zoals weergegeven in figuur 3.I.Het oppervlak van het specimen bevindt zich in het xyvlak, de z-as geeft de meetrichting aan. In dit
hoofdstuk bevindt de x-as zich langs de lange kant
van de eindmaat.

z B
y 'I'

x <P
figuur 3.1

3.1

Probleemstelling
Het meten van een uitzettingscoefficient bevat een paradox; de nauwkeurigheid van
de lengtemetingen bij verschillende temperaturen wordt in hoge mate bei"nvloed juist
door die verschillende temperaturen. Waar men in normale lengtemetingen temperatuursveranderingen probeert te minimaliseren, moeten bij een dilatometingjuist verschillende temperaturen opgelegd worden.
In dit geval moeten onder deze omstandigheden lengteveranderingen gemeten worden
met een nauwkeurigheid van zo'n 5 [nm], een nauwkeurigheid die onder 'normale'
omstandigheden al het gebruik van geavanceerde meetapparatuur noodzakelijk maakt.
Omdat we eindmaten meten, mogen deze in geen geval tijdens de meting beschadigd
worden of ten behoeve van de meting bewerkt worden. De eis dat het meetapparaat in
staat moet zijn eindmaten met lengtes van 50 [mm] tot 500 [mm] te accepteren maakt
het ontwerp van de dilatometer nog gecompliceerder.
Een lengteverandering kan gemeten worden door een meetsysteem op nul te stellen en
de verlenging te meten ten opzichte van die nulstand. Het is dan zaak dat deze nulwaarde niet verloopt, of verandert met een bekende waarde. De opgelegde temperatuurveranderingen kunnen twee elementen in het lengtemeetproces verstoren:
• het introduceren van een fout in de referentie waartegen gemeten wordt
• het verstoren van het daadwerkelijke meetproces (uitlezing, aftasting)

3.2

Gezochte meetnauwkeurigheden
In vergelijking 1.13 zagen we al dat de nauwkeurigheid van een meting bestond uit
bijdragen van /)"UL, /)"UtJ.T en /)"UtJ,L. In het voorbeeld uit § 1.2 werd berekend dat de bij-
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drage van Ao.L door meting met een micrometer gelijk is aan maximaaI2.10-9 [Oe- l].
Deze waarde is een orde kleiner dan de te verwachten (on)nauwkeurigheid van de andere twee foutbijdragen en wordt daarom in de keuze van het meetprincipe niet meegenomen.
De onnauwkeurigheid in de temperatuurmeting is athankelijk van a. volgens:
Ao.
t.T

= o(AT) a.
AT

3.1

De grootste a. die het meetapparaat zal moeten verwerken is die van staal,
o.~IO.IO·6[oel]. Ais we PTlOO temperatuursensors bij de eTD laten kalibreren, is
een nauwkeurigheid in de temperatuurverschilmeting van 0.01 [0C] haalbaar met de
in ons laboratorium beschikbare apparatuur. Er wordt verondersteld dat deze nauwkeurigheid bij aIle meetprincipes bereikt kan worden. In verschillende publicaties
([Eds91], [Lew94], [Nor76], en [Per70D worden hogere nauwkeurigheden vermeld,
en in een later stadium van onderzoek kan getracht worden de nauwkeurigheid te verhogen.
Een representatieve waarde voor het temperatuurinterval AT is 5 [0C].
8
In het kritieke geval, met L=50 [mm] met 0.=10·10-6 [Oe l] is Ao.t.r=2.10- [eel]. Om
aan de ontwerpeis te voldoen moet gelden dat Ao.M~ 3.10- 8 [Oel], en volgens
Ao.
I!.L

=! o(M)
L AT

3.2

moet de nauwkeurigheid van de lengte(verschil)meting oeM) 7.5 [nm] bedragen.
Indien er sprake is van het meten van twee afzonderlijke lengtes om deze om te rekenen tot een lengteverschil moet de nauwkeurigheid 2x kleiner worden, of als bij deze
twee metingen de meetfouten onathankelijk zijn moet de nauwkeurigheid .fix kleiner zijn.
Door deze lengtemeeteis is het niet mogelijk van opsteIlingen gebaseerd op ultrasoon
(§2.2.1), Moire ofholografische (§2.1.4) interferometrie gebruik te maken.

3.3

Een mechanische referentie in de temperatuurveranderlijke omgeving
Bij een meting met het principe van de autocollimator (§2.2.4) bevindt de referentie
zich in dezelfde ruimte als het specimen. Er wordt het verschil in uitzetting van de referentie en het specimen met een kantelende spiegel meetbaar gemaakt. De in §2.2.4
genoemde meetinstrumenten zijn geschikt voor het meten van een specimen van een
bepaalde lengte. In ons geval zoeken we een referentie die 'traploos' in te stellen is
waarvan de lengteverandering met een nauwkeurigheid van enkele nanometers bekend is.
Een referentie van zerodur met 0.=5.10-8 [oel] blijft bij Tg=20 [0C] niet voldoende
constant (> 50 [nm], dus groter dan meetnauwkeurigheid), maar heeft weI een syste-
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matische verlenging. We zijn dan athankelijk van de nauwkeurigheid van de bepaling
van de uitzettingscoefficient van deze referentie. Deze uitzettingscoefficient zal
nauwkeuriger bekend moeten zijn dan de beoogde nauwkeurigheid van het te ontwerpen meetinstrument. Dit maakt ons athankelijk van andere meetopstellingen die met
zo'n hoge nauwkeurigheid de uitzettingscoefficient van de referentie kunnen bepalen.
De referentie in dergelijke oplossing is slechts bruikbaar voor een specifieke lengte.
Bij het gebruik van een set referenties om 'aIle' maten samen te stellen is op nanometemiveau niet bekend wat er zich zal afspelen bij een temperatuurverandering van 20
[0C] in de contactvlakken van zo'n samengestelde referentie. Om aIle maten te kunnen meten zal van een zeer groot aantal gekalibreerde referenties gebruik moeten
worden gemaakt.
Een soort van kleminrichting die stabiel blijft binnen enkele nanometers is niet bekend voor dit soort temperatuurverschillen.
Door het probleem van het verkrijgen van een referentie in de oven valt het gebruik
van een capacitieve meting in de oven buiten de opties, ondanks de hoge mate van
ongevoeligheid voor temperatuurveranderingen van dit meetproces. Dit geldt ook
voor kantelmechanismes. Hoewel hierbij de autocollimators buiten de oven geplaatst
zijn en geen last ondervinden van temperatuurveranderingen, zal onderzoek moeten
uitwijzen wat het gedrag van draaiende (kanteling!) bolcontacten van de spiegeloplegpunten op nanometemiveau zal zijn.

3.4

Een mechanische referentie in de temperatuurstabiele
omgeving
Een oplossing voor het referentieprobleem zoals geschetst in §3.3 zou het gebruik van
een referentie in een temperatuurstabiele omgeving kunnen zijn. De lengteinformatie
uit de oven moet nu vergeleken worden met deze exteme referentie, deze informatie
zal dus een temperatuurverschil (-sprong) moeten doorkruisen.
De beschreven comparatoropstellingen (§2.2.2) maken gebruik van zo'n exteme referentie. In [Ois69] is er een raster aangebracht op het specimen en wordt dit raster met
een miscroscoop bekeken. Overdracht van informatie gebeurt met licht, dat niet verstoord wordt door het ondergaan van een temperatuursprong.
In [Ott63] ondergaat een gedeelte van het specimen de temperatuursprong. Door het
meten van de gradient in dit gedeelte wordt er een gemiddelde temperatuur gerekend.
Door het gebruik van meetmicroscopen halen beide opstellingen slechts een lage
nauwkeurigheid en zijn ongeschikt als meetprincipe.

3.4.1

Instelbaarheid
Om de referentie variabel te maken zou gebruik kunnen worden gemaakt van een stapeling van een set staven waaruit 'aIle' maten samengesteld kunnen worden. Nu de
contactvlakken zich bevinden in een temperatuurstabiele omgeving kan er waarschijnlijk een lengtestabiliteit van enkele nanometers bereikt worden als het mogelijk
is deze vlakken te laten aanspringen.Dit vraagt om een kostbare bewerking van de set
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referenties. Een volledige set referenties die aIle maten bevat zou zeer groot in aantal
worden. In beide gevallen zou bij het meten van een set eindmaten voor ieder specimen de opstelling omgebouwd moeten worden, wat niet gewenst is.
Er is geen klemming bekend die een stabiliteit in het nanometergebied kan garanderen.

