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= gemiddelde absolute ruwheid [pm]
= gemiddelde gekwadrateerde absolute ruwheid [pm]
= gemiddelde ruwheidsdiepte [pm]

= openheid van een profiel [pm]

= autocorrelatiefunctie met verschuivingsvector (x,y)

= hoogte op oppervlak ter plaatse (x,y) [m]
= amplitude bij ruimtelijke frequenties fx en fy
= frequentie in x-richting
= frequentie in y-richting
= intensiteit
= in fasehoek omgezette hoogte a(x,y) [rad]
= tijdsafhankelijke fasemodulatie [rad]
= signaal op detector
= constant signaalhoogte op detector
= modulatiediepte
= golflengte [m]
= scheidend vermogen lens [m]
= numerieke apertuur lens
= kantelfout spiegel [rad]
= vergroting lens
= brandpunt lens [m]
= brandpunt lens [m]
= overbrenging
= benaming piezo
= benaming piezo
= lengte bladveer [m]
= dikte bladveer [m]
= breedte bladveer [m]
= straal steekcircel bladveren [m]
= maximale spanning [N/fl1.llt]
= hoeksnelheid [rad/s]
= vloeigrens [N/fl1.llt]
= massatraagheidsmoment [kgmm2J
= torsiestijfheid [Nmm/rad]
= stijfheid [N/mm]
=relatieve plaatsonnauwkeurigheid
verhouding tussen eigentrillingstijd en opzettijd
= eigentrillingstijd [s]
= opzettijd nok
= eigenfrequentie [1/s]

=
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= eigenhoeksnelheid [radls]
= stijfheidsfaktor aandrijving
= maximale schuifspanning [N/mm2]
= benodigd rotatiemoment [Nm]
= benodigd vermogen [W]
= elasticiteits modulus [N/mm2]
= aansluitspanning [V]
= tegen-elktro magnetische konstante [Vs/rad]
= koppelkonstante [Nm/rad]
= aansluitweerstand. [Q]
= hoek die gatscharnieren rechtgeleiding van de
trilspiegel moeten maken.[rad.]
= hoogte dam gatscharnier [mm]
=diameter gaten gatscharnier [mm]
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1. Samenvatting
Voor het karakteriseren van een technisch oppervlak kan gebruik gemaakt worden van de
autocorrelatiefunctie van dat oppervlak. Om de autocorrelatiefunctie te meten kan gebruik worden
gemaakt van shearinginterferometrie. Een shearinginterferometer dupliceert een ingenomen beeld
en schuift de twee identieke twee beelden over elkaar heen.
Aangezien de eigenlijke meting neerkomt op het meten van het contrast in een beeld, is het nodig
om van een van de twee beelden de fase te varieren.
Na het afwegen van de verschillende principes, waarop de shearing-interferometer gebaseerd kan
worden, is gekozen voor het Michelson-principe. Voor het over elkaar schuiven van de beelden
wordt gebruik gemaakt van een kantelspiegeL Deze kantelspiegel moet in 4 seconden een hoek
maken van 0.05 radialen.
Een belangrijke eis is dat voor de aandrijving van de kantelspiegel gebruik moet worden gemaakt
van een al bestaande aansturingskast. Deze aansturingskast Ie vert een regelbare gelijkspanning
tussen 0 en 2.5 Volt.
Gekozen is voor een aandrijving met een motortje. Dit motortje is via een overbrenging
gekoppeld aan het rotatiemechanisme. De overbrenging bestaat uit twee delen. Het eerste deel
van de overbrenging is een wonnlwormwiel-overbrenging. De worm wordt rechtstreeks door het
motortje aangedreven. Het tweede deel van de overbrenging is een noklnokrol-overbrenging. Het
wormwiel en de nok bevinden zich op dezelfde as. De nok drijft via een hefboom een as aan,
deze as maakt hierdoor de gewenste rotatie van 0.05 radialen.
Het rotatiemechanisme is gebaseerd op een constructie met drie bladveren. Deze bladveren wijzen
in de breedterichting naar een lijn, om deze lijn wordt geroteerd.
Om de fase te varieren, de fasemodulatie, is gekozen voor een spiegel gemonteerd op een
rechtgeleiding. Deze rechtgeleiding wordt aangedreven door een multi-layer piezo (CMA 33).
Deze piezo wordt op zijn beurt aangedreven door een wisselspanning met een frequentie van
ongeveer 45 Hertz.
De resultaten van de metingen aan de kantelspiegel en trilspiegel laten zien dat de geeiste
specificaties gehaald worden.
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2. Inleiding
De behoefte om technische oppervlakken beter te karakteriseren en meer infonnatie over het
oppervlak te verkrijgen neemt toe. Bewerkingsprocessen worden wat betreft de haalbare ruwheid
beter en beter, methoden om de resultaten van die bewerkingsprocessen op een effectieve en
afdoende manier te controleren blijven echter achter.
Om technische oppervlakken te karakteriseren wordt veelal gebruik gemaakt van ruwheidsparameters, die in een richting over het oppervlak de hoogteinfonnatie geven. Voorbeelden
hiervan zijn de Ra-, Rq- en ~-waarden. Deze parameters kunnen mechanisch worden gemeten.
Deze manier van meten heeft twee nadelen:
- Er kan beschadiging optreden aan het te meten oppervlak. Dit is zeker niet gewenst afs
het oppervlak een zeer kleine ruwheid heeft en vervolgens nog gebruikt moet worden
(controlemeting).
- De tijdsduur van de huidige mechanische meting is groot.
Een van de methoden, die de juiste gegevens zou kunnen leveren, is het meten van de
autocorrelatiefunctie van een oppervlak. Om de resultaten van de autocorrelatiefunctie te kunnen
interpreteren moet er nog veel onderzoek gedaan worden. In het kader hiervan is er een Europees
project gestart.
Om de autocorrelatiefunctie te meten kan men gebruik maken van shearinginterferometrie.
In een shearinginterferometer wordt een ingenomen beeld van een oppervlak gedupliceerd. Zo
ontstaan er twee beelden. Deze twee beelden worden t.o.v. elkaar verschoven en zullen met elkaar
interfereren. In figuur 1 zijn de twee golfronten, die de twee identieke be elden representeren,
getekend. De twee golffronten worden over elkaar heen geschoven, de shearing. Een punt van
het ene golffront komt op deze manier steeds over een ander punt van het tweede golffront te
liggen en worden zo met elkaar 'vergeleken', er wordt dus een autocorrelatiemeting gedaan.

golffronten

\\

II

sheo.rlng

Figuur 1: Het over elkaar heen schuiven van twee identieke golffronten ten behoeve van een
autocorrelatie-meting.
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Uit het interferentie-patroon kan men dan infonnatie over het oppelVlak halen.
am de autocorrelatiefunctie te meten heeft men aan shearinginterferometrie alleen niet genoeg.
De eigenlijke meting berust op het meten van het contrast van het ingenomen golffront. Om dit
contrast te meten moet het faseverschil tussen de twee golfronten gevarieerd kunnen worden, dit
heet fasemodulatie.
Deze methode van oppelVlaktekarakterisatie is contactloos en snel (enkele seconden),

In dit verslag wordt allereerst de theorie van het meten van de autocorrelatiefunctie met behulp
van shearinginterferometrie uitgelegd. VelVolgens worden de verschillende principes, waarop de
shearinginterferometer gebaseerd kan worden, behandeld en beoordeeld mede aan de hand van
het gestelde eisenpakket.
Op grond van de gemaakte keuze voor het principe waarop de shearinginterferometer gebaseerd
wordt, wordt het eisenpakket verder uitgewerkt. Dit laatste gebeurt met het oog op de specifieke
eisen, die uit het gekozen principe voortkomen.
Na het uitwerken van het ontwerp en het realiseren van een prototype worden de resultaten van
de metingen aan het prototype gepresenteerd en geevalueerd.

Uiteindelijke opdrachtomschrijving
antwerp van een shearing-interferometer
am een indruk te krijgen van de oppelVlaktegesteldheid van een voorwerp wordt o.a. de
autocorrelatiefuntie van dat oppelVlak gebruikt. Om deze autocorrelatiefunctie te meten wordt
gebruikt gemaakt van een shearing-interferometer
Principe:
Van een oppelViak worden twee identieke beelden gemaakt, die t.o.v. elkaar verschoven
(shearing) kunnen worden. Er onstaat een van de verschuiving afhankelijk interferentiepatroon.
Het faseverschil tussen de twee beelden kan worden gemoduleerd (tussen 0 en 21t).
Van het signaal van een detector, die de intensiteit over een deel van het beeldvlak integreert,
wordt de modulatiediepte bepaald, als functie van de verschuiving tussen de twee beeiden.
Opdracht:
Het ontwerpen van een shearing-interferometer. Hierbij zijn enkele hoofpunten te noemen, zoals
het tot stand brengen van de shearing, de manier waarop de fase gemoduleerd wordt en het meten
van de verschuiving. Hiemaast zijn nog van belang de correctiemogelijkheden bij schuinstand van
het voorwerp, een compacte bouw (de interferometer moet liefst in een standaard "doos" passen)
en de maximale groote van de verschuiving.
Voor het tot stand brengen van de twee identieke beelden kan men gebruik maken van een

7

ONI'WllRP VAN BEN SHEARING-lNTERFEROMBTER

INHOUD

Wollaston-prisma, een deelspiegel of een tralie. De keuze hierin heeft gevolgen voor de manier
waarop de shearing tot stand gebracht wordt. Hiermee hangt, voor een deel, ook het volume van
de interferometer samen. Wordt voor de shearing een opstelling met twee Wollastonprisma's
genomen, dan is het mogelijk om in een richting te construeren. Komt de shearing echter tot
stand middels o.a. een deelspiegel dan moet er in twee richtingen gewerkt worden. De
eerstgenoemde methode heeft vanwege de eindige dikte van de prisma's geen nul-verschuiving.
Ook voor de fase-modulatie zijn er meerdere mogelijkheden, die van het gekozen principe
afhankelijk zijn. Bij de keuze voor de shearing m.b.v. een deelspiegel kan gemoduleerd worden
door een van de spiegels te laten trillen.
De mogelijkheden moeten tegen elkaar worden afgewogen om zodoende tot een optimaal
resultaat te komen wat betreft de gestelde eisen.
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3. Meten van autocorrelatiefuncties met behulp van shearing-interferometrie
Om de ruwheid van technische oppervlakken te karakteriseren wordt er van verschillende
parameters gebruik gemaakt, zoals de ruwheidswaarden Ra, Rq en Rz. Een nadeel van deze
parameters is dat zij alleen hoogte informatie (dus een-dimensionaal) geven en dus weinig
vertellen over de ruimtelijke verdeling van deze hoogtes over het oppervlak. Er zijn weI
parameters, die ook de verdeling van hoogtes meenemen, zoals de Sm (gemiddelde lengte van een
piek en een dal). Al deze parameters worden echter mechanisch gemeten. Bij het mechanisch
meten is er contact tussen taster en oppervlak. Zo kan er beschadiging optreden. Bij zachte
oppervlakken komt daar nog bij dat de pieken op het oppervlak worden weggedrukt. Een tweede
nadeel is dat het mechanisch meten van de ruwheid veel tijd kost.
Er is dus eigenlijk behoefte aan een parameter, die zowel iets zegt over dehoogtes op alswel de
verdeling van die hoogtes over het oppervlak en die contactloos gemeten kan worden. Tevens
moet er dan een methode zijn om deze parameter te meten.
Het blijkt dat de autocorrelatiefunctie (ACF) van het oppervlak de gezochte informatie bevat.
Tevens kan de ACF optisch, dus contactloos, gemeten worden. Met behulp van shearinginterferometrie, tesamen met een fase-modulatie kan de ACF gekwantificeerd worden. De fasemodulatie houdt in dat een van de twee golffronten, die met elkaar interfereren, een tussen 0 en
21t varierende fase-achterstand krijgt opgelegd. Dit laatste is nodig om het signaal wat feitelijk
gemeten wordt, de modulatie-diepte (ofweI het contrast), ook daadwerkelijk te kunnen meten.

3.1. De autocorrelatiefunctie
De autocorrelatiefunctie (ACF) van een oppervlak geeft informatie over de hoogtes op een
oppervlak. Met de ACF worden punten van het oppervlak (a(x,y)) 'vergeleken' met punten van
hetzelfde oppervlak die over een vector (x,y) verschoven zijn (zie vergelijking 1). Voor het
omschrijven van de bovenste vergelijking naar de onderste wordt verwezen naar [1] en [9].
00

c(XtY) =IIa(Xl-XtYl-y) a*(xltyl) dxldyl
00
00

=I

II

A

(fxt fy) 12 e 2lti (f,.x +

fyYl

dfxdfy

(1)

00

t

power spectral density

In vergelijking 1 is de autocorrelatie van het oppervlak a(x,y) weergegeven. De tweede regel in
vergelijking 1 geeft ook de autocorrelatiefunctie, maar dan weergegeven met de fourier
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getransformeerden van de oppervlakken a(xl-x,yl-y) en a(xl,yl). Hier staat de autocorrelatie nu
uitgeschreven aIs integraal over de frequenties (11m) in x- en y-richting (11m) en de amplitudes
behorende bij deze frequenties.
Vit de ACF komen bijvoorbeeld stochastische en periodieke componenten naar voren. Ruwheden
komen in de ACF naar voren als een stochastische component. Bewerkingsgroeven komen
bijvoorbeeld naar voren aIs een periodieke component.
3.2. Shearing-interferometrie
Shearing-interferometrie wordt o.a. gebruikt om oppervlakken te kwantificeren. Door een beeld
van een object te dupliceren en een van de duplicaten een verschuiving (shearing) te geven
worden aile punten van het voorwerp, vergeleken met punten, die een afstand ter grootte van de
verschuiving verderop liggen. Zo kan er een uitspraak worden gedaan over een punt t.o.v. een
ander punt op het oppervlak. In eerste instantie krijgt men dus aileen relatieve informatie.
Met shearing-interferometrie kan bijvoorbeeld de ACF van een oppervlak gemeten worden.
Hiema wordt een overzicht gegeven van de functies, die de shearing-interferometer moet
vervullen.
Een shearing-interferometer is een interferometer, die hoofzakelijk twee functies heeft:
- een beeld van een object dupliceren
- de ontstane twee beelden over elkaar heen schuiven, "shearen"
De verschuiving kan vast zijn (Nomarski) of variabel van nul tot een maximaIe verschuiving
(shearing). De shearing-interferometer, die gebouwd moet worden, moet een continu oplopende
shearing hebben.
In figuur 2 is te zien dat van een object het beeld wordt ingenomen en daama wordt
gedupliceerd. Vervolgens worden de twee identieke beelden over elkaar heen geschoven. Voor
metingen aan het samengestelde golffront bevindt zich een detector (camera, intensteitsmeter) in
het beeldvlak.
Naast de twee bovengenoemde functies moet de shearing interferometer van een van de twee
beelden ook nog de fase moduleren. Dat wil zeggen de faseachterstand moet worden gevarieerd
tussen 0 en 21t. Dit is nodig om het contrast (de modulatiediepte) te meten kunnen.(zie 3.3).
Voor het meten van de modulatiediepte bevindt zich in het beeldvlak, waarin de shearing
plaatsvindt, een detector. Deze detector meet continu de intensiteit van de twee 'geshearde'
beelden.
In figuur 3 is weergegeven hoe de deelfuncties van de interferometer de golffronten, die het
oppervlak representeren, manipuleren. In figuur 3a wordt de fasemodulatie gegeven. Deze
fasemaodulatie onstaat door de faseachterstand van een van de golffronten t.o.v. het andere te
varieren. Een golffront staat stil, het andere golffront beweegt met een amplitude van minimaaI
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Figuur 2 : Schematische weergave van de shearing-interferometer

een halve golflengte loodrecht op het golffront op en neer. In figuur 3b is de shearing
aangegeven. Ben golffront verschuift in het vlak. In figuur 3c is het samengestelde golffront
weergegeven.
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golffronten

30

golffront beweegt
op en neer tussen

o en 21\
Modulo.tle

11

3b

she~Nng

gecoMblneerd
sheo.rlng en Modulo. tie

3c

Figuur 3 : Weergave van de beweging van golffronten bij shearing-interferometrie gecombineerd
met een fasemodulatie.
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3.3. Shearing-interferometrie in formulevorm
De vergelijkingen, die in dit hoofdstuk gebruikt worden komen uit [1].
Een beeld (golffront) wordt gedupliceerd. Zo onstaan er twee identieke beelden, vervolgens
worden ze over elkaar heen geschoven. De twee identieke beelden, die over elkaar heen worden
geschoven (shearing), hebben allebei dezelfde amplitude (a(x,y». Een van de twee beelden heeft
echter een shearing(s) in x-richting en krijgt een faseachterstand <p(t) opgelegd.De
tijdsafhankelijkbeid wordt in de volgende vergelijkingen wegegelaten. De totale amplitude van
de gecombineerde beelden wordt dan (vergelijking 2):
A

= a(x,y)

(2)

+ a(x-s,y)eiCP(t)

De intensiteit van het gecombineerde golffront is gedefinieerd als het kwadraat van de amplitude
van de twee gecombineerde golffronten (vergelijking 3).
I

= I a (x, y) I 2

I a (x- s, y) I

+
+ 2 Re{a (x, y)

(3)

2

a· (x-s, y) ei'P}

W ordt het voorwerp verlicht met een evenwijdige bundel met golflengte A., dan kan de amplitude
van het terugkomende golffront beschreven worden door (4):
a ... eill(x,y) ,

(l

=

41t.t.z

(4)

A

Waarin de hoogte op het oppervlak t:1z omgezet is in een fasehoek (l.
Hieruit kan het maximaal meetbare hoogteverschil worden afgeleid. Doordat er een intensiteit
(kwadrateren) gemeten wordt kan er een maximale fasehoek van (l=1t gemeten worden, zonder
dat er een fout in de meting kan optreden. Aangezien het licht heen en terug moet, wordt het
hoogteverschil verdubbeld, hieruit voIgt dat het maximaal meetbare hoogteverschil t:1z=IAA. of het
maximale hoekverschil a=Y21t is.
Het signaal op de detector is de intensiteit geYntegreerd over de oppervlakte (D) van de detector.
Invullen van (4) in (3) eli vervolgens invullen in (5).

s ...

f

ff

I dxdy

D

= fl

eiIX(x,y)

I2

+

I eiIX(x-S,y) I 2

+ 2Re{e iIX (X,y) e-iIX(x-S,y) eicp}dxdy

D

constant

= So

(1 + Re{yei'P}); met constante So
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De modulatiediepte
wordt (6).

