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SAMENVATTING

In dit verslag wordt het onderzoek aan een opstelling beschreven

voor het meten van brekingsindexprofielen van glasvezels.

Hiervoor is de focusseermethode gebruikt. Dit is een niet

destructieve methode waarbij de vezel transversaal wordt belicht

( met een evenwijdige bundel ). De lichtstralen wurden als gevolg

van het brekingsindexprofiel, in de kern van de vezel, afgebogen.

Om afbuiging aan de overgang tussen de mantel en de omgeving te

vermijden, wordt de vezel in brekingsindexvloeistof gebracht.

Deze dient een gelijke brekingsindex te bezitten als de mantel.

Er is een regelsysteem ontworpen dat de brekingsindex van de

vloeistof ( die afhankelijk is van de temperatuur ) constant

houdt.

Op een afstand L acllter de as van de vezel bevindt zich een

ohservatievlak, waarop de lichtstralen vallen. Er is een

detect iesysteem üntworpen, waarmee de intensiteit in dit

observatievlak gemeten kan worden. Het detectiesysteem bestaat

uit een microscuopobjectief dat een klein deel van het

ubservatievlak ( I a 2 pm breed) via een pinhole afbeeldt op een

pindiode. Deze zet de ontvangen intensiteit om in een electrisch

signaal. Door het detectiesysteem met behulp van stappenmotoren

(met een minimale stapgrootte van O.l)..lm) door het

observatievlak te verplaatsen kan de intensiteitsverdeling in het

gehele vlak wOFden gemeten.

Bij de verwerking van de intensiteitsverdeling tot een

brekingsindexprofiel wordt gebruik gemaakt van een deels

bestaande numerieke verwerkingsmethode. Bij deze verwerking wordt

de vezel ingedeeld in ringen, elk met een brekingsindexprofiel

zodanii dat de lichtstralengang door de vez~l analytisch is

op te lossen.

Het een optimalisatie-procedure wordt gezocht naar een

brekingsindexprofiel, dat een intensiteitsverdeling geeft die het

beste overeenkomt met de gemeten verrleling.
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INLEIDING

In de vakgroep Telecommunicatie aan de TH-Eindhoven werkt men aan

een project (EGI7) waarin onderzoek wordt verricht aan

glasvezelaftakking~n. ontRtaan door twee glasvezels over een

lengte van enkele millimeters met elkaar te versmelten. Er

ontstaat zo een optische verdeler. Oe transmissie-eigenschappen

worden in grote mate bepaald door het brekingsindexverloop op de

plaats van versmelting.

Een methode om een brekingsindexprofiel van een glasvezel te

meten is de focusseermethude.

Een opstelling voor het meten van het indexprofiel van een vezel

volgens deze methode is verbeterd. Ue verwerking van de

resultaten was voor een deel reeds aanwezig. Er wordt aangenomen

dat de vezel een rotatiesymmetrisch brekingsprofiel bezit.

Een glasvezelaftakking is niet rotatiesymmetrisch. Door een

aanpassing van de numeri~ke verwerking van de resultaten zou in

de toekomst misschien ook met deze methode van een aftakking de

brekingsindex gemeten kunnen worden.

1.1 Principe van de focusseermethode

Een methode voor het meten van het brekingsindexprofiel van een

glasvezel is de focusseermethode [1].

H.et is een - niet dest ruct ieve met hode waarbij de vezel

transversaal wordt belicht en waarbii gebruik gemaakt wordt van

de focusserende werki~g van de vezel. Een schets van deze methode

is weergegeven in figuur l.I.

De glasvt:!zel wordt transversaal· belicht met een evenwi;dige

lichtbundel, die een constante intensiteit over een gebied groter

ctan de vezeldiameter bezit. Dit is voor te stellen al~ een aantal

uniform verdeelde lichtstralen. De relatieve veranderingen van de

brekingsindex over alstanden in de orde van grootte van een

golilengte (in de z-richting) worden klein geacht.

