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Ξεκινώντας από τον ορισµό, το µέτρο στην Ελλάδα υλοποιείται µε την χρήση δύο λέιζερ 
των οποίων η συχνότητα είναι σταθεροποιηµένη µε ατµούς ιωδίου. Τα λέιζερ αυτά 
χρησιµοποιούνται για την διακρίβωση άλλων λέιζερ που αποτελούν µέρος διατάξεων 
συµβολοµετρίας. Με τις διατάξεις αυτές, υλοποιείται ο ορισµός του µέτρου και µπορεί 
κανείς να µετρήσει το µήκος συγκεκριµένων αποστάσεων ή αντικειµένων µε πολύ µικρή 
αβεβαιότητα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος εκτίµησης της αβεβαιότητας 
υλοποίησης του µέτρου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), καθώς και τα 
αποτελέσµατα των πειραµάτων και υπολογισµών που πραγµατοποιήθηκαν στην Γαλλία 
κατά την διάρκεια της σύγκρισης του Ελληνικού προτύπου µε το “femtosecond laser 
comb” σύστηµα του Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Τέλος 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων προτύπων πλακιδίων µήκους στα 
πλαίσια της EUROMET.L-K1.1 δι-εργαστηριακής µε τη διάταξη συµβολής φωτός του 
εργαστηρίου διαστασιακών µετρήσεων του Ε.Ι.Μ. 
 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Πρωτεύοντα πρότυπα µήκους, συµβολοµετρία, λέιζερ σταθεροποιηµένα µε 
ατµούς ιωδίου, αβεβαιότητα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Παρόλο που το 1887, για πρώτη φορά, ο A. A. Michelson (Βραβείο Nobel 1907) 
πρότεινε την χρήση οπτικών διατάξεων συµβολής φωτός για µετρήσεις µήκους, µόλις το 
1960, το µέτρο ορίστηκε σε σχέση µε το µήκος κύµατος οπτικής ακτινοβολίας (2p10-5d5 
µετάπτωση ηλεκτρόνιων στα άτοµα 86 Kr).  Σήµερα παρόλο που ο ορισµός του µέτρου 
στηρίζεται στον ορισµό της ταχύτητας του φωτός: ως ένα µέτρο ορίζεται η απόσταση που 
διανύει το φως στο κενό σε 1/299 792 458 δευτερόλεπτα1 (ταχύτητα του φωτός: c= 299 
792 458 m/s), η υλοποίησή του πραγµατοποιείται µε την χρήση διατάξεων συµβολής 
φωτός και λέιζερ µε εξαιρετικά σταθερή συχνότητα2, 3. 

 Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) ο ορισµός του µέτρου υλοποιείται 
µε δύο πρότυπα He-Ne λέιζερ (633 και 543 nm) των οποίων η συχνότητα είναι 
σταθεροποιηµένη µε τη χρήση ατµών ιωδίου και γνωστή µε τυπική αβεβαιότητα της 
τάξης των µερικών kHz.  Η αβεβαιότητα αυτή επιβεβαιώνεται µε διεθνείς δι-
εργαστηριακές συγκρίσεις στις οποίες συµµετέχει µεταξύ των ινστιτούτων άλλων χωρών 
και το Ε.Ι.Μ.  Τα αποτελέσµατα που αφορούν τα Ελληνικά πρότυπα από την δι-
εργαστηριακή «BIPM.L.K11 ongoing key comparison, 2005» θα παρουσιαστούν στην 
εργασία αυτή. 

 Τα σταθεροποιηµένα µε ατµούς ιωδίου πρότυπα λέιζερ χρησιµοποιούνται για την 
διακρίβωση της συχνότητας των λέιζερ οπτικών διατάξεων συµβολής φωτός που µε τη 
σειρά τους χρησιµοποιούνται για µετρήσεις µήκους.  Στο Ε.Ι.Μ. η σύνδεση του άυλου 
ορισµού του µέτρου µε φυσικά αντικείµενα πραγµατοποιείται σε µια τέτοια διάταξη 
συµβολής φωτός µε την οποία διακριβώνονται πρότυπα πλακίδια µήκους.  Η τυπική 
αβεβαιότητα η οποία επιτυγχάνεται στο Ε.Ι.Μ. για πρότυπα πλακίδια µήκους είναι της 
τάξης των 10 nm όπως θα φανεί και από τα αποτελέσµατα της διεθνούς δι-εργαστηριακής 
σύγκρισης EUROMET.L-K.1.1 που επίσης θα παρουσιαστούν στην εργασία αυτή. 

