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HOOFDSTUl< 1.
1.1 OmschriJving van de opdracht ;
BIJDRAGEN AAN EEN l<ALIBRATIEOPSTELLING UOOR
LASERINTERFEROMETERS.

Deze opdracht 1s uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek, betrerrende de ontw1kkeling van kalibratieapparatuur
voor laserinterrerometers.
De opdracht bestaat uit 2 delen
a: Modir1cat1e en u1ttesten van een nieuw type luchtrerractometer.
b: U1tbre1d1ng, verbetering en computeraanpassing van een
vergeliJkingsmeetopstelling voor laserinterrerometers.
Ad a.
Een nieuw type rerractometer dient te worden voorzien van ~
precisieinstellingen, waarmee een stab11iteit C dN/N ) < 10
kan worden bereikt, waarna het systeem uitvoer1g get est en
geanalyseerd dient te worden.
Ad b.
Een laservergeliJkingsmeetopstelling dient zodanig te worden
omgebouwd, dat een meetbereik van tenminste 3000 mm haalbaar
is. Het mastersysteem dient aan een personal computer te worden
gekoppeld, zodanig dat later automatische meetprocedures ziJn
te ontwikkelen.
1.2 Uoorwoord.
Uoor het nauwkeurig bepalen van verplaatsingen kan gebruik
gemaakt worden van een laserinterrerometer. Uit een goed gekozen
verplaatsing is de lengte van een materieel object te bepalen.
Laserinterrerometers worden derhalve in toenemende mate voer
lengtemeting gebruikt.
De werking van een laserinterreremeter berust op interferentie
van lichtgolven, die in vacuum een goed gederinieerde golrlengte
hebben. Met behulp van die vacuumgolflengte kunnen verplaatsingen door het apparaat werden bepaald.
Onder normale omstandigheden werden verplaatsingen gemeten in
lucht. De gelrlengte van het laserlicht is dan kleiner.
De verhouding tussen de gelrlengten in vacuum en in lucht is
geliJk aan de brekingsindex van lucht. De nauwkeurigheid in de
bepaling van de brekingsindex van de lucht, waarin de laserinterferometer de verplaatsing meet, bepaalt veer een groet
deel de nauwkeurigheid van de geregistreerde verplaatsing.
1

In dit ~apport wo~den onde~we~pen behandeld, die deel uitmaken
van een kalibratie-opstelling voo~ laserinte~fe~omete~s.
In de kalib~atieopstelling is aandacht geschonken aan aIle
aspecten, die de nauwkeu~igheid in de Iengtebepaling met een
lase~inte~fe~omete~ bepalen, onde~ ande~e de bepaling van de
brekingsindex van lucht.
De

ais geheel, is het onde~werp van het
van dhr. P. Schel1ekens, die verbonden is
aan het laboratorium voor lengtemeting van de ardeling werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven.
kalib~atieopstelling

p~omotieonderzoek

Met deze woorden wil ik Rob van de Berg, Frits Theuws, Piet
Schellekens en a1 degene, die direct of indirect een biJdrage
hebben geleverd aan dit verslag, bedanken.

September 1986.

Bert van der Pasch.
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HOOFDSTUK 2.
INLEIDING.
Wellicht een van de bekendste toepassingen van interrerentie
van licht uit het verleden is de interrerometer, die gebouwd
is door Michelson in 1880 (zie fig.l).
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Fig.1 : Michelson-interferometer.

Fig.2 : Laserinterrerometer.

1. Lichtbron.
2. Convergerende lens.
3. 50%- amplitudedeelspiegel.
~. Rerlectiespiegel.
5. Beeldscherm.

1. Laserlichtbron, welke
2 rrekwenties uitzendt.
2. Frekwentiesplitsend
prisma.
3. Triplespiegel.
~. Detector.

In de Michelson-interrerometer wordt evenwiJdig licht door een
halrdoorlatende spiegel gesplitst. De gesplitste bundels worden
gererlectaerd an biJ samenkomst in de dealspiagal traadt interferentie op. Hat intarrerentiepatroon is zichtbaar op het scherm.
Verplaatsing in X- of Y-richting van een van de reflectiespiegels
leidt tot een faseverschuiving tussen de op het scherm vallende
golven, en dus tot een interferentiepatroonverandering.
Uit dit veranderde patroon is de verplaatsing ar te leiden.
De huidige laserinterrerometer vertoont enige overeenkomst met
de Michelson-interrerometer (zie fig 2). In plaats van amplitudedeling wordt gebruik gemaakt van frequentiedeling. De laserbron
zendt hierbiJ 2 frekwenties uit. Een verandering in de positie
van een van de triplespiegels leidt tot een frekwentieverandering
tussen de twee bundels, die wordt geregistreerd door de detector.
Uit de rrequentieverandering is de verplaatsing ar te leiden.
De laserinterrerometer is thans aen begrip in de lengtemeting
door ziJn hoge resolutie, en de mogeliJkheid om mechanisch
contactloos grote verplaatsingen te meten.
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De inhoud van dit verslag heert betrekking op een kalibratieopstelling v~~r laserinterrerometers. Alvorens over te gaan op
wat de kalibratieopstelling omvat, zal eerst een korte
beschriJving worden gegeven van de variabelen, waarmee aen
laserinterrerometar aen verplaatsing registraert.
Een lasermeetsysteem berekent de waargenomen verplaatsing L
vol gens
K • ).,v

1:1J.

L P •

N

Met L : waargenomen verplaatsing in CmJ;
).,V: gemiddelda vacuumgolrlengte in CmJ van het uitgezonden
laserlichtj
? :- reciproke van de rractie van de golrlengte, waarmee het
veranderde interrerentiepatroon geregistreerd wordt. Dit
is een maat v~~r het oplossend vermogen;
K
geregistreerde raseverschuiving, die opgetreden is door
de verplaatsing van een van de triplespiegels, uitgedrukt
in rracties van de golrlengtej
N : brekingsindex van de lucht, waarin de meting plaatsvindt.
Uit rormule C1J is ar te leiden
dK

dL
.---.- -

L

-

dN
(2J .

+

K

N

Uit rormula 2 bliJkt dat de nauwkeurigheid in de bepaling van L
arhangt van de nauwkeurighedan, waarmee K,).,v en N bepaald worden.
De ractor K wordt bepaald door registratie van rrekwentieveranderingen tussan de gererlecteerde bundels met een rotodiode en verwerking hiervan via een alaktronisch talsysteam.
De vacuumgolrlengta is arhankeliJk van het instelpunt van het
stabilisatiesystaem van de He-Ne-laser.
De brekingsindex N is arhankeliJk van de momentane Iuchttoestand.
Uariabelen hierin ziJn de samenstalling van de lucht, de
temperatuur en de druk. Met behulp van een rormule, gepubliceerd
door Edlen in 1966 (lit.i), en metingen van temperatuur, luchtwaterdampdruk, en CO -gehalte kan de brekingsindex N berekend
2
worden.
De kalibratieopstelling omvat:
- Een laservergeliJkingsmeetopstalling.
Hierop worden K-waarden van aen te kalibreren systeem
vergeleken met die van een bekend lasermeetsysteem.
Hiermee is een schatting te maken voor de ractor ( dKIK )
uit rormule 2.
- Een rrekwentieverschil-meetopstelling.
Hierin worden de rrakwenties, uitgezonden door de te
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kalibreren laser, gemengd met die van een He-Ne-Iaser,
welke gestabiliseerd is met behulp van verzadigde absorptie in jodiumdamp Clit.2). Uan deze gestabiliseerde laser
is de frekwentie zeer stabiel en nauwkeurig bepaald
( df 1 f - 7·10~O ). De verschilfrekwentie tussen meeten gestabiliseerde laser kan bepaald worden, waarmee de
werkelijke gemiddelde vacuumgolflengte te berekenen is.
De reproduceerbaarheid wordt onderzocht door het systeem
een aantal malen op te starten. De relatieve afwijking
C d>W/~v ), uit formule 2, wordt bepaald door:
- het verschil tussen werkelijke-, en de door de
fabrikant in het systeem ingevoerde vacuumgolflengtej
de reproduceerbaarheid van die werkeliJke golflengte.
- Een luchtrerractometer of brekingsindexmeter.
Bij een lasermeetsysteem kan een apparaat geleverd worden,
dat een correctieractor voor de momentane brekingsindex
van lucht, volgens de eerdergenoemde Edlenmethode bepaalt
en doorgeert aan het lasermeetsysteem. Zo'n apparaat wordt
"automatische compensator" genoemd. De relatieve
onnauwkeurigheid, waarmee dit apparaat de brekingsin~x
bepaalt, ligt in orde van grootte van ( 35 a ~o )*10
Met de refractometer kan de brekingsindex aanzi~lijk
nauwkeuriger bepaald worden ( dN/N < (3
~)*10-~ ).
Hiermee kan dus een automatische compensator gekalibreerd
worden. Bovendien is hiermee een uitspraak te doen over de
rechtsgeldigheid van de door Edlen bepaalde relatie voor
de berekening van N.

a

De nauwkeurigheidseisen, die thans aan de lengtabepaling met een
laserinterfero~eter gesteld worden, liggen in de ordegrootte van
( dL/L ) - 10.1 . Uit rormule 2 voIgt dan, dat ( dKIK ),
( d>W/~v ) en ( dN/N ) eveneens kleiner moeten ziJn dan 10-7
Uit de laatste eis ( dN/N ) < 10-7 en de onzekerheden in druktemperatuur-, C02-gehalte- en vochtigheidsbepaling voIgt,
dat de rormulenauwkeurigheid voor de berekening van N volgens
Edlen nog aanzienliJk beter moet zijn. Een toetsing van Edlen met
de refractometer blijkt derhalve gewenst.
TiJdens dit afstuderen is gewerkt aan :
- de rerractometer,
- de laservergeliJkingsmeetopstelling.
Ad refractometer.
In hoordstuk 3 zal worden ingegaan op de achtergronden van de
"Edlenformule" en invloeden van andere gassen op de brekingsindex van lucht.
In hoofdstuk ~ zal worden beschouwd :
- Het werkingsprincipe van de refractometer.
- De constructies in de refractometer.
- De onnauwkeurigheid in de bepaling van N met de rerractometer.

5

In hoordstuk 5 zal de brekingsindex van lucht, bepaald met 2
rerractometers, vergeleken worden met die bepaald volgens Edlen.
Bovendien zullen gelijktiJdig bepaalde N-waarden met de 2
rerractometers onderling vergeleken worden.
Tot slot zal in hoordstuk 6 een voorbeeld van een kalihratie van
een automatische compensator uitgewerkt worden.
Ad laservergelijkingsmeetopstelling.
In hoordstuk 7 worden de volgende onderwerpen behandeld :
- De vergeliJkingen van twee lasermeetsystemen op de
opstelling.
- De praktische opzet van de opstelling.
- Enige meetresultaten van vergeliJkingsmetingan.
In hoordstuk 8 wordt de koppaling beschrevan van aen lasarmeetsysteem met een personal computer. Oit lasersysteem zal in
de toekomst ais vast verge 1 ij kingssysteem , het zogenaamde
mastersysteem gebruikt worden.
In hoordstuk 9 zullen tot slot de resultaten geevalueerd worden.
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HOOFDSTUK 3.
BREKINGSINDEXBEPALING VAN LUCHT VOLGENS EDLEN.
De

N van lucht is de verheuding tussen de
van licht deer vacuum en dee~ lucht.
De brekingsindex van een medium is altiJd g~ete~ dan 1. Veer
lucht onder ne~male omstandigheden is N ongeveer 1.00027 . . . .
De b~ekingsindex van lucht hangt ar van de rrekwentie van het
licht,de dichtheid en de samenstelling van de lucht.
Het ve~schiJnsel, dat de brekingsindex van een medium arhangt
van de r~ekwentie van het invallende licht, werdt dispe~sie
genoemd.
b~ekingsindex

vee~tplantingssnelheden

Edlen heert een rormule argeleid ve~r de bepaling van de
brekingsindex van lucht (lit.1). Dit heert hiJ in een aantal
stappen gedaan.
Lorenz-Lerentz-~elatie (lit.3) heart hiJ een
opgesteld veer standaardlucht onder standaa~d
omstandigheden. Hiarmae is hat megeliJk de term ( N-l) van deze
lucht veer verschillende vacuumgelrlengten te berekenen.

Uitgaande van de

dispa~sieformule

Aan deze dispersiere~mule heeft hiJ een gedeelte gekeppeld,
waarin gecorrigeard werdt veer ten epzichte van standaa~d
cendities verandarde luchtdichthaden. Deze veranderingen
werden veree~zaakt door ve~anderingen in temperatuur en d~uk.
Vervolgens heeft hiJ de rormule aangepast voor de meest
veorkomende samenstellingsarwijkingen ten opzichte van
standaardlucht, n.l. arwiJkingen in waterdamp- en CO -gehalte.

2

Het combine~en van de dispersierormule met de correcties levert
een totaalfermule voer de berekening van de brekingsindex van
lucht. Veo~ Itcht, met een gelflengte in vacuum van
O.632991~·10(mJ Iuidt deze totaairormule vel gens Edlen
( N-l )
p,T,F,x
Met

-

O.10~126*164 * p
0.3671*10-2 * T + 1

D *

- O.~2066*10-9

• F
(3J.

D - O. 2765175~.lO-3 * { 1 + 53.5*10-8 * ( C-300)} ais
dispersieterm voer >"v - 0 .632991~.10-6 em].
C geeft het CO2-gehalte in (ppm.] in de lucht aan.
p is de luchtdruk in CPaJ.
T : de luchttemperatuur in graden CCJ
F : de waterdampdruk in de lucht in CPaJ.

Deze fermule werdt verder de nEdlenfermule" geneemd. Veer een
meer uitgebreide beschouwing, zia bijlage 1.
Om enig inzicht te kriJgen in de invloed op de brekingindex van
de arzonderliJke variabelen : druk, temperatuur, C02-gehalte an
vochtigheid, ziJn veor normale omstandigheden de partiale
afgeleiden bepaald (lit.S). Dit zijn :

7

C
(
C
(
De

~elatieve

dN/dp
dN/dT
dN/dF
dN/dC

)
)
)
)

2.67*10~~
- -9.20*10~O
- -Q.20*10_
4
1.QS*10

onnauwkeu~igheid

[Pa:~

J
CJ< -1 J ,
CPa J

in de

CQJ.

b~ekingindexbepa8ing

dispe~siefo~mule wo~dt doo~ Edlen geschat op 5 op 10 .
De ~elatieve onnauwkeu~igheid voo~ de totaal~o~mule wo~dt
Owens geschat niet bete~ te ziJn dan 5 in 10
Clit.Q).

met de
door

moet dan nog ~ekening gehouden wo~den met de onnauwin da bapaling van druk, tamperatuur, CO - en wate~
2
dampgehalte. Ean totale ~elatieve onnauwkau~ighaid in de
brekingsindexbepaling volgens Edlen beter dan 10-7 bliJkt
moeilijk haalbaa~ te ziJn.
Daa~naast

keu~igheden

De Edlenfo~mule heeft ais 2e nadeel dat slechts standaardlucht,
met eventuele cor~eeties voo~ C02 en waterdamp beschouwd ziJn.
Met eventuele ande~e gassen,zogenaamde ~estgassen, die in de
lueht kunnen voorkomen, is geen ~ekening gehouden.
Door het versehil in brekingsindex van verschillende gasmoleeulen, veroorzaakt aen ve~ande~ing in de concentratie van een
of meer ~estgassen in ds lucht messtal sen b~ekingsindexvs~an
de~ing. Een methode om de invloed van kleine coneent~aties
~astgassen in de b~ekingsindexbe~ekening te verwe~ken. is
weergegeven in bijlage 2.
Om enig inzicht te krijgen in de invioed op de b~ekingsindex
van dive~se ~astgassen, ziJn in tabel 1 die coneentratias
aangegeven, die nodig ziJn om aan ~elatieve ve~hoging C dN/N )
geliJk aan 10-7 te verk~iJgen Clit.12).
Uit daze tabal bliJkt, dat de zwaa~de~e gasvo~mige koolwatarstoffen in klaine eoncant~aties al aanzienlijke brekingsindaxve~hogingen kunnen ve~oorzaken.
Uit het voorgaande blijkt de noodzaak tot het bouwan van een
~efractomete~. N.l. de nauwkeurighaid, waa~mee de brekingsindax
volgens Edlen bepaald wordt, is beperkt. Bovandien wo~dt geen
~ekening gehouden met restgassen, waa~doo~ de onnauwkeu~igheid
nog ste~k kan toenemen. De nauwkeu~igheidJ waa~mea met de
~af~actomate~ de brekingsindex bapaald wordt, is aanzienlijk
beter, en de invloadan van aIls aventueel in de lucht voo~
komende restgassen wo~den meegenomen.
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( N-l )*10 6
voor
T - 20 CCJ 5
p - 1. 013*10 E~aJ,
)w- 0.63299*10EmJ.

Stof

Benodigde
concentratie
* 10 6 voor
C dN/N ) - lCT7

Lucht

271.5

Koolmonoxide CO

311.8

2'i80

Kooldioxide CO

'i17.2

686

2waveldioxide S02

623.'i

28'i

Ammoniak NH3

352.2

12'i0

Methaan CH

'i10.3

721

Propaan C H
3

1022.3

133

Butaan Cij H

1286.3

S9

Pentaan C H12

S

1660

72

Oktaan C H

2300

'is

Benzol C H6
6

1577

77

809

186

2

4

e

10

a 18

Ethanol C H OH

2 S

Aceton C H6 0

3

Chloroform CHCl

3

Tabel 1

1016.3

13'i

13'iO.l

Slf

Invloed van verschillende restgassen op de
brekingsindex van lucht.
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HOOFDSTUI< If.
DE REFRACTOMETER.
1f.1
De

We~kingsp~incipe.

is een appa~aat am de b~ekingsindex van willelucht te bepalen, met een ~elatieve onnauwkeu~igheid
kleine~ dan 3 a If kee~ 10-8 . De b~ekingsindex van een medium is
pe~ definitie de ve~houding in vaa~tplantingssnelheid van licht
doo~ vacuum en doo~ dat medium.
~ef~actomete~

keu~ige

De we~king van dit appa~aat zal aan de hand van figuu~ 3
behandeld wo~den. Uoo~ achte~g~andinfa~matie ave~ de geb~uikte
optica-onde~delen wo~dt ve~wezen naa~ lit.B.
Een toelichting op het geb~uikte lase~meetsysteem is wee~geven in
biJlage 3.

12

2

Fig.3
1.
2.
3.

!

P~incipeschets

van de

~ef~actomete~.

B. T~iplespiegel.
9. ().../If)-plaatJe.
10. Samplekanaal.

Lase~lichtb~on.
Detecto~.

telsysteem
met display.

Elekt~onisch

11.

De
De

Refe~entiekanaal.

12. UacuQmpompaansl~itingen.
13. Uacuum- c.q.
luchtaansluitingen.

If. Pola~isatie-p~isma.
5. Afbuigp~isma.
6. Ref~actomete~blok.
7. Optische vensters.

laserlichtb~on zandt lineai~ gepala~iseerd licht uit.
polarisatie~ichtingen staan laod~echt op de voo~tplantings

( X-richting in fig.3 ). Het licht bevat 2 f~ekwenties,
de pola~isatie~ichting van de ane f~ekwentie in Y- en
van de ande~a in 2-~ichting ligt ( zie fig.3 ).
~ichting

waa~van

Een pola~isatie-p~isma splitst de 2 f~ekwenties d.m.v. het
verschil in pola~isatie~ichting. Licht, met pala~isatie~ichting
evenwiJdig aan het pola~isatievlak van dit p~isma, wo~dt
ge~eflecteerd. Licht, met de ande~e polarisatie~ichting wo~dt
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onbelemme~d

Een

doo~gelaten.

ve~ande~t de ~ichting van de, doo~ het pola~i
afgebogen bundel in die, van de niet argebogen
bundel, zodat de bundels zo goed mogelijk evenwijdig lopeno
Hetzelfde t~eedt op bij te~ugkee~ van de bundels.
afbuigp~isma

satie-p~isma

De bundels lopan hean an ta~ug doo~ het ~ef~actomete~blok.
In dit blok zijn hie~voo~ 3 kanalen uitgeboo~d. De kanalen zijn
aan beide zijden van het blok afgeslotan mat 2 optische vensta~s
en a-~ingen. De 2 buitenste kleine kanalen, de "~efa~entie
kanalan", zijn onde~ling doo~ve~bonden en wo~den tijdens
metingen continu vacuum gepompt. Het g~ote cent~ale kanaal,
het nsamplekanaal" , kan vacuQm gepompt, dan weI met lucht gevuld
wo~den. Hie~voo~ ziJn in de kanalen aansluitingen aangeb~acht.
Een van de bundels loopt doo~ het samplekanaal, de "meetbundel " ,
de ande~e doo~ de ~efe~entiekanalen, de n~efe~entiebundel".
De bundels wo~den ge~aflectee~d en ve~schoven doo~ een t~iple
spiegel. Mee~ info~matie ove~ deze spiegel is te vinden in lit.S.
Uoo~ de t~iplespiegel is een (~/~)-plaatje in de opstelling opgenomen. Dit plaatje heeft, biJ juiste instelling, de eigenschap.
dat het de pola~isatie~ichting van 2 maal passe~end,lineai~
gepola~isee~d licht SO g~aden d~aait. De Y-pola~isatia~ichting
wo~dt dan ged~aaid naa~ de 2-~ichting , en op dezelfde wiJze de
2-~ichting naa~ de Y-~ichting. Hia~doo~ wo~dt het in ee~ste
doo~gang doo~ het pola~isatie-p~isma ge~eflectee~de licht bij
te~ugkomst doo~gelaten. Uoo~ de ande~e bundel t~eedt het
omgekea~de effect op.

Hat uit de ~ef~actomete~ naa~ de lase~ te~ugka~enda licht wo~dt
gesignalee~d door een detecto~ in de kop van het lase~systeem.
Ue~ande~ingen in optische weglangten van de gesplitste bundels
in het ~ef~actomete~blok kan de datecto~ als f~ekwantieve~anda
~ingen waa~nemen. Deze r~ekwentieve~ande~ingen wo~dan doo~ een
elekt~onisch telsysteem omge~ekend naa~ ean weglengteve~ande~ing.
Hie~mee eindigt de beschouwing ove~ de bouwstenen van de
~ef~actomete~.
De optische weglengten van da gesplitsta bundels zijn de afstanden, afgelegd doo~ de afzonde~lijke bundels vanaf hat punt van
splitsing tot samenkomst in het pola~isatie-p~isma.
Ais de lichtbundels in en buiten het ~ef~actomate~blok dezelfde
condities onda~vinden, en de bundels evenwijdig zijn, dan zijn
de cptische weglengten p~ecies gelijk. Doo~ de symmet~ie in de
opstelling hebben gelijkmatige ve~ande~ingen in de omgeving,
doo~we~kend op de optica-onde~delen, nagenoeg geen ve~schil in
optische weglengten tot gevolg. Deze invloeden hebben weI effekt
op de installingen van daze onde~delan, waa~doo~ toch waglangteve~schillen kunnan opt~eden. Ean voo~beeldan hia~van is :
De uitzatting van het afbuigp~isma doo~ een gelijkmatige
tempe~atuu~ve~hoging heeft geen affect op het ge~agist~ee~de
weglangteve~schil. De hie~doo~ opt~edende weglangteve~ande~ingen
zijn voo~ beide bundels gelijk.

11

Dezelrde temperatuurverandering, werkend op het instelmechanisme,
veroorzaakt een hoekverdraaiing van dit prisma. De hierdeor veranderde optische weglengten ziJn veor meet- en rererentiebundel
niet geliJk. Treedt dit op tiJdens metingen, dan wordt de nauwkeurigheid van de metingen hierdoor verminderd.
Veer de meting plaatsvindt, worden de bundels zo geed mogeliJk
evenwiJdig uitgericht,zodat het verschil in optische weglengte
nihil is. Om omgevingsinvloeden op bundels en instellingen zo
klein mogeliJk te heuden, is de rarractometer met ean
isolatiekast omkapt.
De brakingsindexbapaling met dit apparaat heert het volgende
uitgangspunt. AIle 3 kanalen in het rerractometerblok worden
vacuum gepompt tot een druk van 2 a 3 CPaJ. Beide bundels deorlopen aen nagenoag geliJke wag. In deze situatie wordt het
lasarmeetsysteem op nul gazet (gareset), In hat samplekanaal
wordt langzaam lucht ingelaten, zodat de druk stiJgt van vacuum
tot omgevingsdruk. Vervolgens wordt langzaam omgevingslucht
door het samplekanaal gespoeld ( 1 liter lucht per min,),
om representatieve omgevingslucht in hat kanaal'te krijgan.
Da golrlangte van da lichtbundel, die door hat samplekanaal
heen an wear gaat, wordt door da brekingsindaxverandaring van
vacuum naar baluchte toestand kleiner. Dit treedt niat op in
de rererentiekanalen, zodat een tiJdaliJke rrekwentiaverschuiving tussen de bundels optraedt. Deze rrekwentieverschuiving
wordt door het lasermeatsystaem gedetacteard en omgarekend naar
een weglangteverandaring tussan de 2 bundels. In biJlage ~
wordt aangetoond, dat uit dit weglengtaverschil de brekingsindex
van omgevingslucht te berekenen is volgens :
N - 1 +

x•

~v

(5J.

P • Lt

Mat

N: momantane brekingsindex van lucht C-J,
gemiddelde vacuumgolrlengte van hat lasarlicht emJ,
Lt : momentane arstand tussen de optische vensters
in het rerractometerblok in CmJ,
X : weglengteverandering, uitgarekend door het lasermeatsysteem in aantal malen ~v / P.

~v

N.b. het gebruikte lasermeetsystaem met de optica-onderdelan ziJn
commercieel verkriJgbaar.

~.2

Uitvoeringsvormen van de rerractometer.

Van het in ~.l behandelde rarractometerprincipe ziJn twee
uitvoeringan gebouwd. Een op de Technische Universiteit in
Eindhovan (TUE), an aan op het van Swinden laboratorium in
Dalrt (USL). Daza 2 uitvoeringan varschillan op aan santal
puntan van alkaar. Da varschillan ziJn :
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- UaLschil in typa lasaLmaatsysteem.
In da rUE-uitvoaLing is gabLuik gemaakt van aan
Hewlatt PackaLd 5526a lasaLmaatsysteam CHP 5526a).
Oit systeem is uitgebLeid mat een kastJe, dat de Lesolutie 10 maal veLgLoot, de "10 • Lasolution extendeL".
In da U5L-LefLactometeL wOLdt aen Hewlett PackaLd 5528a
laseLmeatsysteem CHP 5528a) gebLuikt.
De HP 5528a is een modaLneL appaLaat, waaLin aen inteLne
computeL is aangebLacht. OOOL de toenama in Lekencapacitait als gevolg van de computeL, ziJn in dit appaLaat
een aantal standaaLd meetpLoceduLes ingebouwd, die niat
op de HP 5526a aanwezig zijn. Ean vooLbeald hieLvan is
Lechtheidsmeting.
- Een veLschil in stand van hat dooLsnedevlak van de
LefLactometeL, zoals weeLgagavan in figuUL 3.
In da TUE-uitvoaLing ligt dit vlak hOLizontaal, an in
de U5L-uitvoaLing vaLtikaal. Dit haeft consaquentias VOOL
da instelmachanismen van de optiek. Dit haeft gean
invload op de meting van de bLekingsindex.
- UeLschil in veLtLagingsplaatje.
In de TUE-LefLactomateL passeLen alle ~ lichtbundels, dia
dooL het LefLactometeLblok lopen, een C ~/~ )-veLtLagingsplaatJe.
In da U5L-uitvoeLing passeL en slachts 2 van de ~ bundels
een C ~/2 )-veLtLagingsplaatJe.
In het nOLmale taalgebLuik wOLdt "veLtLagings" meestal
weggelaten, gebLuikt wOLdt b.v C X/2)-plaatJe.
Het sffskt van het 2 maal passeLsn van sen (X 1~)-plaatJs
is geliJk aan het sen maal passeLen van san (X 12 )plaatja. In beida gevallen wOLdsn de polaLisatieLichtingen SO gLaden gedLaaid.
- UeLschillen in de methode van gegevensvsLweLking in het
bspalsn van ds bLekingsindsx.
Ds HP 5526a inteLfeLometeL van de rUE geaft het veLschil
in optische weglengtan tussen de beide lichtbundels, die
het LefLactometeLblok passeL en , op de display weeL in een
aantal telpulsen K, taL gLootte van 1/~00 maal de
vacuumgolflsngte
De afstand tussen de optische vensteLs in hat LefLactometeLblok "Lo" is, VOOL bLekingsindexmetingen uitgevoeLd
weLden, nauwkeurig bepaald. De bloktempaLatuuL was daaLbiJ
"to" gLaden CCJ. Met deze gegevens en het meten van de
momentans bloktempeLatuuL "t", (in CC)), is de momentane
afstand tussen de venstsLs "Lt» te bepalen volgens
Lt - Lo • <: 1 + tx. ( t - to ) }
Met

0<.:

(63.

lineaiLe ui tzettingscoefficient van het mateLiaal,
waaLvan het LerLactometerblok gemaakt is.
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De verwerkingsmethode
voIgt :

v~~r

de rUE-refractometer is als

- het berekende weglengteverschil in telpulsen K
wordt argelezen.
- De bloktemperatuur "t" wordt gemeten.
- De berekening van de brekingsindex, met rormules
5 en 6, wordt uitgevoerd op een personal computer.
De HP 5528a-interrerometer van de U5L-rerractometer geert
in een bepaalde instelling het berekende weglengteverschil,
vermenigvuldigd met de factor 36 weer. Door een oplossend
vermogen, waarmee 5 decimalen achter de komma zichtbaar
ziJn, en een geschikte keuze van de presetfactor (deze
factor wordt vermenigvuldigd met het berekende weglengteverschil), is het mogelijk de ractor ( N - 1 ) • 104
rechtstreeks op de display weer te geven. Het laatste
ciJrer komt dan overeen met de negende decimaal achter
de komma in de brekingsindex.
De momentane bloktemperatuur wordt gemeten en via
handingave in het lasermeetsysteem ingegeven. Dit systeem
corrigeert automatisch voor lengteveranderingen van het
biok en "Lt". De gegevensverwerking van dit systeem
wordt beschreven in bijlage ~.
H'ermee ziJn de verschillen in uitvoeringsvorm tussen de twee
r fractometers aangegeven. Daarnaast is.er nog een verschil in
d nauwkeurigheid, waarmee de brekingsindex van lucht door de
bide systemen bepaald wordt. De relatieve onnauwkeurigheid
( dN / N ) wordt geschat kleiner te zijn, dan
2.1 op 1~~
3.2 op· 10-

v~~r

v~~r

de rUE-refractometer, en
de U5L-rerractometer.

o

nauwkeurigheidsanalyses van beide refractometers ziJn weer9 geven in biJlage 5.
~.3

BeschriJving van de rUE-rerractometeropstelllng.

i

I
het voorgaande deel van dit verslag is uitgegaan van een
z danige positionering van de optiek, dat steeds voldaan is aan
d volgende voorwaarden.

- De bundels, die door het rerractometerblok gaan, ziJn
nagenoeg evenwiJdig.
- De bundels worden niet belemmerd door de kanaalwanden.
- De interferentie, die gevormd wordt uit de naar de laser
terugkerende bundels, is met voldoende contrast
detecteerbaar.
U rder worden dit de voorwaarden voor de uitliJning genoemd.
Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, is de refractometer
uitgerust met een aantal precisieinsteIIingen. Een aanzet tot
de constructie van deze precisieinstellingen is uitgevoerd als
14

I1-stageopdracht an baschraven in lit.10 . De uitwerking van
de ontwerpan en de realisatie ervan is uitgevoerd tiJdens deze
eindstudie.
Uitgangspunten voor de constructie van de instellingen waren :
- Da constructia moat zo stabiel zijn, dat dit ten hoogste
10-8 zal biJdragen in de ralatiave onnauwkeurighaid in de
brakingsindexbepaling.
- De opstelling moat zodanig uit ta liJnen ziJn, dat aan de
voorwaarden, gesteld op de vorige pagina, op eenvoudige
wijze kan worden voldaan.
Alvorens met de beschrijving van de opstelling ta varvolgen,
wordt de kauza van het materiaal toagelicht.
Materiaalkeuze.
De opstalling is voor het grootsta gadaelta opgebouwd uit
aluminium onderdelan, Door de goede warmtegeleiding in aluminium
worden temperatuurgradienten snel vererrend. Hiardoor wordt
kromtrekken van onderdelen van de precisie-instellingen zoveel
mogeliJk voorkomen. Dit kromtrekkan kan verandering van
instelling veroorzaken, waardoor veranderingen in de stand van
het telsysteem van de laser kunnen optreden. Deze, niet op
aen brekingsindexverandering gebaseerde, wijziging in de stand
van het telsysteem, "drirt" genaamd, vermindert de nauwkeurigheid van de brekingsindexbepaling. De hoge warmtegeleidingscoerricient van aluminium voorkomt dit, en is derhalve bepalend
geweest in de keuze.
Een nadeel van aluminium is de hege uitzettingsceerricient.
Dank ziJ de temperatuurhemeganitait is deze invleed veerspelbaar, en kan hiermee in de censtructie rekaning wordan gehouden.
Het aluminium is blank geanediseerd. Oit verheogt de
krasbestendigheid en rerlecteert lichtstraling redelijk.
Aluminium heert verder ais veerdeIan, dat het redeIijk geedkeep, geed bewerkbaar en cerresiebestendig is.
Hiermee eindigt de bescheuwing, die betrekking heert op de
materiaalkeuze, en werdt vervelgd met de beschrijving van
de epstelling,
Een everzichtstekening van de rerractometer, met aanduidingen
van de diverse instelmogeliJkheden, is weergegeven in riguur ~.
De epstelling is globaal te verdelen in ~ stukken. Oit ziJn :
-

de laserhead (laserlichtbron an detector) met instellingen;
het polarisatie- en arbuigprisma met instellingen;
het rerractometerblok;
het rerlectiegedeelte.

Voer het beschriJven van de diverse instelmegeliJkheden wordt
een rechtsdraaiend, orthonormaal XY2-ceordinatensysteem gebruikt,
gederinieerd zeals aangegeven in riguur ~. Retaties em X-, Y- en
2-as worden beschreven als ~x, o/y en ~z.
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Fig.~

:

Ova~zichtstakaning

1. HP SSOOc lasa~haad.
2. Pola~isatia-p~isma.
3. AFbuigp~isma.
~. (A/~ )-plaat.
S. T~iplaspiagal.
6. Rafractomate~blok.
7. Z-installing lasarhaad.
8. V-installing lasB~haad.

van da

~aF~actDmata~.

S. Hoakinstalling cpz van hat
afbuigprisma.
10. Vartikala hoakinstalling
van hat afbuigprisma.
11. V-installing van da bundalaFstand in hat biok.
12. Z-lnstalling t~iplesplagal.
13. V-installing triplaspiegal.

1~.

15.
16.
17.
lB.
19.

Hoeklnstelling ~x van da
(A/'f )-piaat.
Optische vanstars.
Vacuumaansluiting.
Vacuum / luchtci~culatiB
aansluiting.
Opspantafal VDD~ da lasarhaa
F~ama.

Foto 1 gaeft aen ova4zicht van de TUE-4ef4actomete4.

.

_1

Foto 1 : De TUE-4ef4actomata4.
De instalmogelijkheden.
De lase4head.
Dit deel is opgelegd op een losneemba4e opspantafel. De tafel
haeft een 3-tal instelmogelijkheden i~ zich. Dit zijn :
t4anslatie in V-4ichting;
t4anslatie in 2-4ichting;
- 40tatie om de 2-as : cp z.
Een 4otatiemogeliJkheid om de V-as : ~Y. is standaa4d in da
bet4affende lase4head ingabouwd.
AIle instelmogeliJkheden, nodig V004 hat uitliJnen van deze
lase4head, ziJn in de opspantafel aanwezig. De tafel is
losneembaa4, zodat die ook V004 ande4s lass4meetopstsllingen
geb4uikt kan w04den.
?ola4isatie- en afbuigp4isma.
Het pola4isatie-p4isma is niet instelbaa4.
Het afbuigp4isma heeft 3 instelmogelijkheden. Dit ziJn
- 40tatie om de 2-as : cp Z i
- 40tatie om een as A met 4ichtingsvecto4 (1,1,0) : fai
- t4anslatie in X-4ichting.
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De heekinstellingen ziJn precisie-instellingen. Hiermee kunnen
heeken in beegsecenden nau~keurig ~erden ingesteld.
Het afbuigvlak van het afbuigprisma werdt hiermee binnen 8
beegsecenden evenwijdig aan het pelarisatievlak van het pelarisatieprisma ingesteld. Dit is de belangrijkste veerwaarde, om
aan de uitlijneisen, gesteld op pagina , t e kunnen voldoen.
Met de X-translatiemegeliJkheid ~erdt de afstand tussen meeten referentiebundel ingesteld.
Het refractemeterblok.
Dit blek is niet instelbaar.
Het reflectiegedeelte.
Het reflectiegedeelte bevat de triplespiegel en de (A/~ )-plaat.
Deze onderdelen ziJn ten epzichte van elkaar gefixeerd.
Ze kunnen gelijktijdig in Y- of Z-richting getransleerd ~orden.
De pesitie van de triplespiegel bepaalt de posities van de naar
de detector terugkerende bundels.
De ( A/~ )-plaat bezit afzonderliJk nog een rotatiemegelijkheid
om de X-as : ~x. De instelling moet zodanig ziJn, dat de pelarisatlerichtingen van de bundels in totaal ongeveer 90 graden om
de X-as ~orden gedraaid.
Cerrecte instellingen van het reflectiegedeelte ziJn een neodzakelijke veor~aarde voor veldoende sterkte van het interferentiepatroon.
Ueer een nauwkeurige bepaling van de brekingsindex met de
refractometer, is een geede stabiliteit van de hoekinstellingen
van het afbuigprisma onentbeerlijk. Dit zal blijken uit de
velgende paragraaf, waarin nader ~ordt ingegaan op de hoekinstelmechanismen van dit prisma. Hierbij zullen de invleeden van deze
heekinstellingen op de ~erking van de refractometer beschouwd
~orden.

AIle andere instelmechanismen, met uitzandering van het ratatiegedeelte van de (A/~ )-plaat, hebben een veel geringere invloed
op de brekingsindexbepaling. Ze dienen slechts veer het instellen
van de gewenste positie van de bundels. Die pesities zijn dan
zodanig, dat ze veldeen aan de uitlijnvoor~aarden ( zie pag.1~ ).
Oak wat betreft drift, hebben ze ~einig invlaed op de metingen.
Dit blijkt uit het volgende.
De lichtbundel, die uit de laser komt, divergeert licht.
Hierdoer zijn de golffrenten iets gekromd. Werden de gelffronten
door een positieverandering van de bundels over elkaar geschoven,
dan wordt dit als een Kleine ~eglengteverandering door het meetsysteem geregistreerd. Kleine positieveranderingen van de bundels
hebben nagenoeg geen effekt in de registratie.
BiJ instellingsveranderingen van bovengenoemde mechanismen treedt
dit effect op. Na eenmaal ingesteld te zijn, veroorzakan Z9, ten
gevolge van omgavingsveranderingan, aen verwaarloosbare drift.
Het veranderen van de hoek van het CA/~)-plaatJe veroorzaakt ~el
grote veranderingen in de registratie. Tijdens metingen bliJft de
hoek echter gelijk, ~aardoor de hierdoor ontstane drift
verwaarloosbaar is.
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In de volgende paragraaf worden de instelmechanismen van het
afbuigprisma besproken. In de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk zal worden ingegaan op de effecten van temperatuurveranderingen van een aantal relevante onderdelen op de
brekingsindexbepaling met de refractometer.
~.~

Justering van het afbuigprisma.

Voor de beschrijving van rotaties van het afbuigprisma, wordt
gebruik gemaakt van een hulpassenkruis AB2 (zie fig.S).
De 2-richting is voor beide assenstelsels geliJk.
De A-, resp.B-as, heeft in het XY2-assenstelsel de richtingsvecter (1,1,0) resp.(-l,l,O). Retaties am de A- en B-as worden
met cp a en <pb aangegeven.
Op feto 2 is een detail van de rUE-refractometer te zien,
waarep het justage-element duideliJk zichtbaar is.

Fete 2 : Detail van de rUE-refractometer.
De instelmechanismen voer <t> a en cp z ziJn cmdergebracht in een
Justage-element. Beide heekinstellingen ziJn ongeveer gelijkvermig uitgeveerd, zeals schematisch in figuur Saangegeven is.
Beide mechanismen maken gebruik van hetzelfde driepuntskegeleplegpunt. De andere 2 oplegpunten van het inspanblok ziJn
eveneens uitgeveerd met kegels. Een ligt in een V-greef
(niet aangegeven in fig.S ), en de ander is vlak epgelegd.
De mechanismen worden met een trekveer biJeengehouden.
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Met behuip van 2 instelschreeven ziJn de heeken
nageneeg enarhankeliJk van elkaar instelbaar.

cp a

en

~

z

U3

s

4'--_-.....
Fig.5

Schema van het
arbuigprisma.

1. Arbuigprisma.
2. I nspanblek .
3. Oplegblek.
~. lnstelschreer.

cp z-heekinstelmechanisme
5.
6.
7.
8.

veer het

Vertragingsplaat.
Driepuntseplegging.
U-greereplegging.
Ulakke eplegging.

Uit riguur 5 veIgt, dat 1 emwenteling van de instelschreer
( <pb - 360~) een heekverandering <pz van het arbuigbuigprisma
vereerzaakt, ter greette van :
cpz - s .. C Ul I U2 ) I
Met

( U3 - Ul )

C7J.

s : de speed van de instelschreer in [mmJ,
Ul tim U3 : armetingen van het mechanisme
velgens rig.5 in CmmJ.

Met veer beide mechanismsn geidende armetingen
Ul - 15 mm, U2 -

~o

mm, U3 - 70 mm, en speed s - 0.5 mm

velgt, dat een omwenteling esn heekverandering van cp a er q>z
vereerzaakt van 0.003~ radiaal. Na emrekening veIgt dan,
dat 1 graad' hoekverdraaiing van een de instelschreeven overeenkemt met 1.95 beegsecenden verstell i ng van q> a or 'P z .
Welke errecten kantelingen van het arbuigprisma hsbben op het
bundeiverleep en de detectie, werdt behandeid in het velgende
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gedeelte. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de
instellingen van
cpa en cpz, omdat de ef'rekten hiervan op de
bundels verschillend zijn.
Als eerste zal de instelling van <:p z behandeld worden.
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Ef'f'ecten van een kanteling van het af'buigprisma over
een hoek <p z .

In riguur 6 is de situatie geschetst. waarbij de invallende
gererlecteerde bundels evenwijdig lopen C cp z ... 0 ), en de
situatie, waarbij het arbuigprlsma t.o.v. deze situatie gekanteld is over een hoek tf z. Deze rotatie veroorzaakt de volgende
ef'f'ecten :
1. De invalpositie van de argebogen bundel in de triplsspiegel
is verplaatst. Hierdoor zal ook de positie van de bundel bij
uittrede veranderd zijn. De weglengte door de triplespiegel
verandsrt echter zeer weinig. Dit errect is verwaarloosbaar.
Indien de golf'f'ronten vlak verondersteld worden, heef't de
verschuiving van de bundels over elkaar, op het detectoroppervlak geen invloed.
Het totals effect is verwaarloosbaar.
2. De weglengte van de gedraaide ref'erentiebundel wordt groter
dan die van de meetbundel. Indien L~ de weglengte voorstelt,
die de rererentiebundel aflegt na verdraaiing over hoek ~z.
en Lo • de weglengte voor cpz - 0, dan is uit f'iguur 6 af' te
lei den
Lcp - Lo / cos C2 •

1> z)
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(8J.

Gebruik makend van een eerste or de benadering voer de cesinus
ces (2 ,. <p z) : 1 - 2<fz 2 velgt met Formule 8 voer het weglengteverschil dL :
J

dL - ( L <p - Lo ) - 2 ..

tp z 2

... L<p

C9J.

Om de invloed naar waarde te schatten, geldt veer de TUErerractometer, dat een heekverdraaiing ~z van 5.6*10-4 rad.
er 116 beegsecenden een weglengteverschil dL van 1 gelrlengte
( ~OO pulsen ) vereerzaakt. L~ is hierbij geschat op 1 meter.
3. De hoek tussen de op de detecter aankemende bundels, is ~ .~.
In bijlage 7 is berekend, dat het HP 5525a lasermeetsysteem
correct blijrt registreren, als de heek tussen meet- en
rererentiebundel niet groter is dan 29 beogseconden.
Het systeem Functioneert dan slechts in een instelgebied
voer
van + 7.3 boegseconden ( 29.25 / ~ ).
De tetale raseverscnuiving over het detectieoppervlak is
hierbij maximaal 1.S* de golrlengte.
De gemidde1de raseverscnuiving is dan 0.9 .~. Dit kemt
overeen met 350 pulsen van).,. / ~OO.
De invleed van dit erFect is een Factor 16 greter dan van
errect 2.

'Z

Ad

<pa.

Ais met de hoekinstelling veor <p a, het arbuigvlak van het
arbuigpr isma over een hoek q> gedraaid wordt J veroerzaakt di t
een 2-tal retaties van de bunde1s voer detectie.
De bundels reteren beide over een hoek ter grootte van ~2 Crad.J
om de 2-as, en over de heeken +~
en -~ em de V-as.
De berekening hiervan is weergegeven in biJlage 6.
De retatie em de 2-as ter greette van ~2 Crad.J is veor beide
bunde1s ge1ijk. De richting van de bundels staat niet leodrecht
ep het detectieoppervlak. Ueranderingen in de registratie treden
hierdeor niet op. Deze rotatie heert dus geen errect op de
brekingsindexbepaling.
De rotaties em de V-as veroerzaken een heek tussen de bundels
van 2V2'~ ~ 2.82<p . Deze heek is een racter \;-r! kleiner dan
biJ de andere instelling : ~z, waar dezelrde heekverandering
een heek van~' tussen de bundels vereerzaakt. De invleed op
de registratie is hierdeor een zelrde racter kleiner.
Uit het veorgaande gedeelte blijkt dat erf'ect 3 : verandering
in registratiewaarden deer een heekverandering tussen meet- en
rererentiebundel, voor kleine heeken a1 een grote invloed ep de
registratie heert. De erFecten 1 en 2 zijn daarbij verwaarleosbaar.
Hoekveranderingen tussen de bundels werden aIleen veroorzaakt
doer een andere stand van het arbuigvlak van het arbuigprisma.
De nauwkeurigheid, waarmee de brekingsindex van 1ucht met dit
apparaat bepaald werdt, hangt sterk ar van de stand van dit vlak
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in de tiJd. Temperatuurveranderingen van het instelmechanisme
kunnen die stand belnvloeden. Hoe groot die invloed is, wordt
in de volgende paragraar berekend.
Daarnaast zal worden beschouwd, welke andere onderdelen zodanig
deer de temperatuur beinvleed worden, dat dit errect heert op
de brekingsindexbepaling.
~.5

Invloed van de temperatuur bp de rerractometer.

Hierin ziJn 2 soorten invloeden te onderscheiden. Dit ziJn
1. Uerandering van optische weglengte, door uitzetting en
inkrimping van cptische onderdelen.
2. Ueranderingen in de wegen, die de lichtbundels arleggen,
deor temperatuurveranderingen van de instelmechanismen.
~.5.1.

Uerandering van eptische weglengte.

In de rerractometer is een grate mate van symmetrie ingebouwd.
De weglengten door de diverse (optische) onderdelen ziJn, na
uitliJning, voor meet- an rarerentiebundel nagenoag gelijk.
Als de temperatuur van aen onderdeel "homegeen" verandert,
dan resulteert de uitzetting/inkrimping in een optische weglengteverandering, dia veor beide bundals geliJk is.
Het errect hiervan op de brakingsindexbepaling is dan nihil.
Naast de hemagene, kunnen eek inhomegene temperatuurveranderingen optreden. Twee onderdelen, waarop dit betrekking heert,
ziJn :
- da triplespiegel,
- een optisch venstar.
De triplespiegel.
Deze spiegel is gemaakt van optisch glas. Glas is van nature
een slechte warmtegeleider, waardoor in het materiaal gemakkeliJk tamperatuurgradientan kunnen ontstaan.
Als de emgevingstemperatuur verandert, zal de tamperatuur van
de triplaspiegel eak langzaam veranderan. De temperatuur van
het puntige uiteinde van de
spiegel C zia riguur 7 ) zal,
deor het grete warmtawisselend
opparvlak an de kleine massa,
sneller in temperatuur veranderen, dan het gedeelta biJ de inklemming.
De weg van de meetbundel ligt
dichtar biJ het puntige uiteinds,
dan de wag van de rererentiebundel.
Door aen tamparatuurverandering zal
de weglengte van de meetbundel door
de spiegel sneller veranderen, dan
Fig.7 : Bundelverloep
die van de rererentiabundel, waardoor de triplespiegel.
door ongawenste temperatuurdrirt

REF-~I!I~
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ontstaat.
De spiegel is, vanaf de inklemming tot aan het puntige uiteinde,
geheel omsloten met een aluminium huis ( met een ~elatief g~ote
massa ). Tussen de spiegel en het huis bevindt zich, met uitzonde~ing van de inklemming, een stilstaande luchtlaag.
Aan de ande~e zijde van de spiegel, de kant waa~ de bundels int~eden, is de spiegel met de ( ~/~ )-plaat van da omgeving
afgesloten. Ook tussen deze onda~delen bavindt z1ch een stilstaande luchtlaag.
Doo~ de gelsolee~de inbouw van de t~iplespiegel, hebben tempe~a
tuu~ve~ande~ingen van de omgeving een zee~ bepe~kte invloed op
de spiegel. Hie~doo~ wo~dt de d~irt nagenoeg geheel opgeheven.
De optische venste~s.
De venste~s g~enzen elk aan een zijde aan het ~er~actomete~blok,
en aan de ande~e ziJde aan de omgevingslucht ( zie figuu~ 8 ).

Fig.S : Situatieschets
van de omgeving van aen
kwa~ts

venste~.

1.
2.
3.

Aand~ukplaat.

~.

O-~ing.

Rer~actomete~blok.
Kwa~ts

venste~.

S. Refe~entiekanaal.
6. Samplekanaal.
7. Luchtaansluiting.

Het aluminium ~ef~actomete~blok heeft een g~ote wa~mte-inhoud
en geleidt de wa~mte goed. De tempe~atuu~ van dit blok wo~dt
uitsluitend bepaald doo~ de tempe~atuu~ van de omgevingslucht.
Doo~ de aanwezigheid van een isolatiekast, va~ieert de omgevingsluchttempe~atuu~ tiJdens metingen weinig. De tempe~atuu~
van het blok bliJft dan ongevee~ constant.
Daa~, waa~ het ccntactoppe~vlak tussen vensta~ en blok g~cct is,
zal de tempe~atuu~ van het venste~ door het bloktemperatuu~
bepaald worden, en dus eveneens constant bliJven.
Een voo~beeld hie~van is het venste~gedeelte voo~ het ~efe~en
tiekanaal. Hie~biJ moet weI in beschouwing genomen wo~den, dat
de wa~mteove~d~acht van het venste~ naa~ het vacuum ~ere~entie
kanaal ge~ing is.
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Het centacteppe~vlak tussen venste~ en blek in de buu~t van het
samplekanaal is veel kleine~. Het venste~gedeelte, dat het
samplekanaal van de omgeving arsluit, is dan belnvleedbaa~ dee~
tempe~atuu~ve~ande~ingen van lucht in de aang~enzende gebieden.
De ve~ande~ingen in de tempe~atuu~, die op kunnen t~eden, zijn :
-

van de omgevingsluchttempe~atuur.
van de tempe~atuu~ van de expande~ende lucht,
tijdens de langzame beluchting van het samplekanaal van
vacuum tot atmesrerische d~uk.
- Ua~iaties in de tempe~atuu~ van de aangezegen Lucht
tiJdens het met Lucht dee~speelen van het samplekanaal.
Ue~ande~ing

Ue~laging

de iselatie van de ~er~actemete~ wo~den tempe~atuurve~ande
van de omgevingslucht ve~waarleosbaa~ klein ve~ende~steld.
De keude~e geexpandee~de Lucht wo~dt, na aanvang van het doorspeelen van Lucht doo~ het samplekanaal, ve~wiJde~d. Na enkele
minuten doo~spoelen is het errect hie~van op de vensters
epgeheven.
De va~ierende tempe~atuu~ van de aangezegen lucht past zich in
het samplekanaal snel aan de tempe~atuu~ van de aluminium wand en
van het ~er~actomete~blok aan. Deze va~iaties hebben geen invloed
mee~ op het venste~, dat aan de uitlaatziJde van het samplekanaal
bevestigd is.
Het venste~ aan de inlaatzijde wordt weI belnvleed dee~ de
tempe~atuu~va~iaties van de aangezogen lucht. Alvo~ens de lucht
dit venste~ kan be~eiken, heert de luchttempe~atuu~ zich ~eeds
gedeeltelijk aangepast aan de tempe~atuu~ van het blok.
Uit metingen van de tempe~atu~en van de aangezegen -, en
emgevingslucht, is een schatting gemaakt voo~ het maximale
tempe~atuu~ve~schil van de Lucht aan beide zijden van het
venster. De maximale waa~de veer dit ve~schil is geschat ep
+ 0.1 eKJ. In biJlage 8.1 is in een tempe~atuu~medel de hie~uit
vee~tvloeiende gemiddelde tempe~atuu~ve~ande~ing van het venste~
Dee~

~ingen

be~ekend.

Doe~

de

tempe~atuu~ve~ande~ing

van het

venste~

ve~ande~en

:

de dikte 0 van het venste~,
- de b~ekingsindex van het kwa~tsglas.
Deze errecten ve~oerzaken een onnauwk~~igheid in de b~ekings
indexbepaling van: ( dN/N ) - 1.6*10 . De be~ekening hie~van
is weergegeven in biJlage 8.2 .

~.5.2.

Ue~ande~ingen
~ingen

van de bundelwegen
van de instelmechanismen.

dee~

tempe~atuurverande

De cenclusie uit pa~ag~aar 5.~, met bet~ekking tot dit onderwerp is, dat aIleen heekve~ande~ingen tussen meet- en ~ereren
tiebundel een g~ote invleed hebben op de nauwkeu~igheid in de
bepaling van de b~ekingsindex.
De hoek tussen de bundels we~dt uitsluitend bepaald doo~ de
mate van evenwijdigheid van pela~isatie- en arbuigvlak van

biJbehorende prisma's.
Om te kunnen meten, is een avanwiJdighaid van deze vlakken
binnen enkele boogseconden noodzakeliJk. Om te voldoen aan de
gewenste nauwkeurigheid, moet een eenmaal ingestelde evenwiJdigheid binnen fracties van boogseconden gehandhaaft bliJven.
Om aan de gewenste nauwkeurigheid te kunnen voldoen, ziJn in de
constructie de volgende punten verwerkt.
- Beide prisma's zijn op een voetstuk gemonteerd.
De tussenliggende afstand tussen de prisma's door het
materiaal is klein gehouden. Hierdoor worden temperatuur- en trillingsinvloeden beperkt.
- Slechts aen van de prisma's is instelbaar.
Het polarisatie-prisma wordt vast op het voetstuk geklemd.
Doordat het oplegvlak van dit prisma groot is, en de klemKracht centraal boven hat polarisatievlak aangebracht is,
wordt de stand van dit vlak in de tijd stabiel verondersteld. De stand van slechts aen prisma wordt dan door de
temperatuur belnvloed.
- De Justagemechanismen van het afbuigprisma ziJn zodanig
uitgevoerd, dat de positie van het afbuigvlak, op een
vrijheidsgraad na, statisch bepaald is. Die ene
vriJheidsgraad is een rotatie om de normaal van het
afbuigvlak over een maximale hoek van 2 boogminutan.
Daze rotatie verandert de stand van het vlak niat.
Bovendien wordt deze rotatiemogeliJkheid door de
zwaartekracht beperkt.
Om enig inzicht te kriJgen in de temperatuurdrift van de
opstelling, is een model gemaakt, waarmee de hoekveranderingen
van het afbuigvlak van het afbuigprisma als functie van de
temperatuur berekend kunnen worden.
In dit model wordt verondersteld, dat de materiaaltemperatuur van
de mechanismen homogeen is.
Uitgangspunt is een materiaaltemperatuurverhoging van aen graad
Kelvin. Uitgaande van lineaire uitzetting ziJn de hoekveranderingen van het afbuigvlak berekend. Met daze hoekveranderingen
kan da drift in het lasarmeetsystaem berekend wordan.
De berekening is weergegevan in biJlage 8.3 .
Het resultaat van daze berekening is, dat de invloed van 1 graad
temperatuurverandering aen drift in de uitlezing van het
maatsysteem varoorzaakt van 7 talpulsen, ter grootte ~/~OO.
TiJdans brekingsindexmatingan met de refractometer is da
variatie in da temperatuur van de geisoleerde omgevingslucht
minder dan + 0.1 CKJ. De hierdoor ontstane drift is ongeveer
1 talpuls van ~/~OO.
Naast daze homogene tamperatuurveranderingen kunnen ook inhomogene temperatuurinvloeden op de opstelling inwerkan. Deze invloeden ziJn niet voorspalbaar.
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Om een beeld van de totaaldrirt te krijgen, zijn een aantal
stabiliteits- en reproduceerbaarheids-metingen verricht.
a. Stabiliteitsmetingen.
In een geisoleerde opstalling worden het samplekanaal an de
rererentiekanalen continu vacuum gepompt. rerwiJl de kanalen
vacuum ziJn wordt de stand van het meetsystaem als runctia van
de tijd garegistreard. Een voorbaeld van aen dergeliJke registratie gedurende aen dag is weergegeven in figuur S.
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Fig.S : Stabiliteit van de TUE-rerractometer.
Hat resultaat van dit onderzoek is een schatting voor de
totaaldrift van de rUE-refractometer in een tijdsbestek van B
uren. Deze drift is minder dan 3 telpulsen van ~/~OO casK ).
b. Reproduceerbaarheidsmetingen.
Er zijn met de rUE-rerractometer een aantal reproduceerbaarheidsmetingen over korte en langere perioden uitgevoerd.
Een reproduceerbaarheidsmeting bestaat uit de volgende handelingen. Uanar vacuum wordt langzaam lucht in het samplekanaal
ingelaten. Uarvolgens wordt, na een korte or een langere periode,
dit kanaal weer vacuum gepempt. De tel standen van het lasermeetsysteem, in begin- en eindtoestand, worden geregistreerd.
Het verschil in telstand is een maat veer de repreduceerbaarheid.

AlIa korte-termijn-repreduceerbaarhaidsmetingan ziJn in een
tijdsbestek van 1 uur uitgevoerd.
TiJdens de lange-termijn-metingen werd, gedurende minimaal
-
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1 UU4, Lucht d004 het samplekanaal geci4culee4d.
De 4esultaten van zowal k04te- als langa-te4miJn-metingen ziJn
argebeeld in riguu4 10.
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Fig.l0 : Rep4cducee4baa4haidsmetingen van de tUE-4er4actomete4.
N.B. tiJdens de lange-te4mijn-4ep4cducee4baa4heidsmetingen is.
met het arlezen van het meetsysteem gewacht, totdat de d4Uk in
de 4ar4actomete4kanalen ongevee4 galiJk was aan die in de
beginsituatie.
De onnauwkeu4igheden in de metingen vallen cngevee4 binnen de
ma4ges van de stabiliteitsmetingen : Z 3 pulsen van ).../~OO.
Deze 2S -waa4de verocr~aakt een 4elatieve onnauwkeu4igheid in N
K
te4 g400tte van 1.2-1rr . Deze waa4de is iets g4ctS4 dan de
in de opd4achtcmsch4ijving gestelde waa4de van la 8 .
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HOOFDSTUK 5.
MEETOPSTELLINGEN MET RESULTATEN.
E4 ziJn tiJdens deze afstudee4pe4iode een g400t aantal b4ekingsindexwaa4den van Lucht bepaald. De uitvoe4ingsvormen van
de metingen ziJn onder te ve4delen in sen 3-tal soorten van
vergelijkingen. In de vergeliJkingen ziJn geliJktijdig brekingsindexwaarden van Lucht met verschillende apparaten en
met hod en bepaald. De d4is soorten van vsrgeliJkingen ziJn
1. US4geliJking van de met een 4ef4actometsr bepaalds
brekingsindexwaarden, met de berekende waa4den volgens
de Edlenformule.
2. UergeliJking van de b4ekingsindexwaarden, bepaald met
de TUE- en de USL-refractomete4.
3. Kalibratie van een automatische compensato4 met de
TUE-refractometer.
De vergelijkingen 1 en 2 zullen in dit hoofdstuk behandeld
worden. VergeliJking 3 is een toepassingsvoorbeeld en zal in
heofdstuk 6 besch4even w04den. In fote nr.3 w04dt een overzicht
gegeven van de appa4atuur, geb4uikt in de vergelijkingen 1 en 2.

Foto nr.3 : Overzicht van de appa4atuu4, die gebruikt is in de
ve4gelijkingen tussen de ref4actometers en de Edlenformule.
Uoe4 elke vergelijking is een ande4 type meetopstelling gebruikt.
Per vergeliJking zal w04den behandeld :
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De meetopstelling.
De meetprocedure.
Een schatting van de nauwkeurigheid in de vergeliJking.
De resultaten van de vergeliJking.
Conclusies uit de resultaten van een bepaalde meetopstelling.

5.1 UergeliJking van de brekingsindexwaarden, bepaald met de
rerractometers en de Edlenrormule.
In de vergeliJkingen worden waarden voor dN bepaald

- N
)
dN - ( N
USL
Edlen

)

- N
dN - ( N
rUE
Edlen

C10J.

De meetopstelling.
De opstelling voor de bepaling van dN is voor beide rerractometers ongeveer geliJk. Een voorbeeld van asn van beide opstellingen is schematisch weergegeven in riguur 11.
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Schema van de opstelling voor de vergelijking van
een rerractcmeter met de Edlenrcrmule.

1. Lasermeetsysteem met
display.
2. Kwikbarometer.
3. remperatuur-meetopstelling.
~. Dauwpuntsmeter.
5. C02-~nterpolatie-grariek.
6. Uacuumdruk-meter.
7. Uacuumpomp.
8. Luchtcirculatie-pomPJe.
S. Pt-100 temperatuursensor.

10.
11.
12.
13.

Uacuumdruk-sensor.
Dauwpunts-sensor.
Arsluiter.
Naaldventiel/arsluiter.
l~.
Isolatiekap.
15. Personal computer.
16. Losneembare slangverbinding.
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De meetprocedure.
De rerractometer wordt zodanig uitgelijnd, dat aan de voorwaarden in hoordstuk ~.3 wordt voldaan.
Uervolgens wordt het apparaat met een isolatiekap van de omgeving argeschermd. Om in de kap een temperatuurevenwicht te
Laten ontstaan wordt pas na enkele uren met het meten begonnen.
Een vacuumpomp pompt alle drie kanalen in het rerractometerblok ar tot een druk van 10 Pascal or minder.
Met een naaldventiel wordt langzaam Lucht in het samplekanaal
ingelaten, totdat de atmosrerische druk is bereikt.
Door expansie tiJdens het inlekken, condenseert een gedeeite
van de waterdamp, die in de Iucht aanwezig is. Met behuip van
een eenvoudig model wordt in biJlage S aangetoond, dat condensatie optreedt. De Lucht in het sampiekanaal is dan droger.
Om de brekingsindex van representatieve omgevingslucht te
meten, wordt met een circulatiepompJe Lucht uit de omgeving,
door het samplekanaal gespoeld Cvolumestroom : 1 liter/minuut).
Uoordat begonnen wordt met het verzamelen van de meetgegevens,
is het van belang om te controleren or de vacuumdruk in de
rererentiekanalen voidoende laag is ( kleiner dan 3 Pa ).
Om de brekingsindex van lucht, volgens Edlen en met de
rerractometer te kunnen bepalen, worden de volgende meetgegevens geregistreerd :
Uoor de rerractometer
- Het weglengteverschil tussen rererentie- en meetbundel,
geregistreerd door het betrerrende lasermeetsysteem.
Voor de rUE-rerractometer : het aantal telRulsen K in A/~OO.
Uoor de USL-rerractometer:
( N - 1 ) ·lO~ .
- De temperatuur t van het rerractometerblok, bepaald met een
PtlOO-weerstandsthermometer en een meetbrug.
Uoor de Edlenrormule :
- De absolute luchtdruk, bepaald met een kwikbarometer.
Argelezen wordt de aangegeven druk en de temperatuur van
de barometer.
Het CO -gehalte in de lucht. Dit gehalte wordt geschat met
behuip2 van een grariek. De grariek bevat de kleinste kwadratenliJn van een aantal C02-gehalten, welke zijn bepaald met
gaschromatograrische analyse's van luchtmonsters.
De monsters ziJn op verschillende tiJdstippen en verspreid
over een aantal dagen genomen in het laboratorium, waar de
metingen plaatsvonden.
- De gemiddelde temperatuur van de lucht, die door het
samplekanaal stroomt. Deze wordt bepaald met 2 Ptl00weerstandsthermometers en een weerstandsmeetbrug.
- De dauwpuntstemperatuur van de waterdamp, die in de door
het samplekanaal stromende Lucht aanwezig is. Deze temperatuur wordt bepaald met een dauwpuntsmeter.
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Nadat de gegevens ziJn ve~zameld, wo~dt het samplekanaal
vacuum gepompt. De ~esulte~ende (eind-)d~irt kan bepaald
Een

wee~

wc~den.

de~geliJke

inlek-, meet-, en vacuumpompcyclus wordt een
genoemd. Pa~ se~ie kunnen een ve~schillend aantal
vergeliJkingswaarden dN bepaald worden, gedu~ende ko~te or
langere perioden. De waa~den dN in dit hoordstuk, ziJn bepaald
in series van minimaal 3 ve~gelijkingspunten binnen een tijdsbestek van 1/2 uu~, tot maximaal 20 punt en binnen 5 u~en.

meetse~ie

Met de gegevens wordt in een

compute~p~ogramma

bepaald :

- de Edlenbrekingsindex,
- de ~erractometerbrekingsindex,
- an het verschil tussen de twee brekingsindices dN.
Een rlowschema van dit

p~ogramma

is weergegeven in bijlage 10.

Schatting van de nauwkeurigheid in de

va~geliJking.

In biJlage 11 is besch~even, hoe, waarmee en met welke
nauwkeurigheden bepaald worden
-

de absolute luchtdruk,
de waterdampdruk in de lucht,
de luchttemperatuu~,
en het CO -gehalta in de lucht.

2

Met de nauwkeu~igheden in de bepalingen van bovengenoemde
variabelen, en de onnauwkeurigheid in de Edlenrormule, is een
schatting te maken voo~ de 2S-onnauwkeurigheidsg~enzen in de
met deze opstelling bepaalde Edlenbrekingsindex van lucht.
25 eN)
De (

)
N

-onnauwkeurigheidsgrens wordt geschat
Edlen

De 25-onnauwkeurigheidsgrenzen veer de

rarractemete~s

ziJn :

2.1*10-8
3.2*10-8

- veor de rUE-rer~actemeta~
- voer de USL-rerractemeter

De 25-ennauwkeurigheidsg~ens in de bepaling van dN, is te
berekenen volgens
2S (dN)

2
)

(

N

25 (N)
(

2

2S (N)
+ (

)

N

Rerractomete~

2
)

N

Edlen
(113

an heert vepr beide vergelijkingen een waarde, die Kleiner is
dan 8 .1..J:*1a-~ •
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Resultaten van de vergeliJking van de rUE-rerractometer
met de Edlenrormule.
Een voorbeeld van het verloop van brekingsindexwaarden, bepaald
in een meetserie van 5 uren met de rUE-rerractometer en volgens
de Edlenrormule, is weergegeven in riguur 12.
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Fig.12 : Uerloop in de tiJd van de brekingsindex van lucht,
bepaald met de rUE-rerractometer en volgens de Edlenrormule.
Het resultaat van een 50-tal vergeliJkingspunten van dN is
weergegeven in een histogram in figuur 13.
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Fig.13 : Uerschillen in brekingsindex~aarden bepaald met de
rUE-rerractometer en volgens Edlen.
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De gemiddelde waarde van dN is 2.26*10- 8 .
De gemeten standaardarwiJking S is 3.01*10-8
In NEN 311~ wordt een betrouwbaarheidsinterval gederinieerd,
waarmee, met een bepaald betrouwbaarheidspereentage, uitspraken
gedaan kunnen worden over de ligging van de werkeliJke waarde f'
op basis van een aantal meetwaarden.
Een interval, waarbinnen de te bepalen waarde ~ met een zekere
betrouwbaarheid ligt, is te barekenan mat de volgande rormule
(x-t*S)/Vli"

<,.,

«x+t*S)/VTi"

[123.

Met x

het gemiddelda van de meetwaarden,
de gemeten standaardarwiJking,
t
een maat voer betrouwbaarheid, voer 95% is t - 2,
n : het aantal meetwaardan.

S

Het 95%-betreuwbaarheid~intarval voor het werkaliJke varsehil
is : C 1. 5*10-tj , 3*10-~ J.
UergeliJking van de VSL-rerraetemater met de Edlenrermula.
In reto

Feto

nr.~

nr.~

is de VSL-rarraetemeter te zien.

: Overzieht van de VSL-rerrsetometer.

Het resultaat van 80 vergeliJkingswaarden van dN
in riguur l~.
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is weergegaven
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Resultaat van de vergeliJking van de
met de Edlenfermule.

USL-~efractemeter

De gemiddelde waarde van dN is 1.91*10-8 . -8
De gemeten standaardafwiJking S is S.07*10
Het 9S~-betreuwbaarh~dsinterval veer het verschil dN is
CO. 78*10-8 , 3. OS*10-tl

J.

Cenclusie.
Uit de betreuwbaa~heidsintervallen kan werden gecencludeerd,
dat de brekingsindex van lucht, bep'aald met de refractemete~s,
een waarde tussen 0.8*10-8 en 3*10-8 g~eter is, dan de brekingsindex van lucht, berekend met de Edlenfe~mule.
De bet~euwbaarheid van deze cenclusie is 9S~.
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5.2 UergeliJking van de brekingsindices, bepaald met de USL- en

de rUE-rerractometer.
In deze vergeliJking worden waarden voor dN bepaald.
dN - { N (rUE) - N (USL&) }

(10).

Met het "&"-teken wordt aangegeven, dat de USL-brekingsindexwaarde zodanig gecorrigeerd wordt, dat het verschil in brekingsindex bepaald werdt veer nageneeg geIiJkwaardige lucht
Dit is een noodzaak om de rerractemeters te kunnen vergeliJken.
Met betrekking tot de brekingsindex, wordt de teestand van
lucht bepaald door de variabelen in de Edienrormule (onder
aanname dat geen restgassen aanwezig ziJn).
De variabelen druk, vochtigheid en C02-gehalte veranderen langzaam in de tiJd. De lucht, waarvan de brekingindex bepaald wordt,
wordt in een tijdsbestek van 1 minuut doer beide rerractometers
geleid. De eerdergenoemde variabelen worden dan voor beide
rerractometers verondersteld geliJkwaardig te zijn.
De luchttemperatuur kan snel veranderen. In een rerractometerblek
past lucht ziJn temperatuur aan, aan de temperatuur van de
aluminium wand. De temperaturen van de rerractometerblokken zijn
meestal niet geliJk, waardeor eok de luchttemperaturen verschillen. Om de brekingsindices van geliJkwaardige lucht te kunnen
vergeliJken, werdt ep de USL-brekingsindexwaarde een temperatuurcerrectie aangebracht. De temperatuurgecerrigeerde USL-brekingsindexwaarde, N (USL&), wordt als voIgt berekend.
N (USL) - 1
N (USL&) - N (USL) - (

) • { r (TUE) - T (USL) }
r (USL)
C13J.

De arleiding van deze rormule is weergegeven in biJlage 12.
De meetepstelling.
De meetepstelling is schematisch weergegeven in riguur 15.
Elke rerractometer heert een eigen vacuumpemp. De kanalen van de
systemen werden enarhankeliJk van elkaar vacuOm gepempt.
WederziJdse beinvloeding van het vacuum in de rererentiekanalen
is hierbij uitgesleten.
De meetprecedure.
De uitgangssituatie veer elk van beide rerractometers is geliJk
aan de uitgangssituatie voer een rerractometer in de vorige paragraar. De lesneembare slangverbindingen ziJn verbroken.
In beide systemen wordt gelijktijdig en onarhankeliJk Lucht in
de samplekanalen ingelaten. Als in beide systemen de atmosrerische druk is bereikt, werden de losgekeppelde slangen aangesIoten. Een circulatiepompje zuigt continu Iucht door de
samplekanalen van de rerractometers (volumestroem 1 I/min.).
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De Lucht st~oomt vanar ingang A via USL- en TUE-~erractometa~
doo~ hat pomPJe, waa~na het biJ uitgang B waa~ in de omgeving
komt. Aan het einde van een meetserie wo~den de samplekanalen
onarhankeliJk vacuum gepompt.

1

""!!,,!!!!,,!!

!

. I

I

I

II'I

2

Fig .15

Meetopstelling

voo~

de

ve~geliJking

van de USL- met de

TUE-~erractomete~.

1. HP SS28a lase~meetsysteem
met display.
2. HP SS26a lase~meetsysteem
met display.
3. Uacuumpomp.
~. Luchtcirculatiepomp.
S. Temperatuu~meetopstelling.

6. Pt10Q-weerstandsthermometer.
7. Naaldventiel / arsluite~.
8. Arsluite~.
9. Losneemba~e slangverbinding.
10. Pe~sonal compute~.

Een meetse~ie omvat een va~ie~end aantal vergeliJkingen,
verdaeld ove~ ko~te or lange~e perioden. TiJdens een meetp~ocedu~e wo~dt bepaald :
Uan de TUE-rer~actometer :
- Het aantal telpulsen K in ~/~OO.
- De tempe~atuu~ van het aluminium blok.
- Twee tempe~atu~en van de doo~ het samplekanaal
st~omende Lucht.
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Uan de USL-rerractometer :
if

- De brekingsindexterm ( N - 1 ) * 10 .
- De temperatuur van het rerractometerblok.
- Twaa luchttemperaturen in het samplekanaal.
Met de gegevens wordt in een computerprogramma bepaald
-

De TUE-brakingsindex.
De USL-brekingsindex.
De temperatuurgecorrigeerda USL-brekingsindex.
Het brekingsindaxverschil dN.

Schatting van de nauwkeurigheid in de vergelijking.
In bijlage 12 is een schatting gemaakt voor de nauwkeurigheid
in de bepaling van dN. De 2S-nauwkeurigheidsgrens voor het
verschil in brekingsindex , bepaald mat de 2 rerractometers
voor gelijkwaardige lucht, is : 7.7*10-8 .
Resultaten van de vergelijking van de TUE-rerractometer met
de USL-rerractometer.
Een voorbeeld van het verloop van dN in een meetserie van 5
uren is weergegeven in riguur 16.
ureon

TlJD -

1OS2

0

2

3

4

5

3'· o+---------~------~~------~--o~----~--------~---

~
Z

-1

~ -2
I-

z

-3

II

Z -4

"0

-5

Fig.16

Uerschil in brekingindexwaarden, bepaald met TUE- en
USL-rerractometer, voor geliJkwaardige lucht.

In riguur 17 is het resultaat van SO vergelijkingswaarden dN
weergagavan.
Hat gamiddelde varschil tusse~da brekingsindexwaarden van de
rerractometers dN is -0.2S*10
.
De gameten standaardarwijking 5 is 2.32*10- 8
Het interval, waarbinnen het werkelijke verschil dN, met ~n
betrouwbaarheid van SS% ligt, is : (-0.76*1~8
0.22*10J.
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Histogram van 90 vergeliJkingswaarden van TUE- en
U5L-rerractometer.

Conclusie.
Het gemiddelde verschil tussen de met de TUE- en de U5Lrerractometer bepaalde brekingsindexwaarden van geIiJkwaardige
lucht in 90 vergeliJkingen is enkele malen lO~ .
De theoretische waarde nnul» voor het verschil in bepaalde
brekingsindexwaarden met de twee rerractometers, ligt in het
95 % betrouwbaarheidsinterval.
-8
De conclusie is, dat de rerractometers gemiddeld binnen 10
overeenstemmen.
N.B. Uit de arzonderliJke vergeliJkingen van de rerractometers
met de Edlenrormule is reeds gebleken'8dat een verschil tussen
de twee rerractometers kleiner dan 1cr
optreedt, alleen het
teken komt niet overeen.
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HOOFDSTUK 6.
KALIBRATIE VAN EEN AUTOMATISCHE COMPENSATOR
MET DE rUE-REFRACTOMETER.
6.1 Inleiding.

In dit hoordstuk wo~dt de kalib~atie besch~even van een
Hewlett Packa~d automatische compensato~.
Een automatische compensator is een hulpge~eedschap voor aen
lase~meetsysteem. De compensator bepaalt een correctieractor
voo~ de brekingsindex van de lucht, waarin de laserinterreromete~ werkzaam is. De correctieractor wordt rechtstreeks aan
het lasersysteem doorgegeven, die met deze waarde de theoretische vacuumgolrlengte omrekent naar de momentane golrlengte
in de lucht.
De nauwkeurigheid , waarmee de compensator de correctieractcr
bepaalt , is zodanig , dat, na omrekening van de correctieractor
naar de brekingsindex van lucht, de relatieve onnauwkeurigheid
in de brekingsindex, C dN / N ), kleiner is dan 5*10-7 .
Deze onnauwkeurigheid veroorzaakt een onnauwkeurigheid in de
lengtebepaling met het lasermeetsysteem, die kleiner is dan
0.5 r~mJ op 1 emJ.
Met de rerractometers wo~dt de brekingsindex van lucht bepaald,
met een ~elatieve onnauwkeu~igheid C dN / N ) kleine~ dan 5*10 8
De onnauwkeu~igheid van de ~er~actometers is een ractor 10 kleiner, dan de onnauwkeu~igheid van de autcmatische compensator.
Kalibratie van aen automatischa compensator met een rerractometer is derhalve mogelijk.
6.2 Beschrijving van de automatische compensator.
Een automatische compensator is ean zelrstandig werkend apparaat, dat met behulp van een intarracekabel aan de computer
Crekengedeelte) van het lasermeetsysteem gekoppeld kan worden.
De hoordfunctie van het apparaat is het bepalen van de brekingsindex van de lucht, uitgedrukt in een compensatiefactor C.
Een nevenfunctie van de compensator is de lengtecorrectie voo~
uitzetting van materiele objecten, bijvoorbeeld schaal verdelingen van meetmachines. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
verplaatsbare temperatuu~sensoren. Deze runctie is voo~ de kalibratie niet van belang, en wordt verder butten beschouwing
gelaten.
Het apparaat kan gebruikt worden als luchtdruk- I temperatuur- ,
or relatieve-vochtigheidssensor. De waa~dan van deze grootheden
worden arzonderliJk bepaald, en kunnen op een display worden
weergegeven. Deze runcties worden gebruikt om de brekingsindex
van lucht te bepalen.

40

Bepaling van de compensatieractor C.
Aan de automatische compensator is een luchtsensorunit gekoppeld.
Deze unit omvat een 3-tal arzonderlijke sensoren. Dit zijn :
- Een luchtdruksensor. Met dit deel wordt de luchtdruk
bepaald en uitgegeven in CmmJ kwikdruk
( resolutie 0.1 CmmJ kwikdruk ).
- Een luchttemperatuursensor. De luchttemperatuur wordt
uitgegeven in grad en CCJ (aangegeven resolutie 0.1 CCJ).
- Een vochtigheidssensor. Uitgegeven wordt de relatieve
vochtigheid in procenten ( resolutie 0.1 % ).
In een interne computer wordt, met een, aan de eenheden aangepaste Edlenrormule, en de, met sensoren bepaalde waarden van de
variabelen, de brekingsindex van lucht berekend.
De gebruikte Edlenrormule is :
1 + 10- 6 * p * C 0.817 - 0.0133 * T )
N - 0.3836391 P * {

}
1 + 0.0036610 * T

-3
- 3.033*10

0.057627 * T
* H * { e

}

C1~J

Clit.13).
Met

p

T
H

de luchtdruk in CmmJ kwikdruk,
de luchttemperatuur in graden CCJ,
de relatieve vochtigheid in %.

In deze rormule is het CD2-gehalte konstant verondersteld.
Een varierend CD - gehalte veroorzaakt een onbekend systema2
tische arwiJking in de brekingsindex van lucht, bepaald met de
automatische compensator.
Uit de waarde van N wordt met de volgende rormule de correctieractor C berekend.

Id 2
C -

N + 10 6

- 999000

ClSJ, Clit.13).

De ractor C wordt door de interne computer berekend, an
weergegeven op de display van de compensator.
Als de compensator aan een lasermeetsysteem gekcppeld is,
wordt de C-waarde automatisch docrgegeven.
De waarde van C is een getal tussen 0 en 1000, en wordt
uitgegeven met een decimaal achter de komma. Het getal
representeert de ~e tIm de 7e decimaal achter de komma, in
de reciproke waarde van de brekingsindex van lucht C 1 IN).
( 1 / N ) - 0.999C ...

6.3

Kalib~atie

de

van de automatische

compensato~

met

TUE-~er~actomete~.

TiJdens de kalib~atie wordt met beide appa~atan da brekingsindex van lucht in aan monstervolume bepaald.
Het ve~schil in b~ekingsindex dN wordt be~ekend vol gens :
dN - { N CTUE&) - N CAC) }

C16J.

Ad N CAC),
De luchtsenso~unit is in het monste~volume geplaatst.
De C-waa~de van de lucht in dit volume wo~dt op de display van
compensato~ uitgegeven.
De b~ekingsindex van de lucht in het monste~volume wo~dt uit de
C-waa~de be~ekend met een pe~scnal compute~.
De omrekeningsrormule, argeleid uit rormula 15, is:
N CAC) - 1 /

C 0.999 + C • 10- 6 )

C16J.

Ad N CTUE&),
Evenals in da ve~galiJking van de ~er~actometars, koman ook
hia~ de luchttempe~atuu~ in monste~volume en samplakanaal maastal niet ove~ean. Uoo~ de kalib~atia is aan tempa~atuu~co~~actia
nodig. De b~ekingsindex in de ~er~actomate~ N (rUE), bepaald
voo~ een gemiddelde luchttempe~atuu~ r
(rUE), wo~dt ove~eenkom
stig hoordstuk 5 omge~ekend naa~ de b~ekingsindex in het
monste~voluma N CrUE&), met luchttempe~atuu~ T CM).
De ro~mule, waa~mee de tempe~atuu~co~~ectie is uitgevoe~d,
is :
{ N CrUE) - 1 }
N CrUE&) - N (rUE)

• { reM) - r CrUE) }
r (rUE)
t17J.

6.Q De
De

kalib~atieopstelling.

kalib~atieopstelling

riguu~

is schematisch

wee~gegeven

in

18.

De automatische compensato~ is tiJdens de
gekoppeld aan een lase~meetsysteem.

niet

cmsloten doo~ een gelso1eerde kast.
de lucht in dit volume door de rerractometer naar
buiten stroomt kan de lucht in dit volume enige tiJd homoge-

Dit

monste~volume wc~dt

kalib~atie

Alvc~ens
nise~en.
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Kalibratieopstelling voor een automatische compensator
met de rUE-refractometer.

1. HP 5526a lasermeetsysteem
met display.
2. Uacuumpomp.
3. Luchtcirculatiepompje.
~. remperatuurmeetopstelling.
5. Automatische compensator.
6. Luchtsensorunit.

7. Monstervolume.
8. Pt 100 temperatuursensor.
9. Afsluiter.
10. Naaldventiel I afsluiter.
11. Personal computer.

6.5 Meetprocedure.
De uitgangssituatie en de inlekprocedure van de rUE-refractometer komen overeen met het begin van de vergelijking van de
refractometer en de Edlenformule, beschreven in hoofdstuk 5.1 .
Na het inlekken pompt een circulatiepompje continu lucht uit
het monstervolume door de refractometer. Uia een opening in de
isolatiekast stroomt continu verse lucht in het monstervolume.
De automatische compensator geeft continu de C-waarde van de
lucht in het monstervolume op de bijbehorende display aan.
In deze situatie kunnen de brekingindexwaarden, bepaald met de
apparaten. gedurende een aantal uren met elkaar worden vergeleken.
ren behoeve van de kalibratie worden de volgende meetwaarden
verzameld :
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- De correctiewaarde C, ar te lezen op de display van de
automatische compensator.
Uoor de gecorrigeerde rUE-brekingsindexwaarde
- Het aantal telpulsen K
- rwee luchttemperaturen
- De temperatuur van het
De luchttemperatuur in

in ~/~OO.
in het samplekanaal.
rerractometerblok.
het monstervolume.

Met deze gegevens wordt in een computerprogramma berekend
- De rUE-brekingsindex ; N CrUEl.
- De temperatuurgecorrigeerde rUE-brekingsindex
N CrUE&).
- De brekingsindex volgens de automatische compensator
N CAC).
- Het verschil dN tussen N CrUE&) en N CAC),
6.6 Nauwkeurigheidsanalyse.

De nauwkeurigheidsanalyse van de temperatuurgecorrigeerde
rUE-brekingsindexbepaling is geliJk aan de nauwkeurigheidsanalyse van de gecorrigeerde U5L-brekingsindexbepaling,
weergegeven in biJlage 12. De getalwaarden verschillen echter
op enkele punten. Dit ziJn :
- In het monstervolume wordt slechts aen luchttemperatuur
bepaald. Als 25 { reM) }-waarde wordt gebruikt : 0.025 CXJ.
- Het maximale temperatuurverschil tussen de Lucht in het
samplekanaal van de refractometer en de Lucht in het
monstervolume wordt geschat op 0.5 CKJ.
- De 25-onnauwkeurigheidsgrens in de~epaling van de TUEbrekingsindex : 25 CN)
is 2.1*10-8 .
rUE
De relatieve 25-onnauwkeurigheidsgrens in de bepaling van de
temperatuurgecorrigeerde rUE-brekingsindex
25 eN)

-8

(-------)

N

- 5.2*10
rUE&

De nauwkeurigheid is voldoende om te controleren of de relatieve afwijking in de brekingsindex t bepaald met de ~utoma
tische compensator, e dN / N ), klainer is dan 5*10-1 .
6.7 Meetresultatan.

In riguur 19 ziJn 2 meetseries weergegeven van de vergelijking van een automatische compensator met de rUE-rerractometer.
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Meet~esultaten

tische

van de kalib~atie van een automamet de TUE-~ef~actomete~.

compensato~

6.8 Conclusie.

Uit een

ve~geliJking

van de

standaa~dafwijkingen

van TUE-

~ef~actomete~ ( be~ekende schatting voo~ S : 2.6*10-8 ) e~van
de automatische compensato~ ( uit meetgegevens S : 8.6-10 ),
bliJkt, dat de nauwkeu~igheid in de b~ekingindexbepaling met
de TUE-~ef~actomete~ enkele malen g~ote~ is, dan die in de
b~ekingsindexbepaling met de automatische compensato~.
Het kalib~e~en van automatische compensato~en met een ~ef~ac
tomete~ bliJkt dus mogeliJk te zlJn.
De

g~ote

fluctuaties in het ve~schil tussen de automatische
en de ~ef~actomete~ wo~den ve~oo~zaakt doo~ :

compensato~

- Onbekend systematische afwiJkingen ten gevolge van de
aanname van een constant C02-gehalte (0.03%).
Een schatting voo~ de maximale arwiJking in ( dN / N ),
die hie~doo~ gedu~ende aen dag kan ontstaan in het
labo~a10~ium, waa~ de kalib~atie heert plaatsgevonden,
is 10- (0.05% < C02 < 0.09%).
- Eindige ~esoluties van de senso~en van de automatische
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compensator.
0.1 eX] in de lucnttemperatuur veroorzaakt een maximale
arwiJking in ( dN I N ) van 10-7 .
0.1 CmmJ kwikdruk ~ maximaal Q*10- 8 in ( dN I N ) .
- 1 % relatieve vochtigheid ~ maximaal 10-8 in ( dN I N ) .
- Nauwkeurigheid van de sensoren.

HOOFOSTUK 7.
HET UERGELIJKEN UAN LASERINTERFEROMETERS.
Naast onderzoek aan de rerractometer is in deze arstudeerperiode gewerkt aan een laservergeliJkingsopstelling. Met
deze opstelling worden een aantal belangrijke eigenschappen
van een lasermsetsysteem gecontroleerd. Oit gsbeurtin een
vergelijking met een tweeds lasermeetsysteem, het zogenaamde
"mastersysteem", waarvan het gedrag goed bekend is.
In vergelijkingsmetingen wordt getracht een lasermeetsysteem
te eontroleren op de volgende aspect en :
1. Controle op het correct runctioneren van het elektronisch telsysteem.
2. Controle op correcte verwerking door het lasersysteem,
van een ingevoerde correctieractor voor de brekingsindex van lucht.
3. Onderzoek naar het verloop in de tijd van een ingesteld
nulpunt Cresetpunt), veroorzaakt door interne veranderingen in het systeem. Oit verloop wordt "nulpuntsdrirt"
genoemd.
~. Ais het te controleren systeem is uitgebreid met een
automatische compensator, kan de absolute meetnauwkeurigheid van het totale systeem onderzocht worden.
In dit hoordstuk worden beschreven de theoretische aehtergronden, de praktische opzet en enkele meetresultaten van vergelijkingen van laserinterrerometers. In het volgende hoordstuk wordt
beschreven de koppeling tussen Ben nieuw mastersysteem en Ben
personal computer.
TiJdens de vergeliJkingsmetingen meten zowal het mastersystaem
als het te controleren systeem de verplaatsing van een triplespiegel. Een vergelijking is slechts mogeliJk als de aangeboden
weglengteveranderingen en de omstandigheden voor beide systemen
nagenoeg geliJk ziJn.
Het tiJdens de vergeliJking ingestelde resolutie van het
mastersysteem is ~/~O C 0.015 C~mJ ). Indien mogelijk, wordt
deze resolutie ook ingesteld op het ta controleren systeem.
Oe bundels van de 2 systemen worden zodanig op een interrerometer en bijbehorende triplespiegel uitgelijnd, dat het verschil
in meetweg tussen de systemen in het hele meetbereik minder is
dan de resolutie van het mastersysteem.
Oe invloed van brekingsindexvariaties van de lucht op de
vergeliJkingen wordt door het gebruik van een isolatiekast
verondersteld kleiner te zijn, dan de resolutie van het mastersysteem. Het vergelijken van een lasermeetsysteem met het mastersysteem is derhalve mogeliJk.
7.1 Theoretische toelichting op de vergeliJkingen.
7.1.1. Controle op het correct runctioneren van het elektronisch telsysteem.
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In de controles op het correct functioneren van telsystemen
wordt onderscheid gemaakt tussen :
a. systemen, die verplaatsingen kunnen uitgeven in fraeties
van de momentane luchtgolflsngte, in de zogenaamde A-mode,
b. systemen, die uitsluitend verplaatsingen in [mm] of em]
uitgeven, in de CmmJ-mode.
Ad a. UergeliJking in fracties van de luchtgolflengte.
Deze vorm van vergeliJking kan aIleen toegepast worden, als
zowel het mastersysteem als het te controleren systeem in de
A-mode uitgelezen kunnen worden. Gekozen is voor een mastersysteem, dat deze mogelijkheid in zich heeft.
De laserlichtbron van het mastersysteem heert een werkelijke
vacuumgolflengte Av,wi. De resolutie van het mastersysteem
is AClueht) / Pl, ( P1 - konstant ).
Het te controleren systeem heeft een werkelijke vaeuumgolflengte
Av,w2 en een resolutie van A(lueht) / P2,
( P2 - konstant ).
In bijlage 3 is voor het weergegeven aantal pulsen in de A-mode

"K" argeleid
Lw

K-

ACluehtJ / P

-

Lw • P • Nw

C18J.

AV,W

Hierin is L de meetweglengte,
N de brekingsindex van lucht,
de index "w" staat voor werkslijke waarde.
Met rormuls 18 is v~~r het rslatiave vsrsehil in telpulsen
tusssn de twes systsmen te berekenen
dK

--

K2 - K1

K1

K1

-

LEw
C

L1w

P2

•

P1

•

NEw
Nlw

•

Av,wl
Av,wE

-

1

}

C19J.

De invloeden van versehillen in meetweg en variaties van de
brekingsindex worden verondersteld klein te ziJn. De term
C C L2w • NEw) / C L1w • N1w ) } wordt benaderd met "1".
Het relatieve versehil in telpulsen K is dan :

-dK
K1

Pi • AV, wE

CEOJ.

P1 • )..v, wE

De waarden van Av,wl en Av,wE zijn te bepalen in vergelijkingen met een, met behulp van verzadigde Jodiumdamp gestabilisesrde, zeer stabiele HeNe-laser (lit.E).
De waarden van Pl en P2 worden bekend verondersteld.
Uit de meetresultaten van de vergeliJking van de E systemsn op

de vergeliJkingsmeetopstelling ziJn waarden voor ( dl< / K1 ) te
bepalen.
Het elektronisch telsysteem van het te controleren lasersysteem
functioneert correct, ais na invulling van bovengenoemde waarden aan gelijkheidsformule 20 wordt voldaan.
Ad b. Uergelijking in (mmJ of emJ.
Een lasermeetsysteem berekent sen meetweg L volgens

K • AV,r
L -

(

(21J,

)

( zie bijlage 3 ).

Nr • ?
Hierin is Av,r de rekenvacuumgolflengte, die door de fabrikant in de computer van het betreffende systeem is ingevoerd,
en Nr de door de gebruiker in het systeem ingevoerde correctiefactor voor de brekingsindex van lucht.
Als in beide systemen gelijke Nr-waarden voor de brekingsindex
van lucht worden ingevoerd, heeft de waarde van Nr geen invloed
op het relatieve weglengteverschil : ( C L2 - L1 ) / L1 J.
Met de formules 18 en 21 is voor het relatieve weglengtaverschil
af te leiden :
dL

L2 - L1

--

Ll

L1

N2w
-(

N1w

L2w
•

Av,w1
•

L1w

Av,r1

Av,r2
•

Av,w2

-1)

(22).
De invloeden van het verschil in brekingsindex en meetweg is
klein. De geliJkheid wordt benaderd met:
Av,wl
L2 - L1 • (

Av,r1

•

Av,r2
(23J.

)

Av,w2

Als de diverse golflengten bekend zijn, kan met meetwaarden
van L1 en L2 geverifieerd worden, of aan bovenstaande gelijkheid wordt voldaan. Als aan deze gelijkheid wordt voldaan, dan
functioneert het elektronisch telsysteem van de te controleren
lasermeetsysteem correct.
7.1.2. Controle van de verwerking van de brekingsindexcorrectiefactor.
Controle van de brekingsindexcorrectieverwerking kan uitsluitend
onderzocht worden in de CmmJ-mode, omdat in de A-mode de invloed
van de correctie nihil is.
Door in formule 23 de rekenbrekingsindextermen mee te nemen
resulteert de volgende vergeliJking
Av,w1
L2 - L1 • {

Av,rl

•

Av,r2
}

Av,w2
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.

Nr1
(

)

Nr2

C2IfJ.

Onder voorwaarde dat het telsysteem correct functioneert, mag
worden gesteld, dat de brekingsindexcorrectie goed functioneert,
als voor variaties van Nr2 L2 zodanig verandert, dat de gelijkheid blijft gelden.
7.1.3 Nulpuntsdriftonderzoek.
Een verplaatsing L, bepaald door een lasermeetsysteem, is het
verschil in positia van ean triplespiegel op tiJdstip t an
tiJdstip 0 : { Xet) - xeo) }. Als XeO) door oorzakan in hat
meetsysteem in de tijd verandart, zal L veranderen en de
lengtebepaling onnauwkeuriger worden.
In de vergelijking wordt het verschil in nulposities van de
twee systemen gedurende ankela dagen onderzocht :
{ xeo)

- xeo)

2

} wordt bepaald als functie van de tijd.
1

Uoor een correcte werking van het te controleren systeem mag
dit verschil niet meer dan enkele malen de resolutie van het
mastersysteem C~l.S.lcr8 CmJ ) veranderen.
7.1.~

Onderzoek naar de absolute meetnauwkeurigheid van een
lasermeatsysteem gecombineerd met een automatische
compensator.

Het lasermeetsysteem met automatische compensator wordt vergeleken met het mastersysteem in combinatie met de refractometer.
Het mastersysteem bepaalt de meetlengte volgens :
Ll -

K •

~v,r

C2SJ.

P • NCTUE&)
Hierin kan gebruik gemaakt worden van de vacuumgolflengte, ~wlr
die bepaald is in een vergelijking met een HeNelaser, gestabiliseerd op basis van absorptie van verzadigde Jodiumdamp
elit.2). Uerder wordt gebruik gemaakt van de met de TUErefractometer bepaalde brekingsindex van lucht, waarin een
correctie is aangebracht voor het verschil in luchttemperatuur
NCTUE&). Een gelijktiJdig met het andere systeem bepaalde
waarde L2, wordt met Ll vergeleken.
Uit een schatting voor de nauwkeurigheid in L1 en waarden van
het verschil, ( L2 - Ll ), is een schatting te maken voor de
nauwkeurigheid in de bepaling van L2 met het gecombineerde
lasermeetsysteem.
7.2 Beschrijving van de opstellingen, die nodig zijn voor het
vergeliJken van laserinterferometers.
E~ ziJn een aantal verschiIIende lasermeetsystemen commercieel
vsrkriJgbaar, gsmaakt door meerdere fabrikanten. De werking van
de meeste systemen berus~ op het Zeemanprincipe Clit.12).
Door verschillen in werkingsprincipes en de hierdoor ontstane
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verschillen in optiek, kunnen niet alle systemen in dezelFde
opstelling vergeleken worden.
Uoor het vergeliJken van systemen zijn de volgende opstellingen
onderscheidbaar :
1. UergeliJking van 2 systemen, gebaseerd op het 2eemanprincipe Clit.12).
a. De systemen kunnen identiek ziJn, of verschillen op
het gebied van signaalverwerking en/oF golF1engte.
b. In deze opstelling wordt ook de verwerking van de
brekingsindexcorrectie gecontroleerd.
2. Uergelijking van 2 systemen, gebaseerd op verschillende
fysische principes.
3. UergeliJking van een cembinatie lasermeetsysteem / automatische compensator, met de combinatie mastersysteem /
rerractometer.
~. Test van de nulpuntsdrirt.
Omdat de meeste systemen gebaseerd zijn op het 2eemanprincipe,
is een mastersysteem gekozen, dat eveneens functioneert volgens
dit principe. Uitgangspunt voor een vergeliJking is, dat het
mastersysteem correct Functioneert.
7.2.1 Opstelling voor het vergeliJken van 2 systemen, gebaseerd
op het Zeemanprincipe.
a. Uoor het vergeliJkingen van de telsystemen worden de bundels
van de 2 systemen in 1 interferometer ingekoppeld. De bundels
tussen het vaste deel van de interrerometer en triplespiegel
worden nagenoeg evenwijdig aan de bewegingsrichting van de
triplespiegel uitgeliJnd. De 1igging van de bundels wordt
zodanig ingesteld, dat de systemen elkaar niet kunnen beinvloeden ( zie Figuur 20 ).
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Schema van de opstelling voer het vergeliJken van 2
lasermeetsystemen, waarin gebruik wordt gemaakt van
1 interferometer.

1. Lasermeetsysteem 1.
2. Lasermeetsysteem 2.
3. Polarisatieprisma.

3. en ~. Triplespiegel.
S. Afbuigspiegel.
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De systemen wOLden gepLogLammeeLd VOOL het meten van veLplaatsingen, met de maximale Lesoluties, die standaaLd op de appaLaten
aanwezig ziJn. De Lesolutie van het masteLsysteem wOLdt ingesteld
op ~/~O. De waaLde van ~/~O komt ongeveeL oveLeen met 1.S.1~8 CmJ.
AfhankeliJk van het systeem wOLdt de ~-of de CmmJ-mode gebLuikt.
In de CmmJ-mode wOLdt een cOLLectiewaaLde VOOL 1 waarde van de
brekingsindex van Lucht "NLH ingevoerd.
De gebruikte opstelling is weeLgegeven in figuUL 20.
Uitgaande van een beginpositie xeo) wOLdt de tLiplespisgel
in stappen in X-Lichting verplaatst. De systemen meten de
veLplaatsing van de triplespiegel vanaf xeo).
Tijdens een veLgelijking worden Ll- en L2-waarden VOOL verschillende posities X van de triplespiegel bepaald. De waarden worden
uitgelezen biJ stilstand van de tLiplespiegel.
Afhankelijk van de gebruikte mode C CmmJ of ~ ), is uit meetwaarden van Ll en L2 volgens 7.1.1 te bepalen of het telsysteem
van het te controleren lasermeetsysteem cOLLect functioneert.
UOOL het controleren van de brekingsindexcorLectie wordt de
tLiplespiegel uitgaande van XeO) in een vaste positie XCM) gezet.
Uervolgens wordt de brekingsindexcorLectiefactor evan het te
controleLen systeem handmatig gevaLieeLd. UOOL een waarde van C
worden Ll en L2 uitgelezen
Uit de ingevoeLde waaLden van C in de 2 systemen en de
biJbahorenda waaLden L1 an L2, is volgens 7.1.2 ta baLekenen
of de bLekingsindaxcorrectie COLLect functioneeLt.

7.2.2. Opstelling VOOL het veLgelijkingen van 2 systemen,
gebaseeLd op verschillende fysische principes.
Een systeem, gebaseeLd op een bepaald fysisch pLincipe, maakt
gabruik van de bij dit pLincipe behoLende optiek. UeLschillende
pLincipes vereisen verschillende deelprisma's, en dus verschillende interfeLometers.
In de vergeliJking van 2, op verschillende principes beLustende
laserinterfeLometeLs wordt gebLuik gemaakt van 2 verschillende
interferometers.
De bundels wOLden ten opzichte van elkaaL gepositioneerd zoals
aangageven in figuUL 20. De systemen kunnen elkaar dan niet
beinvloeden. In de opstelling wOLdt gebruik gemaakt van een
speciale spiegel,Czie figuUL 21). In de spiegel zijn 2 gaten
gebooLd. Door de gaten kunnen de bundels van systeem 1
de spiegel ongehinderd passeLen. Systeem 1 wordt hierdoor niet
beinvloed. De bundels van systeem 2 kunnen de triplespiegel
via de afbuigspiegel bereiken. Systeem 2 kan deverplaatsing
van de triplespiegel via deze weg bepalen. Beide system9n meten
de veLplaatsing van een en dezelfde tLiplespiegel.
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Schema voor de opstelling van de vergelijking van
twee Iasermeetsystemen met verschillende interrerometers.
Deelprisma + triplespiegel
behorende bij systeem 2.
5. Arbuigspiegel.
6. Triplespiegel.

1. Lasermeetsysteem 1.
2. Lasermeetsysteem 2.
3. Deelprisma met triplespiegel
behorende bij systeem 1.

~.

De systemen meten vanar xeo) de verplaatsing X van de triplespiegel in de CmmJ-mode met maximale resolutie.
Gecompenseerd wordt voor een waarde van de brekingsindex Nr.
Uit de meetwaarden Ll en L2 voor een bepaalde waarde van X is
volgens 7.1.1 te veririeren of het telsysteem van de te
controleren laser correct runctioneert.
Controle of de brekingsindexcorrectie runctioneert, is op
gelijke wijze te verifieren als beschreven is in 7.2.1.

7.2.3. Opstelling voor de vergeliJking van:
een meetsysteem, uitgebreid met automatische compensator,
en het mastersysteem, uitgebreid met een refractometer.
TiJdens de metingen is de opstelling 'van de omgeving argesloten
met behulp van een isolatiekast.
Het volume in de isolatiekast rungeert ais monstervolume voor de
rerractometer en de automatische compensator ( zie hoordstuk 6 ).
Met een pompje wordt continu lucht uit de kast door de refractometer gepompt. De luchtsensorunit van de automatische compensator
is eveneens in de kast geplaatst. Tijdens de metingen wordt met
de apparaten de momentane brekingsindex van de lucht in de kast
bepaald, overeenkomstig de kalibratie in hoofdstuk 6.
De opstelling van de optiek is gelijk aan de opstelling beschrsven in 7.2.1 .
Het mastersysteem bepaalt met de door de refractometer bepaalde
temperatuurgecorrigeerde brekingsindex de absolute verplaatsing
X vanaf XeO) van de triplespiegel volgens formule 25 in 7.1.~.
Dezelfde verplaatsing X van de triplespiegel wordt gemeten met
het andere systeem, dat hierbij gebruik maakt van de correctieractor voor de brekingsindex van de lucht in de kast,bepaald met
de automatische compensator.
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Uit het versehil in meetwaarden tussen de systemen, ( La - L1 )
voor bepaalde waarden van X
en een sehatting voor de nauwkeurigheid in Ll, is een sehatting te maken voor de nauwkeurigheid
in de bepaling van de absolute meetweg L2 met het met compensator uitgebreide systeem.
7.2.~.

Opstelling

v~~r

het nulpuntsdriftonderzoek.

De nulpuntsdrift wordt onderzoeht in Ben opstelling, waarbij
twee triplespiegels vast op de interferometer 2ijn gemonteerd
( zie fig.22 ).

2

Fig. 22

Opstellingssenema voor de vergeIiJking van da
nulpuntsdrift.

1. Lasermeatsysteem 1.
2. Lasermeetsysteem 2.
3. Interferometer met 2 triplespiegels.
~. Afbuigspiegel.
De bundals ziJn gepositioneerd overeenkomstig figuur 20 , zodat
de systemen elkaar niet kunnen beinvloeden.
De systemen meten weglengteveranderingen in [mmJ met maximale
resolutie. Nadat beide systemen ziJn gereset, meten ze gedurende
enkele dagen de weglengteveranderingen van de bundels door de
triplespiegels. Weglengtevariaties ontstaan aIleen door temperatuurvariaties van de triplespiegels, en door de symmetrie in de
opstelling ziJn deze voor beide systemen geliJk.
Ais een van de systemen niet stabiel is in de tiJd, uit zien dit
ais een verandering in net versehil tussen de nulpunten.
Op een aantal tijdstippen, gedurende aan aantal dagan wordan de
nulpuntsversenillen bepaald. Hat versehil tussen hat maximale
an minimale waarda van da nulpuntsversehillen is aen maat v~~r
de nulpuntsdrift in de 2 systemen.

7.3 Praktisehe opzet van de laservergeliJkingsopstelling.
Uitgaande van aan bestaand prototype is een nieuwe IaservergeliJkingsopstelling garealiseerd. Uitgangspunten voor de nieuwe
opzat ziJn geweest :
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- Een meetbereik van minimaal 3000 CmmJ.
- Flexibele opbouwmogelijkheden voor het snel opbouwen
van diverse systemen.
- Computerkoppeling voor het automatisch vergeliJken van
systemen.
Het prototype bestaat uit een ~ meter lange balk, waarop
geleidingen, een slede en een aandriJfsysteem ziJn opgebouwd.
De balk is opgehangen aan ~ veren. Het verplaatsingsbereik
van de slede is 2.25 Cm].
7.3.1 BeschriJving van de nieuwe opstelling.
In de beschriJving van de opstel11ng wordt onderscheid gemaakt
tussen het flexibele deel van de opstelling, nodig voor de
diverse vergeliJkingen, en hat vaste daal van de opstelling,
waarop het flexibele daal wordt opgabouwd.
In daze subparagraaf wordt hat vasta deal en in de volgande
subparagraaf het flexibala dael beschreven.
Een bovenaanzicht van de grondbalk met de opgebouwde opstelling
is weergegeven in figuur 23.
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80venaanzicht van de grondbalk met opgebouwde
opstalling.

1. Grondbalk.
2. Prismageleidingsbalk.
3. Vierkante galaidingsbalk.
~. Slada.
5. Staalband.
6. WriJvingswieloverbrenging.
7. Omkearrol.
8. GaliJkstroommotor.
9. Motorsturingskast.
10. Eindschakelaar.
11. Interferometeropspantafal.

12. Instelschroef.
13. Laseropspantafel.
1~. Isolatiekast.
15. Laserinsteltafel.
16. Lasermeatsysteam 1.
17. Lasermeetsystaem 2.
16. Deelprisma + triplespiegel.
19. Afbuigspiegel met Justagemechanisme.
20. Triplespiegel met houder.

Da opstelling is opgebouwd op aen ~ meter lange stalen balk, da
grondbalk genoemd. De grondbalk is opgehangan in ~ trekveren.
Het balk-verensysteam haeft in X- an Z-richting een aigen-
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frekwentie van 1 CHz). De invloed van trillingen uit de omgeving
op de opstelling is derhalve klein.
Op de grondbalk ziJn in lengterichting C X-richting ) 3 ge1eidingsbalken aangebracht, twee met een prismavormige-, en een
met een vierkante doorsnede (zie figuur 2~).

Fig.2~

Sledeoplegging.

1. Grondbalk.
2. Prismageleidingsbalk.
3. Uierkante ge1eidingsbalk.
~. Slede.

5. Kogellager.
6. Staalband.
7. Inklemgedeelte van de
staalband.

Over twee van de drie geleidingsbalken kan een slede worden
voortbewogen. De slede ligt met ~ kogellagers op een prismageleidingsbalk, en met een kogellager op de vierkante gelaidingsbalk. Deze oplegging bepaalt vijr vrijheidsgraden van de slede.
De zesde wordt bepaald door de aandriJving. De zwaartekracht
verzorgt de aandrukking van de slade op de geleidingsbalken.
De slede wordt aangedreven met een 8 meter lange staalband, een
wriJvingswieloverbrenging, C overbrengingsverhouding 1 : 1/80 ),
en een geIijkstroommotor.
De voeding van de motor wordt verzorgd door een motorsturingsunit. Met een potentiometer op de sturingskast kan de stroomsterkte door de motor en de snelheid van de slede ingesteld
worden. De stroom kan naar keuze continu or pulsvormig zijn.
De verplaatsing van de slede wordt begrensd door twee, aan de
sturingskast gekoppelde, verplaatsbare eindschakelaars.
Besturing van de aandrijving van de slede met een computer is
mogelijk via twee externe aansluitpluggen op de motorsturingsunit. Het aansturen van de slede met een computer is in deze
arstudeeropdracht niet uitgevoerd.
Op een deel van het oplegvlak van de grondbalk, waar de geleidingsbalken ontbreken, is een opspantarel op 3 kogels opgelegd.
Op de tare 1 kunnen het vaste deel van de interferometer en andere onderdelen, nodig voor een vergelijking, opgesteld worden.
Deze tare 1 wordt interrerometeropspantarel genoemd. Met drie
instelschroeven is de tare I in kleine gebieden verplaatsbaar in
Z-richting en draaibaar om de X- en de V-as.
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Aan hetzelrde uiteinde van de balk, waaL de inteLreLometeLopspantarel is opgebouwd, is een aluminium tarel bevestigd, de laseLopspantarel. Op de tarel kunnen twee laseLliehtbLonnen opgesteld
wOLden.
In de laseLopspantarel, de inteLreLometeLopspantarel en de slede
is een vieLkant SO CmmJ, M~-tapgatenmatLix aangebLaeht. De,
tijdens de veLgelijken gebLuikte ondeLdelen, kunnen met klemblokjes op willekeuLige plaatsen op de tarels en de slede
bevestigd wOLden.
De gLondbalk heert een vaste bekleding van isolatiemateLiaal.
Het luehtvolume boven de gLondbalk, waaLin de opstelling is
opgebouwd, kan tot op aen hoogte van 20 CemJ boven de balk met
isolatiemateLiaal van de omgevingslueht argeseheLmd wOLden.
Het veLplaatsingsbeLeik van de slede is in deze opstelling
uitgebLeid tot 32S0 CmmJ.
Een ovaLzieht van de hele opstelling is weeLgegeven in roto nL.S.

Foto nL.S

De laseLveLgeliJkingsmeetopstelling.
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7.3.2. PositioneLing van laseLs en optiek VOOL het veLgelijken
van laseLmeetsystemen.
Het veLgelijken van systemen met 2 interreLometeLs komt in de
praktijk zelden v~~r. De opstelling wOLdt in dit veLslag niet
behandeld.
UOOL de beschrijving van de andeLe opstellingen wordt gebLuik
gemaakt van het assenkLuis, gederinieerd in riguuL 23. De Lichting van de X-as wOLdt gederinieeLd als de Lichting van de sledebeweging.
In de opstelling voor de contLole van het telsysteem, schematisch weeLgegeven in riguuL 20, wOLden de inteLreLometeL en de
tLiplespiegel met klemblokJes op de opspantarel en de slede
bevestigd. De tLiplespiegel wOLdt zodanig op de slede gepositioneeLd, dat de Y- en de 2-positie van het haLt van de triplespiegel ( het puntige uiteinde ) binnen * 0.5 CmmJ oveLeenkomen
met de Y- en 2-positie van het haLt van de bundelintLedeopening
van de interreLometeL, evenwijdig aan het Y2-vlak.
In de opstelling VOOL de bepaling van de nulpuntsdLirt, schematisch weergegeven in riguuL 22, wOLdt een tLiplespiegel vast op
de inteLreLometer geschLoerd. Deze uitgebLeide inteLreLometeL
wordt met klemblokJes op de opspantarel bevestigd.
In beide opstellingen wOLden de bundels van de 2 lasersystemen
op de combinatie inteLreLometeL/triplespiegel uitgelijnd.
Het instellen van een willekeurige laser is arhankelijk van
- de armetingen van de laser, de lichtbundel en de optiek,
- de posities van opleg- or bevestigingspunten van de laser,
- de plaats van het inteLrerentiedetectiesysteem.
CommeLcieel veLkrijgbaLe laseLmeetsystemen, die op de opstelling vergeleken moeten kunnen WOLden, veLschillen aanzienliJk,
VOOL wat betLert armetingen, oplegpunten en detectoLposities.
Elk type laseL veLeist een andeLe opbouw.
De twee lasers WOLden op de opspantarel opgebouwd. Uoor het
instellen van de laseLs zijn in deze tarel geen extra VOOLzieningen aangebLacht. EL is dan extLa instelgeLeedschap nodig.
In een aantal vergelijkingsopstellingen is gebLuik gemaakt van
laseLinsteltarels. Dit zijn tarels, die speciaal VOOL een
bepaald type laseL ontwoLpen zijn. Mat zo'n tarel kan een lichtbundel uit de betLerrande laseL, binnen het beLeik van de tarel,
in aIle, voor de uitliJning noodzakelijke posities ingesteld
WOLden. Hat instellen van tLanslaties en Lotaties is vaak gekoppeId, waaLdooL het uitlijnen een stuk moeiliJkeL wordt.
Een voorbeeld van een deLgelijke tarel is de tarel, die gebLuikt
is v~~r het instellen van de HP 5526-1aseLlichtbLon op de TUELerLaCtOmeteL.
In roto-nr. 6 is de opstelling van laseLs en optiek te zien.
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Fete-m:" , 6

Opstelling van
meetepstelling.

lase~s

en eptiek ep de

ve~geliJkings

In epstellingen, waa~in dee~ de afmetingen van de lase~, het
van insteltafels niet mogeliJk was, is geb~uik gemaakt
van unive~sele oplegblokken, gecombinee~d met heegteinstelsch~oeven en t~anslatiesleden.

geb~uik

Met het

ext~a

ge~eedschap

we~den

ingesteld

:

a. De y- en Z-posities van de uitst~aalepening en de detecte~
in de lase~head.
b. De hoeken q> y en q> z , die de ~ichtingsvectcr van de uitgezonden bundel maakt met de X-as,
Ad a.
Opdat de systemen elkaar niet beinvlceden werden de bundels in
aIle vergelijkingen ten epzichte van elkaar gepesitionee~d,
zeals is aangegeven in figuur 20.
De laser wo~dt zedanig ingesteld, dat de door de splitsing in
de interferometer ontstane bundels elkaar ep de detector
continu everlappen. De diameters van de bundel en het
detectieeppervlak ( 7 a 8 CmmJ ) ziJn relatief g~oot .
Mits het interferentiepatroon voor het systeem voldoende
zichtbaar is, heert de instelling van de laser geen invloed
op de nauwkeurigheid van een vergeliJking. De instelling van de
y- en Z-positie van de uitstraalopening van de laserhead is niet
kritisch : ± O.S CmmJ.
Ad b.
Een optimale vergelijking is megeliJk als het ve~schil in meetweg
tussen de systemen nul is. Dit trssdt op als de bundels tussen
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inter-rer-ometer- en tr-iplespiagel avenwijdig lopen aan de
ting van de sledever-plaatsing (c:p Y - 'Pz - 0). Naar-mate
~z gr-oter- wor-den ontstaan gr-oter-a ver-schillen tussen de
wegen van da 2 systemen, waar-door- de nauwkeur-igheid van
ver-gelijking arnaemt.

r-ich<j>Y en
meetde

Zeer- kleine waar-den van ~ y an ~z war-den ber-aikt door- het gebr-uik van aen lichtspot-positie-indicator- tijdens het installen van da bundels. Deze indicator- meet ver-plaatsingen van een
lichtspot in 2 Ioodr-echt op elkaar- staanda r-ichtingen over- het
detectieopper-vlak van een bijbehor-ende kwadr-antenrotodetector-.
De rotodetector- wor-dt op de slede gamontaer-d. Met da positieindicator- en de instelmechanisman van de laser- war-den de ver-plaatsingen van de lichtspot van de bundel in het ver-plaatsingsber-eik van de slede ( 3.25 Cm] ) in Y- en. Z-r-ichting beperkt
tot 0.25 CmmJ. Het maximala ver-schil in meetweg tussen de
systemen is dan s*lar9CmJ per meter-. In de volgende par-agr-aar
wordt hierop nader ingegaan.
De arbuigspiagel, die het contact van een van de lasermeetsystemen met de interrerometer- ver-zorgt, is ingeklamd in een justagamechanisme. Met di t mechanisme kunnen de hoeken <p y en q> z I en
translaties in Y-richting van de bundels van de betrerrende laser
tussen deelprisma en verplaatsbare triplespiegel ingasteld wor-den.
Uoor beide lasers geldt, dat bij het verstellen van de hoeken
~y en ~z, de Y- en Z-positie van de betrerrende bundel in de
interrerometer ver-schuirt. Hoe gretar de arstand tussen het
kantelpunt van de instellingen van ~y en ~z en de inter-rer-emeter is, des te gr-eter- zal de pesitieverschuiving veor een
bepaalde heekverstelling ziJn.
Da positiaverschuiving in de inter-rarometer veroorzaakt een
positiever-schuiving van de op de detector ter-ugkerende bundels,
waardeor de zichtbaarheid verander-dwordt.
De combinatie van voldoende zichtbaar-heid en evenwijdig met
de X-as, maakt van het instellen een tijdr-ovende zaak.
Het uitlijnen van een laser werdt sterk var-eenvoudigd dooronarhankeliJke instelmogelijkheden voor Y, Z , ~y en ~z.
De positie verschuivingen in de interrerometar- kunnen dan
eenvoudig gecorrigeer-d worden. Een voor de vergeIijking ideale
Iaserinstelunit, is uitgerust met :
- Twee onarhankelijke precisieinstellingen voor ~y en <j>z,
beide met een resolutie van enkela boogseconden en een
instelbereik van: 0.5 gr-aad.
- Twee onarhankelijke installingen veor translatias in Yan Z-r-ichting, met aen instalbaraik van 5 CmmJ.
- De laseropspanplaat is voorz1en van een tapgatenmatr1x,
en heert dusdanige armetingen, dat aIle commerciael
verkrijgbar-e meetlaser- opspanbaar ziJn.
De hoeken ~y en ~z en aen ver-plaatsing in Y-richting kunnen
voer- een systeem eventueel ingesteld wordan via de afbuigspiegel.
Uerplaatsingen van de bundels in 2-r-ichting is niat mogeliJk,
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zodat dan altiJd een
7.~

Nauwkeu~igheid

In de

apa~te

van de

ve~geliJkingen

Z-instelling

ve~geliJking

ve~eist

van

is.

lase~meetsystemen.

van twee lasermeetsystemen op de opsteldoo~ :

ling kunnen afwiJkingen ontstaan

1. Verschillen in werkeliJke meetwsg van de systemsn.
2. Verschillen in ds brekingsindex van lucht voo~ de lichtbundels van de systemen.
Naast deze algemene afwijkingen kunnen voor bepaalde vergelijkingen nog specifieke afwiJkingen ontstaan. Deze afwijkingen
zullen behandeld worden in :
3. Specifieke afwiJkingen.
7.~.1.

Ve~schillen

in meetweg.

in meetweg worden bepe~kt door het geb~uik tijdens
het uitliJnen van een lichtspot-pos!tie-indicator.
In het verplaatsingsbereik van de slede, 3.25 CmJ, wo~dt voo~
elke bundel een maximale verplaatsing in Y- en Z-~ichting
toegestaan van 0.25 CmmJ.
Met deze g~enswaa~de is te be~ekenen, dat het maximale vsrschil
in meetweg ~.OlS [pmJ op 3.25 CmJ is, of 5.S*la 9 CmJ pe~ 1 CmJ.

Ve~schillen

7.~.2.

Ve~schillen

in

b~skingsindsx.

Verschillen in b~ekingsindex kunnen ontstaan doo~
in luchtd~uk, luchttempeLatuuL, en samenstelling.

ve~schillen

Met het oog op mogeliJke bLekingsindexveLschillen wOLdt een
kOLte situatieschets gegeven.
Het gedeelte van de lucht, waaL bLekingsindexverschillen
kunnen optLeden, is het gebied tussen de inte~fe~ometer en
de tLiplespiegel op de slede. Tussen deze twee ondeLdelen
liggen de bundels geconcentLee~d in esn luchtkoke~ met een
diameteL van 23 (mmJ.
De gehele opstelling is met isolatiemate~iaal van de
omgeving afgescheLmd.
Het vsrschil in hoogte tusssn de bundels is kleiner dan 23 CmmJ,
waardoor het d~ukveLschil en de invloed van het drukverschil op
de b~ekingsindex veLwaa~loosbaaL ziJn.
Ve~schillen in samenstelling van de nagenoeg stilstaande lucht
in de koke~ wOLden ve~ondeLsteld veLwaa~loosbaar klein te ziJn.
In de isolatiebak tLeden temperatuuLveLschillen op die kleineL
ziJn dan 0.03 CKJ.
In de kokeL wordt het tempeLatuuLveLschil
veLondeLsteld niet gLoter te zlJn dan 0.01 (eJ. Het hieLdoo~
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ontstane ve~schil in de b~ekingsindex : 10-8 wo~dt als schatting voo~ de totale onnauwkeu~igheid in een ve~geliJking ten
gevolge van een ve~schil in b~ekingsindex aangehouden.
De totale

ten gevolge van het verschil in
en meetweg is in het hele meetbe~eik van 3.25 Cm]
dan O.O~ C~mJ.

onnauwkeu~igheid

b~ekingsindex

niet

g~ote~

7.~.3

a.

Specifieke afwijk1ngen.

Ue~geliJking

van identieke systemen.

Hie~in kunnen voo~ beide systemen geliJke systematische
afwijkingen opt~eden, die in een ve~gelijking niet wo~den
aangetoond. Om dit te voo~komen wo~dt het maste~systeem in
ee~ste instantie met ande~e systemen ve~geleken of ande~s
getest Clit.12). Als gebleken is dat het maste~systeem goed
functionee~t, kan het ook in ve~gelijkingen
met identieke
systemen geb~uikt wo~den.

b. UergeliJk1ng van systemen,
fysische principes.
Ext~a

afwijkingen kunnen in deze

8rekingsindexva~iaties

-

gebasee~d

Lengteva~iaties

in de

in de

op verschillende

ve~geliJking

t~ajecten

t~ajecten

A en 8

ontstaan

doo~

:

A en 8 ( zie fig.21 ).
doo~ uitzetting van de

g~ondbalk.

-

Ue~schil

in uitzetting van de t~iplespiegels, die vast aan de
bevestigd zijn, ve~oo~zaakt doo~ tempe~atuu~

inte~fe~ometers
ve~ande~ingen.

Deze ve~geliJking is afhankelijk
de~halve iets minde~ nauwkeu~ig.
c.

Ue~geliJking
compensato~

van

tempe~atuu~g~adienten

en

van een lase~meetsysteem met automatische
tegen de combinatie maste~lase~/~ef~actometer.

Naast de onnauwkeu~igheden in de vergelijking ontstaan
afwiJkingen doo~ :
in de bepaling van de tempe~atuu~geco~
van de lucht in de isolatiekast met
de TUE-ref~actometer : 2S CTUES) - 5.2*10-8 Choofdstuk 6).
De onnauwkeu~igheid in de ~ekenvacuumgolflengte van het
mastersysteem.
De onnauwkeu~igheid in het telsysteem van de maste~lase~.
De

onnauwkeu~igheid

rigee~de

7.5

b~ekingsindex

Meet~esultaten.

In deze afstudeerperiode ziJn een aantal lase~meetsystemen op
de opsteillng ve~geleken. Enkelemeet~esultaten zullen in het
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volgende gedeelte worden weergegeven.
De resultaten zlJn ontleend aan de vergeliJking van een HP 5526lasermeetsysteem van de rUE, met een extern HP 5528-1asermeetsysteem zonder automatische compensator. Het HP 5526-systeem
fungeerde als mastersysteem.
7.5.1 Uoorbeeld van de vergeliJking van twee lasermeetsystemen
ter controle van het telsysteem.
Omdat het HP5528-systeem geen )..-mode heert, wordt gemeten in
de Cmm)-mode. De resolutie is voor beide systemen 0.01 (~mJ.
In beide systemen is een compensatieractor C - 728.8 ingevoerd.
Deze waarde van C komt overeen met een brekingsindexwaarde van
Lucht Nr : 1.0002713.
De systemen meten de verplaatsing van de triplespiegel op da
slede in een meetbereik van 3.20 em). Elke 10 Ccm) worden de
systemen uitgalazan en het verschil dL - LCHP5526J - LCHP5S28)
bapaald. In een meetserie worden waarden dL bepaald tiJdens de
heen- en da teruggaande verplaatsing van de slede door het
meetbereik. Meetresultaten van een halve serie ziJn weergegeven
in figuur 25.
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Meetresultaat van de vergelijking van twae lasermeetsystemen ten behoeve van controle van een telsysteem.

Uit figuur 2S bliJkt, dat het verschil tussen de systemen ongeveer 2*10-8 per meter is. Dit verschil kan verklaard worden
uit de onnauwkeurigheid in de vergeliJking en het verschil in
werkelijke golrlengten.
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De resultaten ~orden ver~erkt overeenkomstig paragraar 7.1.1.
Aan de hand van resultaten van minimaal ~ meetseries, waarbij
het te controleran systeem enkele malen is opgestart, wordt
ssn uitspraak gedaan over de werking van hst betrsrrende telsysteem.

7.5.2. Resultaten van een nulpuntsdrirtonderzoek.
Usrschillen in nulpunten ~orden in ssn tijdsbestek van minimaal
2 • 2~ uren gersgistrssrd. Een desl van sen dergslijke registratie is ~eergegeven in riguur 26.
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Rsgistratie van het nulpuntsverschil tussen 2 lasermeetsystemen.

In de registratie is het verschil in nulpunt niet groter dan
snkele malen de resolutie. Als het verschil gedurende minimaal
~8 uren nlet groter wordt, is te concluderen dat de nulpuntsstabiliteit van beide systemen voldoende is.
7.5.3. Controle van de brekingsindexcompensatie.
In HP-apparatuur ~ordt de momsntane bcekingsindsx in de systemen
ingevosrd door middsl van de ractor C. In het onderzoek naar
ds brekingsindexverwerking wordt ds ingevoerds brskingsindsx~aards, in dit geval de C2-~aards, op hst te controlsrsn apparaat
gevarissrd. Ten behoeve van de controle worden uitgelezen :
Cl en C2, Ll en L2. Esn voorbeeld van sen dergelijke registratis
is weergegeven in tabel 2.
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C1
999.9

L1
999.99999
999.99999
999.99999
999.99999
999.99999
999.99999

C2
999.9
900
800
700
600
500

L2
1000.00002
999.90013
999.80012
999.70012
999.60013
999.S001Lt

Tabel 2 : Registratie ter controle van de brekingsindexcorrectie.
Met de waarden uit tabel 2 is volgens de metnode in 7.1.2 een
uitspraak te doen over net functioneren van de brekingsindexcorrectie in net betreffende lasermeetsysteem. ~ls net verscnil
tussen de afgelezen L2-waarden en de met formule 2Lt berekende
waarden niet grater is dan de resolutie voldoet de brekingsindexcorrectie.
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HOOFDSTUK 8.
DE KOPPELING VAN HET MASTERSYSTEEM AAN EEN COMPUTER.
8.1 In1eiding.
De gewenste eigenschappen van een mastersysteem ziJn
(zie hoordstuk 7 );
Zeemansp1itsing, in verband met het gebruik van
1 intarreromater.
Uit1ezing in ~- en CmmJ-moda.
- Rasolutie van ~/~O.
- Uit1ezing door een computeL, in verband met het
automatiseLen van 1aservergeliJkingen.
Een systeem oat deze eigenschappen bezit is hat Hewlett Packard
5501A-lasermeetsysteem. Dit systeem zal als masteLsysteem op de
vergeliJkingsopstslling worden gebruikt.
In het HP 5501A-Iasermeetsysteem ontbreekt een interne computer,
die in andere systemen, zoals de HP 5526A en de HP SS28A standaaLd ziJn ingebouwd. Het systeam kan slechts ais normaal lasermeetsysteam runctioneren als de programmering en de rekentaken
door aen extarne computer worden overgenomen. De, in verband met
automatisering gewenste computerkoppeling is door de keuze van
dit systeem een noodzaak geworden. Als externe computer is een
Apple lIe personal computer gebruikt.
In de volgende paragraar worden de mogeliJkheden en de uitvoeringsvorm van het HP 5501A lasermeetsysteem beschreven.
De aansturing en de uitlezing van het systeem met een personal
computer ziJn beschouwd in paragraar 8.3.

8.2 BeschriJving van het HP 5501A-lasermeetsysteem.
Het systeem bestaat uit :
- Een laserlichtbron.
- Een aparte unit waarin het detectiesysteem is
ondergebracht.
- Een connectiekast, "coupler» genaamd, bevattende
- Een kaart, waarop onder andere het telsysteem is
aangebracht, de zogenaamde "countercard" ,
- Een IEEE-~88-interracekaart (- GPIB-interracecard).
- Een numeriake display.
De speciricaties van de diverse ondardelen en het aansluitschema
ziJn weergegeven in biJlage 13 (lit.l8),
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De mogelijkheden van het systeem zijn
Het gelijktijdig meten van verplaatsingen in maximaal zes
asrichtingen. Dit is mogelijk door het gebruik van 10sse,
niet biJ de laserlichtbron ingebouwde detectoren, met elk
een eigen countercard en interFerometer. Dit systeem is
onder andere geschikt v~~r inbouw in meerassige gereedschapswerktuigen.
- Registratie van telpulsen K met de resoluties ~/~ en ~/~O.
Registatie van systeemFouten, die het correct Functioneren
van het systeem onmogelijk maken.
Registeerbare Fouten ziJn :
- Dnderbreking van de reFerentiebundel. Dit kan optreden bij
verplaatsing van de interFerometer.
- Onderbreking van de meetbundel. Oit kan optreden biJ aen
verplaatsingen van de triplespiegel in een vlak, loodrecht op de lichtbundels of een te grote snelheid van de
triplespiegel.
- Het passeren van de grenzen van het telregister.
De telpulsen K en de Foutvlaggen worden binair opgeslagen in
registers op de counterkaart.

8.3 Koppeling van de Apple rIe personal computer aan het
HP SSOl-lasermeetsysteem.
De taken van de computer ten behoeve van sturing en uitlezing
van het meetsysteem zijn
Initialisering van de IEEE-~SS-interFace.
Het instellen van de mogeliJkheid tot aFstandsbedlening.
- Het instellen van de resolutie : ~/~ of A/~O.
- Het presetten van het telregister en het resetten van
het Foutenregister.
- Het geven van commando's voor :
- Het nemen van monsters uit het tel- en Foutenregister,
- Het omzetting van binaire telpulsen naar BCD-pulsen
en het klaarzetten van datainFormatie voor transport
over de bus.
De taken van de computer ter verwerking van de inFormatie ziJn :
Inname via het toetsenbord van de brekingsindexcorrectieFactor C.
Inname via het toetsenbord van de gewenste resolutie :
normaa! of extended.
Berekenen van de meetweg L volgens :
( K -

KO ) •

L -

AV

r

'

•

( O. SSS ... C ,. 10- 6

)

(26)

(lit.iS).

P
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Hierin is K het aantal telpulsen uit het telregister,
? : de resolutiebepalende ractor, ~ or ~O.
KO : presetwaarde, 160 voor ? - ~, 16 voor ? - ~O.
C : brekingsindexcorrectieractor, 0 ~ C i 1000.
Av,r : rekenvacuumgolflengte, vol gens HP-: 0.632992 C~mJ.
Hiervoor is ook de vacuumgolrlengte van de laserlichtbron, bepaald in een vergeliJking met de zeer stabiele
HeNe-laser (lit.2) in te voeren.
- Strategie na een routmelding.
- Uitsturen van inrormatie, biJvoorbeeld naar de display
or een printer.
- Opslaan van inrormatie in een datarile.
De inrormatie-overdracht tussen het lasermeetsysteem, de computer en de display vindt plaats via een IEEE-~88-interracebus
(lit.18 en lit.19). Met deze uit 2~ lijnen bestaande bus worden
via 8 dataliJnen symbolen in Ascii-vorm serieel uitgewisseld
tussen maximaal 1~ apparaten. De inrormatie-overdracht vindt
plaats volgens het. IEEE-~88-protocol.
De adressen van de apparaten, nodig voor de informatie-overdracht, ziJn weergegeven in biJlage 13.
De commando-sets voor het besturen van de interracekaart en de
counterkaart zijn weergegeven in bijlage 13.
De koppeling tussen de computer en het meetsysteem is tot stand
gebracht. Een voorbeeldprogramma met commentaar is weergegeven
in bijlage 13.
Opmerkingen met betrekking tot het programmeren.
HP-apparatuur vereist na elk commando over de interracebus een
linereed. Door, na initialisatie van de interrace het commando "LF1n in een programmaregel in te voeren, wordt na elk
commando een linereed uitgevoerd.
Uit onderzoek is gebleken dat de in het IEEE-protocol voorkomende "servicerequest" in de Apple-computer niet overeenkomstig het protocol wordt verwerkt.
Een servicerequest wordt door de interracecard van het lasermeetsysteem gegenereerd, als er een routmelding in het systeem
gedetecteerd is (lit.19).
De servicerequest wordt normaal gebruikt als onderbrekingsvoorwaarde in een programma. De interruptlijn, waarlangs
de processor in de Apple-computer de service request zou moeten
ontvangen is niet aangebracht. Ais het systeem een rout constateert, dan wordt in de praktijk het programma niet onderbroken.
Dit onderbrekingscriterium kan niet gebruikt worden.
Na uitliJning van het systeam op de vergelijkingsmeetopstelling
treden onder normale omstandigheden geen routen op. Een eventuele

rout uit zich als aan grota varandaring ( hondarden tot duizanden
pulsan ) in het aantal talpulsen an is derhalva zichtbaar.
Uergalijkingsmetingen met hat systeem an de betreffenda computer
blijken normaal mogalijk ta zijn.
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CONCLUSIES.

Ad rerractemeter.
Ueer een nieuw type luchtrerractemeter is een epstelling
gecenstrueerd en gerealiseerd. De epstelling is veorzien van
precisie-instellingen.
Mogelijke parameters van de emgeving die de epstelling en de
werking van de rerractemeter beinvloeden, ziJn geanalyseerd.
Met behulp van die analyse werdt de relatieve ennauwkeurigheid
in de bepaling van de brekingsindex van lucht met de
-8
rerractemeter "C dN / N )>> geschat kleiner te ziJn dan 3 • 10 .
De rerractemeter is vergeleken met een andere rerractemster van
hstzelrde type en met sen rermule. De nauwkeurigheden van de
rerractemeters lagen in dezelfde ordegreette. De nauwkeurigheid
in de brekingsindexbepaling met de rermule wordt geschat kleiner
te ziJn C (dN / N) < 8*10-8 ).
De verschillen in de vergeliJkingen van de rerractemeters en de
rermule ziJn dermate klein dat ep grond van de resultaten de
bevengeneemde nauwkeurigheden niet in twiJrel getrekken kunnen
werden.
Als teepassing is met de rerractemeter een autematische
compensater gekalibreerd.

Het entwerp van de nieuwe rerractemeter en resultaten van de
vergeliJkingen ziJn in augustus 1986 gepubliceerd in Annals or
the CIRP. De publicatie is epgenomen in biJlage 1~.

Ad laservergelijkingsmeetepstelling.
Het meetbereik van de laservergelijkingsmeetopstelling is uitgebreid tot 3250 CmmJ.
Daarnaast ziJn verbeteringen aangebracht ten behoeve van het
opstellen van lasers en eptiek veor de vergelijkingen.
De keppeling van een HP 5501A-lasermeetsysteem met een Apple
lIe personal computer is tot stand gebracht. De koppeling is
niet optimaal, maar is veldeende om dit lasermeetsystaem als
mastersysteem ve~r vergeliJkingen te kunnen gebruiken.
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BIJLAGE 1.
BREKINGSINDEXBEREKENING VAN LUCHT VOLGENS EDLEN.
De brekingsindex van lucht is afhankeliJk van dispersie,
dichtheid en samenstelling van da lucht. Deze invlosdsgrootheden worden in bovenstaande volgorde bahandald.
1.1 Dispersia.
Moleculen ziJn opgabouwd uit geladan en ongaladan dealtjes.
De aanwezighaid van aen statisch elektromagnatisch veld
belnvloedt da gemiddelds posities van de geladan dsaItjes,
de protonen en de elektronen. De krachten, die hierbij sen rol
speIan, ziJn elektrischa aantrekkings- en afstotingskrachten
an da Lorentzkracht. De gamiddelde posities van da deeltjes
veranderen, totdat een nieuw krachtenevenwicht is bereikt.
Een continu veranderend elektromagnetisch veld, biJvoorbeeld
een lichtgolf, belnvloedt de trillingen van geladen deeltje
om hun evenwichtsposities. De massa van een proton is vele malen
groter dan da massa van aen elaktron. Da benodigde versnallingskrachtan voor ean bewagingsbelnvloeding van ean proton ziJn dan
veel groter, dan die nodig voor een elaktron. Een elektron wordt
dus veel eerdar in zijn beweging beinvloadt door een elektromagnetisch veld, dan aen proton. Darhalva wordt in de volgende
baschouwing allean gekaken naar de belnvloeding van hat elektron,
an wordt die van het proton varwaarloosd.
Voer het krachtenspal kan het volgende eenvoudig medel worden
gemaakt (lit.3). Op een elektron werken de Lorentzkracht, tan
gevolge van een extern veld, en een aantrekkingskracht vanuit
de kern van het molekuul.
De Lorentzkracht is evenradig met de elektrische veldsterkte :
E en de lading van het elektron : e.
De aantrekkingskracht is rechtsvenredig met ds afstand van het
elektron tot de kern : r . Indien geen extern veld aanwezig is,
is deze afstand ro . De bewegingsvergelijking voor sen elektren
kan als voIgt worden geschreven
M•

00

( r - ro)

+

q . ( r - ro ) - E • e

Met M
r

Cl01J.

massa van het elsktron,
afstand van het elektron tot de kern
biJ aanwezigheid van elektromagnetisch veld,
ro : idem, zender aanwezigheid van het veld,
E
effektieve elektrische veldsterkte
q
factor, die de verbindingssterkte tussen kern
en elektron aangeeft,
e
lading van een elektron.
00
hiermee wordt voorgesteld de 2e afgeleide naar
tiJd van onderstaande tsrm.

Vsrgelijking 101 is opgebouwd uit 3 termsn.
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De eeLste teLm stelt de kLacht VOOL, nodig om het elektLon te
veLsnellen. De tweede teLm Lepresenteert de aantLekkingskLacht
tussen keLn en elektron. En de deLde teLm is de LOLentzkracht,
veLooLzaakt dooL een Iichtgolr.
De erfectieve alektLische veldsteLkte "E" van een continu
aanwezige lichtgoir kan beschLeven worden dooL :
-iwt

(1023.

E - Eo - a

Hierin is Eo de amplitude en w de rLequentie.
Het alaktLon gaat tan gevolge van daze vaLisLende valdstsLkta
tLillen met dezelrde rLequentia w . De beweging kan dan
beschLeven wOLden als :
-iwt
(103J.
L ro - e
Het stationaiLe deel van de oplossing van dirreLentiaalveLgeliJking 101, gebLuik makend van 102 en 103, is :

E L -

e

CI0~J.

Mat wo - \I q / M ,wat de Lasonantia- C or absoLptia- )
rLequentie wOLdt genoemd. De LesonantiarLequentie is die
rLequentie, waaLbiJ de arstand tusssn keLn en alektLon volgens
deze thaoLia one1ndig gLOOt is. Da aantLekkingskracht is dan
volgens dit modal aveneens oneindig gLOOt. HieLbiJ wOLdt dan
aIle energie uit de lichtgoir geabsoLbaerd, waaLdooL de VOOLtplantingssnelheid van de golr nul wOLdt. De aanname, dat de
aantrekkingskracht toeneemt met de grootte van de arstand L,
is slechts voor een beperkt gebied geldig.
Uit 10~ voIgt, dat de rraquentie van het invallende licht w
de arstand tussen kern en elektron "r" belnvloedt.
Omgekeerd, beinvloedt de gLootte van L de mate van energieabsorptie uit de lichtgolr, en dus de voortplantingssnelheid
van de golr.
In vacuum, waar geen absorptie optreedt, plant de golr zich
voort met de maximale Iichtsnelheid. Door een medium, waarin
weI absorptie optreedt,is de vooLtplantingssnelheid Kleiner.
De bLekingsindex van een medium is per derinitie de verhouding
tussen de voortplantingssnelheden van Iicht dooL vacuum an door
dat medium.
De invloed van de rLequentie w van het invallende licht op de
absoLpt1e, en dus da voortplantingssnelheid van het licht door
een medium, wordt dispersie genoemd. Het hieLuit volgende
verband tussen de brakingsindex N van een medium en de rLekwentie w van een passerende lichtgolr wordt in lit.3 als voIgt
weergegeven :

fi
)

el05J.

i

Met

N
b~ekingsindex.
n
aantal melekulen pe~ velume-eenheid,
e
lading van een elektren,
M massa van een elekt~en,
fi : aantal elektrenen pe~ melekuul,
die een ~esenantief~ekwentie wi hebben,
w
f~ekwentie van de invallende lichtgolf,
i
sommatie-index.

N.B. een melekuul heeft meestal mee~de~e elekt~onen. en kan
dus mea~dera resonantief~equantias wi hebben.
De dispe~siefo~mule 105 is gebaseerd ep de Le~entz-Lo~enz
~elatie:

3

ex-

(106).

is ~ de polariseerbaarheid.
Uoor gassen geldt, dat N ongevee~ de waarde 1 heert.
Formula 105 wordt hie~door vereenvoudigd tot

Hie~in

a

2

fi
)

CI07].

M

Met N ongavee~ galijk aan 1, mag (N - 1 ) benade~d wordan
2 • ( N - 1 ). Fo~mule 107 is dan in ean Sellmaie~-ve~m
om ta sch~ijvan :

doo~

N - 1 -

L

Cl08J.

i

Hie~in ziJn de termen Ai constantan. De te~men ai en
~ecip~oke waa~den
f~ekwenties

a zijn
van de vacuumgolrlengten, horende bij de

wi en w .

Formule 108 is de

voor de door Edlen argeleide
van standaa~d
lucht onde~ standaa~domstandigheden (lit.1). Dit is droge lucht
met een C~-gehalte van 0.03~, aen tamparatuu~ van 15°CCJ en
ean druk v~n 760 To~r ( 1 To~~ - 133.322 Pascal ).
De dispersiero~mule luidt :

dispe~siero~mule

g~ondslag

voer de

brekingsindexbe~ekening

- 10-8 • { 83Q2.13

( N - 1)
s

+

2Q06030 • ( 130 - 0 2 )-1 +
+15SS7. ( 38.S - ( 2 )~
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De index s duidt op standaardlucht onder standaardomstandigheden. De UJaarde van CJ is de reciproke UJaarde van de vacuumgolflengte van het ingestraalde licht in C~mJ.
1.2 Dichtheid.
De dichtheid p van lucht is in goede benadering evenredig
met ( p i T ) . Hierin stelt p de luchtdruk voor, en T de
absolute Iuchttemperatuur. Voor het bepalen van de invloed van
de dichtheid op de brekingsindex, is Edien uitgegaan van de aanname, dat de brekingsindex te schrijven is ais het produkt van
een niet van druk en temperatuur afhangende dispersiefactor K~ ,
en een dichtheidsractor DpT' De formulevorm v~~r de brekingsindex van lucht ais runct~s van temperatuur en druk, luidt :

( N- 1 )

*

K~

-

p,T

Cl10J.

D

p,T

Met behuip van onderzoeksresultaten van anderen en enig rekenUJerk, kUJam hiJ tot de volgende rormule Comgerekend voor de
luchtdruk p in CPaJ en Iuchttemperatuur T in CCJ ) (lit.l) :

eN - 1)

- eN - 1)
p,T

s

*

p

96095.2

*

1 + P * (6.128-0.0998*T) * 10

C 1

-9

+ 0.0036610 * T )

C111J.
De dispersieractor K~ uit rormule 110 is de term eN - 1).
De dichtheidsractor omvat de resttermen.
1.3 Samenstelling van de Iucht : de invloed van UJaterdamp.
In het voorgaande is uitgegaan van droge lucht. Dit is een zeer
uitzonderlijke situatie. Meestal is een gedeelte UJaterdamp in
de Iucht aanUJezig. Edlen heert voor deze invloed een correct ierormule voor rormule 111 argeleid, UJaarbij hiJ is uitgegaan van
onderzoeksresultaten van diverse onderzoekers (lit.1).
De correctieformule Iuidt

N

-

T,p,F
Met

F

o

* ( 5. 722lf - O. Olf57 * 0 2 )

N

T,p

133.322

UJaterdampdruk in de lucht in CPaJ,
reciproke van de vacuumgoiriengte van
het gebruikte licht in (fmJ.
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i.~

Samenstelling van de lucMt, de invloed van Met

co 2-geMalte.

StandaardlucMt bevat 0.03~ kooldiexide CO? Doer de aanwezigheid van mensen er verbrandingsprocessen kan het CO,-gehalte
plaatselijk sterk varieren. Daar kooldioxide een aneere
brekingsindexwaarde heert dan standaardlucht, dient de
brekingsindex van lucht hiervoor gecerrigeerd te werden.
Uit gegevens van andere onderzeekers heert Edlen evenals veer
de waterdamp een correctierermule argeleid (lit.i).
Deze correctierermule gaat uit van de dispersierermule
veer standaardlucht : 109, en luidt :

( N - 1)

- ( N - 1)
x

• { 1 + 0.535 * ( C - 0.0003 ) }
s

(113J.
De index x duidt ep de correctie voor het CO -gehalte.
Met C wordt de CO -concentratie ingevoerd. 2

2

1.5 Totale resultaat.
Uit de rormules 109 tIm 113 is een brekingsindexrormule ar te
leiden, waarbij gecorrigeerd wordt veor de golrlengte van het
toegepaste licht, de luchtdruk, de luchttemperatuur, het
waterdamp- en het C02-gehalte. Indien de lucht nlet verontreinigd is door restgassen, is deze rormule goed bruikbaar.
De relatieve onnauwkeurigheid in de dispersierormule is door
Edlen geschat Kleiner te ziJn dan Sop 108 (lit. 1).
Owens schatte de relatieve onnauwkeurigheid van de totale
formule niet beter te zijn dan 5 op 108 Clit.~). Deze conclusie
trekt hij onder andere uit het feit, dat absolute brekingsindexmetingen van diverse onderzoekers verschillende arwijkingen met
de tetaalformule vertonen.
Deze waarden gelden slechts, indien de lucht niet verontreinigd
is door concentraties van andere gassen. In bijlage 2 zal worden
ingegaan op de invloed van verontreinigingen op de brekingsindex
door een aantal stoffen.
De vacuumgolrlengte van de laserlichtbron, die gebruikt is biJ
het brekingsindexonderzoek beschreven in dit verslag, is
0.632991~ (/JmJ.
De totaalformule voer de brekingsindexberekening voor deze golrlengte luidt :

C N - 1 )

-

o • 0.10~126.10-4
1 +

• p

0.3671*10-2 * T

-

0.~2066.10-9*

F
Cll~J.

Met DaIs dispersieractor :

D -

0.276517S~.10-3

* C 1 + 0.535 • ( C - 0.0003 ) }.
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C
p
T
F
Formule

CO2 -geMalte,
lucMttemperatuur in CPaJ,
lucMttemperatuur in graden CCJ
waterdampdruk in CPaJ.
ll~

wordt in dit verslag de Edlenformule genoemd.
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BIJLAGE 2.
Invloeden van restgassen op de brakingsindex van lucht.
Onder bapaalde omstandighadan kunnen aan or maar concentratias
van bepaalde storran, dia normaal nauweliJks in lucht voorkamen, zo groat worden, dat hiervoor tiJdens metingen met
lasermeatapparatuur gecorrigaard diant te wordan. Men kan dan
biJvoorbeeld denken aan plaatsen, waar veel CO,-galast wordt.
Aan brekingsindexcorrectias voor deze restgass§n is in de
literatuur weinig aandacht besteed.
In het volgende gedeelte zal beschreven warden, hoe een
brekingsindexcorrectie voor een bepaalde concentratie van een
restgas berekend kan worden. Met deze methode is voor een
aantal storren die concentratie berekend, die nodig is om een
relatieve brekingsindexverhoging ( dN IN) - 10~ te veroorzaken.
Ean v~~r de hand liggende methode om correcties voor restgassen
in de brekingsindex aan te brengen, is gebruik te maken van
rormule 107 uit biJlage 1.
Hierin wordt de term ( N - 1 ) berekend, gebruik makend van de
materiaaleigenschappen : ri an wi. Deza waarden ziJn van slechts
enkele storren bekend. Deze berekeningswiJze kan dus voor een
groot aantal storren niet worden gebruikt.
Een andere methode is de volgende :
In lit.6 vindt men gegevens, waarmee de term ( N - 1 ) voor
een groot aantal storren, biJ een standaarddruk an temperatuur,
po en To, te berekenen is. Deze storeigenschappen ziJn, als
functie van de frequentie van het ingestraalde licht, weergegeven in Sellmeier-verm
c

( N - 1 )

(115J.
PO, To.

Met

c : storafhankeliJke con stante in (s""'],
-1
r : frekwentie van het ingestraalde licht in Cs ],
fo : resenantierrekwentia van de stof in (s-1J.

Deze rormula geldt slechts onder standaardcendities po an To.
Een aanpassing van formula 115 voor andere waarden van p an T
is op de volgende wiJze gerealiseerd.
Uit formule 107 bliJkt, dat de term ( N - 1 ) evenredig is met
het aantal melekulen per volumeeenheid, de dichtheid »P"
( ractor n in formula 107 ). Uoer een ideaal gas galdt Clit.7)

Mat

x • R • T

(116J.

p •

U -

p

druk in (Pa]
volume in Cm3J ,
aantal moleculen van het gas in emol],
molaira gasconstante en T :absolute tamparatuur in (KJ.

U
x
R
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Uit rormule 116 volgt, dat de dichtheid P ( a X / V )
evenredig is met de term ( p / T ).
Uit rormule 115 veIgt dan, dat C N - 1 ) evenredig is met
( p i T ).
De brekingsindexterm ( N - 1 ) van stor A, met temperatuur T
in graden CX) en druk in CPa] is dan te berekenen velgens :

c

( N - 1 )

p

...

-

...

To

-

Cl17).

A,p,T.
I~et rormule 117 is de brekingsindexterm van stor A onder de
standaardcondities 15 graden Celsius en 760 Torr
(N - 1 ~
te bepalen.
,s
Indien een kleine concentratie van stor A in lucht aanwezig is,
is de dispersieterm ( N - 1 )s veer standaardlucht uit
formule 109, te cerrigeren in een dispersieterm ( N - 1 ll+A$
waarbiJ gebruik gemaakt wordt van ( N - 1 lA
.
De gecorrigeerde waarde ( N - 1 )1 As is te ~erekenen velgens

+ •

( N - 1 )

-

( N - 1)

l+A,s

+ (

(

N - 1)

s

A,s

( N - 1 ) }
s

*

Ca
C118].

Net

Ca

de cencentratie van ster A in de lucht.

Deor deze term in de totaalrormule veer de brekingsindexberekening volgens Edlen ( zie biJlage 1 ) te verwerken, is een
methode onstaan, om de brekingsindex van lucht. verontreinigd
met een willekeurig gas, te berekenen.
Om enig inzicht te kriJgen in de invleed van verschillende gassen ep de brekingsindex van lucht, is die concentratie ervan
berekend, die nodig is om de brekingsindex van lucht, onder de
condities 1.013*105 CPa) en 20 graden CC), relatier 10-7 te
verhogen. De berekening gaat ais voIgt:
Difrerentiatie van rormule 118 Ievert :
N.B. in plaats van index s wordt index c gebruikt, ais gevolg van
de andere cendities.
dC N -

1 )

-

{

N - 1)

(

l+A,c

-

A,c

C N - 1 ) )
c

*

dC Ca )
(119).

Met dC N - 1 )

en N ongeveer geIijk aan 1,

- dC N )
I+A,c

l+A,c

{ CN - 1 )

- ( N - 1 l )

voIgt dan
dC N )

... dC Ca )
N

(120) .

N

Door dN/N geliJk aan 10Q te maken, is de hierveer benodigde
concentratie te berekenen. De concentraties ziJn berekend veer
een vacuumgeiriengte van 0.63298 CrmJ en weergegeven in tabel 1.
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( N-1 )*10 6
.voor
:T - 20 CCJ
~ - 1.013*10SCP.aJ,
v- 0.632SS*lcro CmJ.

Stor

Benodigde
concent stie
* 10 voor
( dN/N ) - 10-7

5

Lucht

271.5

Kcolmonoxide CO

311.8

2'fBO

Kooldicxide CO

Lf17.2

686

623.Lf

28Lf

Ammcniak NH3

352.2

12LfO

Methaan CH

Lf10.3

721

Pr-opaan C He
3

1022.3

133

Butaan C H

1286.3

99

Pentaan C H12

1660

72

Oktaan CaH18

2300

LfS

Benzol C H6
6

1577

77

80S

186

2

Zwaveldicxide 50

4

4 10

s

Ethanol C H OH

2 S

Aceton C3H60
Chlorororm CHCl

3

Tabel 1

2

1016.3

13Lf

13LfO.l

SLf

Invloed van verschillende restgassen op de
brekingsindex van lucht.
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BiJlage 3.
Werkingsprincipe van een laserinterferometer.
De laser interferometer , die hier beschreven wordt, is de
Hewlett Packard 5526a. In figuur 101 ziJn de werkzame componenten van dit systeem schematisch weergegeven.

,---------- ----j

;I I.
-

i_

I
I

7I

ill.

I x(t) - x(o)
j

17

fig.10l : Schema van de HP 5S26a laserinterferometer.
I 1. Gasontladingsbuis, gevuld
met helium en neon.
2. Laserspiegel, met piezokristal verplaatsbaar.
3. Laserspiegel, gedeelteliJk
doorlatend.
li. Magneetspoel.
5. (A./li )-plaat.
6. Deelspiegel.
7. Polarisatie-prisma.
8. fotodiode
S. Stabilisatieversterker.

II 10. Interferometer.
Cpolariserend prisma +
vaste triplespiegel).
11. Uerplaatsbare triplespiegel.
III 12.
13.
lli.
15.
16.
17.
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Deelspiegel.
Lineaire polarisator.
fotodiode.
frekwentieteller.
Computer.
Display.

Het lasermeetsysteem bestaat globaal uit 3 delen. Oit zijn
I : De laserlichtbron met stabilisatiesysteem.
II : Het interferometergedeelts.
III : Het signaalverwerkende gedeelte met display.
De laserlichtbron zendt licht uit, wat 2 stabisle frekwenties
bevat. Het licht verplaatst zich door een optisch systeem : de
"interferometer" genoemd. Verplaatsingen van een van de spiegels van de interferometer worden door een detectiesysteem
geregistreerd. Na enig rekenwerk resulteert hieruit de
verplaatsing van de spiegel, welke wordt weergegeven op een
display. De functies in de drie delen is in het volgende
verder uitgewerkt.
De laserlichtbron met het stabilisatiesysteem.
De lichtbron bestaat uit een gasontladingsbuis, gevuld met
helium en neon. Na terugval van aangeslagen elektronen naar de
grondtoestand wordt de daarbij vrijkomende energie als licht
uitgezonden.
Door met een spoel een bepaald magneetvald in da buis op te
wekken, wordt het aantal frekwanties van het uitgezonden licht
beperkt tot twes. Dit wordt "Zaemansplitsing" genoemd Clit.12).
Het frekwentieverschil tussen de twse frekwenties is klsin
C Af"'" 2·106 (Hz] op aen gemiddelde frekwentie van 1015 (Hz] ).
De ane frekwentie bastaat uit rachtsdraaiende -, de andere uit
linksdraaiande, circulair gepolariseerde, transversale lichtgolven (transversaal :uitwijking staat loodrecht op de voortplantingsrichting ).
Indien de golflengte van het licht zodanig is, dat precies een
geheel aantal malen die golflengte tussen de laserspiegels past,
kan het licht tussen de laserspiegels gaan resoneren.
Indien deze "resonantiegolflengten" overeenkomen met de
golflengten, behorende bij de 2 frekwenties, neemt de intensiteit sterk toe. Als functie van de afstand tussen de spiegels,
de ncavitylengts I", onstaan voor de frekwenties 2 intensiteitspieken. Oeze pieken 1iggen ten opzichte van elkaar iets
verschoven en overlappen elkaar gedeeltelijk.
Door op een punt van gelijke intensiteit, het sniJpunt van de
intensiteitskrommen, de cavitylengte I te stabilisersn wordan
beide frekwenties met de bijbehorende golflengten nauwkeurig
bepaald ingastald.
De hiarvoor noodzakaliJka intansitaitsmatingan zijn als voIgt
uitgavoerd. Mat een C ~/~ )-plaat wordt van hat circulair
gapolarisaard licht, horizontaal rasp. vartikaal, linaair
gapolarlsaerd licht gamaakt, met frekwanties fl resp. f2.
Met behulp van een deelspiegel, een polarlsatie-prisma en 2
fotcdiodes, worden vervo1gens de intensitaitan bapaald.
Hat varschil in intensiteit wordt met bahulp van ean varsterkar omgazet in aan varplaatsing van aen laserspiega1, met
bahulp van ean piezokristal.
Het resultaat is, dat da laser1ichtbron horizontaal- resp.
vertikaal, lineair gepolariseerd licht uitzendt, met gestabiliseerde frekwenties fl rasp. f2.
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Het interrerometergedeelte.
Dit gedeelte bestaat uit een polarisatie-prisma, met een daaraan bevestigde triplespiegel, en een losse, verplaatsbare
triplespiegel.
Het polarisatie-prisma splitst de 2 rrekwenties.
Licht met frekwentie r2, doorloopt een vaste weg, via de vaste
tripiespiegel. Licht met de andere frekwentie, f1, doorloopt
via de verplaatsbare triplespiegel, een variabele weg.
Door de snelheid van deze spiegel, nv n , verandert de terugkerende frekwentie f1 met een term C 2 * ~f ). Dit verschijnsel
is beschreven ais het "optisch Dopplereffect"( zie lit. 11).
Doordat de snelheid van de spiegel "v n klein is ten opzichte
van de lichtsnelheid c, mag ( 2 * ~ f ) geliJk gesteld worden
aan ( 2 * v / ~lucht). In formulevorm:
~f

- v / ~lucht

[121J.

Door ~f te bepalen, is hiermee de snelheid v, en na integratie
de verplaatsing van de spiegel te berekenen. Dit vindt plaats
in het signaalverwerkende gedeelte.
Het signaalverwerkende gedeelte.
Het frekwentieverschil tussen ( fl + 2 * ~f ) en f2 wordt met
behulp van een lineaire polarisator en een fotodiode geregistreerd en opgeslagen in een teller. Het oorspronkeliJke, niet
verschoven frekwentieverschil C f1-f2 ) wordt direct na de
lichtbron op dezelfde manier bepaald en opgeslagen in een
tweede teller. De beide telstanden worden van elkaar argetrokken
en door 2 gedeeld, waarna ~f resulteert.
Uit integratie van AfCt) over de tiJd, vanaf de beginpositie
x(o) voor t-o tot tijdstip t, voIgt de factor K.
K"

I t AfCt)*dt
t .. o

[122J.

Met formules 121 en 122 en het feit, dat de snelheid v de
afgeleide van de verplaatsing naar de tijd t is, voIgt
K - ( x(t) - x(o) ) /

~lucht

(123J.

De luchtgolflengte is niet constant (,maar varieert met de
brekingsindex). De gemiddelde vacuumgolflengte is dankzij
de stabilisatie weI redelijk konstant.
Na vermenigvuldiging met deze gemiddelde vacuumgolflengte ~V,
en de reciproke van de brekingsindex liN ( ~v * lIN - Alucht )
ontstaat de verplaatsing van de triplespiegel C xCt) - x(o) ).
De brekingsindex N wordt mat druk, tamperatuur, ralatieve
vochtighaid en de Edlanformule berakend, en kan via handingave
of automatisch mat aen automatische compensator in het systeem
ingegeven worden.
De waarde van de varplaatsing wordt weergegeven op de display.
Uit daze baschouwing voIgt, dat aan verplaatsing L van ean
triplespiegal, door de laserinterferometer wordt geregistreerd
vol gens :
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1< •

).,v

N •

P

[12'±J.

L -

Hierin is "P" een maat voor het oplossend vermogen.
Differentieren van 12'± levert
dL

d1<

dAV

dN

[125J.

+ --

L

1<

AV

N

De nauwkeurigheid, waarmee een dergeliJk lasermeetsysteem een
verplaatsing bepaalt, hangt af van :
- de stabiliteit en reproduceerbaarheid van de gemiddelde
vacuumgolflengte ).,v,
- de nauwkeurigheid in de signaalverwerking vanaf de
registratie van verplaatsing dx met de fotodiode tot en
met de bepaling van 1<,
- de bepaling van de momentane brekingsindex van de lucht,
waarin gemeten wordt.
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BiJlage '-±.

'-±.1 Arleiding van brekingindexrermule 5 veer de rerractematers.
In biJlage 3 is argeleid, dat een laserintarrerematar aan
waglangtavarandering L berekent velgens ;
K • >..v

(12'-±J.

L N •

P

Deze rormule is em te schriJven tet

N ...

K • >..v

(126J.

L • P
Indian L kenstant gaheuden werdt ( P is kenstant, >..v werdt
deer hat systeem kenstant geheuden ), levert variatie van
rermule 126
dN -

• dK

(127J.

L • P
Deze rermule is teepasbaar ep de rerractemeters.
In het samplekanaal in de refractemeterbuis verandert de
brekingsindex, tiJdens het inlakken, van N - 1 ,veer vacuum,
naar N, voer emgevingslucht. In de rererentiekanalen varandert
da brekingsindex niet.
Hat varschil in brekingsindex dN, dat na inlekken an doorspoeIan is enstaan, is Nlucht - Nvacuum, erwel in rermuleverm :
dN -

( N - 1 )

(128J.

Het meetsysteem registreert het hierbiJ enstane weglengteverschil tussen meet- en rererentiebundel in pulsen K.
Uitgaande van K - a veer vacuum, wordt dK in beluchte teestand
geIiJk aan K. Formule 127 is dan ve~r de rerractometer te
schriJven ais
( N - 1 ) ..

(129J.

~---'. K

L • P
Met deze rermule , het geregistreerde aantal pulsen K na inlek,
en de waartien van >..v, L en P is de momentane brekingsindex van
emgevingslucht te berekenen. HierbiJ is verendersteld, dat L
konstant is. Wat L veerstelt en hee de waarde ervan is bepaald,
wordt in de volgende alinea behandeld.
De lengte L is die arstand, waarbinnen de brekingsindexverandering plaatsvindt. Dit is de mementane arstand tussen de
eptische vensters in het rerractemeterblek ( zie rig. 102 ).
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Als de

t van het Ler~actomete~blok ve~ande~t,
tevens de momentane arstand tussen de venste~s "Lt".

tempe~atuu~

ve~ande~t

d2

Fig.l02 : Schematische

doo~snede

1. Rer~actomete~blok.
2. Optische venste~s.
3. O-~ing.
~.

van het

~er~actomete~blok.

S. Uacuumpompaansluiting.
6. Uacuum-/luchtdoo~voe~
aansluiting.

Aand~ukplaatJe.

Uit Lo - L - d1 - d2 is de momentane arstand tussen de venste~s
"Lo" voo~ een bloktempe~atuu~ "to", op een meetmachine bepaaid.
Met de waa~den voo~ to en Lo, en de momentane bloktempe~atuu~ t,
is met de ro~mule :
Lt - Lo • <: 1 +

IX.

(

t - to ) }

1:130J (lit.7).

de momentane arstand Lt te be~ekanen.
Hie~in is 0( de lineai~e uitzettingscoerricient van het
biokmate~iaal.

met de

~.2

B~ekingsindaxbepaling

Deze

~er~actomate~ be~ust op dezalrde p~incipes ais
~er~actomete~. De b~ekingsindex is eveneens te
ro~mule 129 :

TUEmet

( N - 1 ) -

)w •

USL-~er~actomete~.

de
bepalen

K

Lt • P
In deze opstelling is geb~uik gemaakt van een HP SS28a lase~
meetsysteem. Dit systeem kan meetwaa~den bepalen en uitgeven
in (mmJ, met een ~esolutie van 0.01 rpmJ (viJr decimal en achte~
de komma), In een ~echtheidsmeetp~og~amma, de "sho~t st~aight
ness-mode", wo~dt de ge~egist~ee~de weglengte met de racto~ 36
ve~menigvuldigd. Uoo~ Kleine ve~plaatsingen is het mogeliJk
in deze mode bovengenoemde ~esolutie te behoudan.
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Om de dUideliJkheid te bevorderen, zal in het volgende stuk
gebruik gemaakt wordsn van ssn 2-kolommenindeling.
De linkerkolom bevat tekst en uitleg.
Ds rechterkolom bevat de op de display van het betrerrende
lasermeetsysteem argedrukte waarden in rormulevorm.
Display

Tekst
Een weglengteverandering wordt door
het systeem berekend volgens rormule
12Lt in biJlage 3 ;
Indien de correctieractor C voor de
brekingsindex N zo wordt ingevoerd,
dat N a 1, dan wordt weergegeven ;

K • ~v
L -

N •
K

L ,.

P

* A.V
P

In de short straightness-mode :

36 • L.

In deze mode kan de waarde met een
zelr in te geven presetractor Q
automatisch vermenigvuldigd worden

36

Gebruik makend van rormule 129, voIgt
dat C 36 * L * Q ) geliJk is aan
( C N - 1 ) * Lt • 36 * Q }.
Met Lo - 309.9LtO Cmm] voor t - 20 CCl
is Q zo te kiezen, dat C Lt * 36 * Q )
geliJk is aan 10 4 CmmJ.
Uoor Q - 0.896231 wordt weergegeven

CN - 1)*10-4 CmmJ

Uoorbeeld : N - 1.00027123Lt
De laatste decimaal op de display is de
nagende in de brekingsindex.

*

L

*

2.7123&.f CmmJ.

Uoor t - 20·CC] verandert de lengte Lt
volgens rormule 130.
Als door handingave or via interne
sensor en t ingelezen is, wordt de lengte
door de computer van het lasersysteem
automatisch gecorrigaerd naar Lo voor
20 0 rC). De ractor 104 Cmm] bliJrt dan
automatisch behouden.
De instelling van de HP SS28a voor de rerractometer is
-

Short straightness mode.
U.O.L. : 1000 CN-l).
Resolutie : S.
Preset; 0.896231 .
Expansion ; 2Lt Clineaire uitzettingSCOerri~fent
van aluminium ; 2Lt*10~ CK- J.
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Q.

Bijlage 5.
Nau~keurigheidsanalyses

van de refractometers.

De nau~keurigheidsanalyses zijn uitgevoerd in overeenstemming
met NEN 3I1'i.
5.1 De rUE-rerractometer.
De nau~keurigheid van deze refractometer wordt bepaald door
ds volgende invloedsractoren :
- Factoren, die in ds brekingsindsxrormule voorkomsn.
Dit zijn K, ~v, en Lt.
- Externe ractoren, zoals
- Het niet volledig vacuum ziJn van de rererentiekanalen.
- Een drukverlaging door de stroming van de lucht
door het samplekanaal.
- De variatie in de temperatuur van de instromende
lucht in het samplekanaal.
De hierdoor entstane af~iJkingen in de brekingsindex ~erden
verendersteld van het type »onbekend systematisch» te ziJn.
De brekingsindexrermuls veer dit type refractometer, is :

K

~v

lit

( N - 1 ) -

(biJlage 'i.I)
Lt

lit

P

Uit deze fermule is de relatieve ennau~keurigheid
te leiden. De fermule hierveer, luidt :
2S _
(

N1

N

N )

-

1
lit

N

(

2S K 2
)

2S~v
+(

2
)

+(

(

2S N - 1

) af

N

2S lt

2
)

Lt

K

C131J.
In hoefdstuk 'i.5 van het verslag zijn stabiliteitsmetingen
beschreven. Hierin is een schatting veer SKgemaakt.
De geschatte ~aarde veer SKis : 3 telpulsen van ~/'i00.
De gemiddelde gelflengte, die de HP 5500c laserhead,
beherende biJ het HP 552Ga lasermeetsysteem, uitzendt,
is vergeleken met een zeer stabiele HeNs-laser. De
stabilisatie van deze stabiele laser berust ep abserptie
van verzadigde Jediumdamp (lit.2).
Een resultaat van die vergelijking is een stabiliteit van
de ~emiddelde golrlengte van de 5S00c laserhead binnen
10- C~mJ. Deze waarde werdt ais 2S~v-waarde gebruikt.
Slt: De werkzame, mementane lengte van de refractometerbuis,
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Lt, werdt in bijlage
Lt - Le • ( 1 ....

ex.

berekend met fermule 130

~.1

dT ).

Hieruit is af te leiden veer de waarde van SLt :
2SLt. -

Vcl

+ "'. dTJ 2. (2S

LO

l2 +

(CX.

LO~

•

(2SdT~
2

.... (Le • dT) •

2'
(2~)

(132J.

2SLo : Le is met behulp van can 3D-meetmachine bepaald.
Een schatting veer de 2SLo-waarde hiervan is : 5 C~mJ.
Naast deze onnauwkeurigheid in de lengtebepaling, kunnen
oek afwiJkingen in de lengte ontstaan deor de uitlijning.
De bundelassen 1iggen dan niet evenwijdig met de kanaalassen in het refractometerblok. Ervan uitgaande, dat de
bundels de kanaalwanden niet raken, kan hierdeor maximaal
een extra weglengte van ~.9 C~mJ ontstaan.
De totale 2SLo-waarde, bepaald uit de sem van de kwadraten
van deze 2S-onnauwkeurigheden, is 7 rpmJ.
2SdT : De term "dT" stelt het temperatuurverschil voer,
tussen de mementane blektemperatuurT, en de bloktemperatuur tijdens de bepaling van Lo : 10.
Temperatuur T wordt bepaald met aen kcmbinatie van aen
Ptl00-weerstandsthermemetar an een meetbrug, die beschreven werdt in biJlage 10. De 25r-waarde, bepaald in aen
iJkprecedure, is 0.025CKJ.
De 2S -waarde voer te werdt geschat op 0.05 (KJ.
To
Da totale 2SdT-waarde, bepaald uit de som van de kwadraten van de arzonderlijke 2S-onnauwkeurigheden, is :
O.OSL:!: CKJ.
2S~: Hiervoer wordt de afrendingsrout in de opgegeven
waarde yoor ~ gebruikt. De 2S~-waarde is dan
0.5*10- 0 (1/KJ.

Gebruik makende van formule 132, de getalwaarden
- dT C maximug ) : 2.1 (KJ,
~: 2.L:!:*10(l/KJ,
- Lo : L:!:10.07~ (mmJ,
en de diverse 2S-waarden, is berakend
2S -waarda : 7.1 (pmJ.
Lt
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v~~r

de totala

..

Invloed van een niet volledig vacuum in de referentiekanalen.
TiJdens metingen wordt de maximum waarde van de luchtdruk in
de referentiekanalen geschat op 3 CPaJ. Om een afschatting te
kunnen maken van de invloed op de brekingsindexbepaling, is met
de refractometer de volgende meting uitgevoerd.
In het lagedrukgebied, van 5 tot 650 Pa, is het verband gemeten
tussen de druk en het aantal telpulsen K in A/qOO.
TiJdens de uitvoering van de meting werd'het samplekanaal van
de refractometer, vanaf een druk van 5 Pa, langzaam belucht tot
650 Pa (gemeten met een Pirani vacuum-meter). Uervolgens werd
de ingelekte lucht weer langzaam uit het samplekanaal gepompt.
BiJ een aantal drukwaarden is de tel stand van het lasermeetsysteem: K geregistreerd. Deze waarden ziJn weergegeven in
figuur 103.
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~o

K--~/400

Uerband tussen de luchtdruk en de telstand K in A/qOO.

Als het verband tussen de luchtdruk p en telstand K lineair
verondersteld wordt, is uit figuur 103 de richtingscoefficient
te bepalen. In dit lagedrukgabied wordt ( dp / dK ) geschat op
3 Pascal per telpuls K van X/qOO.
Een druk van 3 Pa. in de referentiekanalen veroorzaakt een
extra onnauwkeurigheidswaarde : 2S - 1 c* A/qOO),

K
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De drukverlaging door de stroming van de lucht in het samplekanaal.
Uit de wet van Bernouilli (lit.7) is af te leiden, dat het
verband tussen de drukverlaging "dp" en de stroomsnelheid van
de lucht "v" te schriJven is, als :
dp - 0.5 Hierin is

"P"

P-

2

C133J.

v

de dichtheid van de lucht.

Uit de volumestroom van de lucht door het samplekanaal,en de
afmetingen van dit kanaal ,is de gemiddelde luchtsnelheid te
berekenen. Een volumestroom van de lucht van 1 liter per
minuut'2komt overeen met een gemiddelde luchtsnelheid van
3.7*10- [m/sJ.
De met formule 133 berekende drukverlaging, die hierdoor ontstaat, is : 0.9*10-4 CPaJ. In biJlage 10 wordt berekend, dat
10 CPaJ een onnauwkeurigheid in de brekingsindex veroorzaakt
van 2.9* 10-8 . Het effect van de drukverlaging, ten gevolge
van de luchtstroming, is verwaarloosbaar.

De invloedvan de temperatuur van de . in het samplekanaal
stromende lucht op de brekingsindexbepaling.
In bijlage B.2 wordt het effect van deze invloed op de
brekingsindexbepaling berekend. Het effect geeft een extra
2SK-onnauwkeurigheidswaarde van ~.1 telpulsen van X/~OO.
De totale 2S -waarde

K

ten gevolge van :

- de stabiliteit van de refractometer,
- da vacuumdruk van 3 CPaJ,
- de invload van de instromende lucht op
een optisch vanster
is bepaald uit de som van de kwadraten van de afzonderliJke
Daze waarde is 5.2 pulsen van

2S~nauwkeurigheidswaardan.

A/~OO.

Gebruik makend van formula 131
-

en de getalwaarden

N ~ 1. 00027 " ,
/
C N - 1 ) ~ 2. 7-10-" ,
1< ~ 70000,
AV - 0.632991~ (pmJ,

Lt

~

~10,07~

CmmJ,

is berekend voor (

2S _
N1
N
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)

De invloeden op dit totaal
arzonderliJk ziJn:

van de diverse ractoren

- I nstabi 1 i tei t van de rerractometar : 1.1*10-8 .
- Onnauwkeurigheid van de vacuumgolrlengte : ~*1041
n
in de lengte I..t : ~. 6..*10-9 .
- Druk in de rererentiekanalen : 3.8*10-9 .
- I..uchtsnelheid in het samplekanaal
0
- Temperatuurinvloed op een venster
1.6*10. 8 .

5.2 De USI..-rerractometer.
De ractoren, die de nauwkeurigheid van dit apparaat bepalen,
zijn geliJk aan die van de TUE-rerractometer. In de brekingsindexbepaling met de USI..-rerractometer wordt uitgegaan van
dezelrde rormule, welke gebruikt is voor de TUE-rerractometer
rormula 12~. De nauwkeurigheidsanalyse is analoog.
2S

In plaats van de (

K )-waarde voor de stabiliteit van de TUE-

K

rerractometer, wordt een andere relatieve nauwkeurigheidsterm
ingavoerd. De oo~zaak is de weergave door het lasermeetsysteem,
van C N - 1 )*10 , in plaats van K. De relatieve onnauwkeurigheid in de weergegeven waarde wordt beschravan met :
2S{ (N-l )*10 4 )
{CN-1 )*10 4}
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Stabiliteit van de USI..-rerractometar.
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De waarde hiervan is bepaald uit registraties van de stabiliteit van de rerractometer. Een voorbeeld van een stabiliteitsregistatie is argebeeld in figuur 10~.
Met behulp van deze stabiliteitsregis~raties is een schatting
gemaakt v~~r 2S{CN - 1)*10 4 } : 25*10- 5 .
De 2S AV -waarde wordt verondersteld voor beide lasermeetsystemen
gelijk te zijn : 10-7 (~mJ.
De maximale toename van de weglengte in het rerractometerblok
is voor deze rerractometer groter. Dit wordt veroorzaakt door
een kleinere bloklengte en een kleinere bundeldiameter.
Naast de 5 (/-1m] onnauwkeurigheid in de bloklengtebepaling,
kan hierdoer een extra weglengte van l~.S (pmJ ontstaan.
De totale 2SLt-waarde wordt dan lS.~ C~m].
De druk in de rererentiekanalen wordt verondersteld dezelrde
relatieve ennauwkeu~igheid in de brekingsindex te veroorzaken
als in de rUE-rerractometer : 3.8*10~.
Veer de invleed van het eptische venster, aan de inlaatziJde
van het samplekanaal, werdt dezelrde verenderstelling gemaakt.
De invloed vearoorzaakt een relatieve ennauwkeurigheid in N
van : 1. 6*lCT .
Gebruik makend van de velgende getalwaarden
- ( N - 1 )*10 4 .:::::: 2.7
- Lt ~ 309.9~0 CmmJ,
2SN-1

wordt de (-----)-waarde geschat ep 3.2*10
N
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BiJlage 6.
Bundelverloop biJ een hoekverandering van arbuigprisma.

~a

van het

In dit gedeeite wordt barekend, hoe de richtingan van de op
de detector terugkarende bundeis arhangan van de hoekinstelling
- <p a van het arbuigprisma. Voor deze berekening is een gunstig
assenkruis gekozen. Dit rechtsdraaiend X'Y'Z'-assenstelsel
wordt gederinieerd volgens riguur 106.
In de berekeningen worden aIleen richtingsveranderingen
beschouwd, omdat die het meeste errect hebben op de registratie
van het lasermeetsysteem.
Het arbuigprisma wordt tijdens
een hoekinstelling - ~a in het
oorspronkeliJke assenkruis
geroteerd om de Y'-as in het
volgens rig.106 gederinieerde
assenkruis.
De beschouwing gaat uit van de
situatie, dat de bundels evenwijdig lopen (0/De normaal van het arbuigvIak
van het arbuigprisma heert dan
I
ais
richtingsvector (1,0,0).
Yas
Door rotatie over een hoek
om de Y'-as verandert deze vector in ( cos(o/), 0, -sin(~) ).
Fig.106 : Arbuigprisma met
Arbuiging van een bundel door
derinitie assenkruis.
het arbuigprisma, is te modelleren ais een liJnspiegeling
van de richtingsvector van de bundel om de normaal van het
arbuigvlak. Een spiegeling is een lineaire arbeelding. Uit het
beeld van 3 onarhankeliJke vectoren is de matrix te bepalen.
Drie onarhankeliJke vectoren met spiegelbeelden om de normaal
ziJn:

° ).

(

cos('!') ,

(

0, 1

, -sin('f)

)

--+-

C

--:)r.

(

~

(

, -sin(1')

)

.

°
°
0, -1,
° , cosC<;»
°, -cos(f)
C sinCCfn
°
°
Met behulp van het schoonveegprocede kan hieruit de matrix MA
,

)

)

I

COS(<P) ,

).

-sinC~)

I

).

van deze arbeelding berekend worden.
cos(
MA

-

2<f> )

°
-sine 2cp )

°

-1

°
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-sine 2

q> )

°
-cos( 2 <f

C13Y:J.

)

J

De op het afbuigvlak aankomende bundels wOLden voorgesteld
door hun Lichtingsvectoren :
C 1, -1,

a )

en C 1, 1,

a ).

De LichtingsveLandeLingen in het systeem zullen VOOL beide
bundels beLekend worden.

Ad ( 1, -1, 0 ).
Het spiegelbeeld van deze vector is met matrix MA berekend. De
beLekende LichtingsvectoL is : C cosC 2 q> ), 1, -s1n( 2<P) ).
Na Leflectie op de triplespiegel heeft de op de detectoL
teLugkeLende bundel de Lichtingsvector :
( -cos C 2

<f ),

-1, sine 2'f') ).

Gebruik makend van de eeLste-oLde-benaderingen voor cose
en sine 2f) :

2~

)

COse 20/)
sine 2 ~ )

2q> ).

wordt deze vector

Om een indLuk te kriJgsn, hoe de Lichting van de bundel is
veLandeLd ten opzichte van de oorspronkeliJks bundel C~- 0),
is de LichtingsvectoL in 2 aanzichten getekend in figuuL 107.
De richting van de oOLspronkeliJke bundel is C -1, -1, a ).

I

Yas
I

"""Yas

x'es

Fig.l07

R1chtingsverandering van de Lererentiebundsl
ten gevolge van sen hoekverdraaiing f van het
arbuigprisma om de Y'-as.

De Lichtingsveranderingen ten gevolge van hosk

r

ziJn

- in het X'Y'-vlak
If'" '1'2 ,
- loodrecht op het X'Y'-vlak
HisrbiJ is gebruik gemaakt van de eerste-oLde-benadeLingen
vOOL de cosinus en sinus, en het reit dat ~ klein is.
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Ad ( 1,

1, 0).

Het spiegeibeeid van deze vector in het afbuigbuigprisma is :
( cos ( 2 lP ) -1, -s i n ( 2 q»
).
Deze vector wordt vervolgens nog gespiegeld in het polarisatieprisma, De spiegelmatrix MB, die de spiegeling in het polarisatievlak beschrijft, is :
I

MB

-

1

a

a

a

-1

a

a

a

-1

(135J.

De met deze matrix berekende richtingsvector van de op de
detector terugkerende bundel is :
( -cos( 2

<p ),

-1, -sine 2

<Tn ).

Een eerste orde benadering voor deze vector is
( -1 + 2

f'2

-1,

-2

f ).

Gebruik makend van de hoeken ~ en ~ uit figuur 107, zijn de
hoekveranderingen van deze vector ais voIgt te beschrijven :

'f' - cp2

en

De eerste is gelijk -, en de tweede tegengesteld aan de hoeken, die optreden bij de referentiebundel.
Het totale effect op de 2 bundels wordt beschouwd aan de hand
van het oorspronkelijke coordinatenstelsel, gedefinieerd in
paragraaf ~.3 van het verslag (zie figuur lOS).
Doerdat be~de bundels over een
hoek 4' z .. f em de 2-as zijn
gedraaid, kemen de bundels niet
loodrecht op de detector aan.
Deze niet loedrechte inval
veroorzaakt een faseverschuiving
over het detectieoppervlak, maar
dit heeft geen gevelgen veor de
registratie. Er treedt geen faseverschuiving tussen de bundels op.
De hoek 'P 2 is zo klein, dat de invloed te verwaarlozen is.
Een faseverschuiving tussen de
bundels wordt veroorzaakt door de
hoek 2~y ( index W : rotatie om de
V-as ), De hoek 2vy is geliJk aan
2v2'f ~ 2.82* <p •
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Zos

Fig.10S : Hoekvaranderingen
van de bundels, ten gavolge
van een installingsverandering van cp a ,

De hoekverandering ten gevolge van aen hoek ~, walke optreedt
tussen de bundels op de detector, is voer de installing van ~a
een ractor ~ kleiner, dan die v~~r O/Z.

BiJlage 7.
De detectie in de laserinterrerometer.
De detector, het deel van het systeem dat de rrekwenties van
de terugkerende bundels verwerkt, is opgebouwd uit 3 componenten. Dit zijn :
- een lineaire polarisator,
- aen convargarenda lans,
- an aen rotodiode.
Een lineaira polarisator laat slechts licht door met aen
bepaalda polarisatiarichting, de ndoorlaatrichtingn.
Van licht met aen andere polarisatiarichting wordt een gedeelta
doorgalaten, dat evanradig is met de cosinus van de hoek tussen
polarisatierichting en doorlaatrichting. Hierbij verandert zowel
de intensiteit als de polarisatierichting van het licht.
In de datector is een polarisator zodanig ingebouwd, dat de
doorlaatrichting aen hoek van ~S graden maakt met zowel de horizontala als vertikale polarisatierichting van de 2 terugkerende
lichtbundels. Na de polarisator is de intensiteit van beide
bundels met een ractor 0.5* ~argenomen, en hebben ze eenzelrde
polarisatiarichting gekragan. De bundals interfereren dan mat
alkaar. Dit C nagenoeg evenwijdige,) interrererende Licht wordt
met een lens geconvergeerd. In het brand punt van de lens is een
rotodioda opgesteld, die de intensiteit van het interfererende
licht omzet in een stroomsterkte. De verwerking van de stroomsterkte valt buiten de detector en wordt hier verder niet
beschouwd.
De rotodiode registreert de intensiteit van het interrererende
licht en veranderingen daarin. Die intensiteit is de integraal
van de lichtintensiteit, die op de convergerende lens valt.
Hat frekwentieverschil van de terugkerende bundels veroorzaakt
in de tijd een sinusvormig intensiteitsverioop van het interferentiepatroon.
Dit intensiteitsverloop moat nzichtbaar" zijn
voor de rotodiode. De zichtbaarheid "V" is door Michelson ais
voIgt gedefinieerd :
Imax -

Imin

V -

Imax + Imin

(136J.

• 100~

Hierin is V de zichtbaarheid in procenten.
Imin en Imax zijn de minimale en maximale intensiteit van het
interferentiepatrcon.
Ais de tarugkerende bundels evenwijdig lopen, is de zichtbaarheid maximaal. Door een andere inval van de bundels op het
lensoppervlak onstaat over dit oppervlak een geometrische
raseverschuiving. De faseverschuiving kan 2 oorzaken hebben
1 : De bundels maken aen hoek met elkaar.
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De bundels hebben dezelfde richting, maar maken een
heek met de as van de lens.

De faseverschuiving, vereerzaakt deer niet leedrechte inval
Ceerzaak 2), varieert met de frekwentia van het laserlicht
(10 15 Hz), Daze frekwentia is te greet em de detectie te belnvleeden.
Oerzaak 1 vermindert de zichtbaarheid. Daarnaast treedt er
een faseverschuiving tussen de bundels ep, waardeer eek de
registratie beinvleed werdt.
In het velgende gedeelte werdt een medel beschreven, waarmee
de zichtbaarheid als functie van de faseverschuiving ever het
lenseppervlak berekend is. Met deze functie is de invleed van
beide eerzaken ep het detectiesysteem te veerspellen,
Onder andere is met die functie
U-QS
en enkele systeemgegevens de
grensheek te berekenen, waarbiJ
het systeem neg cerrect bliJft
runctieneren.
Het medel.
Het lenseppervlak werdt vlak
verendersteld.
De bundels werden gemedelleerd
als circels met straal 1, die
elkaar velledig everlappen.
De geemetrische raseverschuiving
werdt verendersteld gericht te
zijn langs de X-as CZie fig.10S).
Ueer x E C -1 , 1 J werdt de
intensiteit I als runctie van
a, f en x beschreven deer :
ICa,r,x) Ie

*

C 1 + ces ( ( a

*

- - i - - - - ' - X·

I
x + f)

* 1t)

J

05

Q :: '1
..J..-~~"""-\...............y..w....L...L.-J,;;~u..J..J""'"I

f:: O.

C137J .
I
. Q:: O.S
Met a werdt aangegeven de greette
.L..........~J..U..~..J..,.I.J..Jf-l--u...J...J...J....J....I.J..-=-t f:: O.
van de geemetrische faseverschuiving in aantal malen de gelflengte,
die aanwezig is in het gebied van
!
x - 0 tet x .. 1.
Met de racter f kan het gelfpatreen
ever de X-as verscheven werden.
Fig.10S :
Ueer een bepaalde a, is het verschil in f tussen Imax en Imin
Definitie van het assengeliJk aan 1.
stelsel t.b.v. de integraIn Y-richting bliJft de intansiteit
tie van de intensitait
kenstant.
ever het circeloppervlak.

Ueerbeelden van intansiteitspatrenen veer ankale waarden van
a en f zijn weergegeven in fig. lOS.
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lex) wordt geintegreerd over een halve circel, en vermenigvuldigd met 2. Het aantal integratiestappen is ~O.
Als oppervlakte-element is gebruikt
dA "" V 1 - x2'

*

dx

[138J.

De integraal over het hele cirkeloppervlak Itotaal wordt dan
Itotaal

j-

=0

1 + cos ( a

dA - 2

1--20

A

*n*

x + f

* Tt)

}

*

met x - 0.025 + 0.05

V1
*

-

xi /

(139J.

i

Deze integraal is uitgerekend voor waarden van f van 0 tot 2,
oplopend met 0.25, en waarden van a van 0 tot ~, oplopend
met 0.1 . Voor 10 - 1, is het resultaat van deze berekeningen
uitgezet in figuur 110. Voor a - 0 is Imax geliJk aan 2 * n
en Imin geliJk aan O.
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Intensiteit en zichtbaarheid als functie van de
faseverschuiving over het detectieoppervlak.

In deze figuur bliJkt het maximale intensiteitsverschil op
te treden voor f - a en f - 1.
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Het HP SS26a detectiesysteem functioneert nog biJ een
zichtbaarheidspercentage van 20 %.
In figuur 110 is af te lezen, dat de faseverschuiving over het
detectieoppervlak dan kleiner moet zijn dan 2 maal de golflengte. De bundeldiameter is 8 CmmJ, en de golflengte
0.632 .. C~mJ. Wil het systeem correct bliJven functioneren~ dan
mag de hoek tussen de bundels niet groter ziJn dan 1.6*lrr J
radialen of 32.5 boogseconden.
In de refractometer is door verliezen in het optlsche systeem
een maximale zichtbaarheid van 70 % te behalen. Uerondersteld
wordt, dat dit maximum optreedt voor evenwijdige bundels
( a - 0 ). Het biJ 70 % optredende intensiteitsverschil is ~.S3
eenheden. Als aangenomen wordt, dat de bundels dan evenwiJdig
ziJn, bliJft figuur 110 geliJkvormig, met andere schaalwaarden
langs de V-as.
Het systeem detecteert zonder verliezen correct biJ een minimale zichtbaarheid van 20 % C intensiteitsverschil 1.2~
eenheden ). Rekening houdende met bovengenoemd zichtbaarheidsverlies, wordt deze grens v~~r de refractometer 27 %.
BiJ een maximale faseverschuiving van 1.8 maal de golflengte
bliJft het systeem nog correct functioneren.
Oit komt overeen met een maximale hoek tussen de bundels van
29.25 boogseconden. Het hele zichtbaarheidsgebied ligt dan
binnen 58.5 boogseconden. Omgerekend naar een rotatia om da
2-as van het afbuigprisma, komt dit overeen met aen verdraaiing
van de biJbehorende instelschroef van 7.5 graden.
Uit metingen is gebleken, dat voor daze instelling 8± 1 graden
nodig is. Oit model blijkt dus goed met de praktijk overeen te
komen.

BIJLAGE 8. Invloeden van de temperatuur op de rerractometer.
8.1 Invloed van temperatuurvariaties van een optisch venster.
In de vacuumsituatie wordt de temperatuur van een venster
bepaald door de temperaturen van het rerractometerblok en de
omgevingslucht. De gemiddelde temperaturen van het venster
voor het samplekanaal en de rarerentiekanalen ziJn ongaveer
geliJk en redeliJk constant. Deze situatie is weergageven in
het linkardeel van riguur 111.
De venstertemperatuur voor een rererentiekanaal "Twr" wordt
tiJdens het inlekken in - en hat stromen van Lucht door het
samplakanaal ten gevolge van hat grote contactopparvlak mat
het aluminium blok nauweliJks beinvloed.
De venstertemperatuur voor het samplekanaal kan door de koude
inleklucht en temparatuurvariaties van de stromende Lucht in
dit kanaal varieren. Uerondersteld wordt, dat de temperatuur
van de Lucht langs het venster in het samplekanaal "T2" niet
meer varieert dan % 0.1 CKJ. Deze situatie is weergegeven in
het rechterdeel van riguur 111. De invloed van deze temparatuurvariatie op de brakingsindexbepaling wordt in het volgande
modal berekend.

I

i

T1

I

Twr

I

I

\

T2-+

------I

\

\

\

CD

(2l

\

CD

(

Tw1

\

\

,
Tw2

T2

\
1

i

+0.1 K

\

T1

T2

\

T1
-OJ K

Fig.111 : Uoorbaeld van een temparatuurverloop rondom een
optisch venstar in de vacuumsituatie Clinks) en de situatie
van een belucht samplekanaal Crechts).
Berekening van de gemiddelde temperatuurverandering van aen
kwartsvenster, ten gavolge van een eenziJdige temperatuurvarandaring van + 0.1 CKJ.
In dit gedeelte wordt aen model beschreven, waarmee de warmte-
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everdracht berekend wordt van de lucht in het samplekanaal,
het optische venster en de emgevingslucht. Een mogeliJk
temperatuurverleop in en om het kwartsvenster is weergegeven
in het rechterdeel van figuur 111.
Hierin is Il de temperatuur van medium 1 : de omgevingslucht.
Deze temperatuur wordt, i.v.m. de isolatie, constant verondersteld.
Temperatuur T2 staat veor de temperatuur van medium 2 ;
de Iucht die langs het eptische venster door het samplekanaal
stroomt.

Iwl en Tw2 ziJn de temperaturen van de wand van het kwarts
venster Iangs medium 1 en medium 2.
Om de invioed van een temperatuurvariatie van medium 2 op het
venster te kunnen bepaIen, wordt uitgegaan van een temperatuurverschil tussen medium 1 en 2 van + en - 0.1 CKJ.
De warmteeverdracht tussen de wand en de omgevingslucht
(medium 1), wordt gemodelleerd ais vriJe convectie langs een
vartikale, viakke wand.
De warmteoverdracht tussen de wand en de stromende lucht in
het samplekanaal (medium 2), wordt gemodelleerd ais gedwongen
convectie langs een vlakke wand.
In het volgende gedeelte wordt de verhoging van de gemiddelda
wandtemperatuur berakand, als T2 verhoogd wordt van Tl naar
Il + 0.1 [KJ.
De barekaningan ziJn uitgevoard mat formulas en materiaalaigenschappen uit lit.7 .
Barekening :
De warmte Q, die door de wand getransperteerd wordt, kan
beschrevan worden met
Q -

Cl~OJ.

k • A • ( I2 - Il )

Hierin is :

- A
- k

het oppervlak, waardoor het warmtetransport plaatsvindt.
aen maat voor de warmtedoorgang.

In stationaire toestand geldt voor Q :

a 1 • A • ( Twl - Tl )
- ~ 2 • A • C T2 - Iw2 )
- A • ( Tw2 - Twl ) •
~/ 0

Q -

Met
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Cl~lJ.

- ex
-

1 : de

0<. 2

wa~mteove~gangscoefficient

tt

- D

van medium 1 naar wand 1.
.J
2
2.
It

de wanddikte.
de warmtegeleidingscoefficiant van het

- X

Uit de

fo~mules

lLfO en lql voIgt

1
1
D
--- - --- + --- +

0<1

k

voo~

U

wandmate~iaal.

k :

1

ClLf2J.
0(2

Als 0( 1 en 0< 2 bekend ziJn, kan met D,)..
en formule lLf2
k berekend worden.
Als k bekend is, kunnen met de fo~mules lLfO en lLfl de tempe~a
turen Tw1, Tw2 en de gemiddelde wandtemperatuur bepaald wo~den.

Be~ekening

van

0( 1.

Een benaderingsformule voor de gemiddelde waarde van~ voo~
vriJe laminaire convectie langs een ve~tikale wand met hoogte
"L" is
dT 1/4
CIQ3J.
0( 1.35 * C- )
L

Hierin is dT het temperatuu~ve~schil tussen de wand en het
medium, in dit geval C Twl - T1 ).
Met formule 1Lf3
L - 22* 10- 3 CmJ
voIgt : ()(' 1 - 1.8 CWlm2 KJ.
dT - 0.07 CKJ C na optimalisatie )
Berekening van
HierbiJ wo~dt
en Prandtl.

0(

2.

geb~uik

gemaakt van de getallen van Reynolds

Gebruik makend van de waarden voor :
de dichtheid v~~r Lucht: 1.29 Ckg/m 3 J,
viscositeit van lucht : 17.1*10-6 CPa sJ,
diameter samplekanaal : 22~ 10-3 CmJ,
en luchtsnelheid
3. 7*10 -~ Cm/sJ
voIgt voor de waarde van het getal van Reynolds: 61.Lf
Het getal van Reynolds is Kleiner dan 2LfOO. De stroming is
laminair.
Gebruik makende van de waarden

v~~r

:

de soorteli J ke warmte, biJ constante druk,
van lucht : 10 3 CJ/kgKJ,
warmtegeleidingscoecficiant van Lucht : 2Lf*10-3 CWlmKJ,
viscositeit van lucht : 17.1*la6 CPa sJ
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velgt veer de waarde van het getal van Prandti : 0.71
Veer laminaire, gedwengen cenvectie geldt veor de gemiddeide
waarde van het getal van Nusselt
0.5
Nu - 0.S61f • Re

0.33

ClIfIfJ.

• Pr

Uit de gemiddeide waarde van het getal van NusseIt, is de
gemiddeide waarde van ~ 2 te berekenen volgens :
C(

2 - Nu·

ClIfSJ.

AI L

-3

Met de lengte L ~a~ het ~ar~te~isselend eppervIak: 22~10
emJ,
en de warmtegele~d~ngsceefr~cient van lucht
: 21f*10
[WlmKJ
voIgt veor de waarde van

0(

2 : 5.1 ClIJ/m 2 KJ.

Gebruik makenda van de waarden voer :
0( 1 en
D< 2,
de dikta van hat venstar D : 8*10-3 emJ,
de warmtagelaidingscearricient veor kwarts
en rermula Ilf2,

0.22 [lIJ/mKJ,

voIgt voer de waarde van k : 1.27 [lIJ/m 2KJ.
Mat ( T2 - Tl ) - 0.1 eXJ an de formules lifO en Ilf1 zijn
waarden veer Twl en Tw2 te berekenen :

Tw1 - T1
Tw2 - T1

+
+

0.07 eXJ,
0.075 [XJ.

De gemiddalde venstertamperatuur is dan

T1 + 0.073 eXJ.

Veer een variatie van T2 met 0.1 eXJ rondem Tl varisert de
gemiddelde wandtemperatuur van het kwarts venster volgens
dit model met % 0.073 [XJ.
Ais de snelheid van de lucht in het samplekanaal verminderd
wordt, daalt de gemiddeide wandtemperatuur van het venster.
Ais ondergrens veor de gemiddeide wandtemperatuur geldt de
waarde, die eptreedt bij vrije convectie in het sampiekanaal
0.05 [KJ.

8.2 Invleed op de brekingsindexbepaling, van een plaatselijke
temperatuurvariatie van het eptische venstar van + 0.073 eXJ.
De temperatuurvariatie heert op het venster een 2-tal gevolgen
- de dikte D verandert met een factor dO,
- de brekingsindex N van het kwarts verandert met dN.
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Uitgaande van lineaire uitzetting, is het verband tussen D en
dD :
dD - D *

0(

C1LJ:EJ.

* dT

De optische weglengte door het venster in aantal malen ~/LJ:OO ,
de ractor K, is:

D

* N

K Met ~v

* LJ:OO

C1LJ:7J.

de vacuumgolrlengte van het licht
passeert.

dat het venster

Uit rormule lLJ:7 is de verandering van de optische weglengte

dK ten gevolge van veranderingen in D en N te bepalen.
De rormule luidt
dD

dK - K • C

dN
+ -)

D

C1LJ:S].

N

Met dN - C aN I aT ) * dT, rormule iLJ:S, en diverse getalwaarden is dK te berekenen.
De getalwaarden ziJn :
-

lineair~ uitzettingscoerricient ~ van kwarts
0.7*lcr
C1IK) Clit.7),
C dN I ~T ) voor kwarts en v - O.S .. (jAmJ
10- 5 (11K]
( bron : glastechnische dienst TUE ),
Brekingsindex N van k~arts voor rood licht
1.SLJ: Clit.7),
vensterdikte D : S*10Cm] ,
vacuumgolrlengte ~v : 0.S32 C~mJ,
dT : ± 0.073 EKJ.

De door de temperatuurvariatie veroorzaakte verandering van
optische weglengte dK is + LJ:.1 telpulsen van ~/LJ:OO.
De hieruit volgende onnauwkeurigheid i~de bepaling van de
brekingsindex is : ( dN IN) = 1.S*10- .

8.3 Berekening van de verandering van de hoekinstelling van
het arbuigprisma door een stiJging van de materiaaltemperatuur
met een graad Kelvin.
Twee instelmechanismen verbinden het arbuigprisma met het
aluminium voetstuk. Dit zijn :
- De slede, waarmee de arstand tussen meet- en rererentiebundel in te stellen is.
- Het Justagemechanisme voor de hoekinstellingen van het
arbuigvlak van het arbuigprisma.
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Een temperatuurverandering van elk van beide prisma's kan de
stand van het afbuigvlak veranderen. Hoe groot de hoekveranderingen als gevolg van een temperatuurstijging van het materiaal
ziJn, en welke invloed ze hebben op het lasermeetsysteem zal in
het volgende gedeelte worden bepaald.
De mechanismen worden verondersteld een homogene temperatuursprong van 1 CKJ te ondergaan. De uitzetting is lineair.
De lineaire uitzettingscoefficienten zijn
voor aluminium
voor staal

2. if*10- S [1/KJ,
1.2*10-5 C1/KJ

(lit.7l.

De slede.
De slede bestaat uit een grondplaat, die op het voetstuk is
bevestigd, en een beweegbaar gedeelte, nde slede n Cfig.112l.
De slede ligt op 3 kogels, die
op hun beurt weer op de grondplaat rusten. Twee kogels liggen
36
in een U-groef, de derde is vlak
opgelegd.
2
Uerondersteld wordt, dat de slede
door een temperatuurverhoging
20
uitsluitand kan roteren om de
kogels in de U-groef.
1
De kogels zijn van staal.
De slede en de grondplaat zijn
van aluminium.
Fig.112 : de slede.
De uitzetting dL, ten gevolge
van ean temperatuurverhoging
van 1 EKJ, wordt berekand
volgens:
dL - Lstaal

*

1. Grondplaat.
2. Slede.

CCstaal + Laluminium

* O(aluminium

[1,,*9J.

Hierin ziJn Lstaal en Laluminium de materiaalafstanden door
het staal en het aluminium.
De hoekverdraaiing cp x van het bovenvlak van de slede, ten
gevolge van de temperatuurverhoging, is te berekenen met de
volgende formule
dLeA) - dL(B)

q>x -

[150J.

IABI

Met IABI als arstand tussen de punten A en B (harten van de
kogelsl, gemeten langs het bovenvlak (36 CmmJ in rig.112).
Met deze formule en de armeti ngen van de slede is
De waarde van cp x is : ,,*.7*10-7 radialen.
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'f' x

berekend.

Het Justagemechanisme.
Dit mechanisme is op het bovenvlak van de slede bevestigd.
Een hoekve~d~aaiing van dit bovenvlak ~esultee~t in een
hoekve~d~aaiing van het gehele mechanisme en het afbuigp~isma.
Het Justagemechanisme is opgebouwd uit 2 nagenoeg identieke
hoekinstalgedaelten. Elk van beide instellingan kan gemodellaa~d wo~den in een ribbandiagram, zoals wea~gegavan in
figuu~ 113.
Een ve~bindingslijn tussen twae knooppuntan, aen ~ib, stelt
een ondardeel v~~r. Naast elke ~ib staat de we~kzame lengte
en het mate~iaal van dat onderdeel.
Tussen de punten A en C liggen de bevestigingspunten van dit
mechanisme op de slede. Ue~onde~steld wo~dt, dat in de punten
A, C en E de uitzettingen aang~ijpen.

H

F

15

AL'2S
5T 3.5

8

55

.

5T 25

5

0
AL 35

G

5T i 7

t

AL 114.5

C

A

I

AL 10.5

J

AL 6

~

!.

E

Fig.113 : Ribbendiagram van een hoekinstellingsmechanisme
van het afbuigprisma.
: Knooppunt.
: Rib.
Uit figuur 113 is af te leiden, dat

f-

r te berekenen

is volgens

C dLeS) - dLeH) } / ISHI
IDGI

dLCH) - dLeD) +

- C dLCF) -dLeD) } + dLC IGHI )

C1S1J.

10Ft

Met de formules en de afmetingen in het ribfendiagram is
te berekenen. De waarde van f is : 6 .1-10- ~adialen.
Totale effect op het afbuigvlak van het afbuigprisma.
De totale hoekverdraaiing is een combinatie van de
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hoek~

hoekverdraaiingen ~a, ~b en ~z ( zie figuur 11q ).
Het hierin gebruik~e AB2-assenstelsel is gedefinieerd in
paragraaf q.q van dit verslag.
Hoekverdraaingen van het afbuigvlak ten gevolge van
- de hoekverdrfaiing van de slede :
<pa - -0.5~
cpb 0.5~

* <px ..

* Cf'x"

-3.3*10-7 rad.
3.3*10-7 rad.

- de hoekverdraaiingen van het Justagemechanisme
1>a .. q> - 6.1*10- 7 rad.
cpz - Cf' - 6.1*10-7 r-ad.

Zos

•!1'b

~1

\ I,

'zJ[====::====4====-~~~----~--___

AOS

/
Fig.l1q

Hoekverdraaiingen van het afbuigvlak van het
afbuigprisma.

In totaa!

<fa - 2.8*10- 7 rad.
cp b - 3.3*10- 7 rad.
<p z - 6. 1*10-7 rad.

Effectsn op de bundels en het lasermeetsysteem.
~b is een rotatie om de normaal van het afbuigvlak.
Dsze rotatie heeft geen effect op de bundelgangen, en dus ook
niet op het meetsysteem.

Ten gevolge van

~a

vsrandsrt de hosk tusssn de bundels

7.8*10- 7 radialen (ovsrbrengingsverhouding 2.81, zis par. q.q).
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Ten gevolge van O/Z verandert de hoek tussen de bundels :
21i. 'i-10-7 radialen.
De hoekver-ander-ingen van

0/ a

en

r

z staan loodr-echt op elkaar-.

De gemiddelde raseverschuiving tussen de bundels over- het
detectieapper-vlak, in aantal malen de golflengte ~/1i00 :"dX",
is te ber-ekenen met
dK -

'P -

L

2 -

~

- 'i00

(152J.

Hierin is L de diameter- van het detectieepper-vlak.
Deze rormule is uit een eenvoudige geometrie-beschouwing af
te leiden.
Voar

'P - <p z - 21i .1i-10-7 rad.
L ~ -

Veor-

cp a

8 (mmJ,
0.632 .. C~mJ, is dK : 6 pulsen van ~/1i00.

is dK : 2 pulsen van )../1i00.

Rekening houdende met het feit, dat de 2 heekverdr-aaiingen
van de bundels t. g. v. !p a en cpz in 2 verschillende vlakken
wer-ken, is de invleed op het meetsysteem van 1 graad temperatuur-verhoging van de instelmechanismen niet meer- dan 7 pulsen
van ~ lIiOO.
,
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Bijlage 9. Toelichting op het doorspoelen van het samplekanaal met omgevingslucht.
TiJdens het inlaten van lucht in het samplekanaal neemt de
druk in dit kanaal toe van 10 CPaJ tot 10 5 CPaJ.
De Lucht lekt door een kleine opening in het naaldventiel
het systeem binnen. Door de lagere druk zal de Lucht
expandersn, waarbij de temperatuur van de Lucht arneemt.
BiJ afnemende luchttemperatuur neemt de verzadigde waterdampspanning eveneens af. Een deel van de waterdamp zal condenseren, waarbij het zich onder andere zal afzetten op de wand
van het naaldventiel.
De koude Lucht en het gecendenseerde water enttrekken warmte
aan de emgeving, waardeor de situatie wederem be1nvloed wordt.
Het epstellen van een warmtemodel voer deze situatie is niet
eenveudig.
Om enig inzicht te krijgen in de temperatuurverlaging, die de
Lucht tijdens het expander en ondervindt, is een sterk vereenveudigd model gemaakt.
In dit model wordt uitgegaan van lucht, als ideaal gas, dat
adiabatisch (geen warmtetoe- en arvoer) expandeert.
Adiabatische expansie van een ideaal gas kan worden
beschreven met :

if -

1

* P

- konstant

C153J Clit.7)'

temperatuur van het gas in [KJ,
druk van het gas in CPaJ,
verhouding van seorteliJke warmten bij kenstante druk
en konstant volume ( cp I cv ).

Met T
P
en 0'

Uoor de beschriJving worden twee situaties aangenomen.
1 : Omgevingsemstandigheden,
T1 - 293 CKJ, p1 - 10 5 CPaJ.
2 : Lage druk omstandigheden, beschreven met T2 en p2.
Gebruik makend van de waarde van Q veer Lucht : 1.Y:
kan uit fermule 153 werden argele~d :
p2
12 -

(

0.285
)

p1

*

Clit.7),

C15Y:J.

Tl

Met rermule 15Y: is voer een aantal drukwaarden de biJbehorende
gastsmperatuur bepaald. Het resultaat is weergegeven in tabel 3.
P2 [PaJ

101

10 2

10 3

10 4

5*10 4

7.8*10 4

12 CKJ

21

Y:O

79

152

2Y:0

273

Tabel 3

Druk-temperatuurverband voor adiabatische expansie.
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Als de temperatuur van lucht daalt van +20 CCJ naar -20 CCJ,
daalt de verzadigde dampspanning van 23~O CPa) naar 103 CPa).
Uit tabel 3 en de daling van de verzadigde dampspanning is te
concluderen, dat een aanzienliJk deel van de waterdamp die in
de inlekkende lucht aanwezig is, zal condenseren.
Dit is eveneens gebleken tiJdens demontage van een inlekkraan,
waarin een hoeveelheid water aanwezig was.
Na inlek is de in het samplekanaal aanwezige lucht droger dan
de omgevingslucht en dus niet representatief.
TiJdens het doorspoelen van het samplekanaal wordt de droge
lucht verwiJderd, en stroomt representatieve omgevingslucht
door het kanaal. Hiermee is de noodzaak van doorspoelen
aangetoond.
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Bijlage 10. Flowschema van een
re~

:

inf'o~matie

P~og~amma

b~ekingsindex

55 :

met Edlen , USL- met rUE
P~og~amma

ve~gelijkingsp~og~amma.

ve~geliJking

van rUE

~ef'~actomete~
~ef'~actomete~

~ef~actomete~.

b~ekingsindex

56

ve~geliJking

van USL

b~ekingsindex

57

ve~geliJking

automatische

met Edlen.
P~og~amma

compensato~

Flowschema

met rUE

~ef'~actomete~.

b~ekingsindex

Sta~t

55.

)

r

datum
tiJd
aantal pulsen K
gemeten luchtd~uk

Invoe~:

tempe~atuu~

I

Be~ekening

met

f'o~mule

ba~omete~

absolute d~uk
158

I

J
Invoe~

:

Peltie~

vochtigheidsmete~

Dauwpuntstempe~atuu~

CO -gehalte
R6 : wee~standswaa~de 100 Ohm standaa~d
Rl en R2 : wee~standswaa~den van de
Pt 100 's in het ~ef'~actomete~blok
R'i : Pt 100 op de buis
R5 : Pt 100 in de omgevingslucht
identif'icatiekode

I
Be~ekening

volgens

luchtempe~atu~en

f'o~mule

in het saplekanaal

159

I

Barekening buis- en
volgens f'ormule 159

omgevingsluchttempe~atuu~

wate~dampd~uk

Be~ekaning

volgens

rUE-b~ekingsindex

114

f'o~mule

volgens

160

f'o~mule

129

1

Berekening Edlen-brekingsindex volgens formula 11~J

Berekening
Uitvoer

N-TUE - N-Edlen

I

datum
tiJd
N Edlen
N TUE
dN
Temperaturen
CO -geMalte
Absolute luchtdruk
Telpulsen K
Ingevoerde weerstandswaarden

I
(Einde)
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BiJlage 11.
Bepaling van de variabelen in de Edlenformule.
11.1 De absolute druk.
De absolute druk, "pn, is bepaald met een kwikbarometer
( merk : "van Doorn" l.
De druk, die op de barometer wordt afgelezen, ·pa», is
meestal niet geliJk aan de absolute druk p.
Met de afgelazen waarde,pa, de momentana barometartemparatuur t, en een eorreetieformule, kan de absolute druk p
berekend werden.
In hat velgende gedaelte werden de aehtergrenden van die
formule teegelieht. Het resultaat hiervan is de eorreetiefermule, die tiJdens de metingen is gebruikt.
Een drukversehil ndp· in een eenzijdig gesloten U-buis is ta
bepalen met
dp -

P•

9 • dh

(155J,

Clit.7)'

Hierin is

"p" de diehtheid van hat medium in de U-buis,
- g, de gravitatieversnelling,
- en dh het hoogteversehil tussen de oppervlakken van
het medium in de 2 benen van de buis.
Ais in het afgesleten deel van de U-buis boven het medium
vacuum aanwezig is, is het heegteverschil tussen de oppervlakken van het medium "dh" een maat veer de abselute druk p.
Als de heogte van een van de oppervlakken constant wordt
gehouden, C h-O ), is de absolute druk te berekenen met:
(156J.
In het laboraterium waar het brekingsindexonderzoek plaatsvindt, worden drukwaarden "pan op een Fertintype kwikbaremeter
afgelezen. De druk werdt met deze barometer bepaald volgens
formule 156. De schaalverdeling en de heogte-instelling van de
schaal ziJn zodanig, dat de barometer de absolute druk "p"
aangeeft biJ een gravitatieversnelling gs - 9.80665 Cm/s2J
en een temperatuur van het kwik en de schaal van O· CCJ
(lit.l~). Als de barometertemperatuur, dit is de gezameliJke
temperatuur van het kwik en de schaal, ongeliJk aan nul (CJ is
zal de afgelezen druk "pan voer deze lengteveranderingen gecerrigeerd meeten worden. Een formule, met welke de pa-waarde,
op basis van lineaire uitzetting voer de ontstane lengteveranderingen gecerrigeerd werdt, is ;
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pa,o - pa * C 1 -

)

C157J, Clit.1J.t).

HieI"in is
- pa,o

de tempeI"atuuI"gecoI"I"igeeI"de dI"uk,
- 0<: de lineaiI"e uitzettingscoefficiant van de scMaal,
Met kwik,
- f3 :
- t : de baI"ometeI"tempeI"atuuI".
II

BiJ het veI"delen van de schaal is uitgegaan van een standaaI"dgI"avitatieveI"snelling "gs" van 9.80665 Cm/s J.
In het laboI"atoI"ium, waaI" de dI"ukbepaling plaatsvindt, is de
gI"avitatieveI"snelling "g" : 9.811665 (m/s J.
De absolute dI"uk is te beI"ekenen dooI" pa,o met een factoI"
( 9 / gs ) te veI"menigvuldigen.
GebI"uik makend van de volgende getalwaaI"den
-

Ol: 18.J.t*10-6 C1/KJ,

- '/3: 181.8*10- 6 (l/KJ,
- p: 13.5951*10-3 Ckg/m

] ais waaI"ds voeI" de dichtMeid
van kwik,
- een benadeI"ingswaaI"de : 1, VOOI" de teI"m ( 1 + $ * t ),
in het tempeI"atuuI"beI"eik : 19 < t < 21 CCJ,
- een offset: -0.12 (mbaI"J,

is de absolute dI"uk in het laboratoI"ium te beI"ekenen met de
volgende fOI"mule :
p - pa * 1.00051 * ( 1 -1.63*10- 4 * t ) -0.12 EmbaI"J
(158J.
Met pa : de afgelezen dI"uk op de baI"ometeI" in embaI"J,
en t : de baI"ometeI"tempeI"atuuI" in CCJ.
Het veI"scMil in hoogte tussen het samplekanaal en het oppeI"vlak van Met kwik, waaI" de lucMt op dI"ukt, is maximaal 30 CcmJ.
Dit veI"ooI"zaakt een dI"ukafwiJking in de veI"gelijking van 0.03
CmbaI"J. Deze afwiJking is veI"dsI" niet in I"ekening gebI"acMt.
TeI" contI"ole is naast deze kwikbaI"ometeI" een metaalbaI"ometeI"
gebI"uikt ( meI"k : Paulin ).
De weI"king van deze baI"ometeI" is gebaseeI"d op veI"gelijking van
een bekende veeI"belasting met een, op een membI"aan weI"kende,
onbekende lucMtdI"ukkI"acMt. Dit membI"aan WOI"dt met de veeI" in
een bekende positie gebI"acht. De lndI"ukking van de veeI" is dan
een maat VOOI" de luchtdI"uk.
De twes baI"ometeI"s ziJn geliJktijdig gekalibI"eeI"d dooI" de
dienst van het iJkwezen.
De geschatte onnauwkeuI"igheid in de dI"uk, bepaald met de kwikbaI"ometeI", is ± 0.1 embaI"J.
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De onnauwkeurigheid in de metaalbarometer is geschat op
:I: 0.2 CmbarJ.
Tijdens vergelijkingsmetingen zijn de barometers een groot
aantal malen ongeveer geliJktijdig argelezen. De drukvergelijkingen laten een variatie zien, waarvan de spreiding groter
is dan op grond van de nauwkeurigheden verwacht zou worden.
De 2S-onnauwkeurigheidsgrens in de absolute drukbepaling met
de kwikbarometer, voor het bepalen van de Edlenbrekingsindex,
wordt met het oog op de variatie geschat op : 0.2 embarJ.
S.2 De temperatuurbepaling.
TiJdens een meetserie worden een aantal temperaturen bepaald.
Met uitzondering van de barometertemperatuur, worden de
temperaturen bepaald met platina weerstandsthermometers van het
type Pt 100.
Een Pt lOO-thermometer bestaat uit een gewikkelde platina
draad, ingegoten in een omhulling van glas or keramiek.
Een temperatuurveranderingen veroorzaakt een vera~dering in de
weerstand van de draad. De weerstand van de draad wordt in een
meetbrug vergeleken met een regelbare weerstand. Na iJking, kan
uit de waarde van de weerstand van de platina draad de temperatuur bepaald worden.

Fig.11S : Uierdraadsaansluiting van een PtIOO.
Elke PtlOO is met ~ draden gekoppeld aan de meethrug (rig.llS).
Uia twee draden wordt een constante stroom I van 1 (mA) aan- en
argevoerd. De twee andere draden worden gebruikt, om de spanning
over de platina weerstandsdraad Ui te vergelijken met de
spanning over een regelbare weerstand Ud.

PT100nM
R1

U1

nrl

Ri

Ui

J

Subs tandacrd

/l-l10~;
Ud

-

1mA

Fig.l16

DIE:'sselhors t
Schakeling van de Pt100-stroomdraden.
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AIle, aan de brug gekoppelde, PtlOO's, de regelbare weerstand,
en een substandaard-weerstand van nominaal 100 (Ohm), ziJn in
serie geschakeld. Een geliJkstroombron onderhoudt in de kring
een konstante stroom van 1 (mA) (fig.11S).
De stroom die door de weerstanden stroomt, is voor aIle
weerstanden geliJk. Door de weerstandswaarde van de regelbare
weer stand te varieren, is het spanningsverschil over de regelbare weerstand geliJk te maken aan het spanningsverschil over
de te bepalen Ptl00-weerstand. Als de spanningsverschillen
geliJk ziJn, ziJn de weerstanden ook geliJk. De momentane
weerstandswaarde van de PtlOO is geIiJk aan de ingestelde
weerstandswaarde van de regelbare weerstand, die af te lezen
is. De momentane weerstandswaarde van de PtlOO is dan bepaald.
De regelbare weerstand is uitgevoerd ais Diesselhorstcompensat~r. Met dit apparaat kunnen weerstandswaarden worden
in~steid tussen 0 en 111 (Ohm) met een oplossend vermogen van
10~5 (OhmJ. De Diesselhorstcompensator is beschreven in lit.1S.
Een substandaard van 100 Ohm, een zeer stabiele weerstand met
een bekende weerstandswaarde, is in de kring opgenomen, ter
correctie van de Diesselhorstcompensator. De waarde van de
correctie is geliJk aan het verschil in weerstandswaarden van
substandaard Rs en de gemeten waarde van de substandaard met
de Diesselhorstcompensator.
Het vergeliJken van de spanningen over de weerstanden wordt
uitgevoerd met een schakeling die beschreven is door Dauphine
(lit.16),De schakeling is gebaseerd op het volgende principe
(zie fig 117).
De te vergelijken spanningen zijn

Ud

- de spanning over een Pt100 : Ui,
.,
"
'l
de rege Ibare
weerstand : Ud.

Als de schakelaars in stand A staan,
wordt de spanning over de condensator geliJk aan Ui. Ais de schakelaars omgezet worden naar stand B,
en spanning Ud is niet geliJk aan
Fig.117 : Schema van een
Ui, dan zal er een stroom gaan
schakelunit uit de
lopen, die gedetecteerd wordt door
Dauphineschakeling. de stroommeter. In werkeliJkheid
worden de schakelaars snel heen en
1. Schakelaars.
weer geschakeld. De regelbare
2. Condansator.
weerstand is zo in te stellen, dat
3. Stroommeter.
de stroom nul is. De spanningen Ui
en Ud ziJn gelijk. De weer stand
die Ui veroorzaakt is dan geliJk aan de ingestelde weerstand.
In de Dauphine-schakeling ziJn drie van deze schakelunits
ingebouwd. De units worden zo geschakeld, dat minstens een unit
aan Ui en een aan Ud gekoppeld is, waardoor dynamische effecten
geelimineerd worden. Uoor meer informatie over de Dauphine-
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schakeling

~o~dt

ve~wezen

lit.17.

naa~

Met de voo~genoemde installatie kunnen de wee~standslJJaa~den
van de Ptl00's voldoende naulJJkeu~ig bepaald lJJo~den.
Het ve~band tussen de wee~standswaa~de en de tempe~atuu~ van
de Ptl00 is
Rt - C R20 + Rc ) • { 1 + 0.388 • C t - 20 ) }
Rt : momentane

wee~standslJJaa~de

tempe~atuu~

t in

g~aden

van de Ptl00

voo~

e15SJ.

een

CCJ.

R20 : de geno~mee~de wee~standswaa~de van de Ptl00 voo~ 20· CCJ.
Rc : co~~ectie voo~ een van R20 arwijkende wee~standswaarde van
de Ptl00 bij een temperatuur van 20· CCJ.
0.388 : C dR/dt ) voor het temperatuurinterval van 18 tot 22
graden CCJ.
De complete temperatuurmeetopstelling is geijkt.
Tijdens de ijking is v~~r elke Ptl00 een gemiddelde weerstandscor~ectie "Rc" berekend.
De 2S-onnauwkeurigheid in de bepaling van temperaturen
met deze installatie,wordt geschat op 0.025 CCJ.

11.3 De waterdampdrukbepaling.
De waterdampdruk is bepaald met behulp van aen dauwpuntsmeter,
gemaakt in het John B. Piarce Foundation Laboratory.
Het dauwpunt van Lucht is die temperatuur, waarbiJ de waterdamp
in de lucht verzadigd is.
De

we~king

van de dauwpuntsmeter is ais voIgt :

Een extern circulatiapompJe pompt lucht mat een konstante
volumestroom langs een dauwpuntssensor.
De sensor bevat een Peltierkoelelement. Op het oppe~vlak van
dit element waar de lucht langsstroomt, zijn twee lagen
aangebracht. Rechtstreeks op het element is een alaktrisch
isole~ende, warmtegeleidende laag aangebracht.
Op de wa~mtegeleidende laag is een metaallaag aangebracht.
Deze metaallaag wordt door middel van aen snede verdeeld in 2
delen, zodat twee elekt~isch gescheiden deelvlakken ziJn
ontstaan. Het Peltierelement koelt de metaallaag tot onder
het dauwpunt van de langsst~omende lucht. Als dit punt wo~dt
be~eikt, zal gecondenseerd water zich op de metaallaag en in
de snede arzetten. De hierdoor ve~ande~de elektrische wee~stand
tussen de 2 metaaldelen wordt gedetecteerd in een ve~sterker
schakeling. De schakeling activeert een se~voversterke~, die
de st~eom in het Peltierelement omkeert. Dit element verwarmt
dan de metaallaag, wsardoer het gecondenseerde wate~ weer zal
verdampen. De weerstand tussen de metaaldelen neemt tee, waarna
de cyclus van koelen epnieuw begint.
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Een tempeLatuuLsensoL, die op een van beide metaaldelen
bevestigd is, LsgistLssLt continu de tempsLatuuL van Met metaal.
Ds mstaaltempsLatuuL wOLdt op sen display in gLaden (eJ
weeLgegsven.
Na enige tijd is de metaaltempeLatuuL dCOL de scMakeling gestabiliseeLd cp de dauwpuntstempeLatuuL. De dauwpuntstempeLatuuL
is dan af te lezen cp de display.
Het beLeiken van Met dauwpunt is zicMtbaaL op een milliampsLestLoommeteL' De stLoom is dan gLoteL dan nul ( 2 a 3 (mAJ ),
Een indicatielampje geeft aan of Met PeltieLelement veLwaLmt
of koelt ( veLwaLmen - aan ,koelen - uit ).
VooL een snslle stabilisatie WOLden de koelLibben van de
dauwpuntssensoL op een goede waLmtegeleidende ondeLQLcnd
geplaatst, biJvooLbeeld op een aluminium plaat met gLote massa.
DndsL een dauwpuntstempsLatuuL "Td" kleineL dan 2° (eJ, WOLdt
Met dauwpunt zeSL langzaam of geMeel niet meeL beLBikt, dCOL
gebLek aan koelcapaciteit van Met PeltisLelement.
Om een dauwpunt kleineL dan 2-CeJ te kunnsn bepalen is
gebLuik gemaakt WOLden van een extLa PeltieLelement
(zie fig.liS).

===-..;~1

Fig.llS

Koeling van de dauwpuntssensOL
met een extLa PeltieLkoelelement ..

1. DauwpuntssensoL.
~. Aansluiting exteLne voeding.
2. PeltieLkcelelement.
5. WaLmtegeleidende pasta.
3. WaLmtegeleidende cndeLgLond.
Met een exteLne voeding WOLdt de stLcom dOOL Met exteLne
PeltieL-element op een zodanige waaLde ingesteld, dat stabilisatie van de temperatuuL van de metaallaag optLeedt.
De omLekening van dauwpuntstempeLatuuL Td in Ore) naar waterdampdLuk F in CPaJ is gedaan met de volgende fOLmule :
( 72.5*10-3

F - 611

*

.. Td - 28S .1-10-6 .. Td 2

+ 0.79*10-6

.. Td 3 )

e

(160).

Daze fOLmula is bepaald dooL Met KNMI, in samenweLking met de
sectie FAGD van de afdeling bouwkunde van de rUE.
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Een schstting v~~r de 2S-onnauwkeurigheidsgrens in de bepaling
van het dauwpunt met de dauwpuntsmeter is 0.2" CCJ .
Deze waarde komt overeen met 15.7 CPaJ in de waterdampdruk.
11.~

Bepaling van het CO -gehalte.

2

In het laboratorium waar het brekingsindexonderzoek heert
plaats gevonden, ziJn een aantal luchtmonsters genomen.
De monsters zijn, verdeeld over een aantal dagen, genomen tussen
's morgens S.OO uur en's middags 17.00 uur.
Met behulp van gaschromatograrische analyses ziJn
de CO 2gehaltes van de monsters bepaald. Enkele monsters zijn bovendien
onderzocht ep restgassen.
De gemeten concentraties zijn weergegeven in riguur 119.
Wit de concentraties blijkt, dat het CO -gehalte in de leop
2
van de dag teeneemt.
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Fig.llS : Oagelijks verleep van het CO -gehalte.

2

De stijging is het gevelg van de C02-preductie van de in het
laberatorium aanwezige mensen. Het ~~-gehalte wordt verminderd
deor de aanwezige klimaatbeheersingsinstailatie.
Deze installatie ververst de aanwezige Iucht met buitenlucht
die een lagere concentratie C02 bevat. '5 Nachts ais geen
mensen aanwezig zijn, wordt de C02- cencentratie teruggebracht
tot de cencentratie die in de buitenlucht aanwezig is.
Hierdoor is de cencentratie om S.OO uur 's morgens vriJ
kenstant. ArhankeliJk van het aantal mensen dat in het labera-
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torium aanwezig is, ontstaat een spreiding in de gemeten
C02-gehaltes, die in de loop van de dag toeneemt.
Uerondersteld wordt, dat dageliJks een globaal geliJkvormig
C02-gehalteverloop optreedt. Wit aen 30-tal metingen, verdaeld
over een aantal dagen, is met behuip van lineaire regressie het
gemiddelde C02-gehalte ais functie van de tijd bepaaid.
Het lineaira verband is :
-6
C161J.
CC0 2 - ( qSq + 52 • t ) • 10
CC0 2 is de concentratie van het C02-geha1te, uitsluitend geldig
voor het laboratorium, waar het anderzoek heert p1aatsgevonden.
"t" is de tiJd in uren vanar 9.00 uur 's morgens.
TiJdens dit anderzaek waren's margens gemidde1d 3 en's middags
gemiddeld 5 personen aanwezig.
Een schatting van de standaardarwiJking is 12 ~.
De correlatiaceefficient is 0.772 .
TiJdens brekingsindexmetingen werden de CO -cancentraties
2
geschat met behulp van riguur 119.
In figuur 119 ziJn twee 2S-spreidingsgebieden aangegeven.
AfhankeliJk van het aantal persenen dat aanwezig is, kan een
schatting onder, ep ef beven de regressieliJn in het qS-spreidingsgebied 1iggen. BiJ het maken van een schatting meet
rekening geheuden warden met het aantal mensen dat aanwezig is
en met het aantal dat dezelfde dag aanwezig is geweest.
Enkele mensters ziJn anderzecht ap de aanwezigheid van
restgassen. Restgassen ziJn in dermate lage cencentraties
waargenamen, dat de invleed ap de brekingsindex verwaarleesbaar klein is.
De 2S-annauwkeurigheidsgrens in de bepaling van het C02-gehaIte,
gebruikt 6aor de Edlenbrekingsindexberekening, wordt geschat
op 50-10- .
5.5 Schatting van de tota1e onnauwkeurigheid in de Edlenbrekingsindexbepaling.
Om de invleeden van de 2S-ennauwkeurigheidsgrenzen van de
diverse variabelen ap de nauwkeurigheid van de Ed1enbrekingsindex naar waarde te kunnen schatten, wordt de totale Edlenformule partiee1 naar de variabelen gedifferenti13erd.
In de partiale afgeleiden Kamen de variabelen p,T, F en C v~~r.
Om een arschatting vaer de diverse invleeden te kunnen maken,
wordt aen gemiddelde toestand varendersteld. De waarden van de
variabalen voer de gemiddelde toestand ziJn :

101000 CPaJ,
21
0 CCJ.
- T 6 I
500-10- C 1285
CPaJ.
- F -

p -

In lit.5 ziJn de partiale argeleiden veer deze gamiddelde
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toestand bepaald. De 25-onnauwkeurigheidsgrenzen van de
variabelen kunnen, gebruik makende van de partiele afgeleiden
voor de gemiddelde toestand, omgerekend worden naar 25-onnauwkeurigheidsgrenzen in de Edlenbrekingsindex.
De omgerekende 25-grenzen ziJn
25
25
25
25

25
2S
25
25

Cluchtdruk) : 0.2 CmbarJ
Ctemperatuur)
o .02s CCJ
50*1(16
CC02-gehalte)
Cwaterdampdruk) : 17.8 CPaJ

(N1)
(N2)
(N3)
(N'i)

5 . 35*10-8 ,
-2.37*lCt'18
0.73*10-8
-0.75*10- 8

De formulenauwkeurigheid is door Owens geschat op 5*10-8
(lit.'i). Deze waarde wordt ais 25 (Ns)-onnauwkeurigheidsgrens gebruikt.
Een schatting voor de 25-onnauwkeurigheidsgrens van de totale
Edlenbrekingsindexbepaling, berekend met de formule
2
2S

(

N

)

Edlen
is

-

2
2S (Nl)

2
+

25 (N2)

7.8*10-8 .
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+

..

2
+ 2S eNS)

(162J.

Bijlage 12. Afschatting van de nauwkeu~igheid in de
van de TUE- met de USL-~ef~actomete~.

ve~gelijking

Een ve~geIijking van de ~ef~actomete~s is ~echtst~eeks mogelijk,
ais de Iuchtemstandigheden in beide ~ef~actemete~s gelijk ziJn.
Als de omstandigheden niet geIiJk ziJn, zal voe~ het ve~schil in
omstandigheden gece~rigBerd meet en werden.
De d~uk, het C02-gehalte en de vechtigheid va~ie~en langzaam in
de tijd. Van deze variabelen wo~dt ve~onde~steld, dat ze voor
beide ref~actomete~s gelijk zijn.
Oe luchttemperatuur past zich aan de temperatuu~ van het ~efrac
temeterblok aan. De blektempe~aturen kunnen ve~schillend zijn.
Hierdoer kunnen ook de luchttemperatu~en in de sampiekanalen
van de twee rerractometers aanzienIiJk verschiIIen.
Voer de vergeliJking is derhaive een temperatuurcorrectie nodig.
Hee de co~rectie is uitgevoerd, werdt in het velgende gedeelte
behandeld.
Temperatuurcorrectie.
In de afleiding van de Edlenformule CbiJlage 1), is geb~uik
gemaakt van de even~edigheid van de b~ekingsindexterm C N-1 )
met de dichtheid "P". Gabruik makend van de ideale gaswat :
p • U = x • R • T

CIit.7),

is af te Ieiden, dat de term C N - 1 )
Veer variaties van T geldt :

d CN - 1 )
( N - 1 )

even~edig

is met C lIT ).

( N - 1 )

dT

+-+

d ( N - 1 ) - dN - -

T

T

• dT
C1633.

Hie~in

is T de

tempe~atuur

in CKJ.

Brekingsindexveranderingen vereorzaakt door Iuchttemperatuurkunnen met bovenstaande formule berekend worden.

verande~ingen,

In de vergelijking van de twee ~efractemeters wordt het ve~schil
bepaald, tussen de rUE-brekingsindex, N (rUE), en de tempe~atuur
gece~~igeerde USL-brekingsindex, N CUSL&). In fermuleve~m
dN - { N (IUE) - N (USL&) }

C16~J.

Met N CUSL), bepaald met de USL-refractometer veor een luchttemperatuu~ Il, wordt voor een luchttemperatuur I2 ean gecorrigee~de brekingsindexwaarde N CVSL&) be~ekand.
De om~akening geschiedt velgens formule 163.
C N (VSL) - 1 }
N (VSL&) - N (USL) -

• { I

(IUE) - I (VSL) }

I (USL)
(16S3.
1~

Met de temperaturen in Kelvin.
Nauwkeurigheidsanalyse van de vergeIiJking.
De 25-onnauwkeurigheidsgrens in de vergeIiJking van de
2 refractometers is als voIgt te berekenen.
Uit dN - N (TUE) - N (VSL&) is af te Ieiden voer de relatieve
2S-onnauwkeurigheidsgrenzen van de vergeliJking :

2 2 2

(25 C dN ))

-

(2S C N)

)

+

(25 ( N)

TUE

)

e166J.

VSL&

Uit formule 16~ is af te Ieiden voor de 25-onnauwkeurigheidsgrens
van de gecorrigeerde VSL-brekingsindex 25 (N)
VSL&
2

{25 eN)
)
V5L&

( N (VSL) - 1 ) 2
2
(
) • {2SCTCrUE)
T CV5L)

2

-

{~5

(N)

)
VSL

+

T (rUE) • { N (VSL) - 1 } 2
+ (

)

2
•

{25 { T (VSL) }}

T (V5L) • T (V5L)
T (TUE) 2

2

} . { 25 (N (V5L) -

+ {

1) }

1:167J.

T (V5L)
De temperatuur T (rUE) is het gemiddelde van 2 temperaturen
van de Iucht in het samplekanaal, voer te stellen als ra en To.
T (rUE) - C Ta + Tb ) 1 2.
Uit deze fermule is af te leiden voor de 2S-grens van r (TUE)
2

2

{ 25 {r (rUE)}

- (1/2)

2

2
•

(

( 25 (Ta) )

+ ( 25 (ro)

)
(168J.

De temperaturen Ta en Tb worden bepaaid met Pt100-weerstandsthermometers. De 2S-onnauwkeurigheidsgrens voor de temperatuuroepaling is in biJlage 11 geschat op 0.025 eKJ.
25 (ra) - 25 (Tb) - 0.025 eKJ.
Met formule 167 en de 25-waarden in de temperatuurbepaling, is
de 25-waarde voer de gemiddelde luchttemperatuur in TUE-refractometer te bepalen. Een geliJksoortige beschouwing kan gehouden
worden voor de V5L-refractometer. Uit en berekening voIgt veor
de 25-grenzen van de gemiddelde luchttemperaturen
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25 CT CTUE) } = 25 CT CU5L) } - 0.018 CKJ.
Met

ro~mule

166, de

be~ekende

25-waa~den

en de volgende

getalwaa~den:

- T CTUE) - T CU5L) - -0.3 CKJ, het gemiddelde van de
gemeten tempe~atuurverschillen van de lucht in de
2 rerractometers,
T CU5L) - 293 CKJ, de gemiddelde luchttemperatuur in
de U5L-rer~actometer,
- 25 ( N)
- 25 (N
- 1)
- 3.2*10-8 , zie biJ lage 5,
V5L
4U5L
- ( N - 1 ) ~ 2.7*10· ,
-

N ::::. 1,

is berekend, dat de temperatuurgecorrigeerde 25-grenzen voor de
ziJn :

U5L-~er~actometer

25 ( N )

-

7.5*10-8

U5L&
- waarde is : 2.1*10 8

De 25 ( N)

(zia biJlaga 5).

TUE

Met rormule 166 an bovenstaanda waarden is de 25-onnauwkeu~igheids
grans in de vergeliJking van de 2 ~ef~actometers berekend.
Hat rasultaat is :
25 ( dN ) - 7.7*10-8 .
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8iJlage 13. Specificaties van het HP 5S01A-laseLmeetsysteem.
Clit.18 )
13.1 Specificaties HP 5501A-laseLhead.
Rekenvacuumgolflengte

0.632992

UitgestLaald lichtveLmogen

C~mJ.
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1000 C/AWattJ.

Uoedingsspanning DC +15 +0.25 CUJ. max. stroomsterkte 0.6 rAJ.
DC -15 +0.25 CUJ, max. stroomsteLkte 0.5 CAJ.
Aansluiting met

CounteLcaLd,
Uoeding.

Uoor afmetingen, zie figuUL 120.
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Afmetingen HP 5S01-1aseLhead.
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13.2 Specificaties HP 107BOA-detector.
De detector is in verband met polarisatierichtingen aIleen in
horizontale of verticale stand te gebruiken.
Minimaal lichtvermogen : ~ C~WattJ.
Voldoende zichtbaarheid van het interferentiepatroon
aangegeven met een indicatielampje op de detector.
De detector moet elektrisch geisoleerd

ingebou~d

~ordt

~orden.

Aansluiting met countercard.
V~~r

afmetingen, zie figuur 121.
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13.3 Specificaties HP 107S0A-countercard.
Voedingsspanning DC + 5 CVJ, max. stroomsterkte 1.B CAJ.
Normale resolutie : A/~ of A/B. Omstelbaar met behulp van een
Jumperdraad. Ingesteld op A/~.
Extended resolutie : *S, *S, *S, *10. Omstelbaar met behulp van
Jumperdraden. Ingesteld op *10.
Presetwaarde voor A/~ : 160.
Preset~aarde voor A/~O : 1S.
Inhoud teller : 2

28

bits - 26SQ3SQS6 pulsen.
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In de ~/~-mode is de inhoud van de teller ongeveer geliJk aan
emJ, in de ~/~O-mode ongeveer ~ emJ.

~O

Adressering.
MogeliJke commando-adressen ziJn A, B, C, X , Y en Z. Een van
deze adressen is in te stellen op een dipswitchschakeleer op de
card. Het ingestelde adres is A.
De instructieset voor de countercard is weergegeven in
riguur 122.

Table 4-5 1D76DA Counter Instructions

BACKPlANE ADDRESS IS SELECTABLE, MAY BE X, Y, Z, A, B, OR C (Mutually ExciusiYe)
ADDRESSED INSTRUCTIONS
HP-IB
Instruction
"9X

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

1X

Load contents of counter into output data buffer

2X

Decimal
Instruction

Response
,

: Output last sample, decimal point, and error bits to BP
. Data Bus

4X

Count DOWN

5X

Go to normal resolution mode, preset counter, clear error bits.
Does not clear HP-IB error bits

6X

Go to extended resolution mode, preset counter, clear error bits

7X

Count UP

See
Table 4-11
i Flstruction
is addressdependent

NONADDRESSED INSTRUCTIONS
System Reset
Sample

Preset counter to 160, dear error bits, and set normal
resolution
Load contents of counter into output data buffer

I

--

"Address "X" is used in this table as an example, To have instruction apply to another counter
card replace "X" with that card's address.

Fig.122 : Instructieset van de countercard Cadres "A").
Countercards worden ingebouwd in de coupler.

13.~

Speciricaties HP

107~5A-GPIB-IEE£ ~88-interracecard.

Uoedingspanning DC + 5 EUJ, max. stroomsterkte 2 CAJ.
Adressering volgens IEEE ~88-protocol(lit.19).
Ingesteld luisteradres : Ascii ")n.
Ingesteld praatadres : Ascii "I",
Instelbaar met behulp van dipswitchschakelaar op de card.
De instructieset van de interracecard is weergegeven in
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riguur 123.

Table 4-2. 10745A HP-IB Interface Instructions

BACKPLANE CARD ADDRESS IS 0
ADDRESSED INSTRUCTIONS

HP-IB

00
"00
10
20

Decimal
Instruction

Response

Instruction

15

Generate system reset, dear error-bit buffers and initialize
all state machines
i

240

I
i

Clear error bit buffer

-- -14

Generate simultaneous sample command

241
13

. Handshake and do nothing

242
*20

load HP-IB data buffer and handshake in response to BP-DAV

30

• Convert data stored in data buffer trom binary to BCD and store
in RAM. Output according to HP-IB rules

?O

Do nothing. This instruction causes HP-I B to drive instruction
lines passive - high

12

243
0

255

NONADDRESSED INSTRUCTIONS
System Reset
Sample

Same as OC) instruction
Do nothing

*20 means CMD 2 and any card address except 0

Fig.123 : Instructieset van de interracecard.
Interracecards worden ingebouwd in de coupler.

13.5 Speciricaties H? 10783A numerieke display.
Voedingsspanning DC + 5 CVJ, max. stroomsterkte 1.2 CAJ.
Maximaal aantal getallen op de display :

l~

+ teken + punt.

Adress6ring.
Met schakelaar op de display instelbaar :
AltiJd luisterend. De display geert in deze mode continu
getalinrormatie weer, die via de interracebus doorgegeven
wordt.
- Adresseerbaar via interrace.
Adres instelbaar met dipswitchschakelaar op de display volgens
het IEEE ~B8-protocol (lit .18 ).
Het luisteradres is ingesteld op : Ascii "1".
Als geluisterd wordt brandt Ben indicatielampJe.
Voeding via "AUX"-aansluiting in de coupler.
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13.6 Aansluitscnema.

8
_-f

1

~

II

~

II

II
i

2

•

I

I

Fig.122 : Aansluitscnema HP 5501A-laseLmeetsysteem.
1. LaseLnead CHP 5501A).
2. DetectoL (HP 10780A).
3. Connectiekast CHP 107~OA).
~. CounteLcaLd CHP 10760A).
5. InteLracecaLd CHP 107~5A).
6. NumeLieke display CHP 10783A).
7. Apple IEEE-~88-inteLracecaLd.
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8. Apple lIe peLs. computeL.
9. DC-voeding 5 CUJ, 5 CAJ.
10. DC-voeding + 15 CUJ,
0.6 CAJ.
DC-voeding - 15 CUJ,
0.5 CAJ.
11. AC-netvoed1ng 220 CUJ.
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l40
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!::EVi
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Design and Results of a New Interference Refractometer Based on a Commercially
Available Laserinterferometer
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Delft/Netherlands; E. van de Pasch, Eindhoven University of Technology/Netherlands Submitted by A. C. H. van der Wolf (1), Eindhoven University of Technology/Netherlands

P. SChellekens t Eindhoven University of Technology, Netherlands :2), J. Spronck, Van SWinden Laboratory, Delft, Netherlands,
E. van de Pasch, Eindhoven Univers~ty of Technology, Netherlands. Subm~tted by A.C.H. v~n der Wolf. Eindhoven University of
Technology, Netherlands {ii.
A new type of interference refraetometerst based on

d

commercially available

ldserinterferometer, has been developed. The

design and behaviour of this refractometer are present,p., in this p?lp4?r.
A revi.ew of me48urementli: on Stdb.i.llty, dbsoiute mec.l5urlnq dCC!)rdLY dod <l ,;ompdJ: U:ion
(.;<:11 .... uldLml v ... !u~~ ot t.he! n>l,rd.ct,i,vc
index of air will be given. The mAxlmum uncertainty has bc~n evaluated dS
pcirts tn
'rhus refractometer can bEl vary useful for t.he dccurate determ.i.ndtion of the refractive index of air and other gases and
also for: the ca.libratiQn of automaeic compensators of commerclJtlly
table lagcrtnterft~rometers.

I. IIITIIOOOC1.'ION.

La.erintertera.etry h.. been used for .any yeera as 4 useful tool
for the accur.te ....ur ...nt of lenqth, angle and straiqhtness.
Today l ••erinterferoaetera ere the basic inatruaents for the
calibration ot coordinate ..asurinq "chines and other accurate
lenvtb ....urin' inatruaent •.
There ia alao a qrowinq need for the very accurate deterltnation
of error. in lealea, strtiqbtne•• and squareness of coordinate
..a.urlnq aachine', becau'e the.e data are now used tor softWare
error cOfrection in these in.tru..nts.
t..erinterferoaeter. are al$O used a. leasucinq systes. in very
accurate production- &ad ..asurin, ..chines. Wben using
intert.rosetey the aeasured lengtb L is generally calculated
trOll
(1)

where - k is the nuaber of pulses counted,
- Ay tbe V.CUUI W&velenqth of the lasefsoure.,
- " the refractive index of air and,
- p a nu..rieal factor usually two or four, dependinq on
the optical and eletronic properties of the instruaent.

(2)

Earlier io the.e lanaI. we have published inforaation about the
deter.tnation ot the accuracy of X and Ay [1,2]. It aay be
concluded tros that inforaatioo &ad Eq. (2) that the relative
accuracy at L il li.ited by the accuracy ~. Today for the aost
accorate ..asurelenta
10- 7 ia deaanded which aeans that at
least the sase accuracy for " is required. For lOst co-..,cially
available la.erinterferoaetetl " has to he ctlculated fro. the
....ured value. of preSlure, teaperature and husidity using
1d16n. equation (3]. Soaewh4t .adified in the air this equation
can be written as:

At {

If~1

"

'r·• T.

101'
1 + 00.3671 27• "!O~

Q •

P - 0.42063 • 10- 9 • 't

OJ

where· Q .. 0.27651756 • 10"3(1 + 0.54 • 10-oCC-lOO),
- P the pre.sure of the .it in Pa,
- T the ai~teape%atu~e in Qe,
- r the watervapouz pressure in Pa and,
• C the cO2 content in pps.
Co-..rci.l1y available laserinterferoseters with electronic
correction for chan4el in H, the so called autoaatic
cOlpen.ation, u.e t con.tant value for C, nor.-lly 300 pps. Frol
Eq. (3) the influence of errors can be calculated. For sake of
coapl.tenl•• they tre qiYen in Eq. (4):

9" 2.67
~'"

• 10- 9 Pa- I

~

. 1.15 •

10-10 Pa- 1

The Dutch partiCipants in tbis project have decided to redesign
their refractoaeters and to build i.proved instru.enta based on
the sa. . concept: using co..areially available
laserinterferoaeters. Two retractoaeters hive been built based on
the saae prinCiple but usinq different lasersources and countin9
systel. [1] of a well known aanutacturer. !t should be noted that
these refractoaeters can be used also with other ligbtsourees and
countinq 5ystelS.
We have coapared these refIaetoseters and. ~eparate, calculated If
frol Eq. (3). In this vay we could also deter.ine the differences
between .easured and calculated values of N. Finally, the results
of the calibration of autoaatic co.pensators of
laserinterferoleters performed vith this refractoleter are g~ven.
l. DESIGN OF THE INTERFERENCE REFRACTOM!T£R.

The refractoaeter has been based on a sYDDetric double-beia
interferoHter·. One of the bean is paninll through a &allPlechaaber which can be tilled with the aediuD to be .aasured,
noraally air. The other beaa is passing a vacuuI chaAber as a
reference.
Vacuu. and air chalbers are drilled in- an alu.inius block, sizes
10 x 70 x 400 as. The chalbets are closed by optical windov•.
Connections for filling and pUDPing out the cna.bers are provided
on the aluainiul block. Two sensors for e.aperature Deasureaent
are DOunted in the , ..ple-chaDber. The optics for beaa-splitting,
beaa-bending and reflection are aounted separately on a cOllOn
baae toqether with the aluliniu. block and the laseraource. These
optics are not standard cospanents of the laserinterfero.eter
used, but are available co...rcially.
The principle of the refractoaeter is shown scheaaticallV in Fiq.
1. The quarter-wave plate is onlv necesstry if a polarizinq beassplitting prisa is used as is the case in our retractoaeters.
It ~hould be noted that the prisl. for beaasplitting, beaabendinq
and also th~ laseraource can be fine adjusted to optl.ise the
interference signal for the countin9 syst...
The ~ethod of aeasureaent is very siaple: first the chalbers ara
evacuatea to a sutficient lov pressure, after vhich the .ediu. air - is adsitted slowly into the 5 . .ple~ehaaber through a
fillinq station. The cbanqinq optical path bas been ..asured by
the interferoseter during the £illinq perlod, norsally a few
minutes.

1
-'.20 • 10. X-I

D· -4.21 •

refracto..ters the refractive index including the contribution of
all constituents in the air is aeaaured. As can be expected this
a.thed gives better results tban the Edlen-aethed. This baa been
confiraed by an international project on the co.parison of
interference refractoaeters. In this project, supported by BeR·
EtC, Brussels, tour refracto.eters developed in different
countries are cospared. The aeasured values ot N are also
co.pared with calculated values uainq Edlens equation. The
cOlplete results are published now (6].

(4)

10. 10 pps-I

Since tbe .adel-accuracy of Edlena equation hal been claimed to
be 5 • 10- 8 (3], it vill be very difficult to reach tbe 10- 7
level for
due to errors in tne deteraination of P, T, F and
C. To get « .ore accurate aeasutesent of " interference
tefractoaeterl have beea built in recent years (4,5,'J. BV tbese

'I,

Annals of the CIRP Vol. 35/1/1986

It can easily be proved that in the case of constant optical
paths outside the aluainiua bloCk the refractive index can be
calculated fOIla:

k • A
1I-1=~
Ii •

-r;T

(5)

wbere - k is the nuaber of counts due to the changinq optical
path in the uaple-chaaher.
- p a nUletical factor, and
- LT the actual length of the salple-chi.ber.
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PRINCIPLES OF

1: bea..plittinq pris.; 2; beaAbendinq pelS.;
3: corner-cube; 4: Aft-plate; 5, aluainiu. block;
6, laeersource + counter; 7, fillinq and pu.pinq
connections; 8, sa.ple-cha.ber; 9: vacuu.-chaaber;
10: teaperature sensor; 11, optical ~indows.

THE

ti>

REFRACTOMETER.

The refractometer and optics are .ituated in a Polystyrenecabinet in order to avoid temperature qradients in the
refractometers. Fiq. 2 shows a diagraa of the co.plete
refractometer set-up for the coaparison of the aeAsured and
calculated values of N.

to ascertain that the air in the sa~le-cbaAber bas the sa..
nu.idity content 48 the 4ir in an isolated volu.. , next called
the a..ple-yoluas, the air hal been circulated saoothly (1 1
ain- 1) frna this voluae throuqh the ...ple-chaAber. In the
sa.ple-volu.. we have .ealured also pressure, temperature and
hu.idity. Daily we took several air sa-ples tor determination of
the CO 2 content and other constituents by qascbroaatoqraphic
techniques. For the pressure measureaent a Fortin-type mercury
baro... ter and a •• tal baro.eter have beell used.
teaperature ae.aure..nt ill the sa.ple-chamber, on the aluminium
block and in the s••pie-voluae ale carried out by resistance
theraoaeterl. Th. theraoaeters, the Pt-l00 type, are coupled to a
measurinq set-up according to 'Dauphinee (8]. In this set-up the
re.iltance of the thermaeters has been coapared with a standard
using a Oiesaelhorst-coapensator with nuLL-detection. Most of the
huaidity aeasureaents were carried out by .easurinq the dewpoint
teaperature Tn and trna these results the watervapour pressure
was calculated troa £q. (6):

3·, MEASOREMENTS

AN!)

RESOLTS.

1.1. Stability of the refractometers.
Before the refractive index .easure.ents bave been stArted the
stability of the refractoaeters was studied. For this ....ureaent
both chambers nave been evacuated and after equilibrium the
change in optical path has been .easured by the interteroaeter
over periods of several hours. 80th refraetoaetes bave shown
nearly the sa.. behaviour: a drift in N of a few parts in 108 .
Fig. 3 shows a sampie graph of the drift.

F : 611'eXP(~2.S'10-3'Tn-2a8.1'10-6'TD2+o.19'10-"TD3) (6)

where - tD is the dewpoint t ••perature in °C, and
- , the watervapour pressure in Pa.

1: 3aMple-valu.e; 2:

te_por.ture-.easureaent;

1: refracto.eter; 4: resistance therWGaeters;
5: valves; 6: £i11inq station; 7: bare.eter;
8: dewpoint .easure.ent; " Pirani-qauqe;
10, c~Iculationpu.p; 11, cabinet; 12: laseraourse;
13: vacuumpuap.

A wet and dry bulb psychloaeter has been used also for
co.pari.on.
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The actual lenqth ~ of the saaple-chaaber can be calculated fro.
Lo {1+a(t-T o ))' Here, a is the linear coefficient of expansion
aluminiu., Lo the lenqth of the cha.ber at To and T the
te.perature of the aluainiua block. The resolution of the type A
refractoaeter has been calculated to be 4 parts in 10 9 and for
type 8 2 parts in 10 9 . The retractometers are connected to
fillinq and puapinq .tations coupled by valves. Connections were
made by thick-walled flexibel PVC tubes. Vacuua measureaent ~ •
carried out by a Pirani-qauqe.

By electronic exteosion provided with laser-source type A [7} a
value p • 400 has been reached while for type B (7] a value of p
• • 00 ha. been used, uainq the build-in co.puter in connection
with the straiqhtnell-...aureaent .ode.
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STABILITY-MEASUREMENT OF. THE REFRACTOMETER.

40

After evacuatioft a single .easure~nt of H takes about 5 ainutes
so in that caee the drift is neglectable. Continuous measurement
of H, without ~nteraediate evacuation of the sa.pl~el~ over
longer periods, needs ...11 correction for the .cst accurate
aeasureHllts.

20

3.2. Co.parison of values uasured by the refractoaeter, with
calculated values of H.

27000

In tbil set-up botb refrsctoutera W8re connected to tbe sa.plevolu.e. Frea this volu.. alr ws. ad.itted to both sa.ple-cha.bers
by separate filling stations. During the ..asur.aents the air was
circulated througb both sA.ple-cha.bers. Te.perature was
.easured in the •• aple-cha.bers and in the saaple-voluae to
correct the ....ured values of H for teaperature difference
between thes. places.

o
TIme _
FIG. 4 ,

ANn
OF

In the saaple- valu.e alao pre.sure, nuaidity and CO2-content
have been aeAaured. Froa these results values of H have been
calCUlated, tiq. 4 shows graphically seae results for both
refractOMeter •. Several aea.ureaents have shown a slight tendency
for the aeasureaents of M to be higher than the calculated values
as we have found also in the international co.parison .entioned
earlier. To contira this, it will be necessary to iaprove out
••• Iute.ents ot P, T and F.

For these aeasur.aents both refractaseters have been connected tt
one filling and puafing svst.a. In this way the vacuu. and air
conditions were the saae tor both instruaents. After evacuation
air fro. the sample-volu.. has been adaitted into both saaplechaaberl. Also. sli9bt cirCUlation of air tbrouqb both chaabers
was accoeplished, Air teeperature in both saaple-cnaaber. has
been ae.sured to correct for te.perature differences. Fig. 5
shows the coaplete set-up for the coaparison of the
retactoaeter8. In this case the insulated cabinets around the
refractoaeters are reaoved.

SET· UP FOR

VALUES

CALCULATeD
TWO

IhOlltloJ
OF ReFRACTIVe

INOEX

"EDLEN"-VALUES. Al!SUl..l$

DAYS.

In Fiq. 6. the relative difference of the aeasured values of both
refractometers is plotted.
The results shows a s.all difterence after a longer ....urinq
period due to the drift effect .entioned e.rlier. Also there can
be so.e effect of the teaperature ...sureaent because ...11
corrections for teaperature difter~nce have been carried out.
Short time aeaaureaents have shown better resulta (9}.

),). Direct coaparisan of the reftactoaeters.

FIG. 5:

MEASUReD

3.4. Role of CO2-content and other constituents.
For the ~9t accurate aeasureaents with laserinterferoaeters one
has to eeasure the CO 2-content of the air and generally to
correct for it [6]. To get a good idea about the situation in our
laboratory the air has been analysed over longer period. by
qaschroaatography. EVery day .howed tbe ,.ae tendency 1 a startin9
value around 350 pp.. and thereafter an increasing CO 2-content
reaching a level between 100 and 950 p~ at the end of the day
depending on the nuaber of people in the 400 a 3 voluae of the
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lAboratory. 1iq. 7 showe graphically the results of the CO 2....ur....t. over several dAY', Each ..asured point represents
the .."erage value of four analyses of the saee air ,;a.ple. The
uncertainty of thia average value has been calculated to be 15
pp..

Different value. on the .... ti.. in different days are due to
the different nu.ners ot people in the laboratory durinq the
_aurinq period.
..
Th. ulliG' increale of around 100 p~ corresponds to
10- 7 ,
so it ie iapartanl: to correct for the CO 2-content. The
deteraiution of other constituents showed ainor concentrations
of hydrocarbons which caD be n.glected. Ourinq the calibration
of a coordinat..... ut1nq ..chine at a car aanutacturinq plant an
.11' .aaple h•• been anAlYled. The following concentrationa nave
been detected:
1200 I'p.
Cubondiollid.
Methan.
8 1I~
1 ppa
Ethane
1 p~
"-Butane
2 ~
Octane
pp.
Prop&lle
0-1 p~
"-PentaRe

Tlm.-Ihoural
FIG.S:

1.

Aqaill a hi9h concentration of CO2 nas beell detected but very low
the concentrations ot other gases. Much higher concentrations
have beell reported ill coaparable environaental conditions (5].
The tollowinq concentrations correspond to a relative chanqe of
10- 7 in II each:
.
C&rbondioxide
MetllaAe
Ethane
Propene
1f-8utane
Octane
It-Pentane

700

p~

595 PPM
205 PPII
130pPII
98 PPM
SO ppa
1'2. ppe

It .'Y be concluded that in the car aanufacuring plant situation
only the carbondioxide concentration has a significant influence
on the ...aurin9 accuracy.

1000

~~--~~---+---+--~--~--+-~
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lOoo 11...
12...
l3o. ,...... llSoo 1600 17""
Tlma
FIG. 7: OAILY BEHAVIOR

OF CO% - CONTENT.

4. ADO[T!OIAt APPLtCATtONS.
The interference refracto..ters described can be used also for
the deteraination of the refractive lndex of other gasses at
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~=633ne. tn this case an extra pressure sensor has to be
connected to the ,asple-ch4sbe~s so pt.ssure dnd t.aparature
conditions can be aeasured.

A very important application will be the use at the retractoaeter
a calibration set-up for autoaatic coapensators often used in
cosmercially available laserinterferoaeters. So.. coapensators
were verified against our refractoaeters. In this set-up the
sensors of the coapensatur have been positioned in the sa.pIevoluae. The refractive index of air fro. this volue. haa been
~easured separately by the refractoeeter and the coepensator.
After correction for the temperature-difference between sa.plevoluae and ~ample-chamber the .sasured values of N have been
COMpared. Fig. a presents tne result of two of these measureaents
as the relative difference between refractoaeter and coapensator
values. The compensetors verified are sade by the sa.e
..nuf~cturer [7J.
The relative differences- are below 3 parts in 10 7 .ainly due to
measurement errors of the sensors of the automatic coapen.ators.
The manufacturer cla~aes a maxi.ua uncertainty ot 5 parts in 107 .
4$

5. DISCIlSSION.

The interference refractoaeters described here have shown a
~tability better than 5 parts in 108 over several hours, At Ie.,t
a part of this drift can be explained froa seall te.peratureeffect on the mechanical structu~e for the adjustment of the
optics. Direct coaKarlson .howed also relative differences less
than 5 part. in 10 . Part of these differences are due to seal 1
errors in the teaperature-measureMent in the saaple-cha.bers. The
uncertainty in this aeasurement was leS8 than 0.02 K which causes
..xi.ua relative errors of ~ = 2.10- 8 . Also .eal1 effect have
been aeasured from local expansion of the optical window. 4ri.1n9
from the vacuua-air chanqe in the saaple-cha.ner. These effects
are evaluated now.
ComparIson between measured and calculated values of N, as was
.hown in Fi9. 4, indicating relative difterences up to a part in
108 . Part of these dIfferences can be explained from the
uncertainty 1n the calculated value of N. The uncertainty ot the
pressure mp.asureaent has been determined to be at least lS Pa and
the uncertainty 1n tne dewpoint aeasurea.nt will be 0.3 K. The
carbondioxide content has been calculated fros interpolation
between .essured values. The aaxiaua uncertainty will be less
than 50 ppm. From these values and tne DIOdel uncertainty of :!: 5
parts in 108 tne total uncertainty in the calculated values of N
will be t 7 parts in lOS. The results showed in Fig. 4 are within
this range.
6. CONCLUSIONS.
It may be stated that the interierence refractoa.ters developed
are very useful instruments for the accurate deter.inatioQ of the
refractive index of air and for the calibration of autoaatic
compensators in laserinterferoeeter •.
Reiative uncertainty will be less than 5 parts in 108 even when

tbe inatru..nts are used continuously for periods of several·
bouts. The instru.ents can be build relatively easy because the
are baaed on co..trcially available laserinterferoaeters. For
,cae type. it is even pollible to use the refractoaeter parallel
to the interferoaater u.inq the saae la.erlouree [9].
.
It hal been proved thet the CO 2 -content plays an i.portent role
in accurate interferoaettic ae&sure.ents and qenerally it is not
allowed to use the standard value of 300 ppa for calculating N
values. £.peeial1y in industrial environaents the CO 2-content Can
be very high but also the butane and octane content can be
i.portsnt [5).
We have aeaaured a relation between the nuaber of people and the
CO 2-content in our laboratory. The air in this laboratory is

conditioned by clOSed circ~lt.
OeDerally it caD be ltated that for interferoaetric lenqth
....sureaents witl'l relative uncertainty less than 1 part in 10 7
the refractive index baa to be ....ured by an air-refractometer.

We like to thank If. H. Zeedijk and Mr. A. van aijen ot the
Cbe.ical Departaant of Eindhoven University for the fast and
acc~r.te 9aachroaetoqraphic analyses of the air sa.ples taken
durinq the .... ur...nts. The Metrology Laboratory of Rank Xerox
HOlland, Venray has kiDdly lent to us a laaerinterfero.eter with
autoaatic coapeDaator.
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