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SAMENVATTING

In de vakgroep Telecommunicatie is een project gestart om

onderzoek te verrichten naar de toepasbaarheid van infrarood

glazen in de glasvezeltechniek. In het kader van dit project

is er een meetopstelling ontwikkeld en gebouwd om brekings

indexmetingen te kunnen verrichten aan bulkglas in het

infrarode golflengtegebied.

De meetmethode ~aarmee de brekingsindex gemeten zal worden,

is volgens de zogenaamde autocollimatiemethode.Hiertoe wordt

een sample uit het bulkglas in de vorm van een prisma geslepen

en wordt er een vlak van dit prisma van een reflecterende

laag voorzien. Door nu een evenwUdige bundel in te laten vallen

op het prisma en het prisma zodanig te positioneren dat de

gereflecteerde bun del samenvalt met de invallende bundel,

kan uit de gemeten hoekstanden van het prisma de brekingsindex

berekend worden.

Brekingsindexmeteingen zUn er verricht voor het golflengte

gebied van 0,5 - 1,7 rm.Voor deze meetresultaten is er een

Sellmeier-dispersievergelUking bepaald.

Uit dit onderzoek blUkt, dat met deze meetmethode zeer nau~

keurig de brekingsindex van bulkglas bepaald ken worden.

Van de meetopstelling is ook een simulatiemodel ontwikkeld

waarvoor computerprogrammats geschreven zUn om de gevoeligheid

van de meetopstelling te bepalen. Het blUkt dat de gegevens

over de gevoeligheid verkregen door simulatie goed overeenkomen

met de gegevens verkregen door meting.
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1. INLEIDING

In de glasvezeltechniek kan bulkglas gebruikt worden am

glasvezels te fabriceren. Dit bulkglas kan met diverse fabri

cagemethoden aangemaakt worden. Met behulp van doopstoffen

zoals Si, Ge, S, F en P kan de brekingsindex van het bulkglas

veranderd worden. Het is va or de glasvezeltechniek van belang

het verloop van de brekingsindex als functie van de golflengte

te kennen. Met de kennis van het brekingsindexverloop als

functie van de golflengte, zijn we in staat de materiaaldispersie

te bepalen.

In de glasvezeltechniek zou men graag glasvezels willen gebrui

ken die over een grate bandbreedte een zeer lage dispersie

hebben. Naast lage dispersie wil men oak graag vezels gebruiken

met een zeer lage demping.

De demping in glasvezels wordt in grate mate bepaald door de

Rayleigh-verstrooiing en de absorptie van het licht. Nu is

bekend [11, [2J dat de demping ten gevolge van Rayleigh- ver

strooiing afneemt met de vierde macht van de golflengte. Dit

houdt in, dat bij verschuiving naar een grotere golflengte

een lagere demping wordt verkregen. Voor kwartsglas echter

neemt bij toename van de golflengte boven de 1,55 micrometer

de demping weer toe ten gevolge van moleculaire trillings

absorptie. Dit betekent dat er andere materialen (glazen)

gebruikt moeten worden in het golflengtegebied boven de 1,55

micrometer. Glazen die hiervoor geschikt zijn, zijn fluoride

en chalcogenide glazen. Uit onderzoek [3J is bekend dat de

trillingsabsorptie pas bij grotere golflengten (3-4 ~m) een

rol speelt. Tevens is bekend dat de materiaaldispersie als

functie van de golflengte voor deze glazen minder steil

verloopt dan bij kwartsglas. Men verwacht dan oak dat door

een speciale profilering van de glasvezel, de bandbreedte

van een IR (infrarood)-vezel bijna golflengte-onafhankelijk

gemaakt kan worden.

In het kader van het onderzoek naar IR-glazen, is er een

meetopstelling ontwikkeld en gebouwd am de brekingsindex

als functie van de golflengte van bulkglas te bepalen. Uit

de vele meetmethoden waarmee dit gemeten kan worden ~, p.37SJ
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is hier in dit onderzoek gekozen voor de zogenaamde autocolli

matiemethode. Deze methode en de nauwkeurigheid van deze

methode zullen in het volgende hoofdstuk behandeld worden.

Van deze meetmethode is oak een simulatiemodel ontwikkeld.

Dit zal behandeld worden in hoofdstuk 3. Aan de hand van dit

simulatiemodel kunnen we theoretisch de gevoeligheid van deze

meetmethode bepalen. De gegevens verkregen door simulatie

zullen in hoofdstuk 4 behandeld worden. De meetgegevens,

hoofdstuk 5, zullen met de simulatieresultaten vergeleken

worden. Als laatste, zal in hoofdstuk 6 een verhandeling

worden gegeven van de demping van het lichtvermogen in de

meetopstelling.
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2. MEETMETHODE EN NAUWKEURIGHEID VAN DEZE METHODE

In dit hoofdstuk zal de meetmethode behandeld worden die

in de meetopstelling toegepast wordt. Van deze meetmethode

zal oak een nauwkeurigheidsanalyse gegeven worden. Uit deze

analyse kunnen we criteria afleiden am een bepaalde meet

nauwkeurigheid te realiseren.

2.1 Bepaling van de brekingsindex volgens de autocollimatie

methode

De brekingsindex wordt in de meetopstelling bepaald volgens

de autocollimatiemethode. Dit is dezelfde methode die in een

Littrow-prismaspectrometer ~1 wordt toegepast. Een prisma,

vervaardigd uit bulkglas, wordt op een rotatietafel gemonteerd.

Van dit prisma, is het achtervlak van een reflecterende laag

voorzien, zie Fig. 2.1.

Om de brekingsindex te kunnen berekenen, laten we een even

wijdige bundel op het prisma reflecteren zodanig dat de inval

lende en gereflecteerde bun del samenvallen. Het prisma staat

dan in de autocollimatiestand. Als eerste bepalen we een

referentiehoek 82 door de bundel loodrecht op het voorvlak

van het prisma te reflecteren, zie Fig. 2.1. Dit is de auto

collimatiestand voor het voorvlak van het prisma.

Hoekbepaling -- --- Invalsvlak is
/ -.......

voorvlak, 8
2

• \ constant gedurende
I

I
de meting.

Reflecterende laag
I

op het achtervlak. \ \
\ / Invallende en

"- /0 gereflecteerde

...... bundel •- -
Voorvlak



- ..........
Hoekbepaling /'

'"/
spiegel end achter-

fJ i \ 9
vlak, 8]. 3

\
/,

8 2 \ /,
./

Hoekbapaling - -bij ./" ,82
breking, 8 1 • / /"<

( \ 8 1

8
3

\
'0

/
\. /

'---
/

- -
Fig.2.1: Hoekbepaling bU de autocollimatiemethode.

stel de tophoek van het prisma gelUk aan A. Door nu het prisma

over 180o+A te roteren, zal de invallende bundel loodrecht

reflecteren op het spiegelende achtervlak van hat prisma.

De hoek 8 3 die we bU deze stand kunnen noteren is gelUk aan

( 2. 1 )

Vervolgens wordt het prisma zodanig gepositioneerd dat de

invallende bundel door het prisma gebroken wordt, loodrecht

reflecteert tegen de spiegelende achterwand van het prisma

en terugkeert volgens dezelfde weg. Voor de hoek 8 1 bU deze

autocollimatiestand geldt

(2.2)

met i is de invalshoek.



Nu is r de hoek tussen de normaal op het voorvlak en de

gebroken straal in het prisma. Voor deze brekingshoek r geldt

r = A.

Passen we nu de wet van Snellius toe

n .sin i = n.sin ra

en substitueren we (2.1), (2.2) en (2.3) in (2.4), dan

kunnen we schrUven voor de brekingsindex n van het te

onderzoeken materiaal

(2.3)

(2.4)

sin i
= =sin r

sin(8 2 -

sin ('\1 - (8 3

• (2.5)

In (2.4) is n de brekingsindex van de omgeving die in dea
verdere behandeling n =1 wordt gesteld.a
BU deze autocollimatiemethode blUft het vlak van inval constant.

De hoeken 8 2 en 83 worden slechts een keer bepaald am de

tophoek A te berekenen. Daarna hoeft het prisma aIleen nag

zodanig gepositioneerd te worden dat, voor een bepaalde

golflengte autocollimatie optreedt bU de hoek 81 • Dit geeft

ons een elegante methode am de brekingsindex van bulkglas te

bepalen.

2.2 Nauwkeurigheid van de meetmethode

De nauwkeurigheid van de meetmethode wordt voornamelUk bepaald

door de nauwkeurigheid waarmee de hoeken 8
1

, 8 2 en 8 3 bepaald

kunnen worden en de golflengte van de invallende bundel

bepaald kan worden. Andere factoren die van invloed zUn , zUn

de temperatuur, vochtigheid, omgevingsdruk, homogeniteit van

het bulkglas en de optische vlakheid van de vlakken van het

prisma [6J

Beschouwen we eerst de foutdoorwerking in de brekingsindex
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wanneer de hoeken 8 1, 82 en 83 met een bepaalde nauwkeurig

heid gemeten kunnen worden. Hiertoe gaan we uit van

sin(8 2 - 81 )
n = ---------

sin (n - ( 83 - 8 2 ) )
(2.5)

De brekingsindex wordt dus berekend uit de parameters 8 1 ,

8 2 en 83 • Passen we hierop een eerste orde foutbenadering

toe, dan kunnen we schrUven voor de fout in n

6.n (2.6)

Uitwerking van (2.6) levert

A.n
n =

A8 2 - A8 1

tan(8 2 - 8 1 )
+ • (2.7)

Va or (2.7) kunnen we met behulp van (2.1) en (2.2) oak

schrijven

n. ~A

n = ---
tan i tan A

oftewel, met (2.3) en (2.4)

n • 6i
n =

tan(arcsin(n.sin A))

n • ~A

tan A
• (2.8)

Hiermee is de foutdoorwerking in de brekingsindex uitgedrukt

in de fout in de tophoek AA en de fout in de invalshoek A.i.

Beschouwen we de termen in (2.8) afzonderlUk, dan kunnen we

bepalen hoe groat de fout of tolerantie ~i en AA mag zUn,

wanneer we stellen dat An voor deze termen gelUk is aan 1.10-5 •

Oftewel
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n • ll.i

tan(arcsin(n.sin A))

en (2.9)

n • ll.A 5
----= 1.10-
tan A

We kunnen dit oak grafisch weergeven zoals in Fig. 2.2 is

te zien •

54

A

3

tolerantie in invalshoek (sec)
~

1,0

1,6 ..

1,8

2,0

1,2 _..;.----JI....-__..-- ---.....,.---""";O+---

)(

-- Q) 

1J
C

0..-1
-_.~

0'1
C

..-i
--~

m
~

.D

---1

0,6 0,7 0,8 0,9

tolerantie in tophoek (sec)

Fig. 2.2: Toegestane tolerantie in tophoek A en invalshoek i

voor ll.n = 1.10- 5 •

In deze figuur is horizontaal de tolerantie voor de invalshoek

i en tophoek A gegeven in hoekseconden. Verticaal is een verloop

van de brekingsindex gegeven. De tophoek A=30 o •
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Uit deze figuur is op te maken dat de foutdoorwerking bU de

bepaling van tophoek A sterker is dan bU de bepaling van de

invalshoek i. Voor de invalshoek is het voldoende om deze op

2-5 hoekseconden nauwkeurig te bepalen. Voor de tophoek is

dit echter 0,6-1 hoekseconde bU een verloop van 1,2-2,0 in

de brekingsindex. Van het bulkglas, chaIcogenide-fluoride,

wat op de afdeling Scheikunde aangemaakt zal worden, is de

verwachting dat de brekingsindex rond de 1,52 Iigt [3J •

We kunnen vergelUking (2.8) verder afschatten, want

A~ =
n tan(arcsin(n.sin A))

+ AS .~ 1
2 ltan(arcsin(n.sin A))

+
A8

3

tan A
(2.10)

SteIIen we nu dat1A811, IA8 2 1 en IA83ISA8, dan voIgt uit

(2.10) dat

IAgl~
2

• A8 • (2.11)
tan A

Voor n = 1,6 , A = 30 0 en de meetnauwkeurigheid is 1 hoek-

seconde (A8 = 1 " ) , is de fout in de brekingsindex

-5An ~ 2,7.10 • (2.12)

Uit bovenstaande kunnen we dus concluderen, dat voor brekings

indexmetingen met een nauwkeurigheid tot in de vUfde decimaal,

de te meten hoekenop een seconde nauwkeurig bepaald moeten

worden.

8eschouwen we nu de foutdoorwerking in de brekingsindex

wanneer de golfIengte met een bepaalde nauwkeurigheid gemeten

wordt. Deze foutdoorwerking zal bepaald ~orden met behulp van



-12-

de zogenaamde Sellmeier-dispersievergelUking. Deze formule

lui dt [7J

(a., b.~ 0) ,
1 1

(2.13)

tolerantie in de brekingsindex

een bUbehorend golflengte-interval

benadering

hierin zijn a. en b. parameters die met behulp van de kleinste
1 1

kwadraten methode bepaald worden uit de meetwaarden voor de

brekingsindex n en de golflengte A. Deze Sellmeier-dispersie

vergelUking wordt in de praktUk gebruikt als een "fit" voor

de gemeten grafiek n versus A.. Voor deze aanpassing gebruikt

men meestal een drieterm. Met deze vergelUking voor n = n( A),
kunnen we de foutdoorwerking bepalen ten gevolge van een meet

fout in de golflengte.