I 'YI = I

;ff

METEN VAN AUTOCORRELAT1EFUNCflES

I'Y I is het signaaI waaruit de autocorrelatie en de hoogteinformatie gehaald

ei(ll(x,y) -

Il(X-S'Y»dxdyl

(6)

D

Voor kleine hoogteverschillen dat wit zeggen
benadering eX=I+x+o(x) (vergelijking 7):

(l

I 'YI

= 1 - a 2 (x,y) + a(x,y)a(x-s,y)

RMS

= Va 2 (x,y)

ACF =

« 1 en agem=O wordt de modulatiediepte met

(7)

a (x, y) a (x- s , y)

Wanneer de shearing (s) groot wordt gaat de autocorrelatie-term naar nul, zodat aIleen de RMSwaarde van het oppervlak overblijft (8). De auto-correlatieterm gaat niet naar nul wanneer er een
periodieke component op het oppervlak aanwezig is.

I 'YI

(8)

-+1 - a 2 (x,y)

Als de hoogteverschillen op het oppervlak Gaussisch verdeeld zijn, wordt de modulatie functie
(9):

I 'YI =

(9)

e-a'(x,y) + a(x,y)a(x-s,y)

Wanneer de shearing groot wordt gaat de autocorrelatieterm naar nul. Zo blijft aIleen de RMSwaarde van het oppervlak in de e-macht over en kan deze weer berekend worden.
De feitelijke meting van de modulatiediepte komt neer op het bepaIen van de maximaIe en
minimale intensiteit van de twee interfererende golffronten. Door de fasemodulatie ontstaat er een
in intensiteit varierend golfront. Het verschil tussen het maximum en het minimum van de
intensiteit genormeerd op de som van deze twee is de modulatiediepte (10).
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afleiding:

S

= So (1

+ Re (1 ei'P) = So (1 +

I 1 I cos (<p + 'V)
=> Smax = 1 + I 1 I i Smin =
Smax - Smin = 21 1 I = I 1 I

=1

I 11 Re (ei'Pe iV »

met 'V

= arg( 1)

(10)

+

Smax + Smin -

1 -

I1 I

2

Wanneer er nu een grafiek gemaakt wordt van de modulatiediepte (het contrast) uitgezet tegen
de shearing, van een niet-perfekt, niet-periodiek oppervlak, is het volgende te zien (zie fig 4):
- Bij s=O zal de grafiek theoretisch op I1 I =1 beginnen immers bij <p=O versterken de
golffronten elkaar maximaal, zodat de intensiteit ook maximaal is. Ais <p=1t echter doyen
de twee golffronten elkaar precies uit, de intensiteit is dan nuL I1 I = 1 want Imaxflmax= 1
- Naarmate de shearing groter wordt zal bij een niet perfekt glad oppervlak de
modulatiediepte kleiner worden. Immers de maximale intensiteit wordt lager (golffronten
passen niet meer precies op elkaar, geen maximale versterking), de minimale intensiteit
wordt hoger. De waarde van I1 I neemt af.
- Zijn de hoogteverschillen klein of zijn ze Gaussisch verdeeld op het oppervlak dan zal
de grafiek vlak gaan lopen wanneer de shearing groot wordt. 1-1 1 I is dan een maat voor
de RMS-waarde van het oppervlak.
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Figuur 4 : Grafiek van de modulatie tegen de shearing van een oppervlak zonder periodieke
verschijnselen.

Ter illustratie een grafiek van het verloop van de modulatiediepte wanneer het oppervlak perfektperiodiek is (zie fig.5):
- Bij s=O is Irl =1.
- In het geval dat het maximale hoogteverschil tussen 0 en YaA groot is, zal de
modulatiediepte zijn minimum bereiken bij een halve periode (lijn a). Is het hoogteverschil precies VaA groot (lijn b), dan zal de modulatiediepte bij een halve periode 0 zijn.
Bij een hele periode is de modulatie diepte weer 1.
- Wanneer het maximale hoogteverschil groter dan YaA en kleiner dan of gelijk aan 'AA is,
zal de modulatiediepte ergens tussen O· en een halve periode de waarde 0 bereiken (lijn
c). Daarna zal bij een halve periode de modulatiediepte een lokaal maximum bereiken,
vervolgens weer naar nul gaan en bij een hele periode weer de waarde 1 bereiken. Is het
hoogteverschil precies 'AA groot dan is het lokaal maximum bij een halve periode gelijk
aan 1 (lijn d).
- Dit verloop zal zich herhalen totdat de shearing zijn maximale waarde bereikt.
- Wanneer het maximale hoogteverschil groter dan IAA is, dan zal tussen IAA en o/aA de
situatie tussen YaA. en IAA. optreden in omgekeerde volgorde. Tussen o/aA en ~A. treedt de
situatie tussen 0 en VaA. in omgekeerde volgorde op.
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Figuur 5 : Grafiek van de modulatie tegen de shearing van een oppervlak met periodieke
structuur.

17

ONTWERP VAN EEN SHEARING-INTERFEROMETER

EISENPAKKIIT

4. Basis-eisenpakket ten aanzien van het ontwerp
Hier worden de eisen, die in eerste instantie aan de interferometer worden gesteld. op een rijtje
gezet. Later zuUen daar nog eisen bijkomen, die afhankelijk zijn van het shearing-principe, dat
gekozen wordt.

4.1. Eisen aan de shearing-interferometer
- de interferometer moet inlop de baksteen passen
- de baksteen is een standaard formaat, waarin of waarop microscopen gebouwd worden
(zie bijlage D)
- compact, de interferometer moet zo klein mogelijk zijn Lv.m. stabiliteit
- eenvoudig, toepassing alleen shearing. De huidige microscoop kan voor meerdere
doeleinden gebruikt worden.
- vergroting 4x15x
- gebruik maken van huidige aansturing en uitlezing
- De huidige shearinginterferometer heeft aIs aandrijving een klein motortje. De
aansturing daarvan gebeurt met een regelbare gelijkspanning.
- Voor de fasemodulatie wordt een piezo-elektrisch element gebruikt. De piezo wordt
aangedreven met een wisselspanning tussen de 0 en 360 Volt. Bij een wisselspanning
werkt de piezo als een capaciteit. De huidige electronica in de aansturingskast is echter
niet in staat om bij deze wisselspanning de piezo "leeg" te trekken tot 0 Volt, zodat
een dee! van uitslag van de piezo verloren gaat. Hierdoor moet de piezo perse in zijn
eigenfrequentie worden aangestuurd om toch de juiste uitsleg te halen. De spanning
waarmee de piezo moet worden aangestuurd moet dus eigenlijk omlaag.
- duur meting ±4 seconden i.v.m. schrijver
- om de modulatie grafiek te maken wordt gebruik gemaakt van een schrijver. De
schrijver kan anders niet correct volgen (tijdsconstante).
- shearing uit te breiden tot aIle richtingen
- Er zijn oppervlakken, die niet in aIle richtingen dezelfde structuur hebben. Het zou dus
makkelijk zijn als de shearing in aUe richtingen kan worden ingesteld zonder dat het
object gedraaid moet worden (weer opnieuw scherpstellen).
- shearing 0.8 mm.
- het maximaIe hoogteverschil waaraan gemeten kan worden is ongeveer 0.2 flIIl. In de
ruwheidsmeting wordt in dat gebied een meetlengte genomen van 5 x 0.8 mm.(tevens
de cut-off lengte).
- shearing 'kleiner' dan 0
- De hoogste piek van de modulatiediepte ligt bij nul shearing. Om dit punt dus zeker
mee te nemen, is het nodig dat de shearing bij een meting op een negatieve waarde
begint.
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- verlichting eventueel met led
- In de huidige situatie wordt het oppervlak verlicht met een laser. Een led is goedkoper,
maar heeft als nadeel dat de coherentielengte kleiner is. Dit betekent weer dat het
weglengteverschil van de twee verschillende lichtwegen beperkt moet blijven, omdat
anders de interferentie verloren gaat.

4.2. Mogelijkheden om de fasemodulatie te realiseren
In een shearinginterferometer wordt een golffront opgedeeld, daama worden de beide golffronten
weer bij elkaar gebracht. De weg, die de beide golffronten afleggen, kan voor een deel
gescheiden zijn of juist altijd overlappen (zie hoofdstuk 5). Wanneer de lichtwegen op enig punt
apart lopen is er een mogelijkbeid om voor de fasemodulatie slechts een van de golffronten te
manipuleren.
Om de fasemodulatie tot stand te brengen zijn er twee mogelijkbeden.
Door een van de beide lichtwegen te verkorten of te verlengen onstaat op die manier een
fasevoorsprong of -achterstand van het ene golffront ten opzichte van het andere. Dit kan met
behulp van een trilspiegel, die evenwijdig aan de optische as heen en weer gaaf. Voorwaarde
hiervoor is, dat op enig punt in de interferometer de bundels volledig gesplitst zijn. Op de spiegel
wordt het golffront weerkaatst. De hele constructie om de spiegel te Iaten trillen blijft op die
manier eigenlijk buiten de interferometer. Daardoor kan de interferometer zelf compact blijven,
wat de stabiliteit ten goede komt.
Een tweede manier om de fase modulatie te maken is een combinatie van een ronddraaiende ')J2en stilstaand ')J4-pIaatje (bijIage F). Deze pIaatjes zorgen voor respectievelijk een faseverdraaiing
van 1t en Y21t van een bepaalde poIarisatierichting.Wanneer nu een gepolariseerde lichtbundel
wordt aangeboden zullen er achter het ')J4-pIaatje twee Ioodrecht gepolariseerde lichtbundels
ontstaan, die een wisselend faseverschil hebben. Een nadeel is dat het ')J2-plaatje in de lichtweg
gelagerd en aangedreven moet worden. Dit betekent dat de constructie in de interferometer zelf
gebouwd moet worden. Er is constructief gezien minder vrijheid om te bouwen dan bij de
constructie met de trillende spiegel. Bovendien zal deze manier van fasemodulatie een groter
bouwvolume van de interferometer tot gevolg hebben. De fasemodulatie moet immers in de
lichtweg gebouwd worden.
De fasemodulatie met een trillende spiegel levert wat het inbouwen betreft voordelen op ten
opzichte van de goIfpIaatjes. Dit kan dus als een pluspunt worden gerekend, als deze manier van
fase moduleren mogelijk is in de shearinginterferometer. Dit met het oog op de keuze van het
shearingsprincipe. Dit wordt in hoofdstuk 5 behandeld.
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5. Principe om de shearing tot stand te brengen
5.1. Methoden om de shearing tot stand te brengen
Er zijn verschillende mogelijkheden om een shearing tot stand te brengen. Eerst zullen de
verschillende mogelijkheden worden uitgelegd, om daarna een afweging te maken op grond van
de specifieke voor- of nadelen, dit in relatie tot het eisenpakket.
Er zullen hier vijf mogelijkheden besproken worden:
1 - Michelson
2 - Murty
3 - Wollaston
4 - Tralie
5 - Mach-Zehnder
Belangrijk voor het begrijpen van de verschillende principes is de wijze waarop de interferometer
de voorwerpsstralen 'bewerkt' .De wijze waarop de interferometer de voorwerpsstralen bewerkt
is namelijk bepalend voor de plaats waar de interferometer in de optiek kan worden geplaatst.
De voorwerpsstralen zijn de stralen, die van een punt van het object vertrekken en in een punt
van het beeld ook weer samenkomen, nadat ze door het optisch systeem zijn gegaan, zie figuur
6a.
In figuur 6a vertrekken vanaf het voorwerp vanuit punt A de voorwerpsstralen, gaan door het
optisch systeem heen en komen tesamen in punt A'.
In figuur 6a is ook het afbeeldingsprincipe, wat gebruikt zal worden, weergegeven. Het voorwerp
staat in het brandvlak van lens 1 (Ll). Hierdoor doorlopen de voorwerpsstralen van een punt
evenwijdig t.o.v. elkaar de ruimte tussen lens 1 en lens 2 (L2). Het voorwerp wordt in het
oneindige afgebeeld. Het beeld staat in het brandvlak van lens 2.
De stralen die vanuit B vertrekken, doorlopen de ruimte tussen Ll en L2 t.o.v. elkaar evenwijdig,
maar onder een hoek met de optische as en komen in B' uit. Hieruit voIgt dat een evenwijdige
bundel, die een hoek maakt met de optische as, door een lens wordt afgebeeld in een punt in het
brandvlak, maar met een verschuiving t.o.v. de optische as. Een hoek geeft dus een laterale
verschuiving. AIle stralen, die dezelfde hoek met de optische as maken, komen in het brandvlak
allemaal in hetzelfde punt uit. Zou een evenwijdige bundel loodrecht op de optische as
verschoven worden, dan nog wordt deze door een lens toch in hetzelfde punt in het brandvlak
afgebeeld.
De shearings-principes, die besproken zullen worden, zorgen voor een verschuiving van de
voorwerpsstralen loodrecht op de optische as of voor een hoekverdraaiing (zie figuur 6b) t.o;v.
de optische as van de uitgaande voorwerpsstralen t.o.v. de ingaande.
Ais de interferometer v~~r een verschuiving van de voorwerpsstralen loodrecht op de optische
as zorgt, betekent dit dat de interferometer niet tussen lens 1 en lens 2 geplaatst kan worden.
Immers een verschuiving loodrecht op de optische as van een evenwijdige bundel geeft na
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Figuur 6: Weg die de voorwerpsstralen volgen in een lenzenstelsel en de shearinginterferometer.
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afbeelding door lens 2 geen verschuiving meer. De interferometer moet dus tussen lens 2 en het
beeld geplaatst worden. De voorwerpstralen, die van een punt van het voorwerp afkomstig zijn,
doorlopen de interferometer nu niet meer evenwijdig, maar hebben een hoek t.o.v. elkaar. Zie fig

6c.
Wanneer de interferometer een hoek geeft aan de uitgaande voorwerpsstralen, dan kan deze weI
tussen lens I en lens 2 worden geplaatst. Immers een hoek van een evenwijdige bundel geeft na
afbeelding door een lens een verschuiving in het beeldvlak. AIle voorwerpsstralen van een punt
doorlopen evenwijdig de interferometer. Zie fig 6b.
Belangrijk bij de later volgende beoordeling van de mogelijkbeden is, dat wanneer de
afbeeldingsstralen niet evenwijdig door de interferometer gaan, er abberaties onstaan. Abberaties
ontstaan bijvoorbeeld wanneer een niet evenwijdige bundel door een glasplaat gaat (beam-splitter
of wollaston-prisma's). Zie figuur 7. Om zo min mogelijk abberaties in het beeld te krijgen is
het dus gewenst obstakels te passeren met een evenwijdige bundel voorwerpsstralen.

voorwerp

punt wo.o.rult voorwerpsstro.len kOr"len

punt wo.o.rult stro.len lljken te kOr"len

Figuur 7 : Abberaties van lichtstralen bij het doorlopen van een beamsplitter.
5.1.1. Michelson-principe
Voor de afbeeldingsweg zie figuur 8a. Een punt van het object in het brandpunt van lens I (LI)
wordt door LI afgebeeld in het oneindige. Door de beamsplitter (BS) wordt het golffront
gesplitst. Een deel komt op spiegel (S 1) terecht en wordt loodrecht teruggekaatst. Het andere deel
komt op de gekantelde spiegel (S2) terecht en wordt onder een hoek (twee keer zo groot als de
kantelingshoek van de spiegel) teruggekaatst. Door BS worden beide bundels richting lens 2 (L2)
afgebogen. De bundel die evenwijdig aan de optische as op L2 valt wordt in het brandpunt van
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Figuur 8 : Schematische weergave Michelson-principe.
L2 afgebeeldt. De bundel, die onder een hoek met de optische as, op lens L2 valt wordt in het
brandvlak afgebeeld, maar op een afstand S van de optische as. Er is een shearing(S) tot stand
gekomen, die veranderd kan worden door de kanteling van de spiegel te vergroten of verkleinen.