3.4.2

Overbruggen van temperatuurverschil
In figuur 3.2 is een mogelijke opstelling
geschetst waarbij gebruik wordt gemaakt
van een exteme lengtereferentie .
Het specimen staat op een onderplaat. Op
deze plaat staan drie staven van materiaal
met een lage uitzettingscoefficient, en deze bevinden zich in de temperatuurstabiele
omgeving. Een bovenplaat ligt op deze
drie staven, en vanuit de bovenplaat wordt
de lengteverandering van het specimen
gemeten.

bovenplaat
sensor
afstands
staaf
specimen
onderplaat
figuur 3.2

Een staafvan 500 mm van het materiaal zerodur met a.~5·10·8 [Oe· ] zal2.5 [nm] uitzetten bij een temperatuurverhoging van 0.1 [0C]. Ais deze staven omgeven worden
door een warmtemassa zodat de temperatuur van deze staven constant blijft binnen
zo'n 0.05 [0C] tijdens de proef, kunnen deze staven dienen als referentie. Eventueel
kan de temperatuur van deze staven gemeten worden, zodat voor deze (systematische)
verlenging kan worden gecompenseerd.
l

De temperatuursprong wordt nu ondergaan door de twee platen. Uitzettingen in de
plaat vinden plaats in richting loodrecht op de meetrichting, wat bij een goede oplegging toegestaan is, en in de richting van de meetrichting buiten de meetlus om. Een
gradient over de platen in de meetrichting veroorzaakt kromtrekken van de beide
platen volgens de volgende formule:
I
R

- = 13· grad(1;)

3.3

waarbij R de kromtestraal,13 de uitzettingscoefficient van de plaat en Tz de temperatuur in meetrichting voorstellen. De dan optredende zakking is te berekenen met:

x2

Uz

= -13 . grad(1;) ·2

3.4

waarbij Uz de zakking in z-richting en x de straal van de plaat voorstellen. Ais er sprake is van een temperatuurverschil Tz van 0.01 [0C] over een 10 [mm] dikke aluminium (a.~20.10·6 [OC I ]) plaat met een straal van 100 [mm], is de zakking 10 [nm]. Deze
zakking is ontoelaatbaar, maar zou door de volgende constructieve maatregelen beheersbaar gemaakt kunnen worden:
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• het concentreren van de temperatuursprong in een zo klein mogelijk gedeelte van
de plaat. Daar optredende gradienten in z-richting kunnen dan een kleine zakking
veroorzaken
• door het isoleren van de plaat aan beide zijden, waardoor een warmtestroom in zrichting belemmerd kan worden, of door het isoleren van de plaat aan de buitenzijde (ten opzichte van specimen) waardoor de warmteafvoer in z-richting belemmerd wordt zodat de toegevoerde energie de plaat gelijkmatig kan verwarmen.
In [Wet94] wordt een meetlaser beschreven die gebruik maakt van een dergelijke opbouw met 3 afstandsstaven. Dit instrument wordt op dit ogenblik getest, en de resultaten hiervan kunnen waarschijnlijk uitsluitsel geven over de toepasbaarheid van dit
soort constructies.
In [Per70] (§2.2.4,figuur 2.15) is de torderende meetstrip ondergebracht in een temperatuurstabiel gedeelte van de opstelling, omdat deze slechts voor een temperatuur gekalibreerd is. De lengteinformatie wordt nu overgedragen door een niet nader beschreven stang. Samen met het voetje waarop het specimen rust zorgen deze voor een
parasitaire uitzetting. Voor de uitzetting van het voetje kan gecompenseerd worden,
het temperatuurverloop over de stang en daarmee een eventuele compensatie is niet
bekend. Ret meten van verschillende lengtes zal opgelost moeten worden door het
verlengen van de steun of stang. De doorgifte van lengteinformatie introduceert een
grote onzekerheid. Om deze reden valt [Per70] af als mogelijke oplossing.
Een capacitieve meting (§2.2.5) geschiedt contactloos en kan geconditioneerd worden
zodat deze ongevoelig is voor temperatuurveranderingen. De condensatorspleet is
natuurlijk zeer geschikt om de temperatuursprong te ondergaan, maar door de kleine
afmeting van de spleet zal een gedeelte van de temperatuursprong zich in een mechanisch gedeelte van de constructie bevinden.
Indien een CD-sensor gecombineerd wordt met een lens met een brandpuntsafstand
van 10 [mm] kan deze opnemer een nauwkeurigheid van enkele nanometers behalen.
De afstand tussen sensor en lens mag zo'n 50 [mm] bedragen, de sensor kan dan buiten de oven geplaatst worden.
Indien erin geslaagd zou worden om een constructie te bedenken die voldoende stabiliteit kan garanderen is het mogelijk gebruik te maken van een capacitief meetsysteem of de CD-sensor.
Door de te verwachten problemen aangaande de doorzakking van de platen ten gevolge van gradienten, het verzorgen van de instelbaarheid van de referentie en het uitzicht op het ombouwen van het instrument voor iedere lengte het wordt het gebruik
van een mechanische referentie als ongeschikt beschouwd.

3.5

Lengtereferentie uit golflengte van Iicht
Meetprincipe die gebaseerd zijn op Fizeau en Michelson interferometrie ondervinden
geen last van de gesignaleerde problemen bij de mechanische lengtereferentie. De referentie is hier de golflengte van het gebruikte licht, die afhankelijk is van de brekingsindex van het medium waarin de meting wordt uitgevoerd. Deze brekingsindex
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is onder andere temperatuur- en drukafhankelijk volgens de Edlen formule [EdI66].
Bij meting van deze parameters kan een brekingsindexafwijking gecompenseerd worden. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van het gegeven dat in vacuum de brekingsindex per definitie gelijk is aan I [-].

3.5.1

'Fizeau' oplossing
Bij de in §2.1.1 beschreven oplossingen die gebaseerd zijn op Fizeau-interferometrie
wordt het specimen gebruikt als etalon. In [Hah70] wordt een specimen in drie stukken gezaagd om een driepuntsoplegging mogelijk te maken (van het 'overblijfsel' van
de bulk wordt aangenomen dat het dezelfde uitzettingscoefficient heeft als de specimens en wordt gecertificeerd!). [Gog71] en [Nor76] maken gebruik van een hoi cilindrisch specimen en [Eds91] gebruikt een gevouwen strip. In al deze oplossingen
wordt het specimen speciaal geprepareerd voor de meetproef. In ons instrument zou
de eindmaat als etalon moeten dienen.
Het interferentiepatroon verschuift een lijn als de afstand tussen de spiegels een halve
golflengte verandert, bij een He-Ne laser is dat 316 [nm]. Door de fractie van de verschuiving te bepalen, kan deze omgerekend worden naar verplaatsing in delen van de
halve golflengte. Ais de fractiebepaling nauwkeurig is op 0.02 [-], kan zo een uitzetting met een nauwkeurigheid van 6 [nm] gemeten worden. De afstand tussen de interferentielijn wordt bepaald door de hoek tussen de twee spiegels, als by. deze hoek
10.10-6 [rad] groot is dan is de afstand tussen de lijnen ongeveer 30 [mm]. Voor een
fractiebepaling dienen twee lijnen zichtbaar te zijn, daarom moet de spiegel minimaal
twee maal de lijnafstand breed zijn. De ene kant van de spiegel moet dan n·IJ2=n·316
[nm] hoger liggen dan de andere kant, waarbij n het aantal interferentie-afstanden
voorstelt. Bij n=2 is het verschil dan 632 [nm]. Voor de langste eindmaat van 500
[mm] van de slechtste klasse (2) is dit groter dan de tolerantie toegestaan door
[Din861], er zal dus niet een goedgekeurde eindmaat een interferentiepatroon laten
zien dat bruikbaar is voor fractiebepaling.
Aangezien we de eindmaat onder geen enkele omstandigheid mogen bewerken, zou er
gebruik gemaakt kunnen worden van een opvulling tussen de spiegel en de eindmaat.
Hierbij kan gedacht worden aan een tin-folie, waarbij door indrukking van de spiegels
de tin plastisch vervormt en de hoek instelbaar kan zijn (tin heeft een ca 500x hogere
uitzettingscoefficient dan zerodur, bij meting van 50 [mm] zerodur zet een 0.1 [mm]
dikke tinfolie vrijwel evenveel uit als het specimen I). De spiegels moeten dan met
ingeschakelde lichtbron ingesteld worden tot een bruikbaar interferentiepatroon te
zien is. Waarschijnlijk kunnen we de spiegel dan niet laten aanspringen, en wordt er
een onzekerheid in het contactvlak gerntroduceerd.
Bij het ongelijkmatig uitzetten van een eindmaat bijvoorbeeld ten gevolge van een
temperatuursgradient, kan er een verdraaiing van het interferentiepatroon optreden.
Een gradient van 0.01 [0C] over de korte kant van de eindmaat (9 [mm]), veroorzaakt
bij een 500 [mm] lange eindmaat met a=10·10-6 [OC· I] een lengteverschil van 50
[nm]. Indien er oorspronkelijk 2 interferentieafstanden ingesteld waren was het ingestelde hoogteverschil632 [nm] langs de x-as, en indien de spiegel even groot is als de
breedte van de eindmaat (35 [mm]), komt een hoogteverschil van 50 [nm] overeen
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met een afstand van 50/632x35=2.8 [mm]. Het interferentiepatroon maakt dan een
verdraaiing van atan(2.8/9)=17 [0]. Een fractiebepaling kan dan toch nog uitgevoerd
worden, omdat dit een meting van de verhouding is.
Er zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van een mechanisme dat, bij een juiste
instelling van de spiegels, een parallelle beweging tussen de spiegels verzorgt. Een
dergelijk mechanisme wordt op dit moment ontwikkeld ten behoeve van een kalibratieinstrument op nanometerniveau voor opnemers [Ste95]. Dit mechanisme is in zijn
huidige vorm niet geschikt voor een dilatometing.

3.5.2

Laserinterferometrie oplossing

Ook bij de opstellingen gebaseerd op laserinterferometrie (§2.1.2) is de referentie de
golflengte van het gebruikte licht. Een brekingsindexverandering heeft aIleen invloed
als de meet- of referentiebundel niet samenvallen, zoals ter plaatse van het meetproces. Bij samenvallende bundels verandert de golflengte immers voor beide bundels
evenveel, zodat er geen verandering geregistreerd wordt in de detector.Met dit meetprincipe is het mogelijk de lengteverandering te meten gerelateerd aan de lengtestandaard.
In [Lew94] (§2.1.3) wordt de absolute lengte van een specimen bepaald door het meten met licht van verschillende frequenties. Met de daar gehanteerde methode wordt
een zeer hoge nauwkeurigheid gerealiseerd «I [nm]), maar doordat de opstelling erg
complex is kan deze niet als een oplossing aangemerkt worden.
Een 'single-pass' opstelling zoals die met een Wollaston prisma (§2.1.2.1) is gevoelig
voor de rotatie van de spiegel de tegen de 'achterkant' van het specimen geplaatst is,
met als gevolg dat er een 'Abbe'-fout kan optreden. De opstelling moet nauwkeurig
uitgelijnd worden en zal tijdens de meting stabiel moeten blijven. In de opstelling van
[Dro88] wordt de kanteling van de spiegel gemeten en gecompenseerd.
Een 'double-pass' opstelling biedt het voordeel dat een uitzetting van het specimen
een twee keer zo groot optisch weglengteverschil veroorzaakt, zodat de resolutie en
nauwkeurigheid verdubbeld kunnen worden. In ons geval mag dan de onnauwkeurigheid van het lasermeetsysteem dubbel zo groot zijn. Door de symmetrische stralengang van de referentiestraal en de meetstraal door de tripelspiegel is er nu inwendige
compensatie voor een kleine rotatie van grondplaat, specimen of optiek. De
weglengte van het totaal van de referentiestraal blijft gelijk, en dit geldt ook voor de
meetstraal. De stralengang is in zoverre ongevoelig voor uniforme temperatuursveranderingen, dat aIleen de gemeten waarde gecorrigeerd dient te worden voor brekingsindexveranderingen ( dit is uiteraard niet noodzakelijk voor een meting in vacuum). Tevens is de stralengang ongevoelig voor Ie orde gradienten; een gradient in zrichting verandert de meet- en referentiebundels evenveel, een gradient in y-richting
heeft geen gevolgen omdat de stralen in een vlak liggen en een gradient in x-richting
wordt vanwege het symmetrische door de bundels uitgemiddeld. De grondplaat kan
zich volledig in de warme omgeving bevinden, waardoor het optreden van gradienten
beter kan worden tegengegaan. Door de spiegel vlak bij het specimen te meten, is het
zakkingseffect door een eventuele gradient in de spiegel beperkt door de kleine arm.
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Het intensiteitsverlies zal door het passeren van meer optische componenten groter
zijn dan bij een Wollaston opstelling.
Een 'quadruple-pass' opstelling (§2.1.2.3) heeft tevens een inwendige compensatie
voor de rotatie langs de x-as door het vlak om die rotatiearm op twee posities te meten. Maar zowel de meet- als de referentiebundel van de 'double-pass' opstelling bevinden zich in een vlak, zodat de 'Abbe-arm' van de 'double pass' opstelling in yrichting gelijk aan nul is, en de meetfout slechts een tweede orde afwijking zal zijn.
Dit kan zinvol zijn voor grotere objecten, maar is niet nodig in ons geval.

3.6

Motivatie keuze
Oplossingen die gebruik maken van een mechanische lengtereferentie zijn niet bruikbaar vanwege de problemen met het realiseren van een variabele referentie en de
overdracht van lengteinformatie van het specimen naar de referentie.
De 'multiple wavelength...' oplossing biedt weliswaar een zeer hoge nauwkeurigheid,
maar deze is te complex in verhouding tot de geeiste nauwkeurigheid. Deze oplossing
komt daarom slechts in beeld als deze zeer hoge nauwkeurigheid weI geeist wordt.
Oplossingen gebaseerd op Fizeau interferometrie en het gebruik van een laserinterferometer met 'double-pass' optiek lijken bruikbaar in de dilatometer. Beide oplossingen zijn in de literatuur beschreven met een door ons gewenste nauwkeurigheid.
De 'Fizeau oplossing' is minder geschikt voor het gebruik van verschillende specimens, omdat de hoek tussen de beide spiegels voor ieder specimen zorgvuldig ingesteld moet worden.
Bij een laseroplossing is geen preparatie van het specimen vereist (aIleen laten aanspringen op spiegelvlak).
Bij het Laboratiorium voor Geometrische Meettechniek van de TUE is veel ervaring
met het gebruik van laserinterferometers, waardoor programmatuur voor automatische dataverwerking al aanwezig is. De mogelijkheid biedt zich aan de dilatometer
geheel automatisch een meetsessie uit te laten voeren.
Het aantal verschoven interferentielijnen bij een Fizeau-interferometer zou geteld
kunnen worden met een fotocel, de fractiebepaling zou met een microscoop kunnen
plaatsvinden. Bij ieder meetpunt moet dus de waarde van deze fractie bepaald worden
wat de continue aanwezigheid van een meettechnicus noodzakelijk maakt. Automatisering door bijv. het gebruik van een fotocamera is waarschijnlijk mogelijk, en automatische registratieapparatuur waar bijvoorbeeld gebruikt wordt gemaakt van een
PSD zal ontwikkeld moeten worden, evenals de programmatuur hiervoor.
Beide opstellingen maken gebruik van een laser en optiek. De kosten van beide opstellingen zullen niet veel van elkaar verschillen.
Omdat bij een laserinterferometer de specimenpreparatie achterwege hoeft te blijven,
de (meet)dataverwerking volledig geautomatiseerd kan worden en omdat er bij het
meetlaboratorium veel ervaring is met gebruik van laserinterferometers wordt gekozen voor de laserinterferometer met 'double-pass' optiek als lengtemeetprincipe.
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De optiek
Dit hoofdstuk behandelt aspecten betreffende de optiekconfiguratie. Er wordt een
keuze gemaakt voor een configuratie en berekend wat de fout van de brekingsindexcorrectie zal zijn. Er wordt een kwantitatief oordeel gegeven over de gevoeligheid van
de optiekconfiguratie voor rotatieverstoringen en voor de instelnauwkeurigheid van
de componenten.