Stellen we weer de eis dat de

1 • 10- 5 mag .. d kz1Jn, an unnen we

AA bepalen ui t de eerste orde

(2.14)

oftelolsl

(2.15)•
10- 5

~~ )~o
De fit op de gemeten grafiek ~ versus n loIordt behandeld in

paragraaf 5.2.1 • Met deze fit bepalen we het golflengte

interval AA volgens (2.15). Dit golflengte-interval is als

functie van de golflengte grafisch loIeergegeven in grafiek D1

van appendix D. In deze grafiek is horizontaal de golflengte

uitgezet en verticaal de tolerantie in de golflengte behorende

bU een verandering van 1.10- 5 in de brekingsindex.
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2.3 Keuze van de tophoek van het prisma

Wanneer er bulkglas is aangemaakt, zal er voor de bepaling

van de brekingsindex een sample uitgenomen moeten ~orden. Oit

sample zal in de vorm van een prisma geslepen moeten ~orden

en ~el zo dat de oppervlakken van dit prisma optisch vlak zijn.

Bij brekingsindexmetingen op vijf decimalen nau~keurig houdt dit

in, dat voor onze metingen het voorvlak en spiegelend achter

vlak van het prisma tot op ~/10 vlak zijn l5] . De grootte van

de tophoek kunnen ~e nag vrij kiezen doch, zoals aangetoond

zal ~orden, gelden hier oak restricties voor.

Uit de foutenanalyse van paragraaf 2.2 voIgt, dat hoe grater

de tophoek van het prisma is, des te kleiner de foutdoor

~erking is in de bepaling van de brekingsindex. Uit (2.5)
voIgt echter dat

n =
sin i

sin A
• (2.5)

Ofte~el, voor de gereflecteerde bundel in het prisma geldt

n.sin A = sin i ~ 1 (2.16)

voor de overgang van optisch dichte naar optisch minder

dichte stof. Oit betekent dat de grenshoek LB, p.sD

A . 1= arCS1n •max n (2.17)

Met vergelijking (2.17) is voor diverse ~aarden van de brekings-

index de bijbehorende grenshoek A berekend. Oit is ~eergegevenmax
in Tabel 2.1.

Stellen ~e nu als voorbeeld dat de brekingsindex in een gegeven

golflengtegebied rand de 1,52 ligt, dan is de maximale tophoek

gelijk aan A=41,S1°. Voor deze ~aarde van de tophoek geldt een

grate ~aarde van de invalshoek. Oit betekent dat er veel
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n Amax (graden)

2,0 30,00

1,9 31,76

1,8 33,75

1,7 36,03

1,6 38,68

1,5 41,81

1,4 45,58

1,3 50,28

Tabel 2.1: Maximale tophoek A in relatie met de

brekingsindex.

vermogen verloren gaat door reflectie aan het grensvlak. Het

is daarom aan te bevelen top hoek A kleiner te nemen dan deze

maximale ~aarde. 8U een brekingsindexverloop rond de 1,5 is

een geschikte tophoek A=30 o •

2.4 Verbetering van de nau~keurigheid van de meetopstelling

Zoals in paragraaf 2.2 is vermeld, ~ordt de brekingsindex ook

belnvloed door de omgevingstemperatuur, vochtigheid en omgevings

druk. Deze invloeden kunnen ~e reduceren door het prisma, of

de gehele meetopstelling in een geconditioneerde ruimte te

plaatsen. In deze geconditioneerde ruimte kunnen ~e deze

invloeden geheel bepalen en regelen. Voor de bou~ van een

geconditioneerde ruimte is contact opgenomen met de Centrale

Technische Dienst (CTD) van de THE. Deze CTD heeft ervaring

met de bou~ van zulke ruimten en is bereid om voor onze meet

opstelling zorn ruimte te ontwikkelen.
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3. 5IMULATIE VAN DE MEETOP5TELLING

In dit hoofdstuk wordt de baan beschreven van een lichtstraal

in het meetsysteem. De berekeningsmethode is die volgens de

strenge doorrekening ~1 oftewel de zogenaamde ray-tracing

[3, p.191]. De baan die gevolgd wordt, zie ook fig. A1 van

appendix A, is vanaf de belichte onderzijde van de vaste spleet

naar de sferisch concave spiegel 56' vervolgens naar het prisma

en na reflectie aan het prisma via spiegel 56 naar de bovenzijde

van de vaste spleet. We beschrijven dus de afbeelding van onder

zijde vaste spleet (voorwerpsruimte) op de bovenzijde van de

vaste spleet (beeldruimte).

In dit reken- of simulatiemodel wordt een vereenvoudiging

ingevoerd door het prisma op te vatten als een vlakke spiegel,

draaiend om de as van de rotatietafel. Met deze simulatie zijn

we in staat om de gevoeligheid van de meetopstelling te bepalen.

Onder gevoeligheid wordt hier verstaan, de te detecteren

verandering in vermogen (verandering van het aantal lichtstra

len op de bovenzijde van de vaste spleet) als functie van de

hoekverplaatsing van het prisma om de as van de rotatietafel.

Uit dit model kunnen we tevens eisen afleiden om een zo goed

mogelijke afbeelding (stigmatisch) te realiseren.

3.1 Mathematische beschrijving van de straalbanen

In fig. 3.1 is een carthesisch coordinatenstelsel gegeven

waarin de baan van een lichtstraal is getekend. In deze figuur,

is het vlak z=a (a < 0) het vlak waarin de vaste spleet ligt.o 0

We onderstellen dat de z-as het midden van de vaste spleet

loodrecht snij dt. Het v lak z=a 1 (a 1 < 0) is het vlak waarin de

vlakke spiegel ligt wanneer de draaiingshoek ~ gelijk aan nul

is. Verder onderstellen we in dit model, dat de sferische spie

gel (56) met zijn top het vlak z=O raakt en dat zijn middelpunt

op de z-as ligt. Voor het spiegeloppervlak geldt dan de bol-

verg e 1 ij kin 9

2
x

2= r , (3.1 )
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sferische spiegel
2 2 2 2x +y +(z-r) =r

/

/

/

I(o,o,a )
, 0

/

P
0:0

,/

/

Fig. 3.1: Baan van een lichtstraal vanuit de onderhelft van de

vaste spleet naar de bovenhelft van de vaste spleet.

hierin is r de kromming, met r<O. De baan van een lichtstraal

wordt beschreven met een vectorvoorstelling van een rechte

lijn in de drie-dimensionale ruimte. Deze wordt geschreven als

...
1 =

....
a + -"

p • (3.2)

~

De vector ~ heet steunvector van 1 en de vector p heet richtings-...
vector van 1. In deze verhandeling zijn de componenten van

p=(p,q,m), de cosinussen van de hoeken die de baan van de

lichtstraal maakt met respectievelUk de x,y en z-as. Voor deze
.....

richtingsvector p geldt

2+ q
2'

+ m = 1 (3.3)
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3.1.1 Baan van een vertrekkende lichtstraal uit de vaste

spleet en reflectie aan de vlakke spiegel

In Fig. 3.1 is de baan getekend van een lichtstraal vanuit

de onderhelft van de vaste spleet. Stellen we P het vertreko
punt met coordinaten (x ,y ,z ) en de richtingsvector uit p

000 0

gelijk aan p . Dan wordt de baan van deze lichtstraal uit deo
vaste spleet beschreven door

~

+0< Po • (3.4)

Deze straal snijdt de sferische spiegel

coordinaten (x 1 'Y1,z1). Dit snijpunt P 1
wordt gegeven door

in het punt P1 met...
van I met deze spiegelo

, (3.5)

hierin is ~ de afstand tussen P en P1. Deze afstand 0(
000

voIgt uit de substitutie van (3.5) in (3.1). Dit geeft

( X +0( P )2 + (y + ~ q )2 + (z + ~ m _ r)2
000 000 000

zodat

2
= r (3.6)

2
+ z m - m r)

000

2 2 2 \-(x + Yo + z - 2.z r) • (3.7)
000

Deze lichtstraal vanuit Po reflecteert in P 1 tegen de sferische

spiegel. Nu is bekend dat deze invallende straal, de normaal
~

N1 op het oppervlak van de sferische spiegel en de gereflec-
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teerde straal in een vIak Iiggen. Met dit gegeven zUn we in

staat om de richtingsvector P1 van de gereflecteerde straal
~

in het punt P1 te bepalen. Voor de normaal N1 in het punt P1

van het boloppervlak geldt ~, p.19~

met

-~
, r '

r-z__1) ,
r

(3.8)

~

Uit het inprodukt van deze normaal N
1

en de richtingsvector

p voIgto

~ ...Jo 1
( N1,po) = cos 11 - m - (p x + q Y + m z )- 0 r 01 01 01' (3.9)

~ ~

hierin is 11 de hoek tussen N1 en po. SteIIen we nu dat de

richtingsvector van de gereflecteerde Iichtstraal in P1 gelUk

is aan P1=(P1,01,m 1 ), dan kunnen we hiervoor schrUven (N1,Po en

P1 in een vIak) dat

(3.10)

Deze relatie kunnen we verder uitwerken door hierop het

inprodukt (P o ,P1) en (N1,P1) toe te passen. Maken we dan

tevens gebruik van het gegeven dat

en (3.11)

~

dan kunnen we voor de componenten van P1 schrUven
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P1 = Po + 2.cos 11

x1
• r

~ Y1
P1

. q1 qo + 2.cos 11
, = • -r

z1 - r
m1 = m + 2.cos 11 •a r

(3.12)

Van deze gereflecteerde lichtstraal in P1 kennen we nu zijn

steunvector en richtingsvector zodat we in staat zijn am zijn

baan geheel vast te leggen. Deze baan wordt beschreven door

(3.13)

Na reflectie aan de sferische spiegel zal de straal richting

vlakke spiegel gaan en aldaar reflecteren. Deze reflectie

zal beschreven worden in de volgende paragraaf.

3.1.2 Reflectie aan de vlakke spiegel

Na reflectie van de lichtstraal uit de vaste spleet met de

sferische spiegel, zal de straal reflecteren aan het prisma

die nu voorgesteld ~ordt als een vlakke spiegel. We onder

stell en dat deze straal de vlakke spiegel snijdt in het punt

2 2 met coordinaten (x 2'Y2,z2)' zie oak Fig. 3.2. In deze

figuur is het bovenaanzicht getekend van de stralengang in

de meetopstelling. We onderstellen tevens dat het draaipunt

van de vlakke spiegel in het xoz-vlak gegeven wordt door de

coordinaten (a 1,0,x ). Hierin is x de verplaatsing van het
p p

midden van de vlakke spiegel ten opzichte van de z-as (optische
~

as). Voor de normaal N2 op de vlakke spiegel kunnen ~e noteren

...lo

N2 = (sin ~, 0, cos ~) • (3.14)
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vaste spleet

,/
Po'

vlakke

rotatietafel---'rl P2

,
"

vlak V

x

r

y

x

sferische spiegel

z

-

Fig. 3.2: Bovenaanzicht stralengang in meetopstelling,

reflectie aan de vlakke spiegel.

Oe stand ~=O is die stand waarbij de invallende straal en de

gereflecteerde straal op de vlakke spiegel samenvallen. Oit is

de eerder genoemde autocollimatiestand. In deze stand wordt

namelijk de onderhelft van de vasta spleet op de bovenhelft

van de vaste spleet afgebeeld. We kunnen dan het maxim ale

vermogen detecteren.

Introduceren we nu v als zijnde het vlak waarin de vlakke

spiegel ligt, dan kunnen we hiervoor 5chrijven

~ :: (~) = (~p) + r ( C~ S ~) + ! (~)
z a

1
-S1n ~ 0

(3.15)

... ~

Het snijpunt P2 voIgt dan uit de doorsnijding van 1
1

met v,

oftelJel
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Werken we (3.16) verder uit, dan voIgt hieruit dat

(:~) .
... 1

(3.16)

11 = Y1 + ta 1Q1

x sin ~ + a 1cos cIJ - x1sin
P1 = p

P1 sin ~ + m1cos
,

(3.17)

hierin is ~1 de afstand tussen P1 en P2•

Substitueren we (3.17) in (3.16) dan voIgt hieruit de

uitdrukking voor het snUpunt P2

+ ~ 1P1

+ ~1Q1

sin c/J
cos c/J

In dit punt P2 zal de invallende straal reflecteren aan de

vlakke spiegel. De richtingsvector van deze gereflecteerde

straal stellen we P2=(P2,Q2,m 2). Deze richtingsvector P2
~

ligt weer in een vlak samen met de normaal N2 en de richtings-

vector P1. Passen we een gelUke procedure toe als in (3.10),

dan voIgt hieruit voor P2

.sin c1J)

.cos ~ ,
(3.19)
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-"
Bekend is nu het punt P2 en de richtingsvector P2' zodat de

baan van de gereflecteerde straal aan de vlakke spiegel

voorgesteld kan worden door

(3.20)

Na reflectie aan de vlakke spiegel zal de straal weer reflec

teren aan de sferische spiegel en vervolgens een afbeelding

realiseren in het vlak van de vaste spleet. Deze stralengang

komt overeen met de stralengang zoals beschreven is in

paragraaf 3.1.1. In de volgende paragraaf zal hiervan een

korte verhandeling gegeven worden.

3.1.3 Baan van de lichtstraal na reflectie aan de vlakke

spiegel en de afbeelding in de beeldruimte

Na reflectie aan de vlakke spiegel in het punt P2' zal de

straal weer reflecteren aan de sferische spiegel. Stellen

we dat dit in punt P3 met coordinaten (x 3 'Y3,z3) gebeurt.

Dit punt kunnen we weergeven met

(3.21 )

(3.22)

Uit de substitutie van (3.21) in (3.1) voIgt voor ~1

~1 =-(x 2P2 + Y2Q2 + z2m2 - m2r) - V(X 2P2+ Y2Q2 + z2m2 ~ m2r)2

2 2 2 '-(x 2 + Y2 + z2 - 2.z2 r ),

dit is de afstand tussen P2 en P3. De richtingsvector P3'

van deze gereflecteerde straal aan de sferische spiegel,

wardt bepaald volgens de procedure zoals aangegeven is in

paragraaf 3.1.1. Hieruit voIgt
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+ 2.cos 1
3

•
x3

P3 = P2 r
P3 = Y3

q3 = q2 + 2.cos 1
3

• - (3.23)
r

2.cos 1
3

•
z3

m3 = m2 + r

~ ....
met 1P31 =1 en cos 13=(P2,N 3 ). hierin is N3 de normaal op

de sferische spiegel in het punt P3. We hebben nu de
~

componenten van baan 1
3

geheel bepaald, zodat we hiervoor

k unne n s c h r ij ve n

(3.24)

Als laatste moet nu nag het punt bepaald

gereflecteerde straal vanuit P3 het vlak

spleet snijdt. Dit snijpunt P4 ligt in het

wordt gegeven door

\Jorden, waar de

met de vaste

vlak z=a ena

(3.25)

Hieruit kunnen we eenvoudig de afstand b1 tussen P3 en P4
bepalen. Deze is gelijk aan

a - za 3
m

3
,

zodat

x
3

+ a - z3a
m

3
a - z3

+ a (3.26)= Y3 m3

a a

De baan van Ben lichtstraal is nu geheel beschreven. Door

deze beschrijving kan het beeld van de belichte onderhelft

van de vaste spleet geheel bepaald worden. Hiervoor is een

simulatieprogramma geschreven. Met dit simulatieprogramma
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zUn we ook in staat om theoret~ch de gevoeligheid van het

meetsysteem te bepalen. Vooruitlopend op de behandeling

van de meetresultaten en de simulatieresultaten, kunnen we

hier reeds vermelden dat de gevoeligheid volgens het

gesimuleerde model zeer goed overeenkomt met de gevoelig

heid die we constateren tUdens de metingen. De verwerking

van de simulatiegegevens is opgenomen in hoofdstuk 4.
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4. VERWERKING VAN DE SIMULATIERESULTATEN

In dit hoofdstuk zullen de simulatieresultaten behandeld

~orden die verkregen zijn uit het model zoals beschreven

staat in hoofdstuk 3.

4.1 8ehandeling van de resultaten uit het simulatieprogramma

In de tabellen 81, 82 en 83 van appendix 8 staan enkele

resultaten ~eergegeven die verkregen zijn met het simula

tieprogramma. Dit simulatieprogramma is verwerkt in

appendix G. Deze tabellen 81, 82 en 83 zijn respectievelijk

verkregen voor Ben breedte van de vaste spleet van 500, 120

en 25 micrometer. Voor de overige systeemgegevens geldt dat:

- De kromming van de sferische spiegel R = -2000 mm.

- De hoogte van de vaste spleet gelijk is aan 12 mm.

- De vaste spleet op Ben afstand AO van de sferische spiegel

staat.

- De vlakke spiegel (prisma) op afstand A1 van de sferische

spiegel staat.

- De afmeting van de vlakke spiegel gelijk is aan 20 x 10 mm.

- De verplaatsing van het midden van de vlakke spiegel ten

opzichte van de optische as (z-as) gelijk is aan XP.

Deze systeemgegevens komen overeen met de overeenkomstige

gegevens van de meetopstelling.

In Tabel 81, 82 en 83 staat als functie van de verdraaiings

hoek f (in hoekseconden), het aantal stralen gegeven die op

de vlakke spiegel terecht komen en daarna op de bovenhelft

van de vaste spleet ~anneer er 1000 stralen vertrekken uit

onderhelft van de vaste splest. Tevens is in deze tabellen

de verhouding opgenomen van het aantal lichtstralen dat in

de bovenhelft van de vaste spleet terecht komt en het aantal

op de vlakke spiegel. Deze verhouding kunnen ~e ook aanduiden

als genormaliseerde intensiteit. In grafiek 81 van appendix 8

is deze genormaliseerde intensiteit als functie van de

verdraaiingshoek ~ van de spleetbreedten 500, 120 en 25 f m

weergegeven.

In Fig. 4.1 is het belichtingsvlak en detectievlak van de
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vaste spleet ~eergegeven. Door 1000 stralen, ~aarvan de

spleethoogte

is 12 mm

spleetbreedte

x-
Onderhelft vaste spleet~~-L

of belichtingsvlak.

Bovenhelft vaste spleet
r-rr---r

detectievlak.

Fig. 4.1: Belichtings- en detectievlak van de vaste spleet.

positie en richting random gegenereerd ~orden, te laten ver

trekken vanuit de onderhelft van de vaste spleet (belichtings

vlak), krUgen we een goede benadering van de werkelUke

afbeelding van de onderhelft vaste spleet op bovenhelft vaste

spleet (detectievlak).

8eschouwen we Tabel 81 nader, dan nemen ~e een nagenoeg symme

trisch verloop weer om ~ = 0 van de genormaliseerde intensi

teit wanneer de afstand tot de optische as XP = -20 mm.

Wanneer deze afstand XP groter wordt gemaakt, nemen we een

verschuiving van het maximum van de genormaliseerde intensiteit

waar. Dit is een gevolg van de aberraties aan de sferische

spiegel [9, p.203l, [8, p.249]. De symmetrie om ~ = 0 wordt

weer hersteld door AD, de afstand van de vaste spleet tot de

sferische spiegel, iets kleiner te nemen dan de gegeven brand

puntsafstand f = 1000 mm. Deze symmetrie is in Tabel 82 en

83 hersteld door AD = -999,95 mm te maken.

Beschouwen we grafiek 81, dan kunnen we hieruit concluderen

dat de gevoeligheid bij een vaste spleetbreedte van 500 l' m

gering is. Deze gevoeligheid wordt vergroot door een nauwere

spleetbreedte te nemen. BU een spleetbreedte van 25 ~m is de

gevoeligheid zeer groot. We zUn dan in staat om een verande

ring van een hoekseconde goed te kunnen detecteren. Het na

dee 1 echter van zo'n nauwe spleet is, dat dit gepaard gaat

met een groot verlies aan signaalvermogen. In de meetopstel

ling is gebruik gemaakt van een vaste spleet met een breedte
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van 25 ~m. Vooruitlopend op de behandeling van de meetresul

taten kunnen we hier vermelden, dat de gevoeligheid bij

gebruik van een vaste spleet met breedte van 25 pm, volgens

de simulatieresultaten goed overeenkomt met die van de meet

resultaten.

4.2 Onderzoek naar vergroting van de hoekgevoeligheid

Er is door middel van simulatie onderzoek gedaan naar

varianten op de rechthoekige spleet met betrekking tot ver

groting van de (hoek)gevoeligheid. Dit onderzoek is gedaan

naar aanleiding van een artikel over het gebruik van gekrom

de spleten in een monochrometer GO].
Varianten die onder meer beschouwd zijn, staan afgebeeld in

Fig. 4.2.

detectie- jY detectie- belichtings- tYdetectie-

vlak vlak vlak vlak/

x E X E X E
~

E
~

E ~ E

~ ~

~ ~

belich- belich;/
tingsvlak tings-

~pleet-
~ vlak ~pleet-spleet-

breedte breedte breedte

Fig. 4.2: Varianten op de rechthoekige spleet in het onder

zoek naar vergroting van de hoekgevoeligheid.

Voor deze vormen werd de hoekgevoeligheid bepaald voor de

spleetbreedten 280, 120, 50 en 25 ~m. De spleethoogte was

steeds 12 mm. Uit dit onderzoek volgde dat de hoekgevoelig

heid voor deze varianten nagenoeg overeenkwam met de hoekge

voeligheid voor een rechthoekige spleet bij gelijke spleet

breedten. Daar er geen spleetvorm gevonden werd met grotere

hoekgevoeligheid voor overeenkomstige afmetingen, is er in de

meetopstelling gebruik gemaakt van de rechthoekige spleet.
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4.3 Simulatie van de meetopstelling bij gebruik van een

parabolische spiegel

In het stralenmodel van paragraaf 3.1 wordt de baan van de

stralen bepaald bij gebruik van een sferische spiegel. Een

gelijke analyse is gedaan wanneer er gebruik wordt gemaakt

van een parabolische spiegel. Voor dit model is ook een

simulatieprogramma geschreven om onderzoek te do en naar de

hoekgevoeligheid. In dit simulatieprogramma werden dezelfde

systeemgegevens gebruikt als die bij gebruik van een sferische

spiegel. De simulatieresultaten bij gebruik van sferische of

parabolische spiegel waren nagenoeg gelijk. Het enige ver

schil dat geconstateerd werd, was dat bij gebruik van een

parabolische spiegel de symmetrie van de genormaliseerde

intensiteit om ~ = 0 behouden bleef, wanneer de afstand XP

ten opzichte van de optische as veranderd werd. Daar de

gevoeligheid gelijk was, is er in de meetopstelling gebruik

gemaakt van een sferische spiegel.

4.4 Discussie

Met behulp van het simulatiemodel zijn we in staat om de

afbeelding van de belichte onderhelft van de vaste spleet te

beschrijven. Het model en het bijbehorende simulatieprogramma

is zo opgezet dat de werkelijke waarden van de systeempara

meters nog vrij ingevuld kunnen worden. Uit dit model voIgt

dat we een zeer gevoelige detectie kunnen realiseren als:

- De breedte van de vaste spleet zo nauw mogelijk wordt gemaakt.

Het nadeel is dan weI dat we een groot verlies aan signaal

vermogen hebben.

- De afstand van de vaste spleet tot de sferische spiegel

(brandpuntsafstand) zo groot mogelijk wordt gemaakt. We

creeren zo een optische hefboom. Deze afstand wordt echter

beperkt door de afmetingen van de optische tafel waarop

het meetsysteem is gebouwd.

- Het prisma zo ver mogelijk van de sferische spiegel wordt

geplaatst en zo dicht mogelijk bij~ optische as. Hierdoor
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zullen aIleen die stralen in het afbeeldingsproces meespelen

die nabij de optische as gaan. Door deze positionering gaan

we het verschijnsel van aberratie aan de sferische spiegel

tegen.
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5. VERWERKING VAN DE MEETRESUlTATEN

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten behandeld. Eerst

zullen die resultaten behandeld worden, die verkregen zijn

met de nauwkeurige rotatietafel, type ROTOPIC II, waarmee

op een hoekseconde uitgelezen kan worden. Met deze tafel is

de brekingsindex zeer nauwkeurig bepaald voor het golflengte

gebied 0,5 11 m tot 1,0 fm. Vervolgens zullen die meetresul taten

behandeld worden die verkregen zijn met de minder nauwkeurige

rotatietafel, type TR80 van Elmekanic, waarmee op 2 minuten

uitgelezen kan worden. Met deze rotatietafel is de brekings

index gemeten voor het golflengtegebied van O,5rm tot 1,7rm.

5.1 Meetresultaten bij brekingsindexmeting op vijf deci

malen nauwkeurig

In Tabel 01 van appendix 0 staan de meetresultaten weergege

ven voor de hoek 81 en de genormaliseerde intensiteit op

de detector als functie van de golflengte A. In deze tabel

is A(nm) de afgelezen waarde op de monochromator en A(A)
de bijbehorende golflengte van de piekwaarde in het spectrum

van xenon. Oit spectrum van xenon is gegeven in appendix F.

De hoek 8 1 in Tabel 01 is de werkelijke hoek die afgelezen is

op de rotatietafel. De genormaliseerde intensiteit in deze

tabel is hier gedefinieerd als de verhouding van de gemeten

intensiteit en de maximaal gemeten intensiteit bij een bepaal

de golflengte.

In Tabel D2 van appendix D staan de meetresultaten weergegeven

voor de hoekbepaling van 8 1, 82 en 83 voor respectievelijk

het invalsvlak, voorvlak en achtervlak en de genormeerde

intensiteit voor de golflengteA= 0,6328fm (HeNe-Iaser).

Uit deze gegevens voIgt, dat de top hoek A van het prisma

gelijk is aan

A = 30 0
l' 40" ( 5. 1 )
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en de invalshoek i voor A= 0,6328 rm gelijk is aan

i = 49 0 34' 10" (5.2)

Met deze gegevens kunnen we de brekingsindex van het prisma

bepalen met de bekende formule

sin i
n =---

sin A

De berekende waarde van de brekingsindex en de bijbehorende

invalshoek i is als functie van de golflengte weergegeven in

Tabel 03. Het grafische verloop van de brekingsindex versus

de golflengte is weergegeven in Fig. 5.1.

Voor het verkrijgen van deze meetresultaten is er gebruik

gemaakt van een zeer nauwkeurige rotatietafel. Oeze rotatie

tafel, type ROTOPIC II, kan op ~~n hoekseconde uitgelezen

worden. Uit Tabel 01 en 02 voIgt dat bij variatie van enkele

hoekseconden om die positie waarbij we maximale intensiteit

detecteren, we een sterk verval in intensiteit waarnemen. Oit

komt overeen met de simulatieresultaten zoals deze behandeld

zijn in paragraaf 4.1. Beschouwen we namelijk Tabel B3, dan

constateren we nagenoeg een gelijke hoekgevoeligheid. Oit

betekent dat de meetresultaten goed overeenkomen met de

simulatieresultaten. Voor de meetresultaten zoals deze weer

gegeven zijn in Tabel 01 en 02 geldt dat deze bepaald zijn bij:

- Breedte vaste spleet is 25 f'm.

- Blaze-golflengte tralie is 500 nm.

Breedte uitgangsspleet monochromator is 200 pm.

- Omgevingstemperatuur is 24,8 0 C.

5.1.1 Vergelijking meetwaarden met theoretische waarden

Het testprisma dat voor deze metingen is gebruikt, is volgens

de importeur Spindler & Hoyer vervaardigd uit kroonglas type

BK7. Van dit glas is de brekingsindex als functie van de golf-
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lengte in Tabel 04 weergegeven G1, p.8~. Het grafische ver

loop van de brekingsindex van dit glas als functie van de

golflengte, 'is oak opgenomen in Fig. 5.1. In deze grafiek

nemen we een groat verschil waar tussen de gemeten waarden

van de brekingsindex en de waarden van de brekingsindex voor

kroonglas. We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat of het

prisma is van een andere glassoort vervaardigd, of het glas

bevat verontreinigingen waardoor er een afwijkende waarde

wordt gemeten.

5.2 Meting van de brekingsindex met rotatietafel type TR80

In Tabel D5 staan de meetresultaten weergegeven voor de

brekingsindex als functie van de golflengte, bij gebruik

van de rotatietafel type TR80 in de meetopstelling. De

brekingsindex in de tabel is berekend met formule (2.6),

waarbij de tophoek gelijk genomen is aan A = 30 0
l' 40".

Bij deze meting werd als detector een photomultiplier,

type 7066 ORIEL, gebruikt tot een golflengte van 1 fJ m en

voor golflengten grater dan 1 fJm werd als detector een

InGaAs-fotodiode, type C30979 E van RCA, gebruikt.

Het grafische verloop van de brekingsindex als functie

van de golflengte is weergegeven in Fig. 5.2.

5.2.1 Verwerking van de meetresultaten

Op de meetresultaten, zoals weergegeven in Fig. 5.2, kan

een "fit" bepaald worden met behulp van de Sellmeier

dispersievergelijking. Deze formule luidt

2
n - 1 (a., b. ~ 0)

1 1
(2.14)

De parameters a.,b. van deze vergelijking worden met de
1 1

kleinste kwadratenmethode bepaald met behulp van een computer.
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Fig. 5.2: Brekingsindex ale functie van de golflengte.
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In de praktUk wordt n 2 - 1 meestal door een drieterm

beschreven.

Voor de bepaling van a.,b. wordt met de kleinste kwadraten
1 1

methode uit de meetwaarden X.,n. (j=1 tot 15)
J J

en

F.(a.,b.)
J 1 1

23 a. A.
= 1 +~ 1 J

. \ ~ b
l~ 1 I\j - i

(5.3)

\5 '\5 2
F(a.,b.) = < (n~ - F.(a.,b.))2 = < f.(a.,b.)

1 1 .<;;,. J J 1 1 .<" J 1 1
~: t .): \.

(5.4)

bepaald. Hierin is F .(a.,b.) de benaderde waarde voor n.,
J 1 1 J

fJ.(a.,b.) het residu en F(a.,b.) de objectfunctie of som
1 1 1 1

van de kwadraten van de resi duen [12l. Wanneer de kwadraten-

som F(a.,b.) minimaal is, wordt er een goede curvefit
1 1

verkregen. Het computerprQgramma dat hiervoor geschreven

is, staat in appendix G. Het resultaat voor de Sellmeier

coefficienten staat in Tabel 5.1 weergegeven.

a
1 b1 a 2 b2 a 3 b3

0,9910918 0,0 0,290884 0,041092 0,008464 3,993264

Tabel 5.1: Sellmeier-coefficienten berekend uit de meet

waarden met behulp van de kleinste kwadraten

methode.

De grafiek gegeven door (2.14) is getekend in Fig. 5.2.

Hieruit blUkt dat op de meetpunten een goede fit is

verkregen. Uit het minimaliseringsprogramma voIgt dat

parameter b1=0. Dit betekent dat n2_1 benaderd wordt met

een tweeterm, oftewel

1 + a
1

+ • (5.5)
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Dit is een gevolg van het feit dat de meetpunten een

grillig verloop vertonen. Het minimaliseringsprogramma

heeft dan de mogelUkheid om de parameters a.,b. zodanig
1 1

in te stellen dat er een minimum gevonden wordt, ook al

is b1=0.

Met behulp van (5.5) zUn we in staat om de toegestane

verandering in de golflengte te bepalen, behorende bU

een verandering van 1.10- 5 in de brekingsindex. Deze

toegestane verandering in de golflengte voIgt uit, zie

voor de theorie paragraaf 2.2,

(2.16)

Het grafisch verloop van dit golflengte-interval AA als

functie van de golflengte is weergegeven in grafiek 01

van appendix D. Hieruit blUkt, dat de golflengte zeer

nauwkeurig bepaald moet worden om een nauwkeurige meting

van de brekingsindex te realiseren. Aan deze eis wordt

voldaan door de monochromator zodanig in te stellen dat de

golflengte samenvalt met de pieken in het spectrum van de

spectraallamp.

5.3 Discussie

Uit de meetresultaten voIgt, dat we met behulp van de auto

collimatiemethode de brekingsindex zeer nauwkeurig kunnen

bepalen. Deze nauwkeurigheid wordt voornamelUk bepaald door

de nauwkeurigheid waarmee we de hoek standen van het prisma

kunnen bepalen. Uit de meetresultaten die verkregen zUn met

behulp van rotatietafel type ROTOPIC II, voIgt dat we de

brekingsindex op 3.10- 5 nauwkeurig kunnen bepalen.

Uit de vergelUking van de resultaten voor de hoekgevoelig

heid verkregen door simulatie en meting blUkt, dat model en

werkelUkheid goed met elkaar overeenkomen. Het kleine verschil

dat we constateren in deze vergelUking voIgt uit het feit

dat de oppervlakte-nauwkeurigheid van het testprisma gelUk



is aan A/4. ten gevolge van deze oppervlakte-nauwkeurig

heid krUgen we een uitgesmeerd beeld van de belichte onder

helft van de vaste spleet. Dit resulteert in een verschil

in hoekgevoeligheid tussen model en werkelUkheid. Voor

brekingsindexmetingen op vUf decimalen nauwkeurig is een

oppervlakte-nauwkeurigheid van minstens ~/10 vereist.

au deze metingen is gebruik gemaakt van een handbediende

rotatietafel. De bediening hiervan vereist nogal oefening.

Dit probleem kan opgelost worden met behulp van een

geautomatiseerde opstelling. Het antwerp van een geauto

matiseerde meetopstelling waarmee op vUf decimalen nauw

keurig de brekingsindex bepaald kan worden is opgenomen

in appendix E.
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6. VERMOGENSOVERDRACHT IN HET MEETSYSTEEM

In dit hoofdstuk zal de vermogensoverdracht bepaald worden

van de stralingsbron naar de detector. In deze beschouwing

zal eerst het vermogen berekend worden dat de monochromator

opneemt en daarna afgeeft aan de uitgangsspleet van de

monochromato~Vervolgens zal de overdracht berekend worden

van deze monochromator via de vaste spleet naar het prisma.

HierbU zal de diffractie aan de vaste spleet opgenomen

worden in de berekening. Als laatste zal de overdracht

bepaald worden van prisma naar de detector waarbU de reflectie

aan het prisma-oppervlak een belangrUke rol speelt.

6.1 Belichting van de monochromator en de vermogensoverdracht

door de monochromator

Een goede belichting van de monochromator is vereist om een

zo'n goed mogelUk oplossend vermogen van en vermogensover

dracht door de monochromator te bewerkstelligen. BU deze

belichting moet er dus voor gezorgd worden, dat de gegeven

effectieve apertuur van de monochromator gevuld wordt.

Het lichtvermogen opgenomen door de monochromator wordt

bepaald door B3, p.43]:

- De breedte en hoogte van de ingangsspleet.

- De effectieve apertuur van de monochromatorspiegel.

- De brandpuntsafstand van de collimerende spiegel in de

monochromator.

- De radiantie van de bron.

Nu ligt voor een gegeven monochromator, de hoogte van de

ingangsspleet, de effectieve apertuur en de brandpuntsafstand

van de collimerende spiegel vast. Het opgenomen vermogen

kunnen we belnvloeden door de breedte van de ingangsspleet

en de keuze van de stralingsbron. In het algemeen geldt dat

het uitgezonden vermogen door een stralingsbron gegeven wordt

door

p =JfL. cos C( dSd Sl
.n.,S

(6.1)
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hierin is L de radiantie van de bron. Nu is van de xenonlamp

en de zwarte straler in appendix F de irradiantie gegeven op

50 cm afstand van de bron in een bandbreedte van 1 nm. Uit

deze gegevens kunnen we eenvoudig de radiantie van de bron
2berekenen. Want, een oppervlak van A=1 cm op r=50 cm van de

bron, komt overeen met een ruimtehoek An geIijk aan

(6.2)

Het beschouwde oppervlak van de bron (zwarte straIer) is

AS, zie appendix F, is

2AS = 10 mm • (6.3)

OndersteIIen we nu dat de bron een Lambertse straler is voor

dit oppervlakte-element AS en ruimtehoek An, dan kunnen we

bij benadering schrijven, dat het uitgezonden vermogen per

1 nm bandbreedte geIijk is aan

P = L· A S· ASl
b

zodat we voor de radiantie L kunnen schrijven

(6.4)

L = 250.P b [2
W

)
m .sr.nm

•

Hierin is Pb de numerieke waarde van het vermogen in ~W dat
2op een oppervlak van 1 cm valt op 50 cm afstand van de bron

in een bandbreedte van 1nm. Deze waarde kan afgelezen worden

uit de spectrale verdeling van de bron in appendix F. We

kennen nu de radiantie van de bron zodat we in staat zijn om

het ontvangen vermogen door de monochromator te kunnen bere

kenen. In Fig. 6.1 is voor deze berekening een eenvoudige

voorstelling gegeven van de belichting van de monochromator

door de stralingsbron.

Ui t (6.1) voIgt

(6.5)
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Fig. 6.1: Belichting van de monochromator door de bronc

Vanuit de bron gezien, wordt de ruimtehoek SL begrensd door

~max' zodat na integratie overSL we kunnen schrijven

dSdSL = J L. cos oe. dS 2'" si n oc. d 01"
0(. co

dP

o(.-.~

=JL.coso<.
«'" 0

= L"'tt sin 20(
max dS.

(6.6)

Voor het totaal ontvangen vermogen P door de monochromator
o

moe ten we nog integreren over 5 , dit geeft

P =o L
. 2

\'\ slne<max S. ,
1

(6.7)

hierin is S. de oppervlakte van de ingangsspleet omdat we
1

een 1:1 afbeelding hebben van bron op monochromator. Deze

ve rg el ijki ng voor het ontvang en vermog en [14, p. 49 3J is een

benadering voor het werkelijk ontvangen vermogen door de

monochromator. Want in (6.6) en (6.7) onderstellen we dat

in elk punt van de bron, de ruimtehoekSL begrensd wordt door

~max. Doch, gezien de syteemafmetingen, totale hoogte

ingangsspleet monochromator 12 mm en brandpuntsafstand colli

merende spiegel 125 mm, is dit Ben redelijke goede benadering.

In de meetopstelling wordt de stralingsbron met twee spiegels

op de ingangsspleet afgebeeld. Onderstellen we dat de reflec

tiecoefficient van een spiegel gelijk is aan R, dan is het

totaal ontvangen vermogen door de monochromator per 1nm gelijk

aan
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Substitueren we hierin de waarden

- R = 0,95

- L = 250 Pb
- sin 2« = 0,018

max 2
- 5.= 12 x 0,4 mm

J.

dan kunnen we voor het ontvangen vermogen schrUven

Po = 61,24 Pb ~W/nm •

(6.8)

(6.9)

Het vermogen aan de uitgang van de monochromator wordt be

paald door [15J

- De efficientie E van de monochromator metm
E = 0,25 op 2/3 van de blaze-golflengtem
Em = 0,50 op de blaze-golflengte

E = 0,25 op 3/2 van de blaze-golflengte.m
- Transmissiefactor Ef van het ordefilter voor de monochro-

mator. Deze is voor de gebruikte ordefilters gelUk aan

E
f

= 0,915.

- De bandbreedte B bepaald door de breedte van de uitgangs

spleet van de monochromator, eventueel vermenigvuldigd

met een vermenigvuldigingsfactor. Voor een uitgangsspleet

breedte van 200 ~m en een tralie met een blaze-golflengte

van 500 nm is de bandbreedte gel ijk aan B = 1,33 nm [15J •

- De reflectiecoefficient van de afbuigspiegel achter de

ingangsspleet, de collimerende spiegel (2x) en de afbuig

spiegel naar de uitgangsspleet. Wanneer we stellen dat de

reflectiecoefficienten R van deze 8pieg~ls gelUk zUn, dan

geeft dit een totaal van R4 • Voor R = 0,95 is R
4 = 0,81.

- De afbeeldingsfactor V van de ingangsspleet op de uit

gangsspleet. Deze wordt gegeven door

V =
uitgangsspleetbreedte

ingangsspleetbreedte

uitgangsspleethoogte

ingangsspleethoogte

In de meetopstelling zUn de hoogte van in- en uitgangsspleet
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gelijk aan 12 mm, de breedte van de ingangsspleet is 400" m

en de breedte van de uitgangsspleet gelijk aan 200f m. Dit

geeft dat de afbeeldingsfactor V gelUk is aan

V = D,S.

Uit bovenstaande gegevens voIgt dus dat het uitgangsvermogen

Pu gelijk is aan

4
P = P .V.R .S.Ef.E •u 0 m (6.10)

Substitueren we in (6.10) de waarden voor V, R, B, Ef en

Em = 0,25 dan geeft dit samen met (6.9) dat

(6.11)

Ook hier geldt dat vergelijking (6.10) een benadering is voor

het uitgangsvermogen van de monochromator. Voor een meer

nauwke~rige berekening van het uitgangsvermogen kan verwezen

worden naar referenti e [14J.

6.2 Vermogensoverdracht van de monochromator naar het prisma

In de vorige paragraaf is het vermogen berekend aan de uitgangs

spleet van de monochromator. Nu is tUdens de metingen het beeld

achter deze uitgangsspleet nader onderzocht. Hat bleek namelijk

dat er achter de uitgangsspleet geen diffractiepatroon kon

worden waargenomen. Tevens werd dit beeld op een opvangscherm

op 125 mm (brandpuntsafstand collimerende spiegel) afstand

geprojecteerd. Dit beeld is de afbeelding van de tralie in

de monochromator en de afmetingen van dit beeld kwamen overeen

met de afmetingen van het tralie. Dit betekende dat de uitlUning

van de bron op de monochromator en de afregeling van de mono

chromator correct was.

Nu wordt, zie Fig. A1, de uitgangsspleet van de monochromator
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met behulp van concave spiegel 54 op de onderhelft van de

vaste spleet afgebeeld. BU deze afbeelding is de afbeeldings

verhouding als 1:9 (zie hiervoor appendix A). In Fig. 6.2 is

deze afbeelding weergegeven.

Beeld uitgangsspleet mono

chromator op vaste spleet.

Onderhelft

vaste spleet.

1,8 mm

6 mm

5 v

Afmeting uitgangsspleet:

12xO,2 mm.

Afmeting vaste spleet:

12x5 mm.v

Fig. 6.2: Afbeelding van uitgangsspleet monochromator op

onderhelft van de vaste spleet.

Onderstellen we dat de belichting homogeen is, dan treedt er

ten gevolge van deze afbeelding een demping ~ op gelUk aanv

(j"v dB , (6.12)

hierin is 5 de breedte van de vaste spleet. In de meetopv
stelling is een vaste spleet gebruikt met een breedte 5v = 25 r m.

De demping is dane< = 31,1 dB. Achter deze nauwe spleet wordtv
een diffractiepatroon waargenomen. De intensiteitsverdeling

van dit diffractiepatroon wordt in de Fraunhofer benadering

gegeven door [8J

I(~) = 1(0) •
. 2 DSl.n p

~2
(6.13)

t k.5 .
me p = ---..JL • sin'f •

2
(6.14)
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Deze bundel wordt door de concave spiegel 56 gereflecteerd

naar het prisma, zie Fig. A3. Dit prisma wordt over 3 cm

lengte belicht door deze gereflecteerde bundel. Dit betekent

dat slechts een gedeelte van de bundel op het prisma valt.

In Fig. 6.3 is het Fraunhofer diffractiepatroon gegeven.

Hierin is tevens aangegeven het interval dat overeenkomt met

de lengte van belichting van het prisma.

1

Interval van

belichting.

-"\'Ii

~ 1
= 1,178

X

Fig. 6.3: Fraunhofer-diffractiepatroon aan de vaste spleet.

De demping ~f die door deze afbeelding optreedt voIgt uit

D( f = (6.15)

h ' " 1,178 5 25 t \ 't d kt'1er1n lS ~1 = A voor v = tJm, me 1\ U1 ge ru 1n r m.
VergelUking (6.15) kan verder uitgewerkt worden, ~ant na

partiele integratie voIgt er

, 2 aSln t"1

~1
, (6.16)
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j

hie r i n isSi (~) =.1 s i;~ d ~ [1 6J •
De demping <X f als functie van de golflengte is grafisch

weergegeven in Fig. 6.4.

---0,6--

--0, S-

0,4 -

fl,3

0,2

1J, 1

--{l,O ........--+----t----.........------r----.,......---"""T'"------;--
0,6 0,8 1,0 1,2 1 , 4 1,6 1,8

). (pm)
•

Fig. 6.4: Demping ~f als functie van de golflengte.

Uit deze berekeningen voIgt dat het vermogen dat op het prisma

valt, P , gelijk is aan
p

3
p = P • 0( • <X

f
• R ,

P u v
(6.17)

hierin is R
3

de reflectiecoefficienten van spiegel 53' 54

en 56.

Aan het prisma treden oak verliezen op ten gevolge van reflec

ties aan het prisma-oppervlak. De demping die hierdoor optreedt,

wordt behandeld in de volgende paragraaf.
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6.3 Demping ten gevolge van reflectie aan het prisma

oppervlak

Wanneer een elektromagnetische golf invalt op een medium met

andere optische eigenschappen, treedt er reflectie op aan het

grensvlak van de twee verschillende media. Dit verschUnsel

treedt in de meetopstelling op aan het oppervlak van het

prisma, zie Fig. 6.5.

invallende en

gecollimeerde bun del
\

gereflecteerde
~ staal

Fig. 6.5: Reflectie aan het prisma-oppervlak.

Van het invallende vermogen zal hierdoor een gedeelte door

het prisma getransporteerd worden en een gedeelte aan het

prisma- oppervlak gereflecteerd worden. De transmissie door

het prisma hangt af van de polarisatie van de bundel, de

invalshoek i en de brekingsindex van het prisma. Stellen we..
dat de elektrische veldvector E een hoek ~. maakt met hetl.
vlak van inval, dan wordt de transmissiefactor T van optisch

minder dichte stof naar opbsch dichtere stof gegeven door

[9, p. 42]

met

2
T = Til cos ~ i + T,L

. 2
Sl.n 'Pi (6.18)

en

sin2.i • sin2.r

·22Sl.n (i + r).cos (i - r)

(6.19)
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TJ. =
sin2.i • sin2.r

. 2 ( . )sln 1 + r
(6.20)

Na reflectie aan de spiegelende achterzUde van het prisma,

krUgen we een overgang van optisch dichte naar optisch minder

dichte stof. De transmissiefactor wordt in de autocollimatie

stand gegeven door (6.18)-(6.20) waarbU voor r nu i en voor

i nu r ingevuld moet worden. Door deze verwisseling blUft de

uitdrukking voor T gelUk zodat we voor het teruggereflecteerde

vermogen P kunnen schrUven
r

, (6.21)

hierin is R de reflectiecoefficient van de reflecterende

laag op het prisma en 1 de afgelegde afstand van de bun del

door het prisma en ~ (X) de absorptiecoefficient van het pris-
p

ma-bulkglas.

VergelUking (6.18) is voor de meetwaarden, zoals deze weer

gegeven staan in Tabel 05, verder uitgewerkt. Het blUkt dat

over het golflengte-interval (0,5 <. ).. <.. 1,7 fJ m) de trans

missiefactor T nagenoeg constant is. Voor ~i = 45
0

, is de

transmissiefactor ongeveer gelUk aan T = 0,943.

Na reflectie san het prisma zal de bun del via spiegel 56 op

de bovenhelft van de vaste spleet geprojecteerd worden. Na

de vaste spleet zal er via spiegel 55 en 57 een afbeelding

plaatsvinden op de detector. Oit betekent dat het vermogen

Pd dat op de detector valt gelijk is aan

(6.22)

Hier is weer ondersteld dat de reflectiecoefficienten van

de spiegels gelUk zUn aan R.

Met behulp van de theorie uit de voorgaande paragrafen, zUn

we nu in staat om, uitgaande van de spectrale radiantie van

de bron, het opgenomen vermogen door de monochromator te

bepalen, de demping in de meetopstelling en het resulterend

vermogen op de detector.
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6.4 De signaal-ruisverhouding in het detectieproces

In de meetopstelling is voor de golflengten 992 nm tot 1674 nm

gebruik gemaakt van een pin-diode, type C30979E van RCA, als

detector. Het aansluitschema is gegeven in Fig. 6.6.

~ fotonen

Cs

Naar de synchrone

versterker.

10 I"'Ln.

Fig. 6.6: Het aansluitschema van de detector.

In deze figuur is C de ontkoppelcapaciteit van de voedings
s

spanning, Cd de parasitaire capaciteit van de diode, Rb de

belastingsweerstand en i de signaalstroom. Het signaal over
s

de belastingsweerstand wordt toegevoerd aan een synchrone

versterker (lock-in amplifier). De meetresultaten van het

vermogen op de detector staan weergegeven in Tabel 6.1.

A(nm) V (,.,V) Pd (plJ)r

992 326,0 81,5

1009 154,0 37,9

1079 90,0 18,8

1174 76,0 13,4

1262 32,0 5, 1

1366 8,0 1,0

1474 4,3 0,5

1542 3,5 0,35

1606 3,9 0,,36

1674 3,0 0,28

Tabel 6.1: meetgegevens voor het vermogen

op de detector.
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In deze tabel is Vr de signaalspanning over de weerstand Rb
en Pd het vermogen op de detector berekend met de formule

voor de signaalstroom i door de weerstand, gegeven door
s

i
s

'1. Pd
=---.e .

h. \l
(6.23)

In (6.23) is ~ de quantum-efficientie van de fotodiode en

h.~ de energie per foton.

Voor deze metingen werd een xenonlamp gebruikt als stralings

bron. Van deze bron is de spectrale verdeling gegeven in

appendix F. In deze appendix is voor xenon zowel het continue

verloop van de irradiantie gegeven als functie van de

golflengte als de tabel voor de genormeerde waarde voor de

lijnintensiteiten. Volgens ~7, p.E-192] is deze tabel lineair

getabelleerd. Dit betekent dat uit de gegeven waarde van de

irradiantie bij een bepaalde golflengte, de irradiantie voor

een andere golflengte uit de bijbehorende genormeerde waarde

berekend kan worden. Doch beschouwen we deze tabel en het

continue verloop, dan kan er geen lineair verband ontdekt

worden.

Het meetsignaal over de weerstand Rb wordt toegevoerd aan de

synchrone versterker. Dit meetsignaal wordt verstoord door

een aantal ruisbronnen. In het detectiesysteem van Fig. 6.6

kunnen we de volgende ruisbronnen onderscheiden:

- Hagelruis van de signaalstroom i •
s

Hagelruis van de achtergrondstroom i b •

- Hagelruis van de donkerstroom i d •

- De spectrale ruisdichtheid van de synchrone versterker

eLIA(V/ V'TG).
- De thermische ruis van de weerstand Rb•

Deze ruissignalen worden ook toegevoerd aan de synchrone

versterker die voor deze signalen een zeer smal bandfilter

is. De bandbreedte van dit filter kan beinvloed worden met de

tijdconstante (knop TIME CONSTANT op de synchrone versterker)

'"lLIA. Gedurende de meting was ""t LIA = 1 seconde. Dit betekent

dat de enkelzijdige equivalente ruisbandbreedte 8 gelijk is aan



1
B = = 1 Hz •

L lIA

-50-

(6.24)

Het ontvangen optisch vermogen in de meetopstelling kan

geschreven worden als

p
= --E.(1 + b(t)) ,

2
(6.25)

met b(t) is een bloksignaal met amplitude! 1 en frequentie

gelUk aan de chopfrequentie. Voor de signaal-ruisverhouding

i n de me e top s t e IIi n9 gel d t [1, p. 11 • 9J

5
N

=

Voor de ruisgegevens geldt hier:

Fotodiode C30979E (V r = 5 V) i d = 40 nA.

- Synchrone versterker EG&E BROOKDEAl type 9503

ellA = 8 nVI IJH;.

Voor i d = 0, is met deze gegevens de signaal-ruisverhouding

bU ~ = 1366 nm gelUk aan

5 = 11 dB.
N

(6.27)

Beschouwen we de ruisbUdrage van de termen in (6.26) afzon

derlUk, dan voIgt hieruit dat de ruisbUdrage door de synchrone

versterker te verwaarlozen is. Tevens geldt hier dat de

ruisbUdrage door de signaalstroom te verwaarlozen is ten

opzichte van de donkerstroom. Dit houdt in dat de voornaamste

ruisbronnen de donkerstroom van de fotodiode en de thermische

ruis van de weerstand zUn.

Uit (6.27) voIgt dat we een vrU lage waarde van de signaal

ruisverhouding hebben. Beschouwen we de fotodiode nader, dan

moeten we hier vermelden dat de actieve oppervlakte van deze
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detector gelUk is aan Ad =-0,008 mm 2 • Dit oppervlak is vrU

klein als we dit vergelUken met de actieve oppervlakte van

de infrarood InSb-detector van BARNES. Het actieve oppervlak

van deze detector is 1 mm 2 • Dit betekent dat wa veal meer

optisch vermogen kunnen invangen. Tevens geldt dat deze

detector gekoeld kan worden tot 77K waarmee we de donker

stroom kunnen terugdringen. Met deze detector kan de signaal

ruisverhouding enorm verbeterd worden.
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7. CDNCLU5IE5

Voor het meten van de brekingsindex van bulkglas is de autocolli

matiamethode een zeer geschikte meetmethode. Mat deze methode

hoeft het uit bulkglas vervaardigde prisma slechts zodanig

gepositionaerd te worden tot voor de gewenste golflengte auto

collimatie optreedt. Uit de hiermee verkregen meetresultaten,

blUkt dat het profiel van het verloop van de brekingsindex als

functie van da golflengte overeenkomt met wat hierover in de

literatuur gepresenteerd wordt. Met behulp van de 5ellmeier

dispersievergelijking kan dit verloop in formulevorm beschre-

ven worden.

au de bepaling van de brekingsindex van bulkglas met een nauw

keurigheid tot in de vUfde decimaal, moe ten de hoek standen van

het prisma op een hoekseconde nauwkeurig bepaald worden. Tevens

geldt dat voor zulke nauwkeurige metingen de oppervlakte

nauwkeurigheid van de optische componenten in de meetopstel

ling grater of gelijk is aan A/10.

Voor het verkrijgen van een gevoelige meetopstelling moet de

breedte van de vaste spleet zo klein mogelijk genomen worden.

Het nadeel is dan weI dat dit gepaard gaat met een verlies aan

signaalvermogen. Tevens kan de gevoeligheid vergroot worden

door de kromming van collimerende spiegel 56 zo groat mogelijk

te nemen. De grootte van deze kromming wordt echter begrensd

door de omgevingsafmetingen.

Het gepresenteerde simulatieprogramma kan gebruikt worden am

de meetmethode te analyseren. Met dit programma kan bij modi

ficatie van de systeemparameters het effect op de gevoelig

heid van de meetopstelling eenvoudig bestudeerd worden. Tevens

kunnen we hiermee inzicht verkrijgen van de afbeelding van de

belichte onderhelft van de vaste spleet op de bovenhelft.

aij meting van de brekingsindex op vUf decimalan nauwkeurig,

vereist het de nodige oefening in het gebruik van de rota

tietafel. Hiervoor is een oplossing gepresenteerd in de vorm

van een geautomatiseerde meetopstelling. Het antwerp van deze

opstelling is in dit verslag opgenomen.
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Appendix A: Ontwerp van de meetopstelling

In deze bUlage zal een korte verhandeling gegeven worden van

het antwerp van de meetopstelling. BU dit antwerp zUn de

afbeeldingen berekend volgens de paraxiale of Gaussische

optica. De uiteindelUke positie van de componenten in de

meetopstelling zal door uitlUning verkregen worden.

A1 De meetopstelling

In Fig. A1 is de meetopstelling weergegeven waarmee de brekings

index van het bulkglas bepaald zal worden volgens de auto

collimatiemethode. Dit antwerp komt gedeeltelUk overeen met

het antwerp zoals in referentie [5J is weergegeven.

De optische weg van de lichtstralen is in Fig. A1 getekend

volgens de geometrische optica. De baan van deze stralen is

als voIgt:

Van de bran wordt er een afbeelding gemaakt op de ingangsspleet

van de monochromator; dit beeld wordt door de monochromator

afgebeeld op de uitgangsspleet van de monochromator; dit beeld

op de uitgangsspleet wordt met behulp van de spiegels 53' 54

en 55 op de onderzUde van een vaste spleet afgebeeld; deze

vaste spleet staat in het brandpunt van de sferische spiegel

56 en wordt volgens de afbeeldingstheorie via 56' het prisma

en weer 56 op de bovenzUde van de vaste spleet afgebeeld; dit

beeld op de bovenzUde van de vaste spleet wordt met de spiegels

55 en 57 op de detector afgebeeld. ..

Een chopper is in het optische pad opgenomen am te zamen met de

synchrone versterker de zwakke signalen te midden van de ruis

te kunnen meten. De componenten in de meetopstelling worden

hieronder behandeld.

In Fig. A1 is de bran een spectraallamp of een zwarte straler.

Van deze bronnen zUn de spectra gegeven in appendix F. De

monochromator is van Oriel type 7240 ~5J • De werking van deze

monochromator is volgens het principe van Ebert ~B, p.72]

Van deze monochromator is gegeven dat de concave spiegel in de

monochromator een brandpuntsafstand heeft van f = 125 mm en
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Fig. A1: Meetopstelling voor het meten van de brekingsindex volgens de

autocollimatiemethode.
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een effectieve apertuur gelUk aan f/3,7 =33,8 mm. Nu is het

van belang om deze effectieve apertuur in de monochromator

geheel te vullen. Niet meer omdat er anders ongewenst strooi

licht optreedt en niet minder omdat dan het maximaal oplossend

vermogen van de tralie niet volledig benut wordt. In de meet

opstelling is er naar gestreefd om een 1:1 afbeelding te

realiseren van bron op ingangsspleet monochromator. Dit kan

gerealiseerd worden met concave spiegel 51 die een kromming

heeft van 150 mm en een diameter van 50,2 mm. In Fig. A2 is

deze afbeelding weergegeven.

collimerende spiegel

in de monochromator

E
E

co..
n
n

II

125 mm

bron

T
I

ingangsspleet
monochtomator

150 mm

concave

spiegel 51

lJl
o..
N

3
3

Fig. A2: De 1:1 afbeelding van bron op monochromator.

Spiegel 52' in Fig. A1, is een hulpspiegel bU de afbeelding

van de bron op de ingangsspleet van de monochromator.

Spiegel S6 is een concave spiegel met een diameter van 50,2 mm

en een brandpuntsafstand f = 1000 mm. Deze spiegel moet

zodanig gevuld zUn dat het prisma goed belicht wordt, zie

Fig. A3. Spiegel 56 wordt met een monochromatische bundel

uit de monochromator belicht met behulp van de concave spiegel

S4 en vlakke spiegel S5. De openingshoek ~ vanuit de mono-
fchromator is 3;7/f = 1/3,7. De openingshoek~ naar de colli-

merende spiegel S6 is 1~~0 • Dit betekent dat de afbeeldings-
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50,2 mm

spiegel 54

uitgangsspleet

monochromator

prisma

spleet

1000 mm

spiegel 56

Fig. A3: De afbeelding van uitgangsspleet monochromator op

collimerende spiegel 56.

verhouding van uitgangsspleet monochromator op vaste spleet

ongeveer gelUk is aan 1:9. Dit kan gerealiseerd worden met

spiegel 54 die in de opstelling een diameter heeft van 50,2 mm

en een kromming van 100mm. Na reflectie aan het prisma en

spiegel 56 wordt er van de bovenzUde van de vaste spleet een

afbeelding gemaakt, via de vlakke spiegel 5~ en de concave

spiegel 57' op de detector. Voor spiegel 57 is een spiegel

gekozen met een diameter van 50,2 mm en een kromming van 100 mm.

Voor detectie kan tot 1 rm gebruik worden gemaakt van een

photomultiplier en voor golflengten grater dan 1 ~ m van een

gekoelde In5b-detector.

In de meetopstelling moet de vaste spleet, spiegel 56 en het

prisma zeer nauwkeurig ten opzichte van elkaar uitgelUnd

worden. De methode die hier toegepast wordt am uit te lUnen,

wordt behandeld in appendix C.
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Appendix 8

Simulatieresultaten

Tabel 81: Genormaliseerde intensiteit als functie van de

verdraaiingshoek bU een vaste spleetbreedte

van 500 p m.

XP = -20 mm

Verdraaiings- Aantal stralen Aantal stralen Genormaliseer-

hoek ~ (sec) op vlakke spiegel op detectievlak de in tensi tei t

-60 478 0 0

-30 478 198 0,4142

-10 492 398 0,8089

-5 503 457 0,9085

-3 480 452 0,9416

-1 484 478 0,9876

0 477 476 0,9979

1 486 467 0,9609

3 463 438 0,9460

5 489 445 0,9100

10 485 392 0,8082

30 470 183 0,3894

60 489 0 0

A1

AD

R

spleetbreedte = 500 ~ m

spleethoogte = 12 mm

afmeting vlakke spiegel = 20 x 10 mm

aantal teststralen = 1000.
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Appendix 8

Simulatieresultaten

Tabel 81: Genormaliseerde intensiteit als functie van de

verdraaiingshoek bij een vaste spleetbreedte

van 500,.,m.

XP = -50 mm

Verdraaiings- Aantal stralen Aantal stralen Genormaliseer-

hoek ~ (sec) op vlakke spiegel op detectievlak de intensi tei t

-60 431 0 0

-30 434 223 0,5138

-10 415 362 0,8722

-5 418 397 0,9497

-3 442 435 0,9841

-1 443 426 0,9616

0 426 394 0,9249

1 462 418 0,9048

3 427 378 0,8852

5 425 363 0,8541

10 439 331 0,7540

30 412 143 0,3471

60 419 0 0

A1

AD

R

spleetbreedte = 500 fI m

spleethoogte = 12 mm

afmeting vlakke spiegel = 20 x 10 mm

aantal teststralen = 1000.
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Genormaliseerde intensiteit als functie van de

verdraaiingshoek bU een vaste spleetbreedte

van 120 II m.

= -1000 mm

= -999.95 mm

= -2000 mm

XP = -20 mm

Verdraaiings- Aantal stralen 8antal stralen Genormaliseer-

hoek ~ (sec) op vlakke spiegel op detectievlak de intensiteit

-30 498 0 0

-10 488 90 0,1844

-5 501 298 0,5948

-3 498 373 0,7490

-2 489 415 0,8487

-1 499 467 0,9358

0 477 473 0,9916

1 490 455 0,9286

2 482 405 0,8402

3 480 362 0,7542

5 496 291 0,5867

10 494 93 0,1883

30 482 0 0

A1

AD

R

spleetbreedte = 120 f m

spleethoogte = 12 mm

afmeting vlakke spiegel = 20 x 10 mm

aantal teststralen = 1000.
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Tabel 83: Genormaliseerde intensiteit ala functie van de

verdraaiingshoek bU een vaste spleetbreedte

van 25 tJm.

XP = -20 mm

Verdraaiings- Aantal stralen Aantal stralen Genormaliseer-

hoek ~ (sec) op vlakke spi eg el op detectievlak de intensi tei t

-5 504 0 0

-4 513 0 0

-3 486 19 0,0391

-2 487 188 0,3860

-1 492 345 0,7010

0 487 464 0,9528

1 502 337 0,7613

2 509 170 0,3339

3 482 14 0,0290

4 493 0 0

5 492 0 0

A1 = -1000 mm

AO = -999.95 mm

R = -2000 mm

spleetbreedte = 25 fJ m

spleethoogte = 12 mm

afmeting vlakke spiegel = 20 x 10 mm

aantal teststralen 1000.
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Grafiek 81: De genbrmaliseerde intensiteit als functie vari de verdraaiingsheek veor

de spleetbreedten 500, 120. en 25 f m.
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Appendix C: UITLIJNING VAN DE MEETOP5TELLING

In deze appendix zal de methode behandeld worden waarmee op

eenvoudige wijze de meetopstelling uitgelijnd kan worden. Voor

deze methode is een meetplaatje ontworpen dat Qua vorm en

afmeting overeenkomt met het plaatje van de vaste spleet. Dit

meetplaatje heeft echter geen spleet doch vijf minuscuul kleine

gaatjes (pinholes).

C1. Methode van uitlijning

In de huidige uitlijntechnieken wordt er gebruik gemaakt van

een theodoliet. In het optisch laboratorium van de vakgroep

Telecommunicatie is zoln uitlijninstrument niet aanwezig.

Om de meetopstelling toch goed uit te kunnen IUnen, is er

een meetplaatje ontworpen. Dit meetplaatje, zie Fig. C1, komt

Qua vorm en afmeting overeen met het plaatje van een vaste

spleet.

I

~

3~'" 3mm-'-'f- -3mm
I 11

I
I

3 mm 3 mm

Fig. C1: Afbeelding van het meetplaatje met de vijf pinholes

en het plaatje met de vaste spleet.

De afstand I in Fig. C1a komt overeen met het midden van de

vaste spleet ten opzichte van de rand, zie Fig. C1b. Dit meet

plaatje wordt voor de uitlijning in de spleethouder gemonteerd

en weI zo, dat pinhole 5 in het brandpunt van de sferische

spiegel (56) staat.

Ter controle of pinhole 5 in het brandpunt staat, wordt deze

pinhole belicht met een HeNe-Iaser. In het vlak van de sferische
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spiegel wordt dan een diffractiepatroon waargenomen. Dit

diffractiepatroon is het zogenaamde Airy-patroon [8l. De

irradiantie van dit patroon wordt gegeven door

\

2·J1 (k.a.sin 8) 12

1(8) = 1(0)
k.a.sin 8

( c1)

hierin is 8 de hoek die de lichtstraal maakt met de optische as,

a de straal van het pinhole, a = 125 ym,
k het golfgetal 211/A, met A= 0,6328 fm.

Nu wordt direct na reflectie aan de sferische spiegel 56 de

diameter van de grootste donkere ring opgemeten. Daarna wordt

op 16m afstand de diameter van dezelfde donkere ring opgemeten.

Wanneer beide diameters gelUk zUn, hebben we een zeer mooie

evenwUdige bundel verkregen. Om dit te realiseren is spiegel 56

op een micromanipulator gemonteerd waarmee de afstand tussen

deze spiegel en het meetplaatje gevarieerd kan worden.

De uitlijning van het prisma en spiegel 56 ten opzichte van het

meetplaatje kan gerealiseerd worden in de volgende stappen:

- De afregeling van de stand van het prisma en spiegel 56 zodat

pinhole 5 op zichzelf wordt afgebeeld, zie Fig. C2.

meetplaatje

prisma

optische as

spiegel 56

Fig. C2: UitlUning zodat pinhole 5 op zichzelf wordt

afgebeeld.
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Draaiing van het prisma am de as van de rotatietafel ter

controle of pinhole 5 op pinhole 3 of pinhole 4 wordt

afgebeeld.

- Controle van de afbeelding van pinhole 4 op pinhole 3.

- Controle van de afbeelding van pinhole 1 op pinhole 2.

- 80venstaande punten herhalen voor het voorvlak en spiegelend

achtervlak van het prisma.

Voor de uitlijning kan er gebruik worden gemaakt van twee meet

plaatjes. Een meetplaatje bevat pinholes met een diameter van

250 f m en he t twee de mee tplaa tj e beva t pi nholes me teen di a

meter van 100 rm. Het eerste meetplaatje kan gebruikt worden

voor een grove uitlijning en het tweede meetplaatje voor de

nauwkeurige uitlijning. De uitlijning met behulp van deze meet

plaatjes is oak gesimuleerd op de computer.

Het blijkt dat bij gebruik van het meetplaatje met pinholes van

100 f m in diameter, er binnen enkele hoekseconden ui tgelijnd

kan worden.
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Appendix 0: MEETAESULTATEN

Tabel 01: Meetresultaten van hoek 8 1 en genormalisearde

intensiteit als functie van de golfIengte.

genormeerde

~(nm) in tensi tei t 8
1

A(~)

0,2800 306 0
00' 55"

542 1,0 306 0
00' 59 " 5419,15

0,5000 306 0
01 ' 03"

0,4524 305 0 53' 46"

549 1,0 305
0

53' 49" 5945,53

0,5000 305 0
53' 53"

0,3226 305 0
49' 11 "

633 1,0 305
0

49' 13" 6328,0

0,3419 305 0 49' 16"

0,4166 305 0
47' 45"

650 1,0 305 0 47' 47" 6504,18

0,3611 305 0
47' 51"

0,4857 305 0 44' 41"

681 1,0 305 0 44' 45" 6805,74

0,3714 305 0 44' 49"

0,4444 305
0

39' 05"

765 1,0 305 0 39' 08" 7642,02

0,5000 305 0
39' 10"

0,5200 305 0 35' 52"

824 1,0 305 0
35' 54" 8231,63

0,4000 305
0

35' 57"

0,5400 305 0 33' 01"

883 1 , 0 305 0
33' 03" 8819,41

0,6000 305 0
33' 05"

0,4921 305 0
31 ' 32"

917 1 , 0 305 0
31 ' 34 " 9162,65

0,5238 305 0
31 ' 37"

0,4677 305 0 28' 58 "
980 1,0 305 0 29' 00 " 9799,70

0.5000 305 0 ?g' n~"
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Tabel D2: Meetresultaten hoekbepaling 8 1, 8 2 en 83 en de

genormaliseerde intensiteit van de golflengte

A = 0,6328 fJ m.

genormaliseerde

A(nm) intensiteit hoek vlak

0,3225 305 0
49 ' 11 "

633 1,0 305 0 49' 13" Invals-

0,3419 305 0 49' 16" vlak

0,4667 106 0 16' 40"

633 1,0 106 0 16' 43" Achter-

0,3429 106 0 16' 46" vlak

0,4324 256 0
15 ' 00 "

633 1,0 256 0 15' 03" Voorvlak

0,3946 256 0
15 ' 08"

Tabel D3: Berekende waarde voor de invalshoek en brekings

index als functie van de golflengte.

A(nm) i n

542 49 0
45 ' 56" 1,52553

594 49 0
38' 46" 1,52284

633 49 0 34' 10" 1,52111

650 49 0 32' 44" 1,52057

681 49 0 29' 42" 1,51942

765 49 0 24' 03" 1,51729

824 49 0 20' 51" 1,51608

883 49 0
18 ' 00" 1,51499

917 49 0 16' 31" 1,51443

980 49 0 13' 55" 1,51345



Tabel D4: Brekingsindex van kroonglas type BK7.

A(nm) n

486,13 1,522377

546,1 1,51872

587,6 1,51680

643,8 1,51472

656,3 1,51432

706,5 1,51289

852,1 1,50981

1014,0 1,50731

Tabel D5: Brekingsindex als functievan de golflengte,

gemeten met de rotatietafel type TR80.

'\(nm) n i

540 1,52594 49° 47'

633 1,52179 49° 36'

765 1,51689 49° 23'

883 1,51499 49° 18 '
981 1,51385 49° 1 5 '
992 1,51385 49° 1 5 '

1009 1,51385 49° 1 5 '
1079 1,51348 49° 14 '

1174 1,51234 49° 11'

1262 1,51119 49° 08'

1366 1,51006 49° 05'

1474 1,50929 49° 03'

1542 1,50815 49° 00'

1606 1,50700 48° 57'

1674 1,50548 48° 53'
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Grafiek 01 : Verandering van de golflengte overeenkomend met een verandering

van 1.10- 5 in de brekingsindex als functie van de golflengte.
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Appendix E: Ontwerp van een geautomatiseerde opstelling

In [51 wordt globaal weergegeven hoe een geautomatiseerde

meetopstelling gerealiseerd kan worden. In deze appendix zal

een resel antwerp gegeven worden van een geautomatiseerde

meetopstelling, waarmee op vUf decimal en nauwkeurig de bre

kingsindex bepaald kan worden. Het antwerp van de meetopstel

ling komt overeen met de meetopstelling van Fig. A1. Op de

plaats van de rotatietafel in deze figuur moet nu het

positionerings- en opnamesysteem geplaatst worden, zoals is

aangegeven in Fig. E1.

prisma

otatietafel man tag esc hij f microschroef
\

R 160

----------
~\

" ~" • I
stappenmotoI1

Ir. I I 'J.

I -t-------
t3 I up 30pp1000(

I r-.as schijf-
I I

tlezing t I opnemer
voe-sturin t::\ TL 17 dingI · I

\

VRZ166K. digitale hoekop- 1~.. nemer ROD 800
II

micro-voe-
ding processor

T

r

ui

Fig. E1: Positionerings- en opnamesysteem.

In deze figuur is de rotatietafel, type TR160 van Elme~anic,

via zUn microschroef gekoppeld aan de stappenmotor, type

up 30pp 10.000 van Elmekanic. Deze rotatietafel voert een

rotatie uit over een graad wanneer de microschroef een omwen

teling van 360 0 maakt. De stappenmotor deelt deze omwenteling

in 10.000 stappen zodat de rotatietafel op 0,36 boogseconde

gepositioneerd kan worden. De hoekdetectie en weergave is te

realiseren met een digitale hoekopnemer, type ROD 800 van
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Heidenhain. Deze hoekopnemer heeft een nauwkeurigheid van

een hoekseconde. In het systeem wordt deze hoekopnemer

direct gekoppeld aan de as van de montageschUf waarop de

prismahouder met prisma is bevestigd. Deze schUf is op zUn

beurt aan de rotatietafel gekoppeld. Door deze directe

koppeling van de hoekopnemer met de schUf waarop het prisma

is bevestigd, kunnen we direct de gewenste hoeken bepalen.

Oak wordt door deze koppeling het verschUnsel van hysteresis

in de stappenmotor bU omkering van de draairichting omzeild.

Met behulp van de bUbehorende besturing kan de positionering

en hoekdetectie geautomatiseerd worden onder controle van een

microprocessor.
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Appendix F: SPECTRALE VERDELING VAN XENON EN DE ZWARTE

STRALER

Tabel F1 Genormaliseerde intensiteiten van xenon.

150 4792.619 I 100 6872.11 I
Xenon (Conl.)

500 '807.02 I ]00 6882.16 I 100 296'9.58

'00 '829.71 I 80 6910.22 II 100 2981].62

)00 '8').29 I 100 6925.53 I 600 )025].1'

5~0 4916.51 I 800 69'2.11 II 1500 ]0"75.46

500 '92].152 I 100 6976.18 I 100 ]050'.12

200 '971.71 11 2000 6990.88 II 500 )079".18

'00 4972.71 II 150 7082.15 II 6000 31069.2]

]JO '988.77 II 500 7119.60 I 125 ]13]6.01

J~O '991.17 11 50 71'7.50 II 550 31607.91

200 5028.280 I 200 71'9.0] II 100 3229].08

200 50".92 II 500 716'.8] II 1800 ]2739.26

1000 5080.62 11 100 728/·. ]4 11 ]500 ]]666.69

XENON (Xe)
lOa 5122.'2 II 200 7]01.80 II 150 ]4014.67

100 5125.70 II 200 73]9. ]0 11 '50 ]']]5.27

Z=S4 100 5178.82 11 100 7386.00 1 170 34744.00

]00 5188.0' 11 150 7]9].79 1 5000 ]5070.25

X.Jand II '00 5191.]7 11 ]00 7548.45 11 110 ]52'6.92

R.f. 33. 116. 118. 120. 232- 100 5192.10 11 200 7584.68 I 250 ]6209.21

S.P.D. 500 5260.44 11 80 7618.57 11 150 ]62]1.74

500 5261.95 11 500 7642.02 I 450 ]6508. ]6

Intensity Wavelength 2000 5292.22 11 100 764].91 I 850 ]6788.8)

]00 5309.27 11 200 7670.66 11 1'0 ]8685.98

Vacuum 1000 531].87 II 60 7787.04 11 175 ]8737.82

2000 5]]9. ]) 11 100 7802.65 1 270 )8939.60

200 536].20 11 100 7881. ]2 I 120 ]9955.14

]50 740.41 II 200 5368.07 11 ]00 7887.40 1

]50 80].07 :1 500 5372. ]9 11 500 7967.34 I

600 880.80 11 100 5392.80 I 100 8029.67 I

]50 885.54 11 ]000 5"9.15 11 200 8057.26 I

600 925.87 11 800 5']8.96 11 150 8061. ]4 1

250 9]5.40 11 lOa 5445.45 11 100 8101.98 1

800 972.77 11 200 5'50.45 11 150 8151.80 II

700 976.68 11 400 5'60.39 II 100 8171.02 1

500 1032.44 11 1000 5472.61 11 700 8206. ]4 I

700 1037.68 11 100 5494.86 11 10000 82]1.6]5 1

1100 1041. ]1 II 200 5525.53 11 500 8266.52 I

1000 1048.27 11 600 55]1.07 11 7000 8280.116 1

1200 1051.92 11 100 5566.62 1 2000 8]46.82 1

2000 107'.48 II ]00 5616.67 11 100 8347.24 II

600 108].86 II ]00 5659.38 11 2000 8409.19 1

1200 1100.4] 11 600 5667.56 11 50 8515.19 II

600 1158.47 11 150 5670.91 11 200 8576.01 1

250 1169.63 II 100 5695.75 1 50 8604.23 11

800 118].05 II 200 5699.61 11 250 8648.54 1

250 1192.04 I 200 5716.10 11 100 8692.20 1

600 124'.76 11 500 '5726.91 II 200 8696.86 1

250 1250.20 I 500 5751.0] 11 50 8716.19 11

1000 1295.59 I 300 5758.65 11 ]00 8739.]9 1

600 1'69.61 1 3JO 5776. ]9 11 100 8758.20 1
100 5815.96 11 5000 8819••1 1

.... ir ]00 582].89 1 ]00 8862. ]2 1
150 5824.80 1 200 8908.73 1

200 2864.7] II 100 5875.02 1 200 89]0.8, 1

150 2895.22 11 300 589].29 11 1000 8952.25 1

400 2979. ]2 II 100 5894.99 1 100 8981.05 1

100 ]017.43 II 200 5905.13 11 200 8987.57 1

lOa ]128.87 11 100 5934.17 1 400 9045.45 1

200 ]]66.72 11 500 5945.5] 11 500 9162.65 1

2 3400. 07 I 300 5971. 13 11 100 9167.52 I

2 ]418. ]7 I 2000 5976.46 11 100 9374.76 I

2 3420.00 1 200 6008.92 11 200 9513.38 I

] 3442.66 1 1000 60]6.20 11 50 9591.]5 11

100 ]'61.26 11 2000 6051.15 11 150 9685. J2 I

4 ]'69.81 1 600 609].50 11 50 9698.68 II

4 3.72.]6 1 1500 6097.59 11 100 9718.16 I

5 ]506.74 1 400 6101.4] 11 2000 9799.70 1

10 ]549.86 1 100 6115.08 11 ]000 9923.19 I

10 3554.04 1 100 6146.45 11 100 10838.37 1

15 ]610.32 1 150 6178.]0 1 90 11742.01 1

8 3613.06 I IZO 6179.66 1 375 12235.24 I

6 ]633.06 I 300 6182.42 I 100 12257.76 I

10 3669.91 I SOD 6194.07 11 300 1i590. 20 I

40 3685.90 1 100 6198.26 1 2500 12623.391 1

40 369].49 I 100 6220.02 11 250 13544.15 I

100 3907.91 II 500 6270.82 11 2000 1~657.055 I

100 4037.59 11 '00 6277.54 11 1250 14142.4'" I

200 4057.46 11 .00 628.... 11 800 14240.96 I

100 4098.89 II 100 6286.01 I ]75 14364.99 I

200 4158.04 11 250 6300.86 11 140 14660.81 1

1000 4180.10 11 SOD 6]18.06 I 3000 14732.806 I

500 419).15 II 400 6]4).96 11 100 15099.72 1

300 4208.46 11 .JO 6]56. ]5 11 2500 15418.394 I

100 4209.47 11 200 6]75.28 11 150 15557.13 1

300 4213.72 11 1l~ 6]97.99 II 250 15979.54 I

100 4215.60 11 300 6'69.70 1 100 16039.90 I

300 h 4223.00 11 150 6472.8' I 1000 1605].28 1

400 h 4236. n 11 110 6'87.76 1 125 16554.49 I

500 h 424~. 38 II 100 6498.72 I 1500 16728.1~ 1

100 1 "251.57 11 200 6S0lo.IS I 1500 17]25.77 1

SOD h 4296."0 11 )00 6512.6) 11 ]50 18788.1l I

500 h 4310.51 11 200 6528.65 11 150 20187.19 1

1000 1 4330.51 II 100 65]].16 I 3000 20262.242 I

200 h 4369.20 II 1000 6595.01 11 250 214 70. 09 1

100 1 4373.78 11 100 6595.56 I 1250 2]19].]) 1

500 h 439].20 11 '00 6597.25 11 110 23279.54 1

500 1 4395.77 11 IOU 6598.84 II 1800 24824.71 1

200 1 4406.88 II 150 6666.92 I 175 25145.84 1

150 I 4416.07 11 300 6694.32 11 2000 26269.08 1

500 h 4448.13 11 200 6726.01 I 2500 26510.86 I

1000 h 4462.19 11 p·o 6788.71 11 250 28]81.54 I

500 1 4480. &6 11 100 6790. ]7 11 750 28582.25 1

100 I 4521.86 11 1000 6805.74 11 ]00 29]84.41 I

600 4734.152 I 200 6827. J2 1 150 29448.06 I
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Grafiek f1: Continue verdeling van de irradiantie van xenon.
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Appendix G: Computerprogramma's voor ray tracing en curve

fitting

Beschrijving van het simulatieprogramma RAYTRACING.

In het programma RAYTRACING worden de banen van de stralen

vertrekkende uit de onderhelft van de vaste spleet (belich

tingsvlak) beschreven. De bUbehorende theorie wordt behandeld

in hoofdstuk 3. In dit programma komen de symbolen voor de

positie- en richtingsvector overeen met de parameters in

hoofdstuk 3.

De symbolen L, A, B en C in het programma komen overeen met

de afstanden 0(0' ~ l' ~ l' en b 1 in hoofdstuk 3.
De symbolen XP, AO, A1, R, COSI1, COSI2, COSI3 en PHI = ~

komen overeen met de parameters in hoofdstuk 3.

De symbolen XOV, YOV, LENGTEO, BREEDTEO en X4V, Y4V, LENGTE4,

BREEDTE4 zUn respectievelijk de ligging en de afmeting van het

belichtingsvlak en detectievlak, zie ook Fig. G1.

""W
l
e

·w
L.oJ
rr
CD

akYj detectievl
I

z=Ao 1Y4V - -,
I

LENGTEi
4------- 0

I

X4V

ings-

x

belicht
vlak

Xf)V

z= AD

o
W
I-

r----+-......,.--,- 0
W
W
0:
CD

o

YOV

x
+---

Fig. G1: Ligging en afmeting van het belichtings- en

detectievlak.

Door deze beschrijving van belichtings- en detectievlak is

onderzoek naar varianten op de rechthoekige spleet mogelijk.

Voor een rechthoekige spleet met een hoogte van 12 mm en een
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breedte van 25 JJ m is XOV = X4V = 0, YOV = -3, Y4V = 3,

BREEDTEO = BREEDTE4 = 6, LENGTEO = LENGTE4 = 0,025.

Het symbool M geeft het aantal lichtstralen aan die vanuit

het belichtingsvlak vertrekken. BU de verkrUging van de simu

latieresultaten zoals deze staan gegeven in hoofdstuk 4 is

M = 1000 genomen.

Met behulp van TIME (1) wordt een getal gekoppeld aan de sys

teemklok van de computer gegenereerd. Dit getal wordt in

RANDOM ( ) ingevuld, waarmee we een random waarde verkrijgen

voor de beginpositie (XO, YO, ZO = AD) en richtingsvector p •
o

Met behulp van POMIN, POMAX, QOMIN, QOMAX, leggen we begren-

zingen aan de richtingsvector p om aIleen die stralen te
o

beschouwen die zeker niet op de spiegel komen uit te sluiten.

In ARRAY PHI[J worden die waarden voor de hoek ~ geschreven

waarbU we het aantal lichtstralen willen weten die op de vlakke

spiegel terecht komen ( gegeven door PTELLER) en het aantal

lichtstralen in het detectievlak (gegeven door TELLER). De

verhouding tussen TELLER en PTELLER geeft dan een waarde voor

de genormeerde intensiteit.

De boolean variabelen VLAK1, VLAK2, VLAK3 en VLAK4 geven aan

of een straal respectievelUk op de sferische spiegel terecht

komt, de vlakke spiegel, weer de sferische spiegel en het

detectievlak.

De symbolen X2V, Y2V, LENGTE2 en BREEDTE2 geven de ligging aan

van de vlakke spiegel en de afmeting van de vlakke spiegel,

zie Fig. G2.

N
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'-wa:
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I
I
I

Y2V ~
_-.J

ENGTE2
-

x

Fig. G2: Ligging en afmeting van de vlakke spiegel.
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Voor de verkrUging van de simulatieresultaten zoals deze

staan gegeven in hoofdstuk 4 is Y2V = 0, X2V = XP,

LENGTE2 = 20 en BREEDTE2 = 10.
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1000 BEGIN
1010 FILE UIT(KIND=REMOTE),IN(KIND=REMOTE);
10Z0 REAL XO.YO,ZO,PO,QO,MO,L,X1,Y1,Zl,P1,Q1,M1,A,XZ,YZ,ZZ,PZ,QZ,MZ,
1030 B,X3,Y3,Z3,P3.Q3,M3,C,X4,Y4,Z4,COSII,COSIZ,COSI3,VERHOUDING,
1040 XP,AO,A1,R,X4MIN,X4MAX,Y4MIN,Y4~~X,LfNGTE4,RREEDTE4,X4V,

1050 Y4V,XS,YS.RS,XZMIN,XZ~~X,YZMIN.YZMAX,LENGTEZ,BREEDTEZ,XZV,

10~0 YZV,LENGTEO,RREEnTEO,XOV,YOV,V,W,X,Y,Z,POMIN,POMAX,QOMIN,QOMAX~

1070 ROOLEAN VLAK1,VLAKZ,VLAK3,VLAK4'INTEGER TELLER,I,PTELLER,M,J:
10RO REAL ARRAY PHI[0:6]'
1090 REAn(TN,I,PHI[*]):
1100 RF.An(IN.I,AO,R,A1,XP,XS,YS,RS,XZV,YZV,LENGTEZ,
1110 RREEDTEZ,X4V,Y4V,LENGTE4,BREEDTE4,XOV,YOV,LENGTEO,BREEDTEO,M):
1120 BEGIN
1130 ZO:=AO: TELLER:=O: PTELLER:=O:
1140 POMAX:=-(-XP-LENGTEZ/Z-LENGTEO/z)/sQRT«-XP-LENGTEZ/Z-
1150 LENGTEO/Z)**Z+AO**Z):
1160 POMIN:=-(-XP+LENGTEZ/Z+LENGTEO/Z)*l.l/SQRT«(-XP+LENGTEZ/Z+
1170 LENGTEO/Z)*l.l)**Z+AO**Z):
11~O QOMIN:=-(RREEDTEZ*I.1/Z)/sQRT(AO**Z+(BREEDTEZ*1.1/Z)**Z);
1190 QOtotAX: = (BREEDTEZ/Z+BREEnTEO)* 1.1/sQRT(AO**Z+( (BREEDTEZ/z+
1Z00 RREEDTEO)*1.1)**Z):
1Z10 FOR J:=O STEP 1 UNTIL 6 DO
1ZZ0 BEGIN
lZ30 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL M DO
1Z40 BEGIN
1Z50 X:=TIME(1)/1.14+I;
1Z60 Y:=TI~E(1)/100+I:

1Z70 XO:=(RANDOM(X)-O.5)*LENGTEO:
1ZRO YO:=(RANDOM(Y)-I)*BREEDTEO:
1290 W:=TIMF.(1)*1.41+I:
1300 Z:=TIMF.(I)*13+I:
1310 PO:=POMIN+(POMAX-POMIN)*RANDOM(W):
13Z0 QO:=QOMIN+(QOMAX-QOMIN)*RANDOM(Z);
1330 MO:=SQRT(l-PO**Z-QO**Z):
1340 L: =-( (XO*PO+YO*QO)+ZO*MO-}W*R)
1350 +S0RT«(XO*PO+YO*QO)+ZO*MO-MO*R)**Z
1360 -«XO**Z+YO**Z)+ZO**Z-Z*ZO*R));
1370 X1:=XO+L*PO; Y1:=YO+L*QO:
1380 VLAK1:=FALSE: VLAKZ:=FALSE' VLAK3:=FALSE;VLAK4:=FALSE:
1390 IF «X1-XS)**Z+(Y1-YS)**Z)<=RS**Z
1400 THEN
1410 BEGIN
14Z0 VLAK1:=TRUE;Zl:=ZO+L*MO:
1430 COSI1:=MO-«PO*X1+QO*Yl)+MO*Zl)/R;
1440 P1:=PO+Z*COSIl*XI/R;
1450 Q1:=QO+Z*COSI1*Y1/R:
1460 M1:=MO+Z*COSI1*(Zl-R)/R;
1410 A:=(XP*SIN(PHI[J])+A1*COS(PHI[J])
14RO -Xl*SIN(PHI[J])-Zl*COS(PHI[J]))
1490 I(Pl*SIN(PHI[J])+M1*COS(PHI[J]));
1500 XZ:=Xl+A*Pl; YZ:=Y1+A*Q1;
1510 XZMAX:=XZV+(LENGTEZ*COS(PHI[J]))/Z;
15Z0 XZMIN:=XZV-(LENGTEZ*COS(PHI[J]))/Z;
1530 Y2MAX:=Y2V+BREEDTEZ/Z; YZMIN:=YZV-BREEDTEZ/2;
1540 END;
1550 IF VLAKI AND XZ)=XZMIN
1560 AND X2<=XZMAX AND YZ)=YZMIN AND YZ<=Y2MAX
1570 THEN
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1580 BEGIN
1590 VLAK2:=TRUE: Z2:=AI-TAN(PHI[J])*(-XP+Xl+A*Pl):
1600 PTELLER:=PTELLER+l:
1610 COSI2:=-(Pl*SIK(PHI[J])+Ml*COS(PHI[J]»:
1620 P2:=Pl+2*COSI2*SIN(PHI[J]);
1630 Q2 :=Ql:
1640 M2:=Ml+2*COSI2*COS(PHI[J]);
1650 B:=-«X2*P2+Y2*Q2)+Z2*M2-M2*R)
1660 +SQRT«(X2*P2+Y2*Q2)+Z2*M2-M2*R)**2
1670 -«X2**2+Y2**2)+Z2**2-2*Z2*R»:
1680 X3:=X2+R*P2: Y3:=Y2+B*Q2:
1690 END;
1700 IF VLAK2 AND «X3-XS)**2+(Y3-YS)**2)<=RS**2
1710 THEN
1720 BEGIN
1730 VLAK3:=TRUE: Z3:=Z2+R*M2:
1740 COSI3:=M2-(P2*X3+Q2*Y3+M2*Z3)/R;
1750 P3:=P2+2*COSI3*X3/R:
1760 Q3:=Q2+2*COSI3*Y3/R:
1770 M3:=M2+2*COSI3*(Z3-R)/R:
1780 C:=(AO-Z3)/M3:
1790 X4:=X3+C*P3: Y4:=Y3+C*Q3;
1800 X4MAX:=X4V+LENGTE4/2; X4MIN:=X4V-LENGTE4/2;
lR10 Y4MAX:=Y4V+BREEDTE4/2; Y4MIN:=Y4V-BREEDTE4/2;
1820 END:
1830 IF VLAK3 AND X4)=X4MIN AND
1840 X4<=X4MAX A~~ Y4)=Y4MIN AND Y4<=Y4MAX
1850 THEN
1860 BEGIN
1870 VLAK4:=TRUE;
1880 Z4:=AO:
1890 TELLER:=TELLER+l;
1900 END:
1910 END:
1920 VERHOUDING:=TELLER/PTELLER:
1930 WRITE(UIT,<"PTELLER=",U,/,"TELLER=",U,/,"VERHOUDING=",U,/,
1940 "PHI=",U).PTELLER,TELLER,VERHOUDING,PHI[J]);
1950 PTELLER:=O: TELLER:=O:
1960 END
1970 E~~

1980 END.
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Beschrijving van het programma CURVEFIT.

Het programma CURVEFIT wordt gebruikt om, met behulp van de

methode van kleinste kwadraten met lineaire beperking, de

parameters (ai, bi) van de Sellmeier-dispersievergelijking te

bepalen. Voor de volledige beschrijving wordt verwezen naar

[121. Hier wordt volstaan met de opsomming van de invoer

gegevens.

ARRAY L Array met grenzen n: 151. Hierin worden de meetwaarden

voor de golflengte ingelezen.

ARRAY N Array met grenzen B:1~. Hierin worden de meetwaarden

voor de brekingsindex ingelezen.

Array L en N worden gevuld met de meetwaarden voor de

golflengte en brekingsindex uit Tabel 5.3.

ARRAY X Ar ray met 9 r en zen ~: 61. Hie r i n w0 r dteen s tar tv e c tor

voor het minimalisatieproces ingevoerd. Een geschikte

startvector is X = (0.8, 0.08, 0.4, 0.11, 0.69, 8.89).

ARRAY A Array met grenzen 6:6, 1:EJ. Hierin worden de kolommen

voor de gelUkheidsbeperkingen ingevoerd. Hier is

100000

010000

A = 001000

000100

000010

000001

ARRAY B Array met grenzen 0: 6]. Hierin staan de rechterleden

van de gelUkheidsbeperkingen. Hiervoor is ingevuld

B = (0, 0, 0, 0, 0, 0).
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CURVEFIT

100 BEGIN INTEGER I, IMAX,STOPCRIT·
110 S INCLUDE "NONLINLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL"
120 $ INCLUDE "NONLINLI B/ ALGOL/QUADSUMMINLC ON APPL"
130 ARRAY X[1: 6] ,A [ 1: 6 , 1: 6] , B[ 1: 6] , VAR COV [ 1: 6 , 1: 6] , L[ 1: 15] , N[ 1: 15] :
140 FILE IK(KIND=REMOTE),OUT(KIND=REMOTE):
150 PROCEDURE RESIDU(X,R,I):
160 INTEGER I; REAL R: ARRAY X[*]:
170 BEGIK
IRQ R:=N[I]**2-1-X[1]*L[I]**2/(L[I]**2-X[2])
190 -X[3]*L[I]**2/(L[I]**2-X[4])
200 -X[5]*L[I]**2/(L[I]**2-X[6]);
210 END:
220 PROCEDURE GRADRES (X,GRAD,I):
210 INTEGER I: ARRAY X,GRAD[*]:
240 BEGIN
250 GRAD [ I ] : =-L[ I ]**2/ ( L[1] **2- X[2] ) :
260 GRAD [2 ] : =-X[ 1] *L [I] **2/ «L[ I] **2-X[ 2] )**2);
270 GRAD[3] :=-L(I]**2/(L[I]**2-X[4]);
2RO GRAD[4]:=-X[3]*L[I]**2/«L[I]**2-X[4])**2):
290 GRAD[5]:=-L[I]**2/(L[I]**2-X[6]):
300 GRAD[6]:=-X[5]*L[I]**2/«L[I]**2-X[6])**2):
310 END OF GRADRES·
320 READ(IN,/,L,N,FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 6 DO A[I,*] ,B,X):
330 STOPCRIT:=I:IMAX:=50~

340 QUADSUMMINLC (15,6,6,X,RESIDU,A,B,0,l,GRADRES,ll,STOPCRIT,
350 @-6,@-6,@-6,IMAX,O,VARCOV,OUT);
360 WRITE (OUT,*/,X);
370 END.
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