5.1.2. Murty-principe
51

~

Figuur 9 : Schematische weergave Murty-principe.
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Een evenwijdige bundel valt Op de beamsplitter (BS). Zie figuur 9. BS deelt de amplitude van
de bundel in tweeen. De ene bundel gaat via spiegel 1 (SI) naar spiegel 2 (S2) door naar BS.
Deze kaatst de bundel richting het beeldvlak. Voor de andere bundel is de weg precies andersom.
Wanneer S2 naar achteren geschoven wordt zullen de beide bundels niet meer dezelfde weg
volgen en treedt er een verschuiving op, die voor beide bundels tegengesteld is. Er is een
shearing ontstaan. Door S2 heen en weer te schuiven kan de shearing veranderd worden.
De voorwerpsstralen mogen hier echter niet evenwijdig door de interferometer gaan, omdat
anders geen shearing in het beeld ontstaat.

5.1.3. Wollaston-principe
P2

P1

voorwerp

t

beeld

t

Figuur 10 : Schematische weergave Wollaston-principe.

Deze shearings-methode bemst op het feit dat er materialen zijn, die afhankelijk van de
polarisatie van het invallende licht reageren. De brekingsindex van dat materiaal is namelijk
afhankelijk van de polarisatierichting van het licht. Wollaston-prisma's maken daar gebmik van,
ze zijn gemaakt van dubbelbrekend materiaal.
Een evenwijdige bundel valt op prisma 1 (PI). Zie figuur 10. Vit PI komen onder een hoek twee
bundels, die onderling loodrecht gepolariseerd zijn. Prisma 2 (P2) zorgt ervoor dat de bundels
na het verlaten van het prisma weer evenwijdig lopen, maar t.O.v. elkaar verschoven, Ioodrecht
op de optische as. Deze shearing kan veranderd worden door de afstand tussen de prisma's te
veranderen.
Ook hier mogen de voorwerpsstralen niet evenwijdig door de interferometer gaan.
5.1.4. Tralie-principe
Een evenwijdige bundel valt op tralie 1 (TI). Zie figuur 11. Door TI onstaan buigingsgoIffronten.
Van elke buigingsorde (behalve van de oe-orde) zijn er twee bundels. De twee Ie-orde bundels
worden door tralie 2 (T2) weer 'rechtgebogen'. De twee bundels zijn t.O.V. elkaar verschoven,

24

PRINCIPB OM SHEARING Tar Sl'AND TB BRllNOIlN

ONTWERP VAN BEN SHEARINO-INfBRFEROMBTER

T2

beeld

voorwerp
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Figuur 11 : Schematische weergave tralie-methode.
er is een shearing. De shearing kan veranderen wanneer de tralieafstand veranderd wordt.
De voorwerpsstraIen moeten hier weer niet evenwijdig lopen, omdat anders na atbeelding geen
shearing is ontstaan. Aangezien twee keer achter elkaar aileen het eerste-orde golffront gebruikt
wordt, zal de intensiteit van het uiteindelijke beeld, slechts een klein deel van de intensiteit van
het oorspronkelijke golfront hebben.
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5.1.5. Mach-Zehnder-principe

beeld
L2

wiggen

BS2

L..--+--+-t-~

BS1
L1

voorwerp
Figuur 12 : Schematische weergave Mach-Zehnder-principe.
Lens 1 (L 1) beeldt het punt van het object, dat samenvalt met zijn brandpunt, af in het oneindige.
Zie figuur 12. De beamsplitter 1 (BSl) maakt twee bundels. De ene bundel gaat via spiegel 1
(Sl) naar beamsplitter 2 (BS2) en wordt daar naar lens 2 (L2) gekaatst L2 beeldt de bundel in
zijn brandpunt af. De andere bundel gaat via spiegel 2 (S2) door twee wiggen. Deze wiggen zijn
identiek, maar in de beginsituatie (geen shearing) in het vlak loodrecht op de optische as 1800
gedraaid. Wanneer van uit deze situatie de wiggen t.o.v. elkaar gedraaid worden (met als
draaiingsas de optische as), dan krijgt de uittredende bundel een hoek met de optische as. Als de
bundel door BS2 gaat en op L2 valt, beeldt L2 de bundel in zijn brandvlak af. Dit punt ligt to.v.
het andere punt verschoven loodrecht op de optische as. De punten zijn uit elkaar geschoven,
deze verschuiving kan geregeld worden door de verdraaiing van de wiggen t.o.v. elkaar te
veranderen. De bij de wiggen uittredende bundel krijgt dan een andere hoek.
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5.2. Beoordeling van de sbearingmogelijkbeden op basis van bet eisenpakket.
Na het uitleggen van de verschillende principes waarop de shearing tot stand gebracht kan
worden, voIgt nu de beoordeling van deze principes. In 5.3 voIgt dan een overzicht waarin de
voor- en nadelen op een rijtje worden gezet.

5.2.1. Michelson-principe
De methode biedt de mogelijkheid om compact te bouwen. Vanwege het feit dat door de
beamsplitter de twee lichtwegen gescheiden worden is er de mogelijkheid tot fasemodulatie met
een trilspiegel. Door aIlebei de spiegeltjes te kantelen kan er in aile richtingen gesheard worden.
Negatieve shearing levert geen probleem op. Kan in de baksteen worden ingebouwd. Bovendien
is al eerder bij Philips een shearing-interferometer gebouwd gebaseerd op dit principe met positief
resultaat.

5.2.2. Murty-principe
Deze oplossing levert een grote stabiliteit op, omdat de lichtbundeis allebei dezelfde weg volgen.
Een negatieve shearing is mogelijk. Shearingsrichting is beperkt tot een riehting. De
interferometer past vanwege zijn bouwvorm niet in de baksteen. De fasemodulatie zal moeten
gebeuren m.b.v. een 'A/2- en een A/4-plaatjes (zie hoofdstuk 4.2 en bijiage F), omdat de
lichtbundels nergens gescheiden zijn en dus niet apart gemoduleerd kunnen worden. Omdat de
lichtbundels over de beamsplitter heen moe ten, zal de interferometer niet zo compact zijn als
bijvoorbeeld de Michelson.

5.2.3. Wollaston-principe
Een constructie gebaseerd op dit principe kan compact gebouwd worden in een richting.
Omdat de wollastonprisma's een eindige dikte hebben is het niet mogelijk om een nul shearing
te krijgen. De shearing kan dus aIleen nul of negatief worden m.b.v. extra dubbelbrekende
pIaatjes.
De fasemodulatie is aIleen mogelijk m.b.v. een 'A/2- en een 'A/4-plaatje. De wollastonprisma's zijn
dure componenten.

5.2.4. Tralie-principe
Evenals het principe met de wollastonprisma's kan er slechts in een richting geconstrueerd
worden. Tralies zijn dure componenten, bovendien zijn er meerdere tralies nodig. Met deze
methode is geen negatieve shearing mogelijk en ook de nul shearing zal niet haalbaar zijn. Dit
laatste is mede het gevolg van het feit dat de oe-orde bundel moet worden afgevangen.
Omdat de bundels niet gesplitst lopen, is er een fasemodulatie nodig m.b.v. A-plaatjes.
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S.2.S Mach.Zehnder·principe
De shearing kan in aIle richtingen uitgebreid worden door nog twee wiggen in de lichtweg in te
brengen. Deze moeten dan 90° gedraaid zijn to.v. de aI aanwezige wiggen, zodat zij de shearing
loodrecht op de andere shearingsrichting mogelijk maken. De fasemodulatie kan gebeuren door
een van de spiegels te laten trillen.
Omdat de twee lichtbundels over elkaar heen moeten en de draaiende wiggen ook in de
lichtbundel gelagerd moeten worden, zaI het volume groot worden. De lichtwegen lopen over een
grote afstand uit elkaar en dat zal de stabiliteit niet ten goede komen. Wanneer er met een
shearingsrichting gewerkt wordt, dan zal er in de andere lichtweg een element moeten worden
geplaatst om het optisch weglengteverschil te compenseren. Een van de beide lichtwegen van de
interferometer zal buiten op de baksteen moeten worden gebouwd.
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5.3. Uiteindelijke keuze principe microscoop
Michelson

Murty

Wollaston

traIie

MachZehnder

baksteen

+

+

-

+

+

aIle richtingen

+

-

-

+

+

shearing < dan
nul

+

+

+

-

+

volume

+

+

-

+/-

-

fase-modulatie
met trilspiegel

+

-

-

-

+

afbeeldingsstralen evenwijdig
in interferometer

+

-

-

-

+

n.v.t.

+

opgedane
ervaring

+

n.v.t.

n.v.t.

In de tabel hierboven worden de mogelijkheden in de keuze vergeleken met elkaar. Hieruit blijkt
dat de Michelson-methode op aIle punten aIs positief uit de bus komt. Zeker zwaarwegend is
daarbij het feit dat er aI een keer een microscoop gebouwd is met de Michelson-methode aIs
grondslag.
Gekozen is dan ook voor de Michelson-methode.
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6. Uiteindelijke specificaties voor de Michelson-shearing-interferometer
In hoofdstuk 5 is de keuze voor het principe van shearen gemaakt voor de Michelson-methode.
Uitgangspunten:
- vergroting objectief 5x; numerieke apertuur = 0.10; tubuslens 180 mm; brandpunt= 38
mm
- golflengte laser =700 nm
- scheidend vermogen objectief h=(0.61 * Ataser)/NAobj = (0.61 * 0.700)10.10 = 4.3 JIm
- brandpunt lenzen interferometer = 50 mm
- maximaal verlies in modulatie door instelfout van de spiegels mag 1% bedragen
- afwijkingen in de len zen worden niet meegerekend.
V oor een totaal overzicht van de optiek van de microscoop wordt verwezen naar hoofdstuk 7.1.

De assen in figuur 13 met de spiegel hebben
de volgende betekenis:
- de x-as en y-as vormen het
spiegelvlak loodrecht op de optische as
- de z-as is de optische as
- de y-as is de as waarom de rotatie
voor de shearing plaatsvindt
Het scheidend vermogen van het objectief is
de bepalende faktor in de nauwkeurigheid van
de microscoop. Het scheidend verrnogen geeft
de minimale afstand tussen twee punten aan,
opdat ze ook als twee afzonderlijke punten
gezien worden. De nauwkeurigheid waarmee
de twee beelden in de ongeshearde toe stand
over elkaar heen liggen. hoeft dus niet groter
te zijn dan het scheidend verrnogen. De
nauwkeurigheid wordt bepaald door de
hoeknauwkeurigheid waarmee de spiegels Figuur 13 : CoOrdinatenstelsel geprojecteerd op
gepositioneerd worden (zie figuur 14). In een spiegeL
figuur 14 is een spiegel weergegeven met een
juiste positionering en de situatie met een kantelfout. De kantelfout q> zorgt voor een
. verschuivingsfout in het beeldvlak. Deze kantelfout kan zowel in de shearingsrichting alswel
loodrecht op de shearingsrichting gemaakt worden. De fout in de shearingsrichting kan echter met
de shearinstelling zelf verholpen worden. Voor de fout in de richting loodrecht op de shearing
moet een instelling deze fout corrigeren.
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hoeknauwkeurigheid <p :
_ maximaal toegestane fout in tussenbeeld
alstand tot rotatiepunt
_ scheidend vermogen objectief x vergroting in tussenbeeld
brandpuntsafstand lens (f1ens )

(11)
(M)

6

= 4. 3xlO- x5 =2 15xlO-4 rad

50

.

Dit houdt in dat met een vergroting van 5x, de hoekinstelling 2.15*10-4 rad nauwkeurig moet zijn.
Deze hoekinstelling geldt zowel voor de rotatie om de x-as als om de y-as. Ben rotatie om de
z-as van de spiegel is niet belangrijk. Als het hele kantelmechanisme roteert om de z-as is dit ook
geen probleem. De shearing zal in dat geval niet in het vlak van tekening vallen.
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Figuur 14 : Afwijkingen door hoekfout in de positionering.

Voor de positionering van de spiegels is het belangrijk om te onderkennen, dat wanneer de
spiegels langs de optische as een gelijke positioneringsfout hebben, de verlichting niet op de
spiegels gefocusseerd wordt (zie fig. 15). De golffronten in het beeldvlak hebben dan een bolling.
Door deze bolling onstaat er bij het shearen een extra faseverschil russen twee over elkaar
liggende punten. Er onstaan dan interferentiestrepen in het geshearde beeld. Dit ondanks dat de
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golffronten een gelijke vorm hebben. De intensiteits-meting klopt dan dus niet meer.
Wanneer echter een van de spiegels een positioneringsfout langs de optische as heeft, ontstaat
er een vlak golffront Guiste positionering) en een gekromd golffront (foute positionering) (zie
fig.16). Wederom wordt er een extra faseverschil gelntroduceerd, nu ook al in de niet-geshearde
toestand. Er onstaat een fout in de modulatiediepte.
De spiegels moeten dus ten opzichte van de microscoop en ten opzichte van elkaar ingesteld
worden. Uit de berekeningen met Mathcad blijkt dat de maximale fout in de positionering van
de spiegels t.o.v. van het brandpunt langs de optische as maximaal 5 pm mag zijn. Zie bijlage

E.
1 g e 1 l J k e posltlef'OI..li: splegels

object

~

-----

~-lens
BIJ sheo.ren onsto.o.t
een extro. f'o.severschll
cloor kroMMlng golf'f'ronten
cloor f'Ol..lte> positione>rlng
spiegels

-L...-

+/

-beelclvlo.k

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

d~
I
,
I

I

1

I

geen verschll In gal f'f'ront

bee>lclvlo.k

Figuur 15 Afwijkingen onstaan door gelijke foute positionering van de spiegels langs de
optische as.
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Figuur 16 : Afwijking ontstaan doordat een van de spiegels een afwijking langs de optische as
heeft.
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7. Optische en mechanische opbouw van de shearing-interferometer
Allereerst zal in dit hoofdstuk een overzicht van de totale optische opbouw worden gegeven,
vervolgens worden in hoofdstuk 7.2 voor de diverse onderdelen van de mechanische opbouw de
mogelijkheden gegeven en een keuze gemaakt voor de uiteindelijke oplossing.
7.1. Optische opbouw
De shearinginterferometer moet worden ingebouwd in een microscoop. Er zijn twee
hoofdbouwvormen van microscopen; te weten met of zonder een lubus (zie fig. 17)

-oog

-oculo.ir
-oog

-Ioeelclvlo.k

lichtweg
-oculnlr

lichtweg

-Ioeeldvlnk

-

tulouslens

\I
•

..

voorwerpstro.len

voorwerpstro.len

1\

-

oloJectief

-obJectlef

-

voorwerp( -svlo.k)

-voorwerp( -svlnk)

Figuur 17 : Twee basismogelijkheden van de uitvoering van een microscoop.

In een microscoop kan men verschillende hoofdkomponenten onderscheiden.
- het objectief: deze lens zorgt voor de eerste vergroting. De numerieke apertuur van deze
lens is bepalend voor het scheidend vermogen van de microscoop. Het objectief bepaalt
immers wat de rest van de microscoop 'ziet' van het voorwerp.
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- het oeulair: deze lens zorgt voor de tweede vergroting. Het oeulair staat met zijn
brandpunt in het beeldvlak van het objectief. Hierdoor beeldt het oeulair het voorwerp
weer in het oneindige af en ziet het oog, in ontspannen toestand, het beeld scherp.
- de tubuslens: dit is een component die niet in elke microscoop aanwezig is. De tubuslens
bevindt zich achter het objectief. De ruimte tussen het objectief en de tubuslens heet de
tubus. Wanneer het voorwerp in het brandpunt van het objectief staat wordt het afgebeeld
in het oneindige. Door nu op willekeurige afstand van het objectief een lens (de
tubuslens) te plaatsen wordt het beeld altijd weer in het brandviak van deze lens afgebeeld. In dit brandpunt bevindt zich dan weer het brandpunt van het oculair. De tubus
kan dus eigenlijk gezien worden als een verlengstuk in de microseoop.
- de verlichting: bij verliehting via het objeetief staat de verlichtingsbron in het brandpunt
van de Iaatstgenoemde aan de beeldzijde. Hierdoor wordt het voorwerp, dat in het andere
brandpunt staat, met een evenwijdige bundel verlicht. Het terugkomende (verstrooide)
lieht wordt weer in het objectief gevangen.
De afbeeldingsweg door een mieroscoop zal nu worden beschreven aan de hand van een
microseoop met een tubus.
- Op het oppervlak van een object valt een evenwijdige lichtbundel. Door strooiing op het
oppervlak za1 een deel van de lichtstralen niet loodreeht terugkomen.
- Wanneer het voorwerp in het brandpunt staat van het objectief zal het voorwerp door het
objectief in het oneindige worden afgebeeld.
- Een volgende lens, de tubuslens, beeldt het voorwerp weer af in zijn brandpuntsvlak. Het
beeid wat hier onstaat, wordt een tussenbeeld genoemd. In eombinatie met het objectief
bepaalt de tubuslens de vergroting, immers Mvergroting = ftubus / fObjectief' waarin f de
brandpuntsafstand voorsteit.
- Het oeulair, de hierop volgende lens, staat met zijn brandpunt in het brandvlak van de
tubuslens, hierdoor wordt het voorwerp weer in het oneindige afgebeeld. Doordat het
oculair het voorwerp in het oneindige afbeeldt kan het oog in ontspannen toe stand door
de microseoop kijken.
Het totaal overzicht van de microscoop en de ingebouwde shearinginterferometer is weergegeven
in figuur 18. Daarin zijn zowel de verliehting als de voorwerpsstralen weergegeven.
Als input voor de shearing-interferometer wordt gebruik gemaakt van het tussenbeeld. Dit
betekent dus, dat de interferometer tussen tubuslens en het oeulair wordt ingebouwd. Om te
zorgen, dat lens 1 de verlichting op de spiegels focusseert, moet er vlak na het tussenbeeld een
veldlens geplaatst worden. Deze moet zo sterk zijn dat de verliehting evenwijdig aan de optisehe
as op lens 1 valt. Omdat de veldlens vlak achter het tussenbeeld staatheeft deze geen invloed op
de beeldvorming. am verder te zorgen, dat de voorwerpsstralen evenwijdig door de
interferometer gaan, moet lens 1 met zijn brandpunt in het tussenbeeldvlak staan.
De spiegeis staan precies in het brandvlak van lens 1 en lens 2. Hierdoor ontstaat er bij kanteling
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van de kantelspiegel een zuivere shearing in het beeld dat door lens 2 gevonnd wordt. Oit beeld
bevindt zich in het brandvlak van lens 2. De voorwerpsstralen gaan immers evenwijdig aan elkaar
door de interferometer. De interferometer is dus eigenlijk ingebouwd in een tweede tubus.
In het beeldvlak, waarin zich nu het geshearde beeld bevindt, staat een detector, die de intensiteit
meet. Wanneer men nu ook nog naar dit geshearde beeld wil kijken kan men met een
beamsplitter het golffront weer opdelen. Het ene deel gaat richting detector, het andere deel gaat
richting oculair (niet getekend in figuur 18). Het oculair staat met zijn brandpunt in het beeldvlak
en beeldt weer in het oneindige af. Hierdoor wordt in het oog het beeld goed afgebeeld.
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Figuur 18 : Overzicht opbouw van de Michelson-interferometer ingebouwd in een microscoop.
Hierin is in de onderste figuur de verlichtingweg afgebeeld en in de bovenste figuur de weg, die
de voorwerpstralen afleggen.
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7.2. Mechanische opbouw van de shearing interferometer
De shearing-interferometer is, mechanisch gezien, in drie onderdelen op te splitsen.
Deze drie onderdelen zijn :
- kanteling van de spiegel
- aandrijving voor kanteling van de spiegel
- aandrijving trilspiegel
Voor deze drie onderdelen zuBen hieronder verschillende mogelijkheden besproken worden om
zodoende tot een keuze te komen van de uitvoering.
kantelende spiegel

In figuur 19 is een principe-overzicht gegeven
van de mechanische opbouw van de
interferometer. Het centrale deel van de
interferometer is de baksteen met daarin de
eigenlijke optiek van de microscoop. Daaraan
zijn objectief, detector, de vaste spiegel, de
kantelende spiegel, de aandrijving en het
trilmechanisme gebouwd.

trilMecho.nisMe

...--_-,

I

vo.ste spiegel

~

detector

kantelMecho.niSl'le

7.2.1. Mechanisme voor kanteling spiegel
/////T///. lIoorwerp
Uitgaande van de specificatie moet de totale
Figuur 19 : Overzich van de mechanische
rotatie om de kantelas 0.04 radialen bedragen.
Deze rotatie zal iets groter moeten worden opbouw van de interferometer.
omdat de shearing ook negatief moet worden
en er iets uitloop moet zijn boven de maximale shearing. De maximale rotatie wordt nu 0.05
radialen. Dit moet dan ruimschoots voldoende zijn. Bovendien moet er rekening mee gehouden
worden dat als men met een grotere vergroting gaat werken, dat de rotatie evenredig groter moet
worden.

Belangrijk bij de rotatie is dat de lijn waar om geroteerd wordt op dezelfde plaats blijft liggen
Mogelijkheden om de kanteling tot stand te brengen:
a - kruisveermechanisme
b - kogellagerconstructie
c - drie schuin opgestelde sprieten naar 1 punt toewijzend
d - drie bladveren opgesteld in een circel in een vlak loodrecht op de lengterichting, in de
breedterichting naar een lijn toewijzend.
e - gatscharnier
a - kruisveermechanisme
Bij dit mechanisme verschuift de pool waar om geroteerd wordt. Zie figuur 19. De eis was dat
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Figuur 20 : Kruisveermechanisme met het weglopen van de pool in vervormde toe stand.
dit juist niet mocht gebeuren. Met een eventueel grotere rotatie kan rekening worden gehouden
bij de dimensionering van de bladveren.
b - kogellagerconstructie
Door de onrondheid van de kogels en het polygooneffect kan er
een ongewenste verplaatsing van de lijn, waar om geroteerd
wordt, onstaan. Door vuilinwerking kan het zijn dat er bij
roteren stoten optreden. Ook de speling in het kogellager is
ongewenst en zal er dus uitgehaald moeten worden. De
maximaal mogelijke rotatie is onbeperkt
c - drie sprieten
Deze constructie (zie fig.21) staat om het punt, waar de drie
sprieten naar toe wijzen, drie rotaties toe. Wordt het
spiegeloppervlak in dit punt gelegd, dan is een zuivere rotatie
van de spiegel mogelijk. Omdat de drie sprieten echter drie
rotaties toestaan en er slecht een rotatie nodig is, moet het
moment nodig voor de rotatie zuiver worden ingeleid.
Additionele krachten en/of momenten zullen een afwijking van Figuur 21: Rotatiemechanisme met drie sprieten, die
de zuivere rotatie veroorzaken.
naar een punt toewijzen.
d - drie bladveren
Om de lijn waar de drie bladveren in hun breedterichting naar toe wijzen vindt een zuivere rotatie
plaats (zie fig 22.). De constructie is in de andere richtingen stijf.
Ais een bladveer aan beide kanten ingeklemd wordt, legt de bladveer 3 vrijheidsgraden vast. Dit
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zou betekenen, dat de constructie 3*3=9 vrijheidgraden zou
vastleggen. Dat betekent, met een vrije rotatie, een 9-5= 4voudig overbepaaldheid. Door de bladveren aan de onderkant
met twee punt-Iasjes en aan de bovenkant met een puntlas vast
te maken leggen de bladveren twee vrijheidsgraden vast (fig
23.). De rotatie <p om de breedterichting wordt op die manier
vrijgemaakt. Bij elkaar leggen de bladveren nu 3*2= 6
vrijheidsgraden zes vast. Echter, doordat de bladveren allemaal
naar een lijn wijzen, is het toch mogelijk om om die lijn te
roteren.
e - gatscharnier
De grootte van de rotatie zal voor hoge spanningen zorgen in
het materiaal' Bovendien moet om deze rotatie te
bewerkstelligen gebruik moet worden gemaakt van
gatscharnieren met een kleine verhouding tussen de hoogte van
de dam en de diameter van de gaten.
Figuur 22 : Rotatiemechanisme
Dit houdt in:
- ofweI een kleine hoogte, waar de stijfheid niet bij met drie naar het centrum
toewijzende bladveren.
gebaat is.
- ofweI een grote diameter (of cirkelboog van minimaal
60° [3]), dit levert een grote constructie op en de rotatie zal niet in een punt worden
geconcentreerd, maar over een relatief grote lengte worden verdeeld. De rotatiepool zal
gaan lopeno

Uiteindelijke keuze:
puntlos
Bij het kogeUager zal de onrondheid van de 'kogels en het
polygooneffect en de vuilinwerking een nadelige invloed
hebben op de rotatiezuiverheid van het kogellager.
Bij het kruisveermechanisme en bij het gatscharnier met een
lange dam zal de rotatiepool gaan lopeno dit is niet gewenst.
De constructie met de drie sprieten voldoet aan de gestelde ~~~~~
~
eisen, maar heeft als nadeel dat er twee extra vrijheidsgraden Figuur 23 : Door aan de
vrij blijven. Er zal dan bij een kracht of een moment anders bovenkant de bladveer met twee
dan het benodigde zuivere moment een ongewenste puntlasjes vast te zetten wordt
er een vrijheidsgraad (rotatie
verplaatsing of rotatie optreden.
De combinatie van een redelijk hoge stijfheid en het feit dat <p)vrijgemaakt.
het punt, waarom geroteerd wordt niet wegloopt, maakt de
constructie met de drie bladveren aantrekkelijk. Zeker wanneer het moment, dat nodig is voor
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de rotatie, een zuiver moment is.
7.2.2. Aandrijving van de kantelbare spiegel
Om tot een keuze van de aandrijving van de kantelbare spiegel te komen is het nodig om de
mogelijkheden van de besturingskast te bespreken. Een van de eisen was namelijk dat de nieuwe
interferometer gebruik zou maken van deze kast.
De huidige kast heeft een met de hand regelbare spanning om de motor aan te drijven, deze
spanning kan gevarieerd worden tussen 0 en ongeveer 2.5 volt. Voor de aandrijving is er dus
geen terugkoppeling.
Tevens levert de kast een wisselspanning, die gebruikt wordt om een piezo-element aan te sturen.
Deze piezo wordt gebruikt voor de fasemodulatie.
Verder heeft de kast een ingang waar de detector op aangesloten is. Middels twee displays geeft
de kast direkt de waarde van de modulatiediepte en de shearing aan.
De rotatie van 0.05 rad moet in ongeveer 4 sec gebeuren. Zoals al eerder opgemerkt is, is er geen
mogelijkheid om een aandrijving te gebruiken met een regeIlus. Er moet dus een aandrijving
gevonden worden, die een hoge ongevoeligheid heeft voor variaties in bijvoorbeeld de spanning,
die als aanstruring wordt gebruikt. Een variatie in de spanning zou op kunnen treden, wanneer
de grootte van de rotatie afhankelijk is van de hoogte van de spanning. Immers de hoogte van
de spanning wordt dan met de hand geregeld, dus aIle trillingen van de hand zijn direct te zien
in het verloop van de shearing. Bij een piezo-aandrijving, waarbij de grootte van de uitslag
afhankelijk is van de hoogte van de spanning, is dit het geval.
Mogelijkheden voor de aandrijving:
a - motor met vertragingskast
b - motor met als overbrenging een worm/wormwiel gecombineerd met een nok/nokroL
c - piezo-aandrijving
d - stappenmotor
e - magneten plus spoeltje
ad a - De motor, die voor de huidige aansturing wordt gebruikt, heeft een overbrenging van i=
1:2200. Deze grote overbrenging is nodig, omdat dit soort motortjes, voor een stabiel gedrag, op
een toerental van grofweg 1000 omw/min moeten draaien. Volgens de fabrikant echter heeft deze
overbrenging een speling op de uitgang van 30 tot 4°. Wanneer er naar de specificaties van de
shearing-interferometer wordt gekeken, dan zal de totale verdraaiYng 0.05 radialen oftewel 2.90
bedragen. De speling is dus groter dan de totale verdraanng. Deze vertragingskastjes hebben allen
een speling, die in deze orde van grootte ligt. Dit is de normale speling voor dit soort
vertragingskastjes.
De constructie met een motortje met een kleine overbrenging is eenvoudig uit te voeren. Helaas
zijn er geen vertragingskastjes te vinden met een voldoende kleine overbrenging. Er zal dus toch
nog een extra of een andere overbrenging nodig zijn.
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MllTOR
ad b - Door het motortje op een hoog
toerental te laten draaien en daarna een kleine
overbrenging toe te pas sen zou de
mogelijkheid gecreeerd zijn om de motor op
een vaste spanning te laten draaien en zo de
shearing te laten verlopen.
HEF"BllllM
Uitgaand van de motor is de kleinst mogelijke
overbrenging een wonnlwormwiel combinatie.
De speling tussen worm en wormwiel is eruit
te halen door in het wormwiel een groef te
steken en de worm met een veer in het
wormwiel te drukken. In de precisie
wonnlwormwieloverbrengingen is de kleinst WDRMWIEL
GELAGERDE AS
NDK
vindbare overbrenging i=1/80. Door nu een
Figuur
24: Principe overbrenging met
nokconstructie te gebruiken is de totale
overbrengverhouding zeer klein te maken. Een wonnlwormwiel- noklnokrol-combinatie.
overbrenging van de noklnokrol-combinatie
met bijvoorbeeld i=1/200 is gemakkelijk te halen. De totale overbrenging zit dan alop i=1/16000.
Als met een veer de nokrol op de nok wordt getrokken, is de hele overbrenging spelingsvrij.
Bovendien door een nokconstructie te gebruiken is de grootte van de shearing snel te veranderen,
dit met het oog op een andere vergroting in de microscoop. In figuur 24 is een overzicht te
vinden

ad c - Een aandrijving m.b.v. piezo's gaat niet omdat de beschikbare spanning te laag is.
Bovendien komt de grootte van de shearing neer op het regelen van de spanning met de hand.
Dat is niet gunstig.
ad d - Zoals al eerder opgemerkt is, is er geen mogelijkheid tot terugkoppeling. Een stappenmotor
heeft dit juist weI nodig om tot een beheerste verplaatsing te komen. Wordt er geen
terugkoppeling gebruikt dan kan een stappenmotor doorschieten. Doordat een stappenmotor in
kleine stapjes wordt doorgezet, zullen er zonder terugkoppeling, trillingen rond de gewenste stand
kunnen onsstaan.
ad e - Wanneer de kanteling van de spiegel gegenereert zou worden met magneten en spoeltjes,
komt de stijfheid van de aandrijving neer op de stijfheid van het magneetveld. Bij fluctuaties in
de spanning zou dit bijgeregeld moeten worden. Deze mogelijkheid, een terugkoppeling, is niet
aanwezig.
Mogelijkheid b, de combinatie van een motortje met een wonnlwormwiel, nok-nokro1combinatie,
komt als een zeer aantrekklijke mogelijkheid naar voren. Als bijkomend voordeel heeft deze
oplossing, dat de grootte van de shearing makkelijk te veranderen is door de nok te vervangen,
door een nok met een andere hefhoogte. Dit met het oog op een eventuele andere vergroting van
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het objectief.
7.2.3. Aandri jving trilspiegel
Om de fase te moduleren is een uitslag van de trilspiegel 1 pm meer dan voldoende. Met deze
uitwijking kan er ook met een grotere golflengte van de lichtbron gewerkt worden. Dit betekent
weer dat de maximaal meetbare ruwhuid groter wordtl.
Een tweede eis is dat de translatie-trilling zuiver evenwijdig gebeurt. Dit houdt in dat er een
rechtgeleiding nodig is, die door de piezo aangedreven wordt. De piezo zelf krijgt namelijk bij
een uitzetting ook een ongecontroleerde rotatiecomponent. In de huidige aansturingskast wordt
voor de piezo, die nu gebruikt wordt voor de fasemodulatie, een wisselspanning gebruikt van
ongeveer 350 Volt. Om dit elektronisch te realiseren levert nogal wat problemen op.
Piezo's zijn er in twee uitvoeringsvormen:
- het ~3- of ~ctype. Deze twee types
3
worden gebruikt voor het genereren
van translaties. Het eerste getal geeft
--.....I.,
"
de richting van het spanningsveld aan
"
.......
(3 = dikterichting). Het tweede getal
"
2
geeft de gebruikte translatie richting
(1 = lengterichting; 3 = dikterichting)
(zie figuur 25 en 26). Ze worden Figuur 25 : Definitie van 1-,2- en 3-richting bij
gemaakt van schijfjes keramisch piezo' s.
materiaal. Het probleem is dat de
uitzetting van piezo's onafhankelijk is van hun dikte. Deze uitzetting is afhankelijk van
de aangelegde veldsterkte. Om een grote uitzetting te hebben moet er een zeer hoog
spanningsverschil worden aangelegd. In combinatie met een wissel spanning is dit
electronisch niet gemakkelijk. Een andere oplossing is het stapelen van piezo's. Dit leidt
echter weer tot ~n grote bouwvorm.[3]

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

---

----

"

I"

- het bender-type. Zie figuur 27. Dit +
zijn twee piezo-strookjes op elkaar
E
geplakt. Wanneer er nu een
spannings-veld wordt aangelegd, zal
een van de strookjes kleiner worden, Figuur 26 : piezo van het d33-type. Electrisch
de ander zal uitzetten. Dit levert een veld (E) en uitzetting(w) in de dikterichting.