 
2. 633 nm He-Ne ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
 

2.1 Περιγραφή πειραµατικής διάταξης 

 Χωρίς καµία µορφή σταθεροποίησης η συχνότητα ενός He-Ne λέιζερ µπορεί να 
µεταβάλλεται σε όλο το εύρος όπου υπάρχει ενίσχυση (gain) µε αποτέλεσµα η 
αβεβαιότητα στη συχνότητα  να είναι της τάξης του ±1 στα 106.  Η µεταβολή αυτή και 
συνεπώς η αβεβαιότητα στη συχνότητα οφείλεται κυρίως στις αλλαγές του µήκους της 
οπτικής κοιλότητας του λέιζερ και θεωρείται ως πολύ µεγάλη για εφαρµογές προτύπων 
µήκους.  Βελτίωση της σταθερότητας της συχνότητας επιτυγχάνεται µε την χρήση των 
γραµµών απορρόφησης ενός αερίου έτσι ώστε οι συχνότητες τους να αποτελέσουν τις 
συχνότητες αναφοράς.  Το πλεονέκτηµα µιας τέτοιας µεθόδου είναι ότι η απορρόφηση 
οφείλεται σε διέγερση µορίων που βρίσκονται στην βασική τους κατάσταση και συνεπώς 
διαταραχές λόγω της ηλεκτρικής εκκένωσης στο σωλήνα του λέιζερ δεν υφίστανται. Η 
τεχνική αυτή γνωστή και ως σταθεροποίηση µε κορεσµένη απορρόφηση (stabilization by 
saturated absorption), επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση µίας κοιλότητας (σωλήνα) µε 
χαµηλής πίεσης αέριο το οποίο έχει γραµµές απορρόφησης µε συχνότητες µέσα στο εύρος 
συχνοτήτων της κοιλότητας του λέιζερ όπου υπάρχει ενίσχυση.  Το ισχυρό στάσιµο κύµα 
του ηλεκτρικού πεδίου µέσα στην κοιλότητα του λέιζερ έχει ως αποτέλεσµα τον κορεσµό 
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της απορρόφησης και κατά συνέπεια το σχηµατισµό ενός βαθουλώµατος µε Λορετζιανή 
κατανοµή στο κέντρο της γραµµής απορρόφησης.  Το εύρος του βαθουλώµατος 
χαρακτηρίζεται από το µικρό σχετικά φυσικό πλάτος της γραµµής απορρόφησης (natural 
width) και όχι από το φαινόµενο Doppler.  Η µείωση αυτή της απορρόφησης έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση στην ισχύ εξόδου του λέιζερ καθώς γίνεται ρύθµιση της 
συχνότητας του γύρω από τις γραµµές απορρόφησης του αερίου. 

 Το πρότυπο λέιζερ του Ε.Ι.Μ. (Σχήµα 1) χρησιµοποιεί ατµούς ιωδίου για την 
δηµιουργία των χαρακτηριστικών κορεσµένης απορρόφησης. Η πειραµατική ανίχνευση 
των χαρακτηριστικών αυτών γίνεται µε το συνδυασµό της διαµόρφωσης του οπτικού 
µήκους της κοιλότητας του λέιζερ µε συχνότητα 586 Hz σε οπτικό εύρος 6 MHz και 
τεχνικών ανίχνευσης ευαίσθητων σε φάση και συχνότητα (lock-in techniques).  Η 
διαµόρφωση του οπτικού µήκους της κοιλότητας του λέιζερ καθώς και οι απαιτούµενες 
διορθώσεις αυτού πραγµατοποιούνται µε χρήση πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων πάνω 
στους οποίους είναι τοποθετηµένα τα κάτοπτρα που σχηµατίζουν την κοιλότητα του 
λέιζερ.  Η ανίχνευση του σήµατος της ισχύος εξόδου του λέιζερ µε συχνότητα 586 Hz 
καθώς και της δεύτερης και τρίτης αρµονικής του που αντιστοιχεί στην πρώτη, δεύτερη 
και τρίτη παράγωγο του αντίστοιχα, καθιστά δυνατή την ανίχνευση των γραµµών 
απορρόφησης των ατµών ιωδίου και δυνατό το «κλείδωµα» σε µια από τις συχνότητες 
απορρόφησης αυτών.  

 

 

Σχήµα 1. Το πρότυπο λέιζερ του Ε.Ι.Μ. σταθεροποιηµένο ως προς την συχνότητα µε 
ατµούς ιωδίου. 

 

 Οι παράγωγοι του σήµατος της ισχύος εξόδου µπορούν να παρατηρηθούν σαν 
συνάρτηση του συχνότητας µεταβάλλοντας το µήκος της κοιλότητας του λέιζερ.  Στο 
Σχήµα 2 παρουσιάζεται η µορφή των σηµάτων αυτών µε την βοήθεια των οποίων γίνονται 
συνεχείς διορθώσεις του µήκους της κοιλότητας του λέιζερ έτσι ώστε η συχνότητά του να 
παραµένει σταθερή και ίση µε µία από τις γραµµές απορρόφησης των ατµών ιωδίου. 
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Σχήµα 2. Τυπική µορφή της πρώτης (α) και τρίτης (β) παραγώγου του σήµατος της 
ισχύος εξόδου του λέιζερ. Τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά οφείλονται 
στην κορεσµένη απορρόφηση των ατµών ιωδίου, συνιστώσες d, e, f, g, h, i, j. 
Η συνιστώσα f για παράδειγµα οφείλεται στη µετάβαση 11-5, R(127) του 127Ι2 
µε συχνότητα f= 473 612 353 604 kHz και λ= 632 991 212.58 fm 3. 

 
2.2 Αποτελέσµατα της «BIPM.L-K11 κύριας δι-εργαστηριακής». 

 Η κύρια δι-εργαστηριακή BIPM.L.K10 είχε ξεκινήσει το 1993 και αφορούσε τα 
σταθεροποιηµένα µε ατµούς ιωδίου λέιζερ στα 633 nm.  Το µετρούµενο µέγεθος ήταν η 
συχνότητα των λέιζερ καθώς αυτά σταθεροποιούνταν στις d, e, f και g συνιστώσες της 
ηλεκτρονικής µετάβασης 11-5, R(127) των ατµών ιωδίου, 127Ι2.  Η τιµή αναφοράς που 
χρησιµοποιούνταν ήταν οι τιµές του BIPM-4 λέιζερ. 

 Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση που αφορά την υλοποίηση του µέτρου έχει 
αλλάξει δραστικά µε την χρήση femto-second laser comb διατάξεων και την δυνατότητα 
µέτρησης οπτικών συχνοτήτων µε απευθείας ιχνηλασιµότητα στο δευτερόλεπτο.  Έτσι το 
2003 µε απόφαση της Comité Consultative des Longueurs (CCL) αποφασίστηκε η έναρξη 
της δι-εργαστηριακής BIPM.L.K11 µε την οποία πραγµατοποιείται µέτρηση της 
συχνότητας των σταθεροποιηµένων µε ατµούς ιωδίου λέιζερ µε χρήση της femto-second 
laser comb διάταξης του BIPM4.  Η διάταξη αυτή βασίζεται σε ένα Kerr-lens mode-
locked ring laser µε συχνότητα παλµών ~740 kHz, τροφοδοτούµενο µε 5 W, 532 nm  
ακτινοβολία από ένα Nd:YVO4 λέιζερ.  Μία ειδικά κατασκευασµένη οπτική ίνα 
(photonic-crystal fiber) µήκους 10 cm χρησιµοποιήθηκε ώστε οι οπτικές συχνότητες 
εξόδου της διάταξης να έχουν εύρος µεγαλύτερο από µία οκτάβα. Όλες οι γεννήτριες 
συχνοτήτων καθώς και όλοι οι µετρητές συχνοτήτων έπαιρναν την συχνότητα αναφοράς 
τους από το MASER υδρογόνου του εργαστηρίου χρόνου του BIPM του οποίου η 
συχνότητα είναι γνωστή µε ακρίβεια 5 µέρη στα 1014.  Η µέτρηση της συχνότητας του 
λέιζερ του Ε.Ι.Μ. πραγµατοποιείται µε συµβολή της δέσµης φωτός του µε τη δέσµη από 
µία συνιστώσα της διάταξης comb και την δηµιουργία διακροτήµατος.  Μέτρηση της 
συχνότητας του διακροτήµατος µας δίνει τη διαφορά των δύο συχνοτήτων. 

 Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην αβεβαιότητα των µετρήσεων µε την 
µέθοδο που περιγράφεται παραπάνω θα µπορούσαν να χωριστούν σε δύο οµάδες, µία 

(α) (β) 
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αυτή που αφορά τις πειραµατικές µετρήσεις µε τιµές που δίνονται στο Πίνακα 1 και µία 
οµάδα που αφορά τις παραµέτρους των σταθεροποιηµένων µε ατµούς ιωδίου λέιζερ 
(Πίνακας 2).  Από τους Πίνακες 1 και 2 βλέπει κανείς ότι η συνολική αβεβαιότητα που 
οφείλεται στις πειραµατικές µετρήσεις είναι σχεδόν µία τάξη µεγέθους µικρότερη από 
αυτή του οφείλεται στη ρύθµιση των παραµέτρων του προτύπου του Ε.Ι.Μ. µε κύρια 
συνιστώσα αυτή που οφείλεται στην τυπική απόκλιση των µετρήσεων. 

 

Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιµές των παραµέτρων αβεβαιότητας λόγω της διαδικασίας 
µέτρησης. 

Προέλευση αβεβαιότητας Τιµή Μονάδες 
Συχνότητα αναφοράς 30 Hz 
Τυπική απόκλιση αποτελεσµάτων 256 Hz 
Αβεβαιότητα µεθόδου 20 Hz 
   
Σύνολο 258 Hz 

 

Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιµές των παραµέτρων αβεβαιότητας που οφείλονται στις 
ρυθµίσεις των προτύπων. 

Προέλευση Αβεβαιότητας Τιµή Μονάδες 
Ισχύς λέιζερ 0.20 kHz 
Πλάτος συχνότητας διαµόρφωσης 0.77 kHz 
Θερµοκρασία ψυχρού δακτυλίου ιωδίου 1.49 kHz 
Θερµοκρασία τοιχωµάτων κοιλότητας ιωδίου 0.12 kHz 
Σφάλµα ηλεκτρονικών 0.58 kHz 
Ευθυγράµµιση λέιζερ 0.87 kHz 
   
Σύνολο 1.98 kHz 

 

Πίνακας 3. Τελικές συχνότητες προτύπων. 

Ινστιτούτο f [kHz]* u1(f) [kHz]* u2(f) [kHz]* uc(f) [kHz]* 
Ινστ/το 1 609.3 0.28 2.1 2.1 
Ε.Ι.Μ. 610.7 0.26 2.0 2.0 
Ινστ/το 2 612.7 0.28 4.1 4.1 
Ινστ/το 3 606.9 0.20 2.4 2.4 

* f: η µετρούµενη συχνότητα των προτύπων σε σχέση µε τα 473 612 353 000 kHz. 
u1(f): Η τυπική αβεβαιότητα που οφείλεται στις πειραµατικές µετρήσεις. 
u2(f): Η τυπική αβεβαιότητα που οφείλεται στις παραµέτρους των οργάνων. 
uc(f): Η συνολική τυπική αβεβαιότητα µε ποσοστό εµπιστοσύνης 68%. 

 

 Εκτός από το Ε.Ι.Μ. τρία άλλα ινστιτούτα από διαφορετικές χώρες πήραν µέρος 
στις µετρήσεις του Μαίου του 2005, τα προκαταρτικά αποτελέσµατα των οποίων δίνονται 
συνοπτικά στο Πίνακα 3 και γραφικά στο Σχήµα 3 (Τα ονόµατα των άλλων ινστιτούτων 
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δεν παρουσιάζονται µια και η δι-εργαστηριακή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη, εκκρεµεί η 
τελική έγκριση των αποτελεσµάτων). 
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Σχήµα 3. Οι τιµές της συχνότητας των προτύπων λέιζερ, σε σχέση µε τα  
473 612 353 000 kHz, όπως αυτές δίνονται στο Πίνακα 3.  Η συνεχόµενη 
γραµµή παρουσιάζει την συνιστώµενη τιµή για τα 633 nm σταθεροποιηµένα 
µε ατµούς ιωδίου λέιζερ ενώ οι διακεκοµµένες γραµµές παρουσιάζουν την 
αβεβαιότητά της τιµής αυτής 3. 

 

Η διακρίβωση άλλων λέιζερ όπως αυτών από διατάξεις συµβολής φωτός που 
χρησιµοποιούνται για την µέτρηση µήκους, πραγµατοποιείται µε την συµβολή του φωτός 
του προτύπου και προς διακρίβωση λέιζερ και την µέτρηση της συχνότητας του 
διακροτήµατος που δηµιουργείται λόγω των παραπλήσιων συχνοτήτων των δύο δεσµών.  
Η συχνότητα του διακροτήµατος αντιστοιχεί στη διαφορά των δύο συχνοτήτων και άρα 
γνώση της µίας εξ αυτών (συχνότητα προτύπου λέιζερ) συνεπάγεται και γνώση της άλλης.  
Με τον τρόπο αυτό αβεβαιότητες της τάξης των 0.5 MHz επιτυγχάνονται στα εργαστήρια 
του Ε.Ι.Μ. 

 

 
3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑ 

 
3.1 Περιγραφή πειραµατικής διάταξης 

 Η πειραµατική διάταξη συµβολής φωτός µε την οποία διακριβώνονται πρότυπα 
πλακίδια µήκους περιγράφεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 4.  Η διάταξη ουσιαστικά 
αποτελεί ένα συµβολόµετρο Michelson του οποίου ο ένας καθρέφτης έχει αντικατασταθεί 
µε ένα πολύ επίπεδο πλατό πάνω στο οποίο τοποθετείται το προς µέτρηση πλακίδιο.  Το 
πλακίδιο συγκρατείται στο πλατό µε µοριακές κυρίως δυνάµεις οι οποίες οφείλονται στην 
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εγγύτητα των δύο «τέλειων» επιφανειών.  Η διάταξη χρησιµοποιεί ως πηγές φωτός δυο 
λέιζερ (633 και 543 nm) των οποίων η συχνότητα διακριβώνεται µε την βοήθεια των 
προτύπων λέιζερ, ένα από τα οποία περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους.  
Ελέγχοντας µε πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους την κλίση του άλλου καθρέφτη 
δηµιουργούµε κροσσούς συµβολής οι οποίοι καταγράφονται από µία κάµερα από την 
εικόνα της οποίας η θέση των σκοτεινών κροσσών συµβολής υπολογίζεται.  Από την 
σχετική µετατόπιση των κροσσών που προέρχονται από το πλατό και των κροσσών που 
προέρχονται από το προς µέτρηση πλακίδιο (Σχήµα 5) υπολογίζει κανείς το µήκος του 
πλακιδίου ως ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος του φωτός συν ∆χ, όπου το ∆χ 
υπολογίζεται από το κλάσµα της σχετικής µετατόπισης των κροσσών.  
Επαναλαµβάνοντας την ίδια µέτρηση της σχετικής µετατόπισης των κροσσών και µε το 
δεύτερο λέιζερ και γνωρίζοντας το µήκος του πλακιδίου µε ακρίβεία περίπου 1.5 µm ή 
καλύτερη, µπορεί κανείς να υπολογίσει το µήκος του µε συνολική τυπική αβεβαιότητα 
καλύτερη από 20 nm5. 

 

Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα διάταξης µέτρησης µήκους πρότυπων πλακιδίων µε 
συµβολοµετρία 

 

 Επειδή το µήκος του προς µέτρηση πλακιδίου υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο του 
µήκους κύµατος του φωτός, ακριβής γνώση αυτού είναι απαραίτητη.  Γνωρίζοντας µε 
µεγάλη ακρίβεια την συχνότητα της ακτινοβολίας, επιπλέον απαιτείται γνώση µε µεγάλη 
ακρίβεια του συντελεστή διάθλασης του αέρα, ο οποίος µε την σειρά του είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητος στην θερµοκρασία, υγρασία και πίεση του αέρα 6, 7.  Οι µετρήσεις όλων αυτών 
των παραµέτρων πραγµατοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της µέτρησης και µαζί µε τις 
µετρήσεις της θερµοκρασίας του πλατό και του προς διακρίβωση πλακιδίου 
χρησιµοποιούνται ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις στο µήκος του 
προς διακρίβωση πλακιδίου. 
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Σχήµα 5. Κροσσοί συµβολής από το πλατό και το προς διακρίβωση πλακίδιο.  Από την 
σχετική µετατόπιση των κροσσών όπως αυτή υπολογίζεται από το διάγραµµα 
έντασης φωτεινότητας υπολογίζεται το µήκος του πλακιδίου 

 
3.2 Αβεβαιότητα µέτρησης πλακιδίων µήκους µε συµβολοµετρία στο Ε.Ι.Μ. 

 Στο Πίνακα 4 παρουσιάζονται όλοι παράγοντες που έχουν ουσιαστική συνεισφορά 
στην αβεβαιότητα του υπολογισµού του µήκους των πλακιδίων8, όπως αυτοί κατατέθηκαν 
κατά την διάρκεια της διεθνούς δι-εργαστηριακής (EUROMET.L-K1.1, Project 643) 

Πίνακας 4. Πίνακας αβεβαιοτήτων µέτρησης πλακιδίων µε συµβολοµετρία στο ΕΙΜ. 

 xi u(xi) ni ci = ∂l/∂xi ui(l) (nm) 
Wavelength 1 λ1 1,0  10-8 50 L/2 0,005 L 
Wavelength 2 λ2 2,0  10-8 50 L/2 0,010 L 

Fringe Fraction 1 F1 0,14 fringe 5 λ1/4 2,284 
Fringe Fraction 1 F2 0,14 fringe 5 λ2/4 1,959 

Air index of 
refraction 

n 0,0174 nm/mm 50 L 0,017 L 

Gauge block 
temperature 

∆tg 0,01 °C 50 α*L 0,043 L 

Thermal coef. of 
expansion 

α 5,77 10-8 K-1 50 ∆t*L 0,017 L 

Thermal effects 2nd 
order 

∆tg α (2nd ord.) 0,001 nm/mm 50 L 0,001 L 

Obliquity δlΩ 0,011 nm/mm 50 L 0,011 L 
Source size s 10 µm 50 s/(8 f2) L  0,006 L 

Wave-front errors δlA 3,406 nm 50 1 3,406 
Flatness-

parallelism 
δlG 2 nm 50 1 2,000 

Wringing Film δlW 8 nm 50 1 8,000 
Phase-change δlΦ 7,85 nm 50 1 7,850 

Πλατό 
Πλακίδιο 

Κροσσοί

∆ιάγραµµα έντασης 
φωτεινότητας κροσσών 
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Από τον Πίνακα 4 για πλακίδια καρβίδιου του βολφραµίου και α=4.3 10-6 K-1 , ∆t=0,3 °C, 
s=200 µm, f=400 mm η συνολική τυπική αβεβαιότητα δίνεται από: 

222 05,026,12)( Lluc ⋅+=   (nm) 

Όπου L είναι σε mm.  Η αβεβαιότητα των παραµέτρων του µήκους κύµατος στο Πίνακα 4 
συµπεριλαµβάνει την αβεβαιότητα διακρίβωσης των λέιζερ και την εκτίµηση πιθανών 
µακροπρόθεσµων µεταβολών.  Από το Πίνακα 4 φαίνεται ότι οι σηµαντικότερες πηγές 
αβεβαιότητας ειδικά για πλακίδια µεγαλύτερα των 20 mm προέρχονται από το 
υπολογισµό της θερµικής διαστολής των πλακιδίων καθώς και τον υπολογισµό του δείκτη 
διάθλασης του αέρα. 

 Στο Σχήµα 6 ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µέτρησης ενός 
πλακιδίου των 100 mm, όπως αυτά προέκυψαν από την ίδια δι-εργαστηριακή 
EUROMET.L-K1.1, Project 643.  Από την συµφωνία των αποτελεσµάτων του Ε.Ι.Μ. µε 
αυτά των άλλων ινστιτούτων τεκµηριώνεται η ορθότητα των µεθόδων και των 
υπολογισµών των αβεβαιοτήτων που αφορούν την υλοποίηση του µέτρου. 
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Σχήµα 6. Αποτελέσµατα µέτρησης πλακιδίου 100 mm, όπως αυτά προέκυψαν από την 

δι-εργαστηριακή EUROMET.L-K1.1, Project 643. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ο ορισµός του µέτρου στη Ελλάδα υλοποιείται µε την χρήση δύο λέιζερ µε 
συχνότητα σταθεροποιηµένη µε ατµούς ιωδίου καθώς και την χρήση διατάξεων συµβολής 
φωτός.  Οι µετρητικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο Ε.Ι.Μ. για την σύνδεση του 
άυλου ορισµού του µέτρου µε φυσικά αντικείµενα και συγκεκριµένα πρότυπα πλακίδια 
µήκους έχουν ως τεκµηριωµένο µέσω διεθνών δι-εργαστηριακών αποτέλεσµα ότι οι 
συνολικές τυπικές αβεβαιότητες που αφορούν την διακρίβωση πρότυπων πλακιδίων 
µήκους είναι της τάξης των 10 nm.  Η υλοποίηση αυτή του µέτρου έχει ιχνηλασιµότητα, 
µετά και την συµµετοχή του ινστιτούτου µας στην δι-εργαστηριακή µε τίτλο 
«BIPM.L.K11 ongoing key comparison, 2005» στα πρότυπα χρόνου του Bureau 
International des Poids et Mesures (BIPM). 
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