4.1

Optiekconfiguratie
Wat betreft de keuze van de optiek komen twee configuraties in aanmerking die beschreven zijn in [Ben72] (figuur 2.3) en in [Oka84] (figuur 2.4).
De optiek uit [Ben72] is geschikt voor het gebruik in een enkelvoudig gepolariseerde
laser, de configuratie uit [Oka84] voor een orthogonaal gepolariseerde laserbron. Beide opstellingen bevatten ongeveer evenveel optische componenten. Bij [Ben72] wordt
de bundel gesplitst ten behoeven van richtingsdetectie, dit is bij [Oka84] niet het geval waardoor er bij [Ben72] hogere eisen wat betreft het intensiteitverlies in de configuratie gesteld zullen moeten worden.
Gekozen wordt voor optiek volgens [Oka84].
De beide bundels leggen een even lange weg af door de optiek waardoor de meting
ongevoelig is voor temperatuurveranderingen van de optiek. Temperatuurgradienten
kunnen weI invloed hebben: de punt van de tripelspiegel zou bijv. sneller kunnen opwarmen dan het centrum waardoor de optische lengte van de bundel die het meest in
de punt ligt het meest verstoord wordt. Dit zou voorkomen kunnen worden door de
optiek 'in te blikken' in bijvoorbeeld aluminium, waardoor temperatuurveranderingen
gelijkmatig kunnen verlopen.
De onderlinge afstanden tussen de bundels b1 tim
b4 uit figuur 4.1 zijn in te stellen. Ais alleen de
tripelspiegel naar rechts verplaatst wordt, verschuiven b2 en b4 twee maal zoveel naar rechts.
Ais het linker prisma naar links bewogen wordt
dan verschuift b1 naar links en b4 naar rechts. b2
en b3 bewegen zich van elkaar af als het rechter
prisma naar rechts geschoven wordt. Als tenslotte
de laserbundel 'hoger' ingeschoten wordt, dan
bewegen bIen b3 zich naar links en b2 en b4 naar
rechts. Op deze manieren kan door verplaatsing
van optische componenten een optimale instelling
voor de bundelafstanden verkregen worden

b1

b2

b3

b4

figuur 4.1

36

Hoofdstuk 4

4.2

De optiek

Brekingsindexcorrectie
In het geval dat de meting verricht wordt in lucht geldt de volgende relatie voor de
variatie van de brekingsindex n[ als functie van de luchtdruk, temperatuur en
dampdruk uit [Ed166]:

an
an
an
dn[ =-dP+-dT+-dF
ap
aT
aF

4.1

De waarden voor de relatieve invloedsfactoren van luchtdruk P, temperatuur Ten
dampdruk zijn anlap=2.7·10-9 [Pa- l ], anlaT=-9.2·1O-7 [K l ] en anlaF=-4.2·10- 1O [Pa- l ],
de verandering van de brekingsindex ten gevolge van variatie in de samenstelling van
lucht is hier verwaarloosd.
Met de volgende relatie is de verandering in lengteregistratie te berekenen:

dL

dn

-=-L
n

4.2

Bij een specimen met lengte 500 [mm] bij een temperatuurinterval van 5 [0C] is de
fout in de lengtemeting 0.5.9.2.10-7.5=2.3.10-6 [m] (n~l), oftewel ongeveer 300x de
maximaal toegestane meetfout van 7.5 [nm].
Met het meten van de luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid kunnen brekingsindexvariaties gecorrigeerd worden. Door het substitueren van vergelijking 4.2 in vergelijking 1.13 is te zien dat de fout in a. is athankelijk van de nauwkeurigheid in de
bepaling van de brekingsindex on volgens:
1
I:!.T

00. =--on

4.3

Stel I:!.T=5 [0C]. Als de nauwkeurigheid in bepaling van temperatuur, druk en
dampdruk gelijk zijn aan 0.05 [0C], 20 [Pa] en 50 [Pa] (~3[%] in luchtvochtigheid),
8
zijn de foutbijdragen in de brekingsindex hierdoor 4.6.10- 8,504.10- en 2.1.10-8 [-].
8
Deze afwijkingen zijn toevalllig van aard en de kwadratische som hiervan is 704.10.
8
l
[-]. De fout in de bepaling van de uitzettingscoefficient is 1.5.10- [Oe ].
Deze afwijking is nihil als de meting wordt uitgevoerd in vacuUm. (De afwijking is
grofweg evenredig met de luchtdruk, en bij een 'vacuUm' van bijv. 0.001 [bar] heeft
de afwijking een ordegrootte van 1.10- 11 [eel]).

4.3

Invloed van rotaties op optiek
Voor het berekenen van de invloed van rotaties wordt gebruik gemaakt van matrixtransformaties. De berekeningen zijn uitgevoerd in het pakket 'Maple V.3'. Dit pakket is in staat om met symbolen te werken, zodat de gezochte verbanden in algebraische vorm berekend worden. Dit in tegenstelling tot een numeriek pakket als Matlab,
waar de resultaten uit getallen en grafieken gedistilleerd moeten worden. De programmacode is bijgevoegd in bijlage C.

37

Hoofdstuk 4

4.3.1

De optiek

Definitie optische componenten
De optiekconfiguratie bevat twee polarisatieprismas, twee polarisatorplaatjes en een
tripelspiegel. Voor iedere component kan een matrix M gedefinieerd worden, waarbij
geldt:

bundeluil = M· bundelitl

4.4

Mis een 3x3 matrix, bundelin en bundeluil zijn 3xl kolomvectoren met de carthesische
coordinaten.

y

~

z8

~

f

bun de I;"

~

bundelult~
spiegel

figuur4.2

Voor de vlakke spiegel uit figuur 4.2 geldt:

M sp =

-I 00]
[o
0

I

0

4.5

0 1

en voor een tripelspiegel geldt de transformatiematrix:

4.6

De matrix van de vlakke spiegel kan ook gebruikt worden voor spiegels in een andere
stand. Er dient dan een coordinatentransformatie naar deze stand uitgevoerd te worden. Voor een rotatie yz om de z-as geldt de volgende rotatiematrix:

4.7

Voor een geroteerde spiegel geldt dan de volgende transformatiematrix:
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M = R y z -I . Msp • R y z

-CO~2Y z)
= -sin(2y z)

(

o

-sin(2y z)
co~2y z)

O~J

4.8

0

De beide polarisatorplaatjes veranderen de richting van de bundels niet, hun matrices
zijn gelijk aan de eenheidsmatrix. De beide polarisatieprismas gedragen zich, afhankelijk van de polarisatie van de bundel, als spiegel oflaten de bundel door. Wanneer
zij de bundel doorlaten is de matrix gelijk aan de eenheidsmatrix, als zij spiegelen
wordt de matrix gelijk aan de matrix van vlakke spiegel, die in onze optiek een rotatie
van 45 0 om de z-as heeft ondergaan.
Bij kleine verstoringen van de hoeken van een vlakke spiegel rond zijn uitgangspositie, verandert de transformatiematrix als voIgt:

4.9

waarbij

~

staat voor e of\jJ. De berekening van deze matrix is uitgewerkt in bijlage A.

Van de tripelspiegel nemen we aan dat kleine rotaties geen invloed hebben op de
richting van de weerkaatste bundels.

'A12 pi oot
tripel
spiegel

polorisotie
prismo

polorisotie
prismo
40
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De optische componenten worden genummerd zoais in figuur 4.3. De weerkaatsing
van de bundeis op de grondplaat en het specimen worden ais vlakke spiegel gemodeIIeerd. De p-bundel wordt weergegeven met een open driehoekje, de s-bundel met een
zwart driehoekje
De uittredende p- en s-bundel kunnen nu ais voIgt berekend worden:

= M 3 • M 4 • M 7 • M 2 • MI' Pin = E· Pin
Suit = M, . MS' M 7 • M 6 • M 3 • Sin = §..·Sin

Puit

4.3.2

4.10

Berekening gevoeligheid voor rotaties
In de nominale stand zijn er geen verstoringen en zijn de hoeken \jJ] ..\jJ6 en 9] ..9 6 gelijk aan O.
De matrices £. en S. zijn:

E=§"= [

-I

0

~

~I

4.11

Het systeem gedraagt zich ais een tripelspiegel! Dit is gunstig, omdat de uitlijning van
de Iaserinterferometer dan niet kritisch is.
Bij een rotatie van de gehele grondplaat geldt: \jJ2=\jJ4 en 92=9 4, en kan voor £. en S.
worden berekend:
-I

E=§"= [ ~

4.12

De matrices zijn gelijk, zodat de hoek tussen de p- en s-bundel gelijk is aan 0 [rad].
Bij rotatie van het spiegelvlak van het specimen (\jJ5=\jJ6 en 9 5=96), en bij rotaties van
de beide polarisatieprismas (\jJ]=\jJ3 en 9 1=93), is de uitkomst gelijk aan vergelijking
4.12. Dit betekent dat er de positie van de grondplaat niet kritisch is, evenals de instelling van de gezamelijke polarisatieprismas. Ook strenge eisen wat betreft parallellisme kunnen achterwege blijven.
Voor rotaties van polarisatieprisma I of 3 worden de £. en S. matrices berekend. Bij
twee identiek intredende p- en s-bundel wordt de hoek tussen de uittredende p- en sbundel dan:
hoekp _ s

=2~49/ +2\jJ]2 +O(~2)

hoekp _ s

=2~49/ +2\jJ/ +O(~2)

4.13
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Berekening hoekinstelnauwkeurigheid
Wanneer de p- en s-bundel niet parallel uittreden, dan zal de intensiteit over het detectieoppervlak van de laserinterferometer niet constant zijn, maar een sinusvormig
verloop hebben. De zichtbaarheid van het interferentiesignaal is afhankelijk van de
hoek tussen de p- en s-bundel. De maximale hoek tussen de bundels voor de HP
6
5526a, waarvan het detectieoppervlak een diameter van 8 [mm] heeft, is 146.10[rad] (29 [bgs]). In bijlage B is dit uitgewerkt.
Deze eis voor de rotatie van de interferende laserbundel bepaalt de instelnauwkeurigheid van de optische componenten. In het model worden rotaties van de optische
componenten opgelegd, zodat hun invloed op de hoek tussen de bundels zichtbaar
wordt.
Met vergelijking 4.13 kan de instelnauwkeurigheid van prisma 1 ten opzichte van
prisma 3 bepaald worden. Als voor beide instelhoeken hetzelfde instelmechanisme
gebruikt wordt (dan 81'=\111) kan de maximale instelbaarheid van dat mechanisme berekend worden door het invullen van vergelijking 4.13:
146·10-6 = 2 g
De maximale instelbaarheid is dan 30.10-6 [rad].
Als bijv. de oplegpunten van een polarisatieprisma 25 [mm] uit elkaar staan, is de instelnauwkeurigheid 0.75 [J.1rn]. Aan deze eis kan niet door de maaknauwkeurigheid
voldaan worden, zodat een instelmechanisme zal moeten worden toegepast.
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Constructieve aspecten
Dit hoofdstuk behandelt enige constructieve aspecten van de gehele meetopstelling.
Besproken worden het eventuele gebruik van een support, een inleiding over warmteoverdracht en mechanische aspecten van de optiekhouder en de spiegel.

5.1

To support or not to support
Het is mogelijk om de eindmaat in twee posities te meten; plat of rechtopstaand.
Indien de eindmaat plat ligt moet deze op een of andere manier ondersteund worden.
In [Oka81a] figuur 2.5 wordt een support beschreven dat zorgt voor een ondersteuning. De eindmaat wordt tussen twee kogels geklemd, en parallele bladveren staan
een beweging van het platform toe. De spiegels in het support zijn uitstekende reflectors voor de laserbundels. De vlakken van de eindmaat worden via een omweg gemeten, maar eventuele parasitaire uitzettingen zullen systematisch van aard zijn waarvoor gecorrigeerd kan worden. Het volgende rekenvoorbeeld toont echter het manco
van alle platte ondersteuningen: er wordt geen rekening mee gehouden dat in de nanometergebied de geringste krachten leiden tot verplaatsingen met dezelfde orde van
grootte als de meetnauwkeurigheid.
De twee bladveren in figuur 2.5 zijn 0.6 [mm] dik, 50 [mm] breed en 80 [mm] hoog.
De stijfheid in bewegingsrichting voor een bladveer is te berekenen met:

E·b·d 3
4·h

5.1

c=---=-3
I

voor, E de elasticiteitsmodulus van het veermateriaal in [N·m- ], en b, den h de breedte, dikte en hoogte van de bladveer in [m]. Voor
I
deze twee veren samen is de stijfheid c gelijk aan 2200 [N·m- ]. De maximale uitzetting van de eindmaat is 0.1 [mm] (§1.2), en de daarmee gepaarde krachtsverandering
F is gelijk aan 0.22 [N]. Met een kogeldiameter D van 10 [mm] geldt de volgende relatie voor de indrukking:
c stelt hierin de stijfheid in [N·m-

]

2

(F)~ 'vt1

0=1.31· E,

5.2

D

ois hierin de indrukking in [m], en E, is de gereduceerde elasticiteitsmodulus. Bij een
9

stalen kogel in combinatie met een stalen eindmaat is E, gelijk aan 220.10 [N.m-2].
De indrukking met twee kogels bedraagt 153 [nm] ! Dit kan natuurlijk verbeterd worden door gebruik te maken van grotere kogels en slappere veren, maar neemt de oorzaak van deze foutbron niet weg.

Het beste support zou wei eens geen support kunnen zijn. [Ben77] (figuur 2.3) plaatst
het specimen rechtop op een spiegelende plaat. Het gebruikte specimen is gelept, en
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er wordt voor gezorgd dat het specimen aanspringt. De spiegel moet voldoende waterpas staan zodat de eindmaat niet kantelt. Bij de langste eindmaat bevindt het
zwaartepunt zich op 250 [mm] hoogte. Om net niet te kantelen over de korte kant (9
[mm]) mag dit zwaartepunt 4.5 [mm] uit het lood staan, dit komt overeen met een
hoek van 1 [0]. (Een toegelaten evenwijdigheidsafwijking volgens [Din861] is verwaarloosbaar.) Een hoekinstelling van de spiegel met een resolutie van 0.1 [0] is eenvoudig te realiseren, daarrnee is het mogelijk de eindmaten zonder support rechtop te
plaatsen. Indien de reflectie van het bovenvlak van de eindmaat niet voldoende is, kan
hier een dun (bijv. 2 [mm]) spiegeltje van bijvoorbeeld kwarts ofzerodur op gelegd
worden (aanspringen). De daarmee gelntroduceerde meetfout is klein en systematisch
van aard en dus corrigeerbaar.
Gekozen wordt voor de plaatsing van de eindmaat rechtop op een spiegelende grondplaat.

5.2

Warmteoverdracht
Er zijn drie mechanismen van warmteoverdracht:
•

straling
hierbij kan gedacht worden aan stralingsschermen rondom de eindmaat

• convectie
dit zou kunnen bestaan uit een warmtebron in de meetomgeving waarbij het
warmtetransport plaatvindt door natuurlijke convectie of gedwongen convectie
(ventilator)
• geleiding
door het vullen van de meetomgeving met een medium van een andere temperatuur
Er moet sprake zijn van een thermisch equilibrium op het moment dat er gemeten
wordt. AIleen dan kan er met voldoende zekerheid uitspraken gedaan worden over de
temperatuurdistributie binnen het lichaam, die kleiner moet zijn dan 0.01 [0C]. De absolute temperatuur waarop dit evenwicht plaatsvindt moet instelbaar zijn op 0.1 [0C].
De tijd die nodig is voor het instellen van het equilibrium is afhankelijk van de temperatuurvereffeningcoefficient van het gemeten materiaal.
De aan de eindmaat toe te voeren warmte Q is te berekenen met:

Q = [. A . P . cp ·IlT

5.3

met [in [m] enA in [m2], p in [kg.m-3] en cp in [J.kg-I.oe l ]. In ons meetgebied heeft
2
een eindmaat volgens [DIN861] een doorsnede van 35x9 [mm ], en A·p·cp stelt de
specifieke warmte per [m] voor, met eenheid [J.m-I.oe l ].
Hieronder voIgt een overzicht van de A·p-cp-waarden van relevante materialen:

43

Hoofdstuk5

Constructieve aspecten

invar

1300

staal

1160

zerodur

650

Voor een stalen eindmaat van 500 [mm] over het temperatuurbereik AT=20 [0C] is de
benodigde energie 0.5·1160·20=11600 [J]. Ais de proefin een halfuur uitgevoerd
wordt, is het benodigde vermogen 11600/1800=6.4 [W].
Deze waarde van het benodigde vermogen stelt ons geen beperkingen wat betreft de
keuze voor het warmtemechanisme.
Het temperatuurbereik Tg loopt van 10 [0C] tot 30 [0C]. Bij een meting in een laboratorium met een standaardtemperatuur van 20 [0C] is koeling noodzakelijk. Een meetstrategie zou kunnen zijn om de eindmaat te koelen tot 10 [0C] door de meettank te
vullen met een medium van lage temperatuur (vb 5 [OeD en dan op te warmen met
een regelbaar elektrisch verwarmingselement. Indien de temperatuur gedaald is tot 10
[0C] is de warmtestroom <1> [W] naar de ketel te berekenen met:

<1>=

(1;, -T;)'A th ·Am
0;

5.4

To en T; stellen de binnen- en buitentemperatuur voor in [0C] , Ath de warmtegeleidingscoefficient [W·m-I.KI],A m te oppervlakte van de meetopstelling in [m2] en 0; de
dikte van de ketelisolatie in [m]. Met een isolatie van 50 [mm] van polystyreen
(Ath=0.08 [W.m-I.KID rondom een opstelling met Am = 0.5 [m2] is de warmtestroom
gelijk aan 8 [W]. Deze waarde is vergelijkbaar met de waarde voor het verwarmen
van de eindmaat in 30 [min]. Het is daarom niet mogelijk de eindmaat voldoende lang
in een thermisch evenwicht te houden.
Er zal dus gebruik moeten worden gemaakt van een geregelde warmtevoorziening.
Een warmtewisselaar in de meetomgeving kan het specimen zowel koelen als verwarmen als deze aangesloten is op een aggregaat dat instelbaar is in het temperatuurbereik. Warmtetransport van en naar het specimen kan dan geschieden door convectie en straling. Dit aggregaat moet in staat zijn om het eerder genoemde thermisch
equilibrium te verzorgen.
De keuze van het principe voor warmteoverdracht hangt samen met de noodzaak tot
het elimineren van Edlen fouten door het meten in een vacuUm omgeving. In dat geval is aIleen straling bruikbaar als mechanisme. Het toepassen van vacuUm heeft ook
nog als voordeel dat er geen condensatie in de ketel op zal treden, een verschijnsel dat
de meting zou kunnen verstoren.
Er wordt voorgesteld om de warmtetoevoer en -afvoer te verzorgen door twee plaatvormige warmtewisselaars die parallel opgesteld staan langs de brede zijde van de
eindmaat.
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lotale opstelling
In figuur 5.1 is een schematische voorstelling van de totale meetopstelling weergegeYen. De meting vindt plaats in een ketel, die
geIsoleerd is met polystyreen. Deze ketel
venster
staat op een tafel die met luchtdempers is
afgesteund naar de vaste wereld. De spiegel
e i ndmaat ---+---I!'I'I
is uitgevoerd als een tafeltje dat vast bevesp I aat
tigd is in de ketel. De hoekinstelling van de
sp i ege I
gehele ketel moet bij een keteldiameter van
figuur5.1
300 [mm] een resolutie hebben van 0.5
[mm] hebben. Dit kan worden verzorgd
door opvulplaatjes onder de steunen van de ketel of door een instelmechanisme. De
spiegel kan hiermee voldoende waterpas gesteld worden. De laser en de optiek zijn
bevestigd op een plaat die direct of via de ketel afsteunt op de tafel. De bundel kunnen door een venster in de ketel de eindmaat bereiken. De plaatvormige warmtewisselaars worden aan de ketel bevestigd.

5.4

Optiekhouder
6

In §4.3.3 wordt berekend dat de twee polarisatieprismas binnen 30.10- [rad] nauwkeurig ingesteld moeten kunnen worden. Een instelmechanisme is hiervoor benodigd.
Voor de tripelspiegel is de plaatsnauwkeurigheid niet kritisch, maar het is bij dit optisch element weI van belang dat deze spanningsvrij opgehangen wordt. Dit geldt ook
voor de IJ2 plaat. Deze componenten kunnen ondergebracht worden in een optiekhouder, die aan bovengestelde eisen voldoet.
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figuur 5.2 Linkerzijaanzicht, vooraanzicht en bovenaanzicht

In [Bir85] wordt een houder beschreven die bedoeld is voor de gekozen optiek. Deze
houder is weergegeven in figuur 5.2. De drie kogels in de platen E en F verzorgen een
oplegging voor het tripelprisma. De polarisatieprismas liggen aan op vijfM3 boutjes
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in plaat D en B, en worden aangedrukt door veren. Instelling van de prismas vindt
plaats door de boutjes te verdraaien. De afstand tussen de boutjes is 20 [mm], een
verdraaiing van de boutjes van 1 [0] komt overeen met een hoekinstelling van 6.9.10-5
[rad]. Toch wordt er beweerd dat het lukt om de prismas goed in te stellen. Bij een
temperatuurverschil van 0.2 [0C] in de boutjes wordt berekend dat de rotatie van de
6
prismas 1.10- [rad] zal zijn. De stabiliteit van het optisch pad is gemeten over een
periode van 48 [uur] en bedraagt ± 1.5 [nm].
Een ander mechanisme om de prismas in te
stellen is beschreven in [Ren92]. Hier wordt
een soortgelijke optiekopstelling ingesteld
met twee in serie geplaatste mechanismes van
figuur 5.3. Het prisma aan het mechanisme
gelijmd. Een hoekverdraaiing van 1 [0] van de
instelschroeven komt overeen met een rotatie
van 2.10-5 [rad] voor de grofinstelling, en
6
4.10- [rad] voor de fijninstelling. Er wordt
berekend dat bij een temperatuurverandering
van 0.1 [0C] van het mechanisme een rotatie
8
optreedt van 6.2.10. [rad].
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Een instelling zoals gebruikt wordt in de optiekhouder van [Cui95] in figuur 5.4 is
ook voor ons doel bruikbaar. Overbrengingen worden hier gerealiseerd door gebruik
te maken van de verhouding van de stijfheden CJ, c2" C3 en de stijfheid van het gatscharnier S. Verdraaien van de boutjes bij C2 en C3 voorziet het mechanisme niet direct van lengteinformatie, maar brengen momenten aan op het schamier. Er zal zich
een evenwichtsstand instellen. Door het slim kiezen van de stijfheden kunnen er een
fijn- en een grofinstelling gerealiseerd worden. Na instelling worden de hoeken gefixeerd. De prismas zijn in de houder met drie puntjes lijm bevestigd. Een verdraaiing
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van de fijninstelschroefvan 10 [0] komt overeen met een instelling van 6.4.10-6 [rad].
Hoewel de fixatie slechts een graad van vrijheid dient vast te leggen, wordt hiervoor
een bladveer gebruikt waardoor een tweevoudige overbepaling optreedt.Dit kan verbeterd worden door de klemmende bladveren op twee 'hoogtes' in te snoeren, zodat
de overbepaaldheid weggenomen wordt.
De bruikbaarheid van de houder zoals geschetst in figuur 5.2 is twijfelachtig. Het direct aanliggen van het prisma op de boutjes is vanwege het knerpen van de boutjes bij
instelling niet aan te bevelen. De nauwkeurigste instelling van de boutjes zal slechts
10 [0] bedragen. De geeiste resolutie wordt niet behaald.
Het mechanisme uit [Ren92] is bruikbaar, en de resolutie van de fijninstelling kan
met een factor 10 verbeterd worden door gebruik te maken een differentieelschroef
met een spoed van 0.05 [mm] waardoor de geeiste resolutie behaald wordt.
Het instelprincipe van [Cui95] is bruikbaar, maar vraagt om een fixatie. Het zal de
nodige inspanning kosten om tijdens deze fixatie de juiste positie te behouden.
Gekozen wordt voor het instelmechanisme van figuur 5.3. De tripelspiegel kan bevestigd worden met drie bladveertjes die met een puntje Iijm aan de spiegel gelijmd
worden. De IJ2 plaat kan direct tegen een van de polarisatieprismas gelijmd worden.

5.5

Sparmingsvrije spiegel-tafel
De tafel dient als ondersteuning van de eindmaat en als reflector voor de referentiebundel. Deze tafel moet de eindmaat voldoende stijf ondersteunen zodat de eigenfrequentie van de tafel met eindmaat voldoende groot is (> 200 [Hz]). De optiek staat toe
dat de tafel bij verwarming uitzet. Rotatie om de z-as dient echter vermeden te worden, zodat het vlak waar gemeten wordt niet onder de laserbundel roteert. Hierdoor
wordt voorkomen dat lengteafwijkingen van de eindmaat die binnen de specificatie
vallen gelnterpreteerd worden als lengteverandering ten gevolge van uitzetting.
Een dergelijke tafel zou er als voigt uit kunnen zien:

figuur5.5
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De onderplaat kan liggend op 3 kogels met een klemverbinding aan de ketel bevestigd
worden. Het drietal ingesnoerde bladveren verzorgt een statisch bepaalde, spanningsvrije ophanging van de bovenplaat. Het thermisch centrum ligt in het midden van de
plaat, bij verwarming zullen de bladveren uitzetten waardoor de bovenplaat omhoog
verplaatst wordt.
Navraag bij de CTD leerde dat het mogelijk is de bovenplaat te fijnverspanen waarbij
een reflectiecoefficient verkregen kan worden die groter is dan 0.9 [-]. Opdampen van
een goudlaag op het verspaande vlak leidt op zich niet tot een hogere reflectiecoefficient maar weI tot een langere levensduur van het oppervlak.
Het is van belang dat de bovenplaat niet vervormt, want bij vervorming kunnen de
volgende problemen optreden:
• de hoek tussen de p- en s-bundel kan zo groot'worden dat de foto-detector niet
goed meer functioneert
• vervorming kan een zakking introduceren waardoor de gemeten waarde niet meer
overeenkomt met de verlenging van de eindmaat
Een vervorming die plaats zou kunnen vinden is het kromtrekken van de bovenplaat
ten gevolge van een temperatuurgradient.
Met het Maple programma uit bijlage C kan berekend worden welke kromming toegestaan zodat de foto-detector nog correct functioneert. Dit kan door vlak 2 een rotatie \1124 op te leggen en vlak 4 -\1124 op te leggen. De hoek tussen de p- en s-bundel is
als voIgt afhankelijk van \1124:
hoek p _ s

= 4\11 24 +0(\11 2/)

5.5
6

In bij lage B is berekend dat hoekp_s 146.10- [rad] is. \1124 mag daarom maximaal
37.10-6 [rad] zijn. Ais de afstand tussen het centrum van de plaat en een referentiebundel20 [mm] bedraagt, mag de bovenplaat een kromming hebben met kromtestraal
R=xl\ll24=0.02/37.10-6 =540 [m]. Met een bovenplaat van aluminium (~20.10-6
[OC I ]) is met vergelijking 3.3 te berekenen dat de gradient in z-richting 50.1 [OC·m- l ]
mag bedragen. Indien de plaat een dikte heeft van 10 [mm] betekent dit dat het temperatuurverschil tussen de boven- en onderkant van de plaat 0.5 [0C] mag zijn.
Indien ter plaatse van de referentiebundels de zakking maximaal 1 [nm] mag bedragen, is met vergelijking 3.4 de maximaal toegelaten gradient te berekenen. Met een
l
tafeltje van aluminium is de maximale gradient gelijk aan 0.25 [OC.m- ]. Voor een 10
[mm] dikke bovenplaat betekent dit dat het temperatuurverschil tussen boven- en onderkant van de plaat 0.0025 [0C] mag bedragen !
De maximale gradient over de bovenplaat wordt dus bepaald door de eis wat betreft
de maximale zakking. De toegestane gradient kan worden verhoogd door de spiegel te
maken van een materiaal met een lage uitzettingscoefficient. De uitzettingscoefficient
van invar is ongeveer 30 keer kleiner als de uitzettingscoefficient van aluminium, de
uitzettingscoefficient van zerodur zo'n 500 keer kleiner. De toegestane gradienten
worden hierdoor 30 maal en 500 maal groter. De vereffeningcoefficient van beide
materialen is lager dan die van aluminium, en de temperatuurvereffening zal dus tra-
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ger verlopen.
Precisieverspaning is echter slechts mogelijk met non-ferro metalen, als het tafeltje
uitgevoerd wordt in een van deze twee materialen zal de spiegel geslepen of gelept
moeten worden.
De huidige uitvoering zal verder geoptimaliseerd moeten worden zodat bovengenoemde problemen geminimaliseerd worden. Hoe de uiteindelijke uitvoering er uit
zal zien is sterk afhankelijk van het warmteoverdrachtmechanisme.
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Conclusies en aanbevelingen
In dit verslag wordt een concept voor een dilatometer beschreven. Deze dilatometer
moet de uitzettingscoefficienten van eindmaten kunnen bepalen met een nauwkeurigheid van 5.10-8 [eel].
Er is theorie beschreven over de weergave van meetwaarden in dilatometrische proeYen.
Bij literatuuronderzoek zijn voorbeelden van dilatometers gevonden die gebaseerd
zijn op diverse meetprincipes, zoals Fizeau en Michelson inferometrie, multiplewavelength en ultrasoon interferometrie, capacitieve meetsystemen, autocollimators,
optical levers en comparators.
Bij het beoordelen van de bruikbaarheid van de verschillende meetprincipes blijken
dilatometers met een mechanische referentie niet in staat een nauwkeurige meting uit
te voeren tussen een referentielengte en het specimen. Het probleem van dit soort
dilatometers is dat de referentie niet stabiel genoeg in de temperatuurveranderlijke
omgeving en/of dat het onmogelijk is de lengteinformatie van het specimen dat zich
bevindt in een temperatuurveranderlijke omgeving over te dragen naar een mechanische referentie in een temperatuurstabiele omgeving. Meetprincipes die hun lengtereferentie halen uit de golflengte van licht hebben deze problemen niet.
Een meetinstrument gebaseerd op Fizeau interferometrie is niet uitvoerbaar, omdat de
nauwkeurig in te stellen hoek tussen de beide Fizeau spiegels onvoldoende beheersbaar is. Gekozen wordt voor een laserinterferometer met double-pass optiek. Bij deze
interferometer treedt een verdubbeling van resolutie op.
In hoofdstuk 4 is een mathematisch model opgesteld van de stralengang door de
meetopstelling. Met een wiskundig computerprogramma is berekend hoe gevoelig de
optiek is voor verstoringen. Het is gebleken dat de optiek in hoge mate ongevoelig is
voor instabiliteiten van verschillende onderdelen. Kleine rotaties van diverse componenten zoals laser, tripelspiegel, grondplaat en specimen zijn toelaatbaar. Voor de
6
polarisatieprismas wordt berekend dat de hoek tussen deze binnen 30.10- [rad] instelbaar moet zijn.
In hoofstuk 5 worden enkele constructieve aspecten van de meetopstelling besproken
zoals de stand van de eindmaat, de optiekhouder en de ophanging van de spiegel.
Het concept zal nog verder uitgewerkt moeten worden. Er ontbreekt onder andere nog
een analyse van het thermische proces. Verdere detaillering van meetprocessen en
meetopstelling is noodzakelijk voor het realiseren van een werkend prototype.
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Bijlage A: Berekening transformatiematrix van een
vlakke spiegel

y

~

z8

t

bundel,n

~

bundelult~

~

spiegel
figuurA.l

Voor de vlakke spiegel uit figuur A.I geldt de volgende transformatiematrix:

M sp

-1 00]
[o

= 0 1 0
0

A.I

1

Deze matrix kan ook gebruikt worden voor een spiegel in een andere stand, als de
lichtbundel naar deze stand getransformeerd wordt door een rotatiematrix R . Bij een
rotatie e wordt &
cos(e)

Be = [ -si~(e)
en bij een rotatie

\jJ

sin(e)
cos(e)

O~]

A.2

o

wordt RIjI

A.3

Bij een rotatie e na een rotatie \jJ geldt:
A.4

Deze matrix kan gebruikt worden voor verstoringen om de y-as en de z-as. Rotaties
om de x-as hebben geen invloed op de stralengang.
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e

Bij kleine rotaties mag voor deze matrix de volgende 2 orde benadering gebruikt
worden:

A.5

waarbij
rotatie.

~

staat voor e of\jJ. Deze matrix is niet meer afhankelijk van de volgorde van

Deze matrix is een verbetering van de transformatiematrix uit [Ren92]
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Bijlage B: Detectie in de interferometer
De detector van een laserinterferometer verwerkt de terugkerende bundels en bestaat
uit 3 componenten:
• een lineaire polarisator
• een convergerende lens
• een fotodiode
In de lineaire polarisator worden de p- en s-bundel samengevoegd, waarbij de beide
bundels dezelfde polarisatierichting krijgen. De intensiteit van beide bundels neemt
hierdoor met factor

tJ2 af. Deze interfererende lichtbundel wordt met een lens ge-

convergeerd en in het brandpunt van deze lens zet een fotodiode de intensiteit om in
een stroomsignaaI.
Het frequentieverschil van de terugkerende bundels veroorzaakt in de tijd een sinusvorrnig intensiteitsverloop over het detectieoppervlak. De zichtbaarheid van een interferentiepatroon is door Michelson als voigt gedefinieerd:
E.]

Hierin is V de zichtbaarheid in procenten en l max en Imin de maximale en minimale intensiteit over het totale detectieoppervlak.
Ais de terugkerende bundels evenwijdig lopen en loodrecht staan op het detectoroppervlak, is de zichtbaarheid maximaal. Door een andere inval ontstaat over dit oppervlak een faseverschuiving. Hierbij zijn twee oorzaken te onderscheiden:
• De terugkerende bundels staan niet loodrecht op het detectieoppervlak
• De terugkerende bundels zijn niet evenwijdig
De faseverschuiving veroorzaakt door de niet-Ioodrechte inval varieert met de frekwentie van het laserlicht (::::10 15 [Hz]), en deze frekwentie is te hoog om door de fotodetector te worden waargenomen.
Een hoek tussen de p- en s-bundel verrnindert de zichtbaarheid en belnvloedt de registratie. In [Pas86] wordt een model beschreven waarbij de zichtbaarheid als functie
van de faseverschuiving over het lensoppervlak is berekend. Deze functie is afgebeeld
in figuur B.l.
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Faseverschuiving in golflengten

figuur B.1

Voor veeI commerciele laserinterferometers, zoals bijv. de HP 5526a, blijft het detectiesysteem goed functioneren tot een zichtbaarheidspercentage van ca. 20 [%]. Ais we
het verlies in de optiek schatten op 20 [%], zal de zichtbaarheid voor de fotodetector
(l-0.2r l .0.2=O.25, dus 25 [%] van het intredende signaal moeten bedragen. De maximale faseverschuiving hiervoor is 1.85 maal de golflengte.
De maximale hoek tussen de bundels wordt als voIgt berekend:

hoek p

_
smax -

-.

faseverschuiving· A.
diameter detectoroppervlak

E.2

Bij de HP 5526a bedraagt de diameter van het detectieoppervlak 8 [mm], en de golflengte van het gebruikte licht is 633 [nm].De maximale hoek tussen de p- en s-bundel
bedraagt dan 146.10-6 [rad].
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Bijlage C: Maple programma
In het onderstaande programma wordt een rotatie \111 opgelegd aan element 1 (linker
polarisatieprisma).

with (linalg) :
# initialisatie verstoringsrotaties
gamma [y.1] :=0:
gamma [z.1] :=0:
gamma [y.2] :=0:
gamma [z.2] :=0:
gamma [y.3] :=0:
gamma [z.3] :=0:
gamma [y.4] :=0:
gamma [z.4] :=0:
gamma [y.5] :=0:
gamma [z.5] :=0:
gamma [y.6] :=0:
gamma [z.6] :=0:
# geef waarde voor verstoringsrotaties
# hier wordt spiegel 1 geroteerd met psi[1]
gamma [z .1] : =psi [1] ;

# vullen spiegelmatrices 1 tIm 6
for k from 1 to 6 do
m.k:=array(1 •• 3,1 •• 3) :
m.k[1,1] :=(-cos(2*gamma[y.k] ) *cos(2*gamma[z.k] »:
m.k[1,2] :=-sin(2*gamma[z.k]):
m.k[2,1] :=m.k[1,2]:
m.k[1,3] :=sin(2*gamma[y.k]):
m. k [3 , 1] : =m •k [1 , 3] :
m.k[3,3] :=cos(2*gamma[y.k]):
m.k[2,2] :=cos(2*gamma[z.k]):
m.k[2,3] :=0:
m.k[3,2] :=0:
od:
# definitie tripelspiegel
M7:=evalm(-1*array(1 •• 3,1 •• 3,identity»:
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# definitie rotatiehoeken van 6 vlakke spiegels
alpha.1:=Pi/4:
alpha.2:=-Pi/2:
alpha.3:=Pi/4:
alpha.4:=-Pi/2:
alpha.5:=-Pi/2:
alpha.6:=-Pi/2:

# berekening rotatiematrices voor spiegel 1 tIm 6
for 1 from 1 to 6 do
r.1: =array (1. .3,1. .3, [ [cos (alpha .1), sin (alpha .1) ,
0],
[-sin(alpha.l), cos(alpha.l),O],[O,O,l]]);
od:
# berekening transformatiematrix spiegel l/tm 6
# na coordinatentransformatie
for 1 from 1 to 6 do
M.l:=evalm(map(eval,inverse(r.l)&*m.l&*r.l»;
od:
# berekening P en S
P:=evalm(M3&*M4&*M7&*M2&*M1) :
S:=evalm(M1&*M5&*M7&*M6&*M3) :
print('S = ',map(simplify,S»;
print('p = ',map(simplify,P»;
# initialisatie bundelvector
e1:=1.0;
e2:=0;
e3:=0;
p:=array(1. .3,1. .1, [[e1], [e2], [e3]]);
s:=array(1. .3,1. .1, [[e1], [e2], [e3]]);

# berekening uitgaande bundels
puit:=evalm(P&*p);
suit:=evalm(S&*s);

# berekening hoek tussen uitgaande bundels
vp:=vector([p[1,1],p[2,1],p[3,1]]);
vs:=vector([s[1,1],s[2,1],s[3,1]]);
vpuit:=vector([puit[1,1],puit[2,1],puit[3,1]]);
vsuit:=vector([suit[1,1],suit[2,1],suit[3,1]]);
hoekps:=simplify(angle(vpuit,vsuit»;
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# taylorbenadering hoekps
# geef variabele voor taylorbenadering (hier psi[l])
taylor (hoekps, psi[1],4);

AIle tussenresultaten worden getoond, dit kan onderdrukt worden door de regels af te
sluiten met : in plaats van ; .De laatste regel van de uitvoer is:
3

4.000000000lv 1 + o ('V 1

)

Dit is de hoek tussen de p- en s-bundel als functie van 'VI'
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