E-----------------J

1 Het maximaal meetbare hoogteverschil is een kwart golflengte. De intensiteit heeft een kwadratische
cosinusterm, om dus een eenduidige meting te doen mag het maximale faseverschil een halve golflengte zijn. Hierbij
komt dat het wegverschil twee keer zo groot is als het hoogte verschil (heen en terug), Door nu de golflengte van
het licht te vergroten is het mogelijk om een groter hoogteverschil te meten.
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buiging van de piezo op. Deze piezo's hebben een veellager spannings-verschil nodig
om een zelfde uitslag te breiken dan de ~3- of ~ctypes.
Ben nadeel is dat ze weinig
E
aandrijfkracht kunnen genereren. +
Bovendien is de stijfheid niet erg
t$:;:~~:::~:"
hoog, waardoor bij het aandrijven van een stijve rechtgeleiding de piezo zal
wegbuigen i.p.v. de rechtgeleiding.[7]

1

Tegenwoordig zijn er echter zogenaamde
multi-layer piezo's. Deze piezo's zijn Figuur 27
Piezo van het bendertype
opgebouwd uit zeer dunne laagjes keramisch verplaatsing door buigen van de piezo.
materiaal. Door deze laagjes te stapelen kan
er met een klein bouwvolume toch een grote translatie of rotatie gemaakt worden. Ter
vergelijking: de laagjes in een 'ouderwetse' gestapelde piezo zijn =200 pm dik, de laagjes in een
multi-layer piezo 20 of 40 pm dik.
Ben multilayer piezo van het d33-type met een dikte van 2 mm heeft bij 60 Volt een uitslag van
2.2 pm. Een 'ouderwetse' piezo heeft ongeveer een honderd keer kleinere uitslag.
Wanneer de piezo van de trilspiegel wordt aangestuurd met een toongenerator zal de spanning
omlaag moeten. Dat betekent een kleinere uitslag. Dit houdt in dat de rechtgeleiding van de
trilspiegel via een hefboom met overbrengverhouding moet worden aangedreven.
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8. Realisatie ontwerp

Berekeningen van de diverse onderdelen zijn in de bijlages A.B.C en G te vinden. In dit
hoofdstuk worden alleen de uiteindelijke resultaten gegeven. voorafgegaan door een totaal
overzicht van de constructie.
8.1. Totaa) overzicht uiteindelijk constructie

De constructie kan men in drie delen scheiden:
a - de aandrijving
b - het rotatiemechanisme
c - de trilspiegel
Berst zal er een totaaloverzicht gegeven worden van de hele constructie (zie fig 28). In figuur
29 is een tweedimensionaal overzicht van de constructie gegeven, hierin zijn het
positioneringsmechanisme en de trilspiegel niet getekend. Na deze twee totaaloverzichten worden
de drie delen in detail apart beschreven.

Figuur 28 : Overzicht van de totale constructie.
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wcrmwW

PROJEC~E

nole

wcrmhuta

IICIIcrQ

hGrmonIcabua

• ..,... koppeIktg

nok

hula

wormhuIa

moter nallrolall

hoIIckontaktIcolaglr

plot... hetboam

Figuur 29
Tweedimensionaal overzicht van de
positioneringsmechanisme en de trilspiegel niet getekend.
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Het centrale huis waarin en waarop de
constructie gebouwd is weergegeven in figuur
30. De nokrolas en de wormwielas zijn met
twee hoekkontaktkogellagers gelagerd in de
uitgedraaide kamers.
ad a - de aandrijving
Aangezien de aandrijving uit veel
componenten bestaat, is de aandrijving in
twee delen getekend. In figuur 32 het eerste
deel vanaf motor tot en met het wormwiel. In
figuur 31 is hiervan een tweedimensionaal Figuur 30: Centrale huis waarop en waarin de
overzicht gegeven. In figuur 33 is het tweede constructie gebouwd is.
deel getekend vanaf het wormwiel tot aan de
harmonicabussen. Voor het overzicht is het
worm
wormhuis
huis in doorsnede getekend.
de totale aandrijving be staat uit:
- wormhuis, waarin zich het motortje,
cardanas en de twee groetkogellagers
zich bevinden
- gatschamier waarop het wormhuis
cardanas
bevestigd is. Doordat de worm met groefkogellager
gatscharnier
een veer in het wormwiel wordt
Figuur 31: Tweedimensionaal overzicht eerste
gedrukt, is het nodig dat het
deel aandrijving.
wormhuis, waarin zich de worm
bevindt, om een punt kan draaien.
Met het gatschamier kan dit bereikt worden.
- motortje verbonden aan de
- cardan-as, hierop zijn twee groetkogellagers en de worm aangebracht. De cardanas is
nodig, omdat de worm en de as van de motor apart gelagerd zijn. Er moet dus een
flexibele koppeling zijn om overbepaalheid te voorkomen. Voor de berekening van de
cardanas wordt verwezen naar bijlage G.
- wormwielas, hierop bevinden zich twee hoekcontactlagers, het wormwiel en de nok.
- nokrolas, hierop vast zit de arm, waarvan aan het eind de nokrol is bevestigd. Deze as
is gelagerd met twee hoekcontaktkogellagers. De arm is gemaakt uit twee platen, deze
platen zijn in hun vlak stijf, maar uit hun vlak juist niet hierdoor is het mogelijk dat de
nokrol zonder slippen over de nok kan rollen.
- flexibele koppeling (Koster-koppeling), deze verbindt de nokrolas met de
bladveerconstructie (niet getekend). De flexibele koppeling is nodig om uitlijnfouten
tussen de nokrolas en het rotatiemechanisme te voorkomen.
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Figuur 32 : De aandrijving vanaf het motortje tot en met het wonnwieL

- twee hannonicabussen om de speling in de vier hoekcontactkogellagers eruit te trekken.
Hannonicabussen zijn verende elementen. Wordt nu de moer, waannee het hoekkontaktkogellager geborgd wordt, aangedraaid, dan zal eerst de speling uit de twee lagers
getrokken worden. Draait men de moer verder dan zal de bus uitrekken en worden de
lagers gecontroleerd voorgespannen. Zie figuur 34.
- het grote huis, hierop bevindt zich het gatscharnier met wormhuis. In dit huis zijn
wonnwielas en nokrolas m.b.v. hoekcontactlagers en hannanicobussen gelagerd. Op de
kopse kant wordt de bladveerconstructie vastgemaakt (zie figuur 30).
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NOKROL

HEFBOOM

NOKROLAS

Figuur 33 : De aandrijving vanaf het wormwiel tot en met de harmonicabus. Kosterkoppeling
is niet getekend.
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hormonicobus

\

Figuur 34: Principe van de constructie met hannonicabus om de speling uit twee
hoekkontaktlagers te verwijderen. Rechts de hannonicabus alleen.

ad b - het rotatiemechanisme
In figuur 35 en 36 zijn het rotatiemechanisme en de trilspiegel bij elkaar getekend. In figuur 37
is het rotatiemechanisme apart getekend.
Het rotatiemechanisme bestaat uit twee delen:
- het rotatiemechanisme. Het rotatiemechnisme be staat nit drie bladveren, die in de
breedterichting naar een lijn wijzen (zie hoofdstuk 7, figuur 22). Om deze lijn wordt
geroteerd. Het te roteren gedeelte van de bladveerconstructie wordt met een as verbonden
aan de al eerder genoemde flexibele Koster-koppeling. Deze as loopt vanaf de bovenkant
van het rotatiemechanisme, tussen de bladveren door. door een gat aan de onderkant van
het rotatiemechanisme. De flexibele koppeling verbindt het rotatiemechanisme met de
nokrolas.
- op de bladveerconstructie bevindt zich het positineringsmechanisme voor de spiegel. Het
positioneringsmechanisme heeft een evenwijdig rechtgeleiding en een gatscharnier, waar
om geroteerd kan worden. De evenwijdige rechtgeleiding bestaat uit twee versterkte
bladveren en is berekend op een translatie van ± 0.5 mm. Het draaipunt van het
gatscharnier ligt ter hoogte van het spiegeloppervlak, zodat de spiegel zuiver roteert om
dit punt. In het positioneringsmechanisme zit een tapgat M20 waarin de bus, waarln zich
de trilspiegel bevindt, gedraaid kan worden. Het positioneringsmechanisme is getekend
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in figuur 38. De rechtgeleiding en de rotatieinstelling zijn apart gearceerd.
RECHTGELEIDlNG TRILSPIEGEL

POSITIDNERINGSMECHANISME

RCTATIEM~SME

Figuur 35 : Overzicht van het rotatiemechanisme, het positioneringsmechanisme en de trilspiegel.
Hierbij is de piezo niet getekend.
RECHTGELEIDING

RllTATIEMECHANISME

Figuur 36: Overzicht van het rotatiemechanisme waarbij het positioneringsmechanisme m
doorsnede is getekend.
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ROTATIEMECHAI\JISME (EUROPESE PROJECTIE)

DOORSNEDE A-A

o

0
r-

as waarmee het
rotatiemechanisme
wordt aangedreven

-E
'-

Figuur 37 : Ret rotatiemechanisme met de drie bladveren.
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boutje voor instelling

\
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drooipunt dot
somenvolt met
het spiegeloppervlak
Figuur 38 : Het positioneringsmechanisme waarbij de rechtgeleiding en de rotatie-instelling apart
gearceerd zijn.
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ad c - de trilspiegel
De trilspiegel is in zijn geheel getekend in figuur 40. In figuur 35 en 36 zijn de spiegel en de
piezo niet getekend.
Dit deel van de constructie bestaat uit vijf onderdelen:
- de trilspiegelbus. Hierin kan de rechtgeleiding voor de trilspiegel vast gemaakt worden.
De bus kan op zijn beurt in het positioneringsmechanisme gedraaid worden.
- de rechtgeleiding. De rechtgeleiding is apart gearceerd in figuur 40. De rechtgeleiding
wordt aangedreven middels een hefboomoverbrenging. De hefboom aandrijving wordt
weer aangedreven door een piezo. De rechtgeleiding kan met een boutje door het gat aah
de linkerkant in de bus tegen de bus worden aangetrokken. De rechtgeleiding ligt op de
richeltjes aan tegen de bus.
- de multi-layer piezo. Deze kan in de rechtgeleiding gelijmd worden en onder een
voorspanning gebracht worden.
- de spiegelhouder, onderin dit bakje zit een gat, waardoor het licht op de spiegel kan
va11en. Aan de binnenkant van het bakje kunnen op de rand drie in de lijm gelegde, naar
het midden toe gericht paspennetjes gelegd worden. De spiegel kan zodoende netjes
opgelegd worden en vastgetrokken worden op de rand. Dit bakje kan vervolgens op de
rechtgeleiding worden geschroefd. Zie figuur 39.
- de spiegel. De spiegel ligt met zijn
----oppervlak tef hoogte van het
draaipunt van het
positioneringsmechanisme, zodat de
spiegel een zuivere rotatie maakt bij
het instellen van de spiegel.

1
Figuur 39: Het vastlijmen van de spiegel op de
spiegelhouder m.b.v. drie paspennetjes.
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rechtgeleiding en
hefboomoverbrenging
gearceerd
boutje---E=::J
piezo
rechtgeleiding

trilspiegel
bus

boutje/

spiegel

Figuur 40: De trilspiegel. De rechtgeleiding van de trilspiegel is apart gearceerd.
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S.2. Realisatie aandrijving
De aandrijving be staat achtereenvolgens uit een motortje, wormlwormwiel- en een nok/norol
consttuctie. Het huis, waarin zich de worm bevindt, is op een gatscharnier gelagerd.
Om een niet a1 te kleine overbrenging te moeten toepassen wordt als uitgangspunt genomen dat
het motortje onder belasting ongeveer 1200 omw/min (125.7 rad/s) moet maken (het vrijloop
toerental is 9500 omw/min). De rotatiesnelheid van de spiegel bedraagt 0.05 rad/ 4 sec = 0.0125
rad/s.
De grootte van de totale overbrening moet dan i = (Ogevraagd / (Oaangeboden = 0.0125 / 125.7 =
9.94*10.5 = 1 / 10056 zijn.
De overbrenging bestaat uit een wormlwonnwiel- en een nOk/nokrol-consttuctie. De kleinst
vindbare overbrenging bij miniatuur wormlwormwielen is i= 1/80. De miniatuur
wormlwormwielen worden genomen, omdat anders het bouwvolume zeer groot wordt.
De nok/nokrol moet nu nog een overbrenging van ongeveer i= 1/125 leveren. De bouwruimte
vraagt om een minimale armlengte van 40 mm. De totale rotatie moet 0.05 rad bedragen. Dit
betekent dat de hetboogte op de nok 40 * 0.05 = 2 mm moet zijn. De overbrenging bedraagt dan
0.05/21t=7.96*10-3=1/125.7, dat is de overbrengingverhouding, die gevraagd werd.
Om de speling uit de worm te halen wordt deze in het wormwiel gedrukt m. b.v. een boutje
waarin zich een bolletje op een veer bevindt. Het huis kan scharnieren om een gatscharnier.De
wormas wordt gelagerd op twee groefkogellagers. Doordat de worm wordt aangedrukt wordt
meteen de speling uit de groefkogellagers gedrukt.
De as waarop zich het wonnwiel en de nok bevinden en de as, waaraan de hefarm bevestigd is,
worden gelagerd op hoekcontactkogellagers. De speling wordt m.b.v. harmonicatrekbussen uit
deze lagers gehaald.
Als nokrol wordt een groefkogeUager gebruikt. Doordat de nokrol op de nok wordt getrokken is
er geen speling.
Onderdelen:
- Maxon Motor type RE 016.03905.EAA.l00.AA
- Madler precisie wormlwonnwiel A17 overbrening 80 : 1 320.180/320.080
- groefkogellagers wormas 618/5 (2x)
- hoekcontactkogellagers ADR 626/B (4x)
- groefkogellager nokrol 623
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8.3. Constructie voor kanteling spiegel
Voor de rotatie is gekozen voor de constructie met de drie bladveren, waarbij de drie bladveren
naar een punt wijzen.
uitgangspunten :
- bladveren

lengte 1 = 15 mm
dikte t = 0.2 mm
breedte b = 5 mm
- straal voor rotatie R = 5.5 mm
- totale hoek rotatie <p = 0.05 rad
- materiaal verenstaal N939 met O'max

= 960 N/mm2

De maximale spanning in de bladveren bedraagt ongeveer 315 N/mm2 (zie bijlage A). Dit ligt
ruim onder de maximaal toelaatbare spanning. Dit houdt in dat de rotatie groter zou kunnen. Dit
is nodig wanneer de shearing zelf groter moet worden of wanneer er met een grotere vergroting
gewerkt gaat worden.
De puntlas kan een kritische factor zijn in de maximaal mogelijke belasting. Doordat er naast de
bladveren voor de warmtedoordringing gleuven zijn geslepen mag er van worden uitgegaan dat
de puntlas op een correete manier tot stand is gebracht.(zie figuur 37). Voor een goede puntlas
wordt een treksterkte van 100 Newton gegeven.
Het benodigd moment voor de rotatie van 0.05 radialen bedraagt 22.1 Nmm, op een straal van
5.5 mm, verdeeld over 3 puntlassen. De puntlas in de bladveerconstructie wordt be last met een
afschuifkracht van ongeveer 1.4 Newton. Wat betreft vermoeiings- en afschuifsterkte hoeven er
dus geen problemen verwacht te worden, ook al zou de vermoeiingssterkte erg laag zijn.

8.4. Realisatie trilspiegel
In hoofstuk 4.2 was al ter sprake gekomen, dat de aansturing van de trilspiegel met een
multilayer-piezo kan gebeuren. De huidige frequentie van moduleren is ongeveer 40 Hertz. Bij
het ontwerp moet er dus rekening worden gehouden, dat de eigenfrequentie niet in de buurt van
de 40 Hertz ligt.
Een tweede aspect is dat de piezo's niet een gegarandeerde evenwijdige reehte uitzetting hebben.
Er is dus een rechtgeleiding nodig om de evenwijdige translatie te verzekeren.
Specificatie multi-layer piezo CMA 33:
- afmetingen lengte 3±0.1 mm, breedte 3±O.1 mm, hoogte 2±O.1 mm.
- uitzetting bij 60 V is 2.2 pm ±15%
- laagdikte layers 20 pm
Het achtervoegsel 33 duidt erop dat het eleetrisch veld in de z-richting wordt aangelegd en dat
de uitzetting in z-richting wordt gebruikt.
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Uit de specificatie blijkt dat, als er met een gangbare voeding (12 Volt) en een toongenerator de
modulatie tot stand gebracht moet worden, er een overbrenging moet zijn. De nodige amplitude
van de modulatie moet namelijk 1 pm zijn. In het ongunstige geval is bij 60 Volt de uitzetting
2.2 pm (nominale uitzetting) - 0.15 (15 % maximale afwijking in uitzetting) * 2.2 pm = 1.87 pm.
Met een overbrenging van i=I:5 moet de uitwijking ruim gehaald kunnen worden.

Op de hoogte van de piezo's zit een tolerantie van ±O.1 mm. Om een voorspanning op het piezo
te kunnen zetten, zodat door versnellingskrachten het contact niet verloren gaat, is het nodig dat
er \Vat speling in de rechtgeleiding zit. Als er een spleetbreedte van 0.2 mm wordt genomen dan
kan zowel de tolerantie worden opgevangen en kan er een voorspanning worden aangebracht.
Vanwege ruimtegebrek is het nodig om met een sterk materiaal te construeren, zodat de
gatscharnieren zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden. Om versnellingskrachten te
minimaliseren is het nodig om de massa zo klein mogelijk te maken. De keuze valt dan ook op
een aluminiumlegering T 1054/80 (A1Zn6MgCu) met ~.2 = 460 N/mm2•

De met Algor berekende eigenfrequentie blijkt 195 Hertz te zijn. Dit ligt dus ruim boven de
kritische 40 Hertz. Voor de berekening van de rechtgeleiding van de trilspiegel wordt verwezen
naar bijlage C.
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9. Analyse dynamisch gedrag
Voor de analyse van het dynamiseh gedrag is het nodig om een een model te maken van de
eonstruetie (zie fig. 41). Gebruikte methode en vergelijkingen komen uit [2].
Met het dynamiseh model als basis worden torsie-stijfheden en massatraagheidsmomenten
geredueeerd op de uitgang. De enige overbrenging die in eerste instantie niet wordt geredueeerd
is de nokoverbrenging. De eigentrilling van de uitgang, het volgmeehanisme, wordt berekend in
de rustpositie van de nokrol op de noksehijf. Dit betekent dat aIleen torsiestijfheden en
massatraagheidsmomenten vanaf de nokoverbreniging tot aan de uitgang hoeven worden
meegerekend.
Voor de berekening van de stijfheid van de aandrijving worden de torsiestijfheden en
massatraagheismomenten vanaf de nokoverbrenging tot aan de in gang meegerekend.
In figuur 42 is het geredueeerde model van de construe tie weergegeven. Hierin zijn de
wormoverbrenging en de hefboomoverbrenging van de nokrol naar de nokrolas verwijderd.
Voor de berekening van de diverse (gereduceerde) massatraagheidsmomenten en torsie-stijfheden
wordt verwezen naar bijlage H.
J rotc. tleMec:h.K rototiemech-

- K o.o.ndrlJ'o.s

-

J flexlloele koppellng

- K f'lexlbele koppeling

- J nokrolo.s
- - K nokrolo.s

- J nok
- K z-stIJf'held nokas

- K y hoeko.f'ho.nkelljke y-stIJf'held

nokClS
-Kp

hoeko,f'hc.nkellJke stlJfheloi

nokClS
- J worMwlel

- J worM
- K WOrMo.s

J

Figuur 41 : Dynamisch model van de construetie.
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J roto.tlel'lec:h.-

K rotatiemech-

- K o.o.ndrlJFo.s

- J flexlbele koppeUng
- K Flexlbele koppellng
- J nokrolo.s

- K nokrolo.s

-

J' nokas

-

K' z-stijfheid nokas

-Ky

hoeko.Fho.nkellJke y-stlJfheld

--K~

hoeko.Fho.nkellJke stlJFheld

nokas
noko.s

- J ' worl'lw!el

- K ' worl'lo.s
J

-J'l'Ioter

Figuur 42 : Gereduceerd dynamisch model, waarin aIleen nog de nok-overbrenging aanwezig is.
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9.1. Berekening eigenfreguentie van het volgmechanisme.
Voor deze berekening moet aan de hand van het gereduceerde model in figuur 42 een vervangende torsiestijfheid (~) en een equivalent traagheidsmoment (Jeq) berekend worden.
In de vergelijkingen van (12) is de berekening van de twee vervangende grootbeden te vinden.
Bij de berekening van de eigenfrequentie wordt de torsiestijfheid van de bladveerconstructie
beschouwd als een volgveer. In vergelijking (13) is de berekening van de eigenfrequentie te
vinden.
vervangende stijfheid kc:

1

111

+ -:---- +

k uunar!JJas
___ L;u:

~
=
kc

k/co"
ppe I1Ig

7.16xlO-5

=:}

~-k noIeTOIas

+ --:--C' z-noIeas

k = 1.40xlQ4 Nmm/rad
C

equivalent traagheidsmoment 1eq :
1

1

- - - + ~-- +

1 =1
eq

rOlatiernech

+ 1

X k/coppeling

koppe/ing

1
-c7'",- -

knoleTOlas

z-/IOkas

'-..;;.;..--.;;;.---1------

1
1
- - - + -c-,- +1

X knokrolas
nokrolas

kc
1eq =

z-nokas

---"-1---

1
-.,-,- -

+

m' x c z-/IOkas
nok

kc

12.2 kgmm 2

(12) Berekening vervangende torsiestijheid en massatraagheidsmoment

eigenhoeksnelheid ron:
=

OJ
n

J

k. =

1eq

l.40x)O' = 1071 radJs
12.2

eigenfrequentie In:
ro
f. = _n = 170 Hz
n

27t

(13) Berekening eigenfrequentie fn

Aangezien de berekende eigenfrequentie de eigenfrequentie is wanneer iuok=O, kan het zijn dat
tijdens de opzet van de beweging door de slapte van de aandrijving de eigenfrequentie zal
veranderen. In de gemaakte construe tie is ~ok constant, dus ook de stijfheid van de aandrijving
is constant.
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Als echter de stijfueid van de aandrijving veel groter is dan de stijfbeid van het volgmechanisme,
is dit effect te verwaarlozen. De stijfueidsfaktor van de aandrijving Fa is gedefinieerd als (14):
Geconc1udeerd kan worden uit de uitkomst van vergelijking 12 dat de verhouding tussen de .
stijfueid van het volgmechanisme en de aandrijving zo klein is dat het effect van de stijfueid van
de aandrijving verwaarloosd kan worden. Dit betekent dat de berekende eigenfrequentie voor
verdere berekeningen gebruikt mag worden.
Om nu de maximale amplitude van de resttrilling te bepalen wordt gebruik gemaakt van de
relatieve plaatsonnauwkeurigheid. De relatieve piaatsonnauwkeurigheid U o is gedefinieerd als de
fout Uo direct na de opzet van de nok gedeeld door de lotale opzet ~. Om de relatieve
plaatsonnauwkeurigheid Uo aan het einde van de opzet te vinden wordt er gebruik gemaakt van
tabel 3.11 uit [2]. Daarin staat Uo uit tegen 1: = TJ~ = (11170)/4 = 1.5*10-3 voor verschillende
nokfuncties. (Te is de eigentrillingstijd en ~ de opzettijd).
Na extrapolatie blijkt Uo kleiner dan 1*10-3 te zijn. Dit betekent dat de absolute plaatsonnauwkeurigheid duizend keer kleiner is dan de totale opzet. Dit betekent met een totaleopzet van
0.05 rad dat de plaatsonnauwkeurigheid 5*l(j5 rad zal zijn. De eis was 2.15*10-4 rad. Dit wordt
dus ruim gehaald.

F

ke

.2

= -X1nok
a
c'

met kc = vervangende stijfheid volgmechanisme
c' = vervangende stijfheid aandrijving
Fa = stijfheidsfaktor aandrijving
11
-= -

+ -

1

+

1

c' k' y
k'li
k' wormas
8
c' = 2.76x10 Nmm 3/rad

=

1
11

3.07xlO

+

1
5.54x10

"

=

F
a

1.40xlQ4 xO.332 = 5.5xlO-6
2.76x108

(14) Berekening stijfueidsfaktor aandrijving Fa.
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10. Testen van de tril- en kantelspiegel
Voor de testopstelling van de trilspiegel is een overzicht gegeven in figuur 43.
De trilspiegel is gevat in een houder en de piezoaandrijving van de trilspiegel is aangesloten op
wisselspanning. Van deze wissel spanning kan de frequentie en de amplitude geregeld worden.
De toongenerator die deze wisselspanning levert is aangesloten op een oscilloscoop.
Om de verplaatsing van de trilspiegelloodrecht op het spiegeloppervlak te kunnen meten wordt
gebruik gemaakt van de nanosensor. De nanosensor is ook aangesloten aan de oscilloscoop.
De nanosensor levert een gefocusseerde lichtbundel. Deze lichtbundel wordt op het
spiegeloppervlak gereflecteerd en opgevangen door de nanosenSOf. Het nulsignaal van de detector
wordt gegeven wanneer het oppervlak precies in het focuspunt van de lichtbundel staat. Ais het
te meten oppervlak niet in dit focuspunt staat meet de detector in de nanosensor de mate van
defocusseering van de gereflecteerde bundel en op deze manier direct de verplaatsing.
De nanosensor geeft een signaal van 0.21 Volt per 1 pm verplaatsing van het te meten oppervlak.
Wanneer de trilspiegel nu op en neer beweegt, zal de defocusseering van de bundel veranderen
en zal de detector een veranderend signaal geven.

gefocusseerde bundel
no.nosensor

trllsplegel

..

.

oSCllloscoop

toongenero.tor
Figuur 43: Meetopstelling voor het testen van de trilspiegeL

In de grafieken in figuren 44,45,46 en 47 worden de signalen gegeven van de toongenerator en
van de nanosensor bij respectievelijk ongeveer 46, 232, 390 en 750 Hertz. Bij ongeveer 46 Hertz
ligt de werkfrequentie van de trilspiegel. Bij 232,390 en 750 Hertz waren bij het doorlopen van
het frequentiebereik vervormingen te zien in de grafiek van de trilling van de trilspiegel. Deze
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verplaatsingsgrafiek zou sinusvormig moeten zijn, bij de :frequenties van 232,390 en 750 Hertz
week de grafiek af van een sinus. Bij 750 Hertz is dit effect niet goed meer te zien.
De signalen van de nanosensor bij 232, 390 en 750 Hertz geven een vervormd sinussignaal weer.
Deze vervorming duidt op een eigenfrequentie. Bij deze frequenties is de hoogte van het ingangssignaal omlaaggedraaid vanwege de opslingering. De opslingering zou namelijk schade kunnen
veroorzaken aan de rechtgeleiding van de trilspiegel.

DATE:00 000 00

TIME=02:56:;21
100mU :5ms

v (V)

i
5.00U :5ms

CHI:
100 mV/div
CH2:
5 V/div

~ terns)

5 ms/div

Figuur 44: Resultaat meting trilspiegel bij aanbieden frequentie ,.. 46 Herz. Ingang voor piezo
toongenerator (CH2:channeI2). Uitgang nanosensor (CHl:channell). Nanosensor geeft 210 mV
signaal per 1 )lm verplaatsing.

Uit figuur 44 kan het volgende geconcludeerd worden. Te zien is, dat de trilspiegel bij een
ingang van ongeveer 17.5 V wisselspanning (top-dal) een uitslag geeft van minimaal 1.57 )lm
(top-dal). Dit is ruim voldoende om aan de gestelde eisen te voldoen, ware het niet dat de ingang
een hogere spanning moet leveren dan geeist. Ais uitgangspunt bij het ontwerp van de trilspiegel
is namelijk een maximale top- dal-spanning genomen van 12 Volt (zie hoofdstuk 8.4).
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De oorzaak hiervan kan zijn dat de piezo rechtstreeks met de bovenkant tegen een boutje (MI.4)
aandrukt en daardoor zelf op dat punt tijdens het uitzetten wordt ingedrukt. Een tussenlegplaatje
kan hiervoor dan uitkomst bieden.
Tijdens het trillen bij 46 Hertz heeft de verplaatsing een kleine faseachterstand. Dit is geen enkel
probleem. Op zich fungeert de trilspiegel dus goed, afgezien van een te hoge ingangsspanning.

OATE:00

~00

TIME :02 :59
CH1:)

v (V)

i

00

~46

100miJ :lms

CH2:) 5.00U :lms

CHI:
100 mV/div
CH2:
5 V/div

-7 t(ms) 1 ms/div

Figuur 45: Resultaat meting trilspiegel bij aanbieden frequentie ::::: 233 Hertz. Ingang voor piezo
toongenerator (CH2:channeI2). Vitgang nanosensor (CH1:channeII). Nanosensor geeft 210 mV
signaal per 1 pm verplaatsing.

Vit figuur 45 kan geconcludeerd worden dat de eerste eigenfrequentie bij ongeveer 233 Hertz ligt.
Met ALGOR was de eerste eigenfrequentie berekend bij 195 Hertz. Dat deze eigenfrequentie
lager ligt is een gevolg van de modellering. (zie bijlage C) Tevens is er een kleine
faseachterstand.
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OATE:00 000 00
TIME :03 :02 :31

i'

V (V)

CH 1 : > 100mU : 1 ms

CHI:
100 mV/div

S.00U

:lms

CH2:
5 V/div

-+ terns) 1 rns/div
Figuur 46: Resultaat meting trilspiegel bij aanbieden frequentie

=:: 390 Hertz. Ingang voor piezo
toongenerator (CH2:channe12). Uitgang nanosensor (CH1:channel1). Nanosensor geeft 210 mV
signaal per 1 pm verplaatsing.

In figuur 46 is de tweede eigenfrequentie te zien. Er is een vervorming te zien en een
faseachterstand.
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DATE n?J0 000 00
TIME:03=05:12

100miJ :lms

v (V)

t

5.00U :lms

CHI:
100 mV/div .
CH2:
5 V/div

~

t(ms) 1 msldiv

Figuur 47: Resultaat meting trilspiegel bij aanbieden frequentie .., 750 Hertz. Ingang voor piezo
toongenerator (CH2:channe12). Uitgang nanosensor (CHl:channell). Nanosensor geeft 210 mY
signaal per 1 pm verplaatsing.

In afbeelding 47 is een derde eigenfrequentie te zien. De faseachterstand is groter dan bij de
tweede en de eerste eigenfrequentie.
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De testopstelling voor het testen van de kantelspiegel is weergegeven in figuur 48.
Een evenwijdige lichtstraal (diameter =:1 mm) wordt via een beamsplitter op de kantelspiegel
gericht. De terugkomende bundel valt op een detector (PSD).
Deze detector bestaat uit een lichtgevoelige strook van 10 mm x Imm. Wanneer er op deze
strook een bundel licht valt, geeft de detector een spanningssignaal tussen -10 en +10 Volt. Valt
de bundel licht precies in het midden dan is het signaal 0 Volt. Valt de bundel licht uit het
midden van de detector, dan wordt er een spanning gegeven (+ of -), die evenredig is met de
afstand vanaf dat punt op de detector tot aan het midden.

knntelspiegel
__ :::;:l

c:::-loeo.Msplitter
lichtbron

evenwijaige bunael
I

oscilloscoop

PSD

Figuur 48: Opstelling voor het testen van de kantelspiegel.

Wordt nu met de spiegel het hele kanteltraject doorlopen, dan zal de lichtbundel over de detector
lopeno Op deze wijze kan het hele kanteltraject gemeten worden. Het resultaat is te vinden in
figuur 49.
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DATE:I313 131313 1313
TIME:132:18:34

v

(V)

t

CHi:) 1.00V =500ms

1 V/div

-+ t(ms) 500 msldiv
Figuur 49: Resultaat meting kantelspiegel. Signaal afgegeven door PSD detector. Gevoeligheid
2 Volt per 1 mm verplaatsing over detector.

Vit figuur 49 valt af te leiden dat de verplaatsing over de PSD-detector ongeveer 2.5 mm is. In
werkelijkheid verplaatste de lichtbundel over een veel groter deel van de detector. Een reden kan
zijn dat er een extra reflectie (afkomstig van de achterkant van de beamsplitter) op de PSDdetector aanwezig was, waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over de grootte van de
verplaatsing. Aangezien de verplaating toch al vast ligt in de hefhoogte op de nok, is het geen
probleem dat de grootte van de verplaatsing niet gecontroleerd kan worden. WeI kan er een
uitspraak gedaan worden over de nauwkeurigheid van de beweging.
Om de nauwkeurigheid van de beweging te meten moet eerst de ruis van de PSD-detector bekend
zijn. De ruis wordt gemeten door de lichtbundel stH te laten staan t.o.v. de detector en vervolgens
het afgegeven signaal in de tijd te meten. Deze ruis is weergegeven in figuur 50.
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t

10 mV/div

-t terns) 500 rns/div

Figuur 50: Meting ruis PSD detector. Lichtbundel staat stil t.O.V. de detector.
Uit figuur 50 valt af te leiden dat de maximale ruis (top-dal) ongeveer 10 mV is.
In figuur 51 is het stuk waarbij de verplaatsing door de nul heen gaat uitvergroot en met dezelfde
schaal weergegeven. Er is te zien dat de ruis op de lijn ongeveer even groot is, als de ruis van
de detector.
Er kan vanwege de al eerder genoemde reflectie op de detector geen kwantitatieve uitspraak
gedaan worden over de kanteling van de kantelspiegei. Maar als de ruis op de bewegingsgrafiek
ongeveer even groot is als de ruis van de detector zelf, kan er weI geconcludeerd worden, dat de
kanteling van de kantelspiegel zeer gelijkmatig verloopt.
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Figuur 51: Resultaat meting aan de kantelspiegel. Hierbij is een deel van grafiek sterk vergroot.
De ruis op lijn is ongeveer even groot als de ruis van de detector zelf.
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11. Conclusies en aanbevelingen
De gerealiseerde constructie voor de kantelspiegel en de aandrijving van de kantelspiegel
functioneren goed. De kanteling van de spiegel verloopt zeer gelijkmatig.
De trilspiegel haalt weI de gewenste uitslag, maar bij een te hoge spanning (top-dal 17.5 Volt,
12 Volt was het uitgangspunt bij het ontwerp). De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de piezo
tegen een boutje aandrukt en dat dat boutje voor een deel het oppervlak van de piezo indrukt,
waardoor een deel van de verplaatsing teniet gedaan wordt. Een oplossing kan een oplegplaatje
op de piezo zijn waartegen het boutje aandrukt.
Overigens is een spanning van 17,5 Volt nog goed mogelijk te realiseren met een toongenerator.
Het verloop van de trilling kent bij 46 Hertz een sinusvormig verloop op een sinusvormige
in gang. De ingang wordt dus goed gevolgd, wei is er sprake van een kleine fase-achterstand. Dit
is voor het functioneren van de trilspiegel geen enkel probleem.
Builen het reaIiseren van de constructie voor de kanteling van de spiegel en de trillende spiegel
is er een begin gemaakt met het opbouwen van de microscoop. De microscoop is niet afgebouwd.
De reden daarvoor is, dat het positioneren van de lenzen en de beamsplitter in de baksteen niet
nauwkeurig genoeg kan gebeuren. Dit komt omdat ze in de gangen van de baksteen geschoven
moeten worden. Dit gaat gepaard met wrijving, waardoor het aileen mogelijk is met kleine tikjes
de lenzen op hun positie te brengen, door het tikken schieten de lenzen opeens door en is het niet
mogelijk om ze goed te positioneren.
Een tweede reden is dat de beamsplitter zeer kritisch is qua instelling. Een kleine verschuiving
of kanteling van de beamsplitter veroorzaakt een grote verschuiving in het beeldvlak van de twee
beelden t.O.V. elkaar.
Het verdient dan ook aanbeveling om de beamsplitter instelbaar te maken, zodat daarmee de
juiste instelling bereikt kan worden. Immers door over de optische as heen en weer te schuiven
kunnen de spiegels t.o.v. elkaar op de juiste positie ingesteld worden. Door de beamsplitter te
kantelen kunnen de twee beelden in het beeldvlak over elkaar gelegd worden. Door de
beam splitter instelbaar te maken hoeft de vaste spiegel niet instelbaar gemaakt te worden.
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Bijlage A Berekening bladveerconstructie voor de kantelspiegel
Berekening maximale spanning
Voor de rotatie is gekozen voor de construe tie met de drie
bladveren, waarbij de drie bladveren naar een punt wijzen.
uitgangspunten :
- bladveren lengte 1 = 15 mm
dikte t = 0.2 mm
breedte b = 5 mm
- straal voor rotatie R = 5.5 mm
- totale hoek rotatie <p = 0.05 rad
- materiaal verenstaal N939 met (fmax = 960 N/mm2
Bij het roteren van de eonstruetie vervormen de
bladveren. Door dit vervormen loopt de stijfheid van de
bladveren terug. Het benodigde moment om de eonstructie
de hoek van 0.05 rad te laten maken, zal dus lager zijn
dan het produkt van de beginstijfheid en de totale hoek.
Wanneer de eonstructie geroteerd is, heeft de bovenkant
van de bladveren in de y-richting een verplaatsing van
fly = <p * R =0.05 * 5.5 = 0.275 mm ondergaan; in de xrichting flx = <p2 * R = 0.052 * 5.5 = 0.014 mm (zie fig
53).
De bovenkant is t.O.V. de onderkant 0.05 rad om de
z-as gedraaid.
De maximale spanning zal een combinatie zijn van
de spanningen veroorzaakt door de tranlaties en de
rotatie. In de y-richting wordt de bladveer be1ast op
laagkantige buiging en afschuiving (verwaarloosbaar
t.o.v. buiging). De bladveer wordt in de x-richting
belast op afschuiving en hoogkantige buiging. Om de
z-as wordt er een torsie aangebracht. Zie
t
vergelijkingen (15).Deze vergelijkingen komen uit

Figuur 52

: Overzicht

rotatiemechanisme en coordinatenstelsel.
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[3].

De maximale spanning zal niet de ideele Figuur 53 : Verplaatsingen bladveer in
vergelijkspanning volgens von Mises zijn, wanneer vervormde toe stand.
hierin aIle maximale spanningen genomen worden.
Wat weI zeker is, is dat de maximale spanning zeker
niet groter zal zijn. Zie vergelijking 16.
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3Etlly

U max.y-translatiebuiging

U

.

.. -

3EbLh

...

max.x-Iranslatuojschuiving

't

.

152

I

max.x-tranlaJIeblUglllg

't

= 3x2.1xl0SxO.2xO.28 =156.8Nlmm 2

212

= 3x2.1x1WxO.0138 -96.6Nlmm2
2x 152

(15)

=5GAx = 5x8.1x1Q4xO.0138 =93.2Nlmm 2
121

12x15

= tG<p - O.2x8.1xlQ4xO.05 -54N Imm 2

max.toTSu

I

15

Als de spanningstoestanden apart bekeken worden dan is te zien dat de maximale spanning bij
de laagkantige buiging zijn maxima heeft aan de boven en onderkant van de bladveer. De
afschuiving in x-richting veroorzaakt een maximum over de lengteas in het midden van de
bladveer. De hoogkantige buiging om de y-as heeft zijn maxima in de onderste hoekpunten van
de bladveer liggen.

VonMises:

(16)
U i =VO.5{( -(156.8

+96.6»2 +(156.8 +96.6)2 +3{s42+93.22}

Wanneer de von Mises-spanning wordt uitgerekend blijkt dat deze ruim onder de maximaal
toelaatbare ligt. Dit houdt in dat een grotere waarde van de shearing mogelijk is of dat er met
een hogere vergroting gewerkt kan worden.
Verificatie van de spanningstoestand met ALGOR (zie fig. 56) levert een maximale spanning op
die lager is dan maximale spanning zoals hierboven uitgerekend. Aangezien die berekening
gebaseerd is op het feit dat de maxima van aIle spanningen op een punt optreden, klopt het dat
ALGOR een lagere maximale spanning uitrekend.
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Figuur : In ALGOR gebruikte model in
vervonnde toestand.

Figuur 1 : In ALGOR gebruikt model in
onvervonnde toestand.

213.012
253.511
234.022
214.521
195.032
115.531
156.042
136.546
111.051
91.5568
18.0611
58.5666
39.0116
19 .5165
D.0814LJ

Figuur 3 : Von Mises-spanningen uitgerekend in ALGOR. Weergave van de helft van de
construe tie. Hoogste spanningen te vinden in de hoekpunten van de bladveren.
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Berekening benodigd moment en stijfbeden bladveerconstructie
Om het benodigde moment uit te kunnen rekenen moeten de krachten bekend zijn, die een
moment veroorzaken. Dit zijn de krachten, die de buiging om de y-as en de torsie om de z-as
veroorzaken. De totale hoek waarover gedraaid moet worden bedraagt 0.05 rad. (17)

stijfheid in y-richting op laag-kantige buiging cy

:

3

Ebt
=_ =2.49Nlmm
Y.
[3

c

torsiestijfheid bij verdraaiing(9) om de z-as kS,bladveer :
Gbt 3
kS,bladveer = 3 [ =72Nmm/rad

(17)

torsiestij/heid hele constructie Ks :

Ke =3( Cy r2 +kS,bladvee) "'3x(2.49x5.5 2+72)=442.0Nmm/rad
totaal benodigd M :

M =Ke9 =442.0xO.05 =22.1Nmm =0.0221Nm

De stijfbeid in de z-richting is drie keer grater (drie veren) dan van een op trek belaste bladveer,
te weten (18):

C =3 Ebt = 3x2.1xlOSx5xO.2 =42x 103N Immz
[
15

(18)

De translatiestijfheden in x- en y-richting zijn hetzelfde. De bladveren worden dan belast op
hoogkantige buiging, afschuiving en laagkantige buiging. Aangezien de constructie
rotatiesymmetrisch is kan deze volgens [3] (pagina 142) gezien worden als een zogenaamd
verennest. Welliswaar met een klein aantal veren (19).
Bij de berekening van de rotatiestijheid om x- en y-as (20) is het belangrijk te onderkennen hoe
de belastingssituatie is. Omdat de bladveertjes aan de bovenkant maar met een laspunt vastzitten
worden zij aIleen op trek en druk belast en niet door een buigend moment om een as loodrecht
op hun vlak. Zoals al boven is aangetoond kan de laagkantige buiging verwaarloosd worden.
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stijfheid in x- en y-richting van een verennest zijn hetzel/de:

Cy = n/2 {Ctangelllihi +Cradii)

Cx

""

C

=c

Cr

=

1

153

13

laagkantigebw,gutg

t

1

... "" Ebt 3 =2.1xlOSx5xO.23 =2.49Nlmm
1

C_~
h ..
'!ISC UlVl11g

+.....".,..----=

C fWOg"""'""gbUlgIIIg
. .
L _

L __ ':_

61
13
+-5Gbt Etb 3

(19)

3

15
=8.65xlO-4Nlmm
5x8.1x104x5xO.2 2.1x1OSxO.2x5 3
6x15

+

C r =1156Nlmm
C x =Cy =3/2x2.49 + 1165 =1167Nlmm

Het werkelijk benodigd moment zal kleiner zijn omdat de stijtheid van de bladveren lager wordt
naarmate de rotatie groter wordt Dit komt omdat de veren ook belast worden door een kracht
in hun breedterichting. Voor de defintie van de gebruikte variabelen zie figuur 57.

Figuur 57 : Definitie symbolen gebruikt bij berekening van de rotatiestijtheid om de x- en y-as.
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3

n~l

n-l
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L Fnxarmn=L Czx!lznxarmn

MfjI =

Cz is trekstijheid z-richting enkele bladveer

met!lzn=armnX 1"Y/\ '
• arm =Rxsin(a )'CY. =a +~1t'a =a +~1t
n
n '''"'2 1 3 ' 3 1 3
3

MfjI =CzxR 2x<pxL (sin(an)?
n~l

(20)

3

L
(sin(a )? =sin2(a
n~
n

)
1

+sin2(~) +sin2(~) =sin2(a1) +sin2(a1 +~1t) +sin2(a-~1t)
3

=sin2(al)+2..sin2(al)+~cos2(al) = 1.5
2

2

KfjI =C xR2x1.5 = Ebt xR2x 1.5 - 2.1xHfx5xO.2 x82x 1.5 ",,1.34x106Nmm
%
1
15
rad
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Biilage B Berekening componenten aandrijving
De aandrijving bestaat achtereenvolgens uit een motertje, wormlwormwiel- en een noklnorol
constructie. Het huis, waarin zich de worm bevindt, is op een gatscharnier gelagerd. Omdat de
worm in het wormwiel gedrukt wordt is het nodig dat het wormhuis kan scharnieren. Hiertoe
dient het gatscharnier.
Het minimale vermogen dat door het motertje geleverd moet worden, voIgt uit:
- totale hoek 0.05 rad
- tijdsduur rotatie 4 seconden
- ffi = 0.05/4 = 0.0125 radls
- Mbenodigd = 22.1 Nmm = 0.0221 Nm
- P = M*ffi = 0.0221 * 0.0125 = 2.76*10-4 W
Bij de berekening van het vermogen is geen rekening gehouden met wrijvingsverliezen. Wanneer
de worm in het wormwiel gedrukt wordt, zal dit zeker het geval zijn. In de beginsituatie is er
sprake van statische wrijving. Deze statische wrijving geeft het grootste verliesmoment.
Verder blijkt het rendement van de worm-wormwiel overbrenging slechts 20 % te zijn. De
wrijvingsverliezen zullen dus de bepalende faktor zijn in de keuze van het motortje. Omdat dit
een niet goed te berekenen faktor is, wordt er een motortje genomen wat ruim voldoende moment
kan leveren hebben. In de berekening van het statisch wrijvingsmoment wordt geen rekening
gehouden met de verliezen in de worm-wormwieloverbrenging, omdat deze verliezen pas bij een
hoger toerental zullen optreden.
Als aandrukveer wordt gebruik gemaakt van een een boutje waarin zich een verende balletje
bevindt. De aandrukkracht is ongeveer 2.5 Newton. De wrijvingscoeffcient tussen brons
(wormwiel) en staal (worm) is ongeveer 0.5. De diameter van de worm is 10 mm.

wrijvingsmoment door aandrukken worm in wormwiel:
M wrijlling = pxFnxrworm =. 0.5x2.5x5

= 6.25

Nmm

(21)

bijgekozen moter wordt bij dit moment een spanning gevraagd van 1.88Volt.
deze spanning kan door de aansturingskast geleverd worden

Als uitgangspunt wordt genomen, dat het motertje 1200 omw/min = 125.7 radls moet draaien.
De grootte van de totale overbrening is i = ffigevraagd / ffiaangeboden = 0.0125 / 125.7 =
9.94*10- 5 = 1 / 10056
De overbrenging bestaat uit een wormlwormwiel- en een noklnokrol-constructie. De kleinst
vindbare overbrenging bij miniatuur wormlwormwielen is i= 1/80. De miniatuur
wormlwormwielen worden genomen, omdat anders het bouwvolume zeer groot wordt.
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De nok/nokrol moet nu nog een overbrenging van ongeveer i= 1/125 leveren. De bouwruimte
vraagt om een minimale armlengte van 40 mm. De totale £Otatie moet 0.05 rad bedragen. Dit
betekent dat de hefhoogte op de nok 40 * 0.05 = 2 mm moet zijn. De overbrenging bedraagt dan
0.05/27t=7.96*10-3=l/125.7, dat is de overbrengingverhouding, die gevraagd went
Onderdelen:
- Maxon Moter type RE 016.039.05.EAA.l00.AA
- Madler precisie wonnlwormwiel A17, overbrening 80: 1, typenr. 320.180/320.080
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BijIage C Berekening rechtgeleiding trilspiegel
In figuur 58 is de trilspiegel weergegeven. Daarin is rechtgeleiding van de trilspiegel gearceerd.
Omdat de spleetbreedte van het vonken (0.2 mm) tevens de maximale slag bepaalt worden de
schamieren hierop berekend (22).
rechtgeleiding en
hefboomoverbrenging
gearceerd
piezo
rechtgeleiding

trilspiegel
bus

spiegel

Figuur 58: De trilspiegel. De rechtgeliding van de trilspiegel is apart gearceerd.
Uitgangspunt:
- schamieren rechtgeleiding liggen 7 mm van elkaar af. (totale ruimte voor de
rechtgeleiding heeft een hoogte ±20 mm, diameter ± 14 mm)
Met Algor zijn de schamieren gesimuleerd, dit levert een maximale spanning van "" 390 N/mm2•
Zie figuur 59.
Met Algor is de eigenfrequentie uitgerekend. Hierbij dienen enige aantekeningen gemaakt te
worden:
- De uiteindelijke recht-geleiding is gemaakt in een cilinder. Dit betekent dat de dikte van
de schamieren niet gelijk is. De uitgerekende eigenfrequentie is de eigenfrequentie van een
plaat met een dikte gelijk aan de kleinste dikte van de scharnieren, deze bedroeg 6 mm.
De werkelijke eigenfrequentie zal dus hoger zijn. De schamieren zijn immers dunner
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Met Algor zijn de schamieren
gesimuleerd, dit levelt een maximale
spanning van "'" 390 N/mm 2 • Zie
figuur 59.
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Met Algor is de eigenfrequentie
uitgerekend. Hierbij dienen enige
aantekeningen gemaakt te worden :
De uiteindelijke rechtgeleiding is gemaakt in een
cilinder. Dit betekent dat de
dikte van de scharnieren niet

1.3e·(J5

gelijk is. De uitgerekende Figuur 4 : Spanningsweergave van het zwaarst belaste
eigenfrequentie is de schamier in de rechtgeleiding. De grootste spanning zit
eigenfrequentie van een plaat (natuurlijk) aan de buitenrand van het schamier.
met een dikte gelijk aan de
kleinste dikte van de
schamieren, deze bedroeg 6 mm. De werkelijke eigenfrequentie zal dus hoger zijn. De
schamieren zijn immers dunner gemodelleerd, dan ze in werkelijkheid zijn. In
werkelijkheid zijn ze dus stijver.

- Om de massa van de spiegel en het bakje, waarin de spiegel gelijmd is, mee te nemen
in het model, is het translerende dee I zo groot genomen dat het in massa hielmee
overeenkom 1.
De berekende eigenfrequentie is 195 Herz. Dit is ruim boven de 40 Herz, waalmee de trilspiegel
in de interferometer aangestuurd gaat worden. Voor de eerste en tweede llillingsmode zie figuur
60 en 61.
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Figuur 60: Trillingsmode bij eerste eigenfrequentie (195 Hz). Berekend met Algor.

Figuur 61: Trillingsmode bij tweede eigenfrequentie (644 Herz). Berekend met ALGOR.
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Bijlage D Centrale bouwsteen van de microscoop: de baksteen.
De baksteen is een blok aluminium van 120 x 80 x 45 (mm), waarin drie gangen zijn geboord.
Twee van deze gangen liggen evenwijdig in de Iengte van het biok. De derde gang is op dezelfde
hoogte loodrecht op de andere twee geboord. Zie figuur 62.

Figuur 62 : De baksteen, het basisblok waar de microscoop op/in gebouwd wordt.

De baksteen wordt ais centraal element gebruikt waar omheen de microscoop gebouwd wordt.
Een voorbeeld van zo'n microscoop is de auto-focusmicroscoop. Dat is een microscoop waarbij
automatisch op een aangewezen punt op het oppervlak gefocusseerd wordt.
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Bijlage E Berekening maximale positioneringsfont met Mathcad
Voor de berekening van de maximale positioneringsfout is het uitgangspunt dat het verlies in
modulatiediepte niet groter mag zijn dan 1%. Als basis voor de berekening is genomen dat een
van de spiegels in de juiste positie staat, dus dat het golffront dat via de spiegel en de lens op
de detector komt vlak is.
Het golffront, dat via de andere spiegel en de lens op de detector komt, is vanwege de foute
positionering dus bol. Dit golffront veroorzaakt dus de afwijking.
Voor de definitie van de variabelen, die gebruikt worden in Mathcad, wordt verwezen naar figuur
63. Het eerste programma is de berekening van de maximale positioneringsfout van de spieg~l
waarbij er geen kanteling is. Bij het tweede programma is dit weI het geval.
l(d,r)

cos(w(r))
ti(d,r):= l(d,r) .2.x
lambda

rr
0

1
0.9998857
0.9995428
0.9989716
0.9981721
0.9971448

I(d,r)= optisch weglengteverschil dat €len lichtstraal
heel! t.o.V. de kortste optische wag
fi(d,r):: weglengteverschil omgerekend naar €len
fasehoek
definitie i

:=[1

zl
zl =i

"I(d)

+cos(2·w(r)))- 2·d

0

"I(d) fout in modulatiediepte met d, de positiefout. als

variabele, uitgE!rekend over een circel r=4 mm. Dit
houdt €len beeldhoogte van 8 mm in.
uitgerekenda waarden in fout modulatiediepta
Wanneer de spiegel niet gekanteld is Jijkt de
modulatiediepte niet snel tarug te lopen.
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spiegel

beeldvlo.k

lens

o. stralengong met de
spiegel in de juiste
positie

r - l = F lens---1t--l = F lens-J

id
1

·poSltlonerlngsfout

I

b. strolengang met de
spiegel in foute
positie

I
I

c. stralengong met de
spiegel in foute
positie en konteling

I

J.~'

Figuur 63: Definitie van variabelen voor de bepaling van de maximale positioneringsfollt m.b.v.
bet programma Matbcad.
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lens
cos(a)
.(1 + cos(2.(a+ w(r)))) _ 1 + __1_]
cos(w(r) + a)
cos(2·a)
I(d,a.r) = optisch weglengteverschil t.o.v. optische
._I( d,a,r) 2
kortste wag
li(d ,a,r) .. '11:
A.
fi(d,a.,r) == weglengteverschil omgezet in fasehoek
zl
definitie i

I(d,a,r) :=d'[

:=.[1

zl =i

l{a)= tout in modulatiediepte door positiefout en
kanteling spiegel berekend olfer een beefdhoogte van
Bmm.

0.9971448
0.9966195
0.9960487
0.9954323
0.9947707
0.994064
0.9933125
0.9925162
0.9916756
0.9907908
0.989862

resultaten berekening. Met positiefout 5jJ.m nog net
haalbaar
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Bijlage F Fasemodulatie m.b.v. A.-plaatjes
In hoofdstuk 4.2 is sprake geweest van fase-modulatie m.b.v. A.-plaatjes. Deze A.-pIaatjes worden
ook weI golfpIaatjes genoemd.
Wanneer men licht als bolgolf beschouwd kan men drie componenten herkennen: de
voortplantingsrichting (z-component) en twee componenten (trillingsrichtingen) Ioodrecht op de
voortplantingsrichting. Deze twee componenten noemen we de Ex- en Ey-component. Met de E
wordt hier de elektrische vector van licht aangegeven. Deze componenten hebben een amplitude
en een fase. De somvector van de Ex- en Ey-component wordt de polarisatie van het licht
genoemd.
Wanneer het faseverschil <p O,1C of -1C is, is het
licht line air gepolariseerd. De richting of de
fasehoek van het licht wordt bepaald door de
verhouding tussen de x- en y-component.
Ais het faseverschil ~1C of -Ym is en de
amplitude van de componenten is gelijk, wordt
het licht circulair (links- of rechtsom) gepolariseerd genoemd.
In het geval dat de amplitudes niet gelijk zijn
en het faseverschil is willekeurig noemt men
het licht elliptisch gepolariseerd. Zie figuur 64.

llnealr
gepolarlseerci

ellip'tisch
gepolo.rlseerd

y

lInksOM
clrculalr gepolarlseerci

y

rech1;sOM
clrculalr gepoto.rlseerd

y

A.-plaatjes zijn gemaakt van dubbelbrekend
x
materiaal (Calciet, Kwarts). Deze materialen
zijn anisotroop. De kristalas van deze
materialen wordt de optische as genoemd. Figuur 64: Verschillende polarisaties.
Dubbelbrekend materiaal heeft een brekingsindex, die afbankelijk is van de polarisatierichting
en de voortplantingsrichting van het invallende licht. Dubbelbrekend wil zeggen dat het materiaal
twee brekingsindices heeft. De brekingsindex van een materiaal is gedefinieerd als de verhouding
tussen de snelheden van het licht in vacuum en het betreffende materiaal. Wanneer een materiaal
twee brekingsindices heeft betekent dit, dat er dus twee verschillende snelheden van het licht in
dat materiaal kunnen zijn.
Het blijkt dat er vanuit een punt in een dubbelbrekend materiaal twee golven vertrekken, die
onderling loodrecht gepolariseerd zijn en een verschillende voortplantingssnelheid en -richting
hebben.
We beperken ons nu tot de situatie waarin de optische as parallel aan het oppervlak ligt.
Wanneer nu een vlakke golf het oppervlak treft onstaan er nu twee golffronten die met een
verschillende snelheid door het materiaal heen gaan (weI met dezelfde richting). De golven zijn
onderling Ioodrecht gepolariseerd. Ben trillingsrichting ligt langs de optische as, de andere staat
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hier loodrecht Op. Vanwege het feit dat de ene golf nu sneller door het materiaal heen gaat
onstaat er een fase verschil tussen de twee golven. De somvector van de twee trillingsrichtingen
zal nu niet hetzelfde resultaat geven als de somvector van de golf voordat deze het dubbelbrekend
materiaal tegen kwam.
De fasemodulatie met de A-plaatjes is opgebouwd uit een rondraaiend Al2-plaatje (faseverschil
tussen de twee golven is 1t = AI2) en een stilstaand Al4-plaatje (faseverschil tussen de twee
golven is ~1t = Al4). De draaiingsas van het Al2-plaatje is loodrecht op het oppervlak waar het
licht invalt (zie figuur 65)

lineo.lr
gepolo.rlseercl

ronddro.o.lend
lIneo.lr
gepolo.riseerd

ronddro.o.lend
:A/2 plaatje

lineo.lr
gepolo.rlseerd

:A/4 plaatje

Valt er een lineair gepolariseerde bundel op het rondraaiend Al2-plaatje dan zal er een
ronddraaiende lineair gepolariseerde lichtbundel uittreden (zie figuur 66). De beginsituatie is als
de polarisatierichting samenvalt met de optische as. Het uittredende licht houdt zijn polarisatierichting. Draait het Al2-plaatje een stukje, dan zal de amplitude van component, die langs de
optische as trilt, kleiner worden. Loodrecht hierop ontstaat er nu ook lineair gepolariseerd licht.
Deze component heeft na het passeren van het Al2 plaatje een faseachterstand 1t. De somvector
is verdraaid. De somvector zal al naar gelang de verdraaiing van het Al2-plaatje meedraaien.
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Lineair gepolariseerd licht kan men denken als de som van twee tegengesteld draaiende circulair
gepolariseerde bundels. Het faseverschil tussen de twee circulair gepolariseerde bundels is twee
keer de fasehoek van het lineair gepolariseerde licht. Het faseverschil tussen de twee bundels
verandert dus met het ronddraaien van het A/2 plaatje. Er is een fasemodulatie ontstaan.
Het A/4-plaatje dient ervoor om van de afzonderlijke circulair gepolariseerde bundels lineair
gepolariseerde bundels te maken.

Ingo.ng
roncira.a.lenole trllllngsrichtingen
trillngsrichting
llneo.lr
optlsche o.s lo.ngs en Looclrecht loodrecht op
op de optl5che o.s de optl5che 0.5
gepola.rl5eerd
krlJgt ha.l ve gol f'lengte
ra.se-o.chtersto.nd

,/

/

,/

,

"

------Figuur 66: Verdraaimg van de fasehoek van het lineair gepolariseerde licht na het ronddraaiend
A!2-plaatje.
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Bijlage G Berekening koppeling tussen moter en worm
De koppeling tussen moter en worm bestaat uit vier gatscharnieren die in een as gevonkt zijn.
Alle vier hebben ze een damhoogte h = 0.2 mm en een gatdiameter D = 1.2 mm.
Twee de gatscharnieren liggen op een afstand van 1.3 mm van elkaar en zijn over de lengteas
van de as 90° to.v. elkaar gedraaid. De twee andere gatscharnieren zijn op dezelfde manier to.v.
elkaar georienteerd en liggen 8 mm lang de as t.O.V. de eerste twee verschoven. Op deze manier
onstaat er een flexibele koppeling tussen worm en moter.
Als uitgangspunt voor de berekening
wordt genomen dat de afwijking in de
concentriciteit maximaal 0.05 mm mag
zijn. De hoek die de gatscharnieren
daarvoor moeten maken is zo groot,
dat een hoekafwijking tussen de assen
zelf valt te verwaarlozen bij de
sterkteberekening.
Verder moet er bij de berekening van
de gatscharnieren rekening gehouden
worden met vermoeiing. De as draait
immers rond, er zal op de scharnieren
dan een wissellende buiging worden
uitgeoefend.
Het materiaal van de as is een
roe stvrij staal (N219) met een
vermoeiingssterkte van 335 N/mm2.

Figuur 67: Flexibele koppeling
zijaanzicht. 2 x 2 gatscharnieren.

in

boven-

en

Bij de modellering voor ALGOR is er een plaat gemodelleerd, ter dikte van de as, met daarin
slechts twee gatscharnieren. Aangezien de twee andere gatscharnieren zich hetzelfde zullen
gedragen, hoeven deze twee niet als extra gemodelleerd te worden.
Uit de berekening van ALGOR blijkt de maximale spanning ongeveer 330 N/~. Deze spanning
ligt dus nog net onder de vermoeiingssterkte. Aangezien het huis waarin de worm en het motertje
zich bevinden in een opspanning gemaakt kunnen worden, zal de concentriciteit van de wormas
en de moteras waarschijnlijk lager liggen dan het uitgangspunt van 0.1 mm.
In figuur 68 is de berekende spanningstoestand van de vervormde koppeling weergegeven. In
figuur 69 is de spanningstoestand van een van de gatscharnieren weergegeven.
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Figuur 5 : Gemodelleerde flexibele koppeling in ALGOR in vervormde toestand. Spanningen
in N/mm 2 •

Figuur 6 : Spanningstoestand in een gatscharnier van de flexibele koppeling in maximaal
vervOlmde toestand. Spanningen in N/mm 2 •

93

ONTWl!Rl' VAN HEN SHBARlNO-INI1lRFIlROMETER

BlJLAOBH

8ij1age H Numerieke waarden van het dynamisch model
In deze bijlage wordt nogmaals het dynamisch model van de constructie gegeven in figuur 70.
In figuur 71 is het gereduceerde dynamisch model gegeven. Hierbij is aileen nog de
nokoverbrenging aanwezig. De numerieke waarden die bij het dynamisch model horen zijn te
vinden in de vergelijkingen (24).
J roto.tlel'lec:h.K rotatiemech-

-

K o.o.nclrlJfo.s

- J f'lexiloele koppeUng
- - K f'lexibele koppeUng

-

J nokrolClS

- K nokroto.s

- - J nok
-

K z-stlJfhelcl noko.s

- K y hoeko.f'ho.nkellJke y-stlJPheld

nok(ls

-KII

hoeko.fho.nkeUJke 5tlJfheid

noko.s
- J worl'lwlel
- J worl'l
- K WOrl"l0.5

J

Figuur 70 : Dynamisch model van de constructie.

Toelichting bij de uitgerekende waarden van het dynamisch model:
Het massatraagheidsmoment van de bladveerconstructie, de trilspiegel en het positioneringsmechanisme tesamen (Jrotatie) is een benadering van de werkelijke situatie.
Het massatraagheidsmoment van de bladveerconstructie is precies uitgerekend. Het
massatraagheidsmoment van het positioneringsmechanisme en de trilspiegel tesamen is benaderd
met een balkje van 47.8 (I) x 25 (b) x 29,7 (h) mm ( dit zijn de bouwmaten van het
positioneringsmechanisme). De as waar om dit balkje roteert ligt op 1.55 mm onder zijn lengteas.
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J l"oto.t/E.'I'IE.'ch.-

K rotatiemech-

- K o.o.ndl"lJfo.s

- J f'll!'xliol!'le koppl!'Ung
- K f'lexiioele koppetlng

- J nokrolo.s
- K nokl"olo.s

- - J' nakas
-

K' z-stijfheid nokas

-Ky

hoeko.fho.nkellJke y-stlJfhelci
nokas

-Kp
-

hol!'ko.fho.nkl!'llJke stlJfhl!'td
noko.s
J' wOI"Plwlel

- K ' WOI"MO.S
J

----J'Motl!'l"

Figuur 71 : Gereduceerd dynamisch model, waarin aileen nog de nok-overbrenging aanwezig is.
In de werkelijke situatie heeft het positioneringsmechanisme nog een gat van 16.4 mm doorsnede
met een hoogte van 15.9 mm, dit gat is van het balkje afgetrokken.
De torsiestijfheid van de as waarop de worm is bevestigd (kwonnaJ is benaderd met een
serieschakeling van vier gatschamieren die op torsie belast worden. (Gatschamieren hebben een
diameter van 1.15 mm en een damhoogte van 0.2 mm).
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worMwiel

nokrol

luger

-+---nok
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luger

b
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Figuur 72: Defmitie van de variabelen bij de berekening van de stijfheden van de nukas.

De stijfheden voor de nok en nokas zijn berekend met de vergelijkingen in (23). Deze
vergeUjkingen zijn overgenomen nit [2]. Voor de definitie van de variabelen in (23) zie figuur
72.
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Cz =buigstijjheid

nokas

= 3xExlx(a +b) [Nlm]
a 2xb 2
k, =torsiestijjheid van de nokas bij uitbuigen van de nokas
loodrecht op hetvlak van tekening
2
•=czxr1/2

[NmlradJ

E =elasticiteitsmodulus [Nlm2J
(23)

r1/2 =effectieve straal van de nok: r1/2 =ro +.!.hm [m]
2

kJ3 =torsiestijjheid van de nokas
Gxl*
[Nm/radj
I

=--

G =g/ijdingsmodulus
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J ~ massatraagheidsmoment [kgmm 2]

k

~

torsiestijfheid [Nmm/rad]

c

~

stijfheid [Nlmm]

J rotatiemeclt = 12.0 kgmm 2
krotatiemech = 442 Nmm/rad
kaat\drijfQS = 2.16x105 Nmm/rad

Jkoppe/ing = 0.125 kgmm 2
kkoppeling = 1.6xl£t Nmm/rad
JnokroIos = 0.645 kgmm 2

knokrolos = 2.22xlOS Nmm/rad
ihefboomnokro/ =il

= 1/40 = 0.025 radlmm

(~k=_2_=0.33
mm/rad h
,~
6.11

In

=2 mm

cz-nokas = 1.23x106 Nlmm''z-nokas
c'
=

R

.....m

=350 graden=6.11 rad

c
:-nokos
•2

= 1.96x109 Nmm/rad

'I

k
k = 1.92x10 Nmm/rad; k' =2 = 3.07xl011 Nmm 3; k" -

k

8

Y

Y

.2

'1

Y

'I

'"

kp = 3.46x105 Nmm/rad; k' = ~ = 5.54x108 Nmm 3; k"
A

'"

.2

J

A -

y

.2.2

'1 Xlnok
kp

.2.2

'I

= 2.82xlOI2 Nmm/rad
= 5.08xl09 Nmm/rad

X1nok

J

"I

"I

JwormwlSl
"= 4.34 kgmm 2•' J' WOrInWlS/
"- wormwlS
= '
695x103 kgmm 4 •, J" wOrInWlS1
"= .WOr/nW1S
= 6.38xl04 kgmm 2
.2
2 •2

'I

'I

J
6 kgmm 4• Jt>
Jworm = 0.144 kgmm 2'• J' worm =~
= 147x10
=
.2.2
•
,
worm

'I

Xl3

J

Jwormos = 0.421 kgmm 2•' J' wormos = .wormos
2 •2

'I

= 4.31xl06 kgmm 4•'

Xl3

J

worm

.2.2

.2

Xl llOk

= 1.35x107 kgmm 2

'I Xl~13

J

J" wormos.
= 2 wormos
= 6.44xl06 kgmm 2
•2
•2

'I

XlllOkX'3

kwormos = 1.34xl£t Nmm/rad'' k' wormas = 1"37xlOll Nmm 3., k" wormas = 2.39xlO ll Nmm/rad
7
J moter = 0.121 kgmm 2•, J' moter = 1•24xl06 kgmm 4 •, J" moter = 114x10
kgmm 2
•

(24) Numerieke waarden behorende bij de (gereduceerde) modellen van fig ...
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