Oe lichtstralen worden als gevolg van het brekingsindexprofiel in

de kern van de vezel afgebogen,

cylinctrische lens.

de vezel werkt als een
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De afbuighoek. na dt5orlol1en van de vezE'l. is afhankeli ik van het

indexprofiel. Om afbuiging, breking of reflectie aan de overgang

van mantel en omgevin~ te vermijden, wordt de vezel in

brekingsindexvloeistof gebracht. Deze vloeistof dient dezelfde

index te bezitten als de mantel. Op een afstand L van de as

bevindt zich een observatievlak waarop de lichtstralen vallen.

..

..

evenvijdig
invallende
bundel

breking
index
vloeistof 1

14
L ......

observatie
vlak

figuur 1.1 Schets van de focusseermethode.

Door de afbuiging van tie lichtstralen, als ~evolg van het

brekingsindexv~loop in de vezel, is de \Te rde li ng van

lichtstralen (intensiteitsverdeling) achter de vezel niet

homog~en. Een verband tussen de intensiteitsverdeling en de

afbuiging van lichtstralen is af te leiden uit de vermogensflux

behoudswet van de geometrische optica [2,blz.1 IS}.

Neem een invallend licht bundeltje met positie Yi' dat begrensd

wordt door twee lichtstralen met afstand dYi' Dit treft dan het

observatievlak op positie Yo met een afstand tussen de

lichtstralen dv el! maal:t een hoek"" met de x-as •.' u

Als l i de lichtintensiteit is van de invallende lichtbundel en 10

de gemiddelde intensiteit van de lichthundel die het

observatievlak treft, dan volgt uit de vermogellsflux-behoudswet

[idYi= Iodyocos~ • Aangezien de afbuighoek ~ van de lichtstralen

erg klein is, nemen we 1 als goede benadering voor cos~ •
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Bovenstaande wet verliest zi;n geldigheid op de plaats waar de

lichtstralen elkaar snijden.

Het brekingsindexprofiel in de kern van de vezel wordt

rotatiesymmetrisch verondersteld.

Uit de gemeten intensiteitsverdeling in het observatievlak wordt

het brekingsindexprofiel herekend.

L.2 Beschrijving van de meetopstelling

We zullen de belangrijkste onderdelen van de meetopstelling in

het ~ort beschrijven en tevens verwijzen naar de hoofdstukken

waarin een uitgebreidere beschrijving te vinden is.

De vezel wordt transversaal belicht met een evenwijdige

lichtbundel. Als lichtbron wordt een LED gebruikt. Uitgaande van

een L~D als Lambertse straler zal de intensiteit in de tophoek

van de uitgestraalde lichtbundel, het gebied van maximale

intensiteit, nagenoeg cunstant zi;n.

Met micromanipulatoren is de LED te verplaatsen, zodat de vezel

zich in een gebied van constante intensiteit ( de tophoek van de

LED) bevindt. De grootte van het gebied waarin de intensiteit

binnen de gewenste nauwkeurigheid constant is, is breder dan de

diameter van de vezel.

De vezel is geplaatst in een bakje met brekingsindexvloeistof. De

brekingsindex van de vloeistof is gelijk aan die van de mantel.

In hoofdstuk 2 -is beschreven hoe de brekingsindices van mantel en

vlueistof aan elkaar gelijk kunnen worden gemaakt.

De lichtstralen van de bron gaan via een cylindrische lens de

vloeistof in. De lens focusseert de lichtstralen in een vlak

loodrecht op de as van de vezel.

De lichtstral&n ~aan door de vezel, ondervinden alle een eigen

afbuiging en bereiken het observatievlak waar als gevolg van deze

afbu~gingen een .intensiteitsverdeling ontstaat. Dit

ubservatievLak is een virtueel voorwerpsvlak. In dit vlak bevindt

zich het voorwerpspunt van het detectiesysteem.

Het detectiesysteem (beschreven in hoofdstuk 3) bestaat uit een

microscoopobjectief dat een klein deel van het ohservatievlak via

een pinhole afbeeldt op een pindiode. De pindiod~ zet de

ontvangen intensiteit om in een electrisch signaal.
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In hoofdstuk 4 is de signaalverwerking beschreven.

Het voorw~rpspunt is met behulp van stappenmotoren door het

observatievlak te bewegen. Zo kan de intensiteitsverdeling in het

heLe vlak gemeten worden.

In onderstaande figuur 1.2 zijn twee aanzichten van de opstelling

geschetst. In bijlage is de gehele opstelling nogmaals

weergegeven, inclusief de signaalv~rwerking.

i
- LED - ~

lens
(objectief)

brekingsindex
vloeistof

i
i

:!1.1-__-----Pinho le _- _
_ _tubus _

I
i
I

I

!
I
I

I
i
i

]i

-observatie vlak---

L=:t===:3-:f~---veze 1 ----1r>f--~

x-z aanzicht X-Y aanzicht

figuur 1.2 Een schets van de meetopstelling.

1.3 Berekening van het brekingsindexprofiel

In [IJ is de focusseermethode beschreven. Daa rbi i wordt

verondersteld dat het brekingsindexprofiel van de veze I

rotatiesymmetrisch is.

Uit de intensiteitsverdeling in het observatievlak wordt een

verband berekend tussen de positie van de invallende lichtstraal

Yi en de positie van de lichtstraal in het observatievlak Yo.



-6-

Dit: verband volgt onell?r de aanname, elat er gebruik mag \olOrden

gemaakt van de paraxiale stralen theorie. Verder worelt de

afbuiging van de lichtstraal in de vezel verwaarloosd, vanwege de

toch kleine afbuigingen. De positie van uittreden van een

lichtstraal uit de vezèl, wordt gelijk verondersteld aan de

pusitie van inval Yi' Na uittreding van de lichtstraal wordt

alle('n r.let de hoekverandèring rekenin~ gehouden.

Deze aanname leidt samen met de intensiteitsverdeling tot een

integraalvergelijking voor het brekingsindexprofiel, die numeriek

moet worden upgelost.

Het is ook mogeliik om een exactere berekening uit te voeren

zonJer deze benaderingen. Deze wiize van berekenen is in [3]

uitg~breid beschreven. Wel wordt hier nog uitgegaan van een

rotatiesymmetrisch indexprofiel n(r). De vezel \l1Ordt verdeeld in
2 2-2ringen elk met een brekingsindexverlonp n (r)=cO+c1r +c?r Het

is met een dergelijk profiel mogelijk de lichtstralengang duur de

vezel analytisch te beschrijven. De brekingsindex bij een

uvergang tussen lwet: ringen verloopt continu en de coefticient

Cl is nul voor r=O. 8ij een gegeven indelin~ in ringen en een

brekingsindexprofiel kan een intensiteitsverdeling in het

observatievlak worden berekend. De berekende verdeling wordt

vergeleken met de gemeten verdeling. Met een optimalisatie

prucedure worJt gezocht naar et:n beste overeenkomst tuss~n de

berekende intensiteitsverdeling en de gemeten verdeling. Als

brekingsindexprofiel van de glasvezel wordt dat profiel genomen,

waarvan de berekende intensiteitsverdeling het beste overeenkomt

m~t de gemeten vèrdeling.

Deze methode van verwerking van de gemeten intensiteitsverdeling

voor het verkrijgen van een brekingsindexprofiel, wordt hier ook

toegepast.
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2 DE HREKINGSINDEX VAN DE MANTEL EN DE VLOEISTOF

Zoals reeds in de inleiding is beschreven, moet de glasvezel zich

bevinden in hrekingsindexvloeistof waarvan de brekingsindex

v,elijk is aan de brekingsindex van de mantel van de vezel.

[Je brekingsindl'x van dl~ vloeistof is afhankelijk van de

tèmperatuur. Door de vloeistof tt: verwarmen kan de brekingsindex

gel tik worden gemaakt aan die van de mantel van de vezl:l. Verder

dient de brekingsindex, en dus de temperatuur binnen bepaalde

grenzen, stabiel zijn.

2.1 Brekingsindex van de mantel

\~e ,gaan er van uit dat de mantel van zuiver kwarts is. Uit (4]

blijkt dat de golflengteathankelijkheid van de brekingsindex kan

~orden beschreven met een drietermige Sellmeier

vergelijking :

dispersie-

waarbij a en b

al ~2
~

A/. a3 ,\2

-------- + ---------- + ---------
;\2 -bi

2 -hz ;\2 -b)

na me ti ngen zij n bepaald als :

4679,148

13512,06

97934002.a)= 0.8974794

Á moet in nanometers worden ingevuld.

al= 0.6961663

~ = 0.407'1426

In [5] is voor verschillende golflenRtes de brekingsindex van

Corning 7940 silica ~lass gemeten. Deze waarden komen goed

overeen met de waarden uit de dispersie vergelijking.

dij 1\ = 950 nm, de centrale golflengte van het licht van de bron,

is de brekingsindex: van de mantel ncl =1.451 bij 25·C. De

tt:mperatuurcogfficignt van de brekingsindex is po~itief en is

ongeveer 8xlO-6/·C [5].

In " ..1 guu r 2 • I is de ,~()l f lengteafhanl<.el ijkheid van de

brekingsindex weergegeven volgens de boven vermelde Sellmeier

dispersie ~ergelijking.

De brekingsindex van de mantel zullen we voortaan nel noemen en

die van de v1oe i s t () f nl' •Iq
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BREKINGSINDEX
I .47 -r----,--,---,.,r--...,...--r--...,...--r---,---,..---...,...--r---.....

1.488 - I

\
I .4l:le -l--~

1 . 4S8 -!---, - -- -, --.--.

1 .454 -l---'':''- -- -- . -,-~.

__ i" __ .__

. - . - . - .-,

.1 __

- -~ -- .

- --T _. --- ._-
, ,

j j-ï--T --

I

-'- r-- .. _- _.,

1.48

1.452

1.458

1.482

1.464

I . 45 -j-.............;:-""".......-t-.........,...,:---.......-+-..............-1I-.......-+-.......~i-t-........-+.......-.--h-.......-+.......--h-......,...-I

.85 .75 .65
IE 3 NANOMETER

.4
.45

.5
.55

.6 .7 .8 .9
.95

figuur 2.1 Brekingsindex als functie van de gulfl~ngte.

2.2 Maximale brekingsindexverschil tussen mantel en vloeistof

Is er sprake van een verschil in hrekingsindex tussen mantel en

vloeistof dan zullen de lichtstralen naar de kern van de vezel

toe worden gehogen als ncl>n liq , of ze worden afgebogen en voor

een deel geref l-€cteerd als ncl<n liq (zie ook f3 ] ). Hoe groot mag

het verschil Incl-nliql nu maximaal zijn ?

\~e gaan uit van een model waarbij de gehele vezel, inclusief de

kern. dezelfde brekingsindex ncl bezit en de brekin~sindex van de

vloeistof hiervan A n verschilt.

8ij uniforme transversale belichting van de vezel is het mogelijk

de lichtintensiteitsverdeling achter de vezel te berekenen. Zie

ook figuur l.l, waarin een schets van de focusseermethude is

wèergegeven. Uuor het verschil 4 i te bekijken tussen de

intensiteit achter de vezel en de invallende lichtbundel (met

intensiteit I), kunnen we een maximaal toelaatbare 1 6 nl

detini~ren. Neem I~nl= 1.5xlO-4 •

Dit is 1% van het brekingsindexverschil tussen kern en mantel bij

een v~zel met NA=O.2 en ncl =l.451.
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Voor l.6n!=1.5xlO-4 is IAI/Il achter de vezel al kleiner dan

0.0004. Dit geldt voor de y-posities kleiner dan de heltt van de

straal van de mantel (in h~t kerngebied). De afstand tot het

observatievlak is gelijk aan de straal van de v~zel.

In figuur 2.2 is de be.rekende intensiteit achter een dergelijke

vezel weergegeven, met de y-posities genormeerd op de vezelstraal

en de detectie afstand gcli;k aan de straal van de vezel,

ncl>n 1iq •

NeL-I ....51
J:NTENSJ:TEJ:T

NLJ:Q-1 ....5085

1 • 1

1.05 -~----

i
,

.- ---._----
1 !, ;
I I

-_. -- -- --~. - - - - --. :-..•- _., . - ....; --- ----
;

.-Ji+-----------:.----:--......=-. f-r-----~---__1

. 95 -~.---0--' --

I... __ J_ " ...... ...' --~ - -_ .. --'--
!

- I. 9 -l-----.-~-----._-- _._.~--_. . .. - \-- --- . -- -- - -

i
._----_... _--

--------
! , i !

i: .••. --~. t.85 +------ - - - -_. "'-- ..__ .. --- -;-_...... ----r----- ._- ---ï--'

, I, I- 1

i i I i I. 8 +-.--r-.....--~1-.---,.---.---,.-+--r--.---.---.---+-.-..,.-.....--.,..-t-.---,r--r---,.-+-...--.---.---.---+

.25 .5 .75 I
GENORMEERDE STRAAL

1.25 1 .5

figuur 2.2 De intensiteits verdeling achter de vezel

( ) - -4met ncl-nliq =1.5xlO ,ncl =l.45l.

2.3 De brekingsindexvloeistof

De gebruikte brekingsindexvloeistof bezit een brekingsindex

n U= 1• 462 0 ~ O. OOU2 bi;

temperatuurafhankelijkheid

25 ·C

van

en bij ~D =589.3 nm

dnD/dT =-3.70xI0- 4/·C

en

bi;

een

deze

golflengte. De temperatuurco~tficilint van de vloeistof is

ne,~atief. Oe hrekingsindex is verder nog gegeven voor de

golflengten ~F=486.3 nm, n f =l.468 en AC=656.3 nm, nC=l.4591.

De golflengte van het licht van de bron is ~ =950 nm.
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Een andere brekingsindexvloeiseof (n O=I.460) bleek bij ongeveer

17·C een gelijke brekingsindex te hebben als de mantel.

Verwacht worrIt dat met deze brekingsindexvloeistof (nD=1 .462) bi;

een temperatuur van 32 à 33 ·C de brekingsindex: van mantel en

vloeistof gelijk zullen zijn (de tPmperatuurco~fficignt van de

vezel is positief).

Het brekingsindexverschil ianl=1.5X:10-4 tUSSen mantel en vloeistof

kome dan overeen met een maximaal temperatuurverschil van 0.4·C.

Kinnen + O.4·C moet de temperatuur stabiel zijn.

2.4 De temperatuurregeling

Er is een regeling ontworpen die de vloeistoi op de juiste

temperatuur brengt (ongeveer 3Z·C) en deze binnen de gestelde

grenzen (! O.4·C) constant houde.

In figuur 2.3 is de regeling schematisch weergegeven.

weerstand
ter

verwarming

refe;entie
spanningsbron

meetbrug

figuur 2.3 De temperatuucregeiing.

Ue regeling is in een aantal delen te scheiden.

Er wordt uitgegaan van een referentiespanningsbron, opg~bouwd uit

een zenerdiode en een als volger geschakelde operationele

versterker, dIe nagenoeg onafhankelijk is van de temperatuur

(temperatuurcogfficiUnt <550 ppm/"C).
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Een temperatuurvoeler (NTC) is opgenomen in een weerstandsbrug

die aan de referentiespanning ligt.

Oe temperatuurathankelijkheid van de NTC is te beschrijven als

K = A exp(B/T) met T de absolute temperatuur, A en 8 constanten

en R de weerstandswaarde.

De weerstandswaarden in de brug zijn zodanig gekozen dat de brug

nagenoeg in evenwicht is bij de gewenste temperatuur van de

vloeistof en NTC.

Is de brug ongeveer in evenwicht, dan is de bruf-spanning Vx bijna

lineair afhankelijk van AT, Vx'"' (VzAT)/lOO met Vz de

zenerspanning en ~r het temperatuurverschil ten opzichte van de

toestand in evenwicht ( met AT-l'C is Vxs 60 mV).

Ue tt>mperatulJrafhankelijke brugspanning wordt vl!rsterkt en

vergeleken met een variabele spanning die is afgeleid van de

referent iespanning. Het de variabele spanning kan de temperatuur

worden ingesteld. Het verschilsignaal tussen variabele spanning

en versterkte brugspanning wordt aan een vermogenstransistor

toegevoerd, die een grote stroom door een weerstand kan sturen.

De weerstand dit>nt als verwarmingselement van een aluminium

bakje, waarin zich d~ vloeistof bevindt.

Aluminium heeft een kleine soortelijke warmte en een grote

warmtegeleidingscoYffici~nt, zodat het materiaal snel opwarmt en

overal even warm wordt. Dit mede om de looptijd tussen

verwarmingselement en voeler kort te houden.

Bezien we het geheel als een teruggekoppeld reg~lsysteem, dan

zijn de onderdelen die in be 1angri ikste mate de

regeleigenschappen van het systeem hepalen :

dt~ methode van verwarm~n) het verwarmingselement

het te verwarmen obipct en ziin massa

de temperatuurvoeler

Tussen het verwarmingselt>ment en de temperatuurvoeler is sprake

van een looptijd en deze bepaalt voor een groot deel het gedrag

van het regelsystpem.

t:en mod~l voor de overdracht tussen verwarmingelement en

temperatuurvoeler is, na Laplace transformatie, te schrijven als

11(s) -K(s).ex:p(-sE).
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Hierbij stelt exp(-s[) de looptijdvertraging voor. K(s) geeft een

factor weer die de omzetting van Watts in temperatuurverhoging

(van h~t object) voorstelt, en de omzetting van temperatuur in

een electrisch sir,naal (in de temperatuurvoeler).

In llet eenvoudigste geval is K(s) een constante. Vaak echter is

er sprake van een tijdconstante in de NTC.

De regeleigenschappen van een systeem met een loopciid zijn te

verbeteren door het inzetten van een gecombineerde proportionele

en integrerende regeling. Dit is rlan ook gedaan.

In bijlage 2 is het totale schema weergegeven van de ontworpen

temperatuurregeling, zoals gebruikt bij de metingen aan de vezel.

1.5 De temperatuurstabiliteit van de brekingsindexvloeistof

Met de reeds ontworpen temperatuurregeling brengen we het bakje

en de v loei stof op temperatuur.

Om de 100 pt i i den in de regellus te beperken, was de

temperatuurvoeler (een NTC) eerst in het bakje dicht bij de

verwarmingselementen geplaatst. De regeling was snel, maar. de

voeler gaf geen goede representatie van de t empe rat uur van de

vloeistot. De temperatuurvoeler is nu in de vloeistof geplaatst,

dicht bij de plaats waar de temperatuur constant moet worden

gehouden (de positie waar de vezel zich bevindt).

De brekingsindexvloeistof behoort tot de siliconen-oli~n en deze

bezitten een sl~chte warmtegeleidingsco~fficignc, ongeveer in de

orde van U,I Wm- 1K- l •

Na aanzetten van de regeling duurt het enige tijd voordat de

vlueistof een thermisch evenwicht heeft bereikt en de temperatuur

op de plaats van de vezel constant bliift. Dit wordt nog

b~moeilijkt door h~t meet juk en het objectIef.

Ongeveer twee uur na het opstarten is een st,qbiele toestand

bereikt en blijft deze ~oed behouden. De maximale variatiQ van de

brugspanning ovpr een periode van een dag was slechts ongeveer

12 mV C=O.2 ·C). De brekingsindex van de vloeistof blijft goed

stabiel, zoals later uit de metingen van de intensiteitsverdeling

zal blijken.
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3 HET DETECTIESYSTEEM

Zoals be~chreven in [1 j cn [31 en in dE' inleiding is er spral~e

van ~cn observatievlak op afstand L van de as achter de vezel. In

dit observatievlak wordt de lichtintensiteit gemeten met een

meetsonJe. Deze meetsonde laat licht, uit een beperkt deel van

het observatievlak, vallen op een fotodiode. Door verplaatsing

van deze sonde in discrete stapjes ( U.I ~m) in het

ubservatievlak, is de intensiteitsverdeling in dit vlak te meten.

De lichtintensiteit wordt omgezet in een electrisch signaal.

In [31 werd gebruik gemaakt van een monomodus-vezel die het licht

in het observatievlak naar een fotodiode geleidde. ~adelen aan

dit systeem waren de ~rote hoekafhankelijk~ inkoppeling en de

breedte van het puntheeld. Dit is de impulsresponsie van het

systeem in het plaatsdomein. Voor lichtstralen die een hoek van

+ 2 graden maakten met de normaal op het kopse vlak van de

monumodusvezel, was de inkoppelefficientie al gedaald tot 0.9

Oe maximale Illkoppeling is op 1 J!,enormeerd. De breedte van het

~untbeeLd op halve hoogte was ongeveer 6 ~m breed. De stapgrootte

waarmee de monomodusv~zel door het observatievlak kon worden

bewogen, was 1 pm.

Het is de bedoeling te zoeken naar een detectiesysteem met een

inkuppeling over een zeer klein gebied, een smal puntbeeld, van

1 a 2 ~m en een nagenoeg hoekonafhankeliike inkoppeling. Dit

laatste om de- door de vezel zwak afgebogen lichtstralen en de

niet afgebogen lichtstralen in gelijke mate ln te koppelen in de

meetsonde.

3.1 Een pinhole als meetsonde

llèt is mogeliik om een pinhole te nemen met een gatdiameter van

1 ä 2 ~m met erachter een pindiode. Aan de eis van een smal

puntbeeld is dan vul~aan.

Hoe groot is de hoekafhankelijkheid van een pinhole '?

Met behulp van de geometrische optica kunnen we een oodel

opstdlen voor de hoekafhankeliike inkoppeling in een apertuur

met straal A en dikte o. Er wordt een gave apertuur

verondersteld, een holle cylinder met niet reflecterende wanden.
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In figuur 3.1 is weer~ègeven een rloorsnede door de apertuur, en

tevens het o~pervlak dat belicht wordt door een evenwijdige

bundl"l met hoek ~ met de normaa 1.

I
sin9)

i
iO( I,
k'
I I

~'

~.:1 ~
I

A ;
I

i_D tallDl:_i

I --I-~

I

fi~uur 3.1 Apertuur 011 belichting.

Lichtstralen di~ een hoek ~ maken met de normaal, worden niet

meer ingekoppeld als D tane>( > 'lA.

De gt:'normecrde ingekoppC'lde intensiteit is nl!

H(~)=coslll,.(e-sln8)A2 /(tt A2 ) met S=l.arccos(D tanot./2A)

waarbij 0\ de hoek is tussen de evenwijdige bundel en de as

loodrecht op het gat (de pinhole). Voor kleine hoeken

U/2A« reil 0(,1 kunnen \oJe dit benaderen rloor H(ex)=l-D/2A'1 «I/tt •
Ue pinhole met diameter 1 pm van de firma Melles Griot bezit een

dikte van 2.5}Jm, D/2A=2.5. Een pinhole met een grotere

diameter, bijvoorbeeld 50 pm, zit in een folie van 13}lm dik,

O/2A=.2.6. In figuur 3.2 is de inkoppelefficitlntie voor beide

verhoudingen U/2A weergegeven.

Ue inkoppelefficigntie van de pinhole met diameter 1 pm is

volgens dit model erg slecht, zelfs slechter dan de gebruikte

mectsunde in [l,blz 381.

In dit model is echter nog geen rekening gehouden met :

Ue kleine afmetingen van de pinhole,de geometrische optica is

niet geheel meer van toepassing. Er zal ook sprake ziin van

buiging. Dit effect zal de i"koppeling niet verhogen.



- Geen r~flectie aan de hinnenzijde van de cylinder(pinhole).

Nemen we aan dat er wel sprake is van r~flectie, dan levert

dit een kleine vergrotin~ van de inkoppeling op.

De pinhol~s zijn geen rechte cylindertjes maar eerder

trechtervormig van doorsnede. Dit levert een verbeterde

inkuppeling op.

• D/2A-.26 .. D/2A-2.5

•
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GRADEN

f i guu r 3.2 Inkuppeleffici~ntie voor een apertuur

verhouding 0/2 A.

met

Ook met di ffract ie zal rekening gehouden moeten worden. De

diameter van l pm is bijna even groot als de gebruikte

g'JI flengte.

Veronderstel een gave ronde apertuur met straal A, de dikte wordt

volduende kleIn geacht. Neem aan dat de pinho!e zich bevindt in

het vlak z=O en de lichtbron in de halfruimté z<O. Bevindt het

observatiepunt zich voldoende ver weg van het vlak z=O, in de z>O

ruimt~, dan li~L dit punt in h~L Fraunhofergehied. In figuur 3.3

is de pinhole weerge~even met enkele variabelen.
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Ve intensiteitsverdelin~ achtt'r ~('n pinhole mee straal A als

tunctie van de hoek H is dan

1~12", 1
2 rn A

2
)Î.(2J l CkA SinH»)2

\ ~ \ kA sine r61
waarbij I de intensiteit per eenheid van oppervlakte is, k is

het golfgetal en J 1 is de Hesseliunctie van de eerste soort en

orde een.

y

x

figuur 3.3 Pinhole met enkele gebruikte variabelen

Het gevoelig oppervlak van de pindiode kan slechts up eindige

a~stand achter de pinholl-' ~emonteerd worden, deze atstand is

minimaal ZOU }lllt. Het fotogevoelif;e oppervlak bevlndt zich dan al

in het Fraunhurergebied. Met deze afstand (100 pIU) en deze

diameter Cl pm) is het niet mogelijk om het gehele diffractie

patroon te detecteren.

Een meetsonde met een pinbole met kleine di.ameter Cl à 2 jlm)

bevestigd op een pindiode is niet geschikt vamvege de grote

hoekafhankeliike inkoppr'ling en Iwt dtffracti.eprobleem.

Een pinhüle met kleine diameter is nadelig, maar is het dan niet

mogelijk een pinhole met een grotere diameter te gebruiken en

t~v~ns het observatievlak te vergroten 7
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~en afbeeldinK van een voorwerpsvlak, het observatievlak, naar

een beeldvlak wordt gemaakt met een vergroting M. In dit

b~eldvlak zou zich dan een pinhole met een diameter M maal zo

groot kunnen bevinden.

1.2 Afbeelding van het obsecvatievlak met een lens

riet een positieve lens maken we een afbeeldin~ van het

observatievlak (=voorwerpsvlak) naar een heeldvlak. Tn dit

beeldvlak is een "field stop" opgenomen, die het gezichtsveld

beperkt.

We maken gebruik van de geometrische optica en een model met een

oneindig grote, ideale, dunne lens (die bedoeld is voor gebruik

in brekingsindp.xvloeistof) met brandpuntsafstano f. Aan de

linkerzijde van de lens bevindt zich een medium met

brekingsindex: n (de brekingsindex:vloeistof) en aan de

rechterzijde lucht met brekingsindex n=l. Een weerg3~e van dit

model is t~ vinden in figuur 3.4.

~~vindt het ingangsvlak (voorwerpsvlak) zich op een afstand vin'

en h~t uit~angsvlak op afstand b van de lens en voldoen de

afstanden aan de volg~nde relatie:

1/ f=n ï v+1/ b

dan is er sprake van een scherpe afbeelding met een vergroting

~I=n'b/v. Ts er in het beeldvlak een "field stop" ,gPl11aatst met

diameter 2.A. dan bevindt zich in het voorwerpsvlak. (;en vi.rtueel

ven:;ter met diameter 2.4./1-1.

11=1

2A

b

field,;top

figuur 3.4 Afbeelding met een lens.
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De hoekafhankpli;kll~iri is in dit model E'ig(~nliik verriwenl~n.

Vf)lgcns de geometrische optica bereiken alle lichtstrall~n uit een

voo rWt: rps pu 11 t het biibehorende beeldpunt. Dat wi I ze~men

de lichtstralen door de lens ev~nwiidig aan de optische as maar,

Dok lichtstralen die een 110ek maken met de as.

3.2.1 De lens, een microscoopobjectief

In de praktiik ziet het systeem er iets anders uit. Voor de lens

wordt een microscoopobjectief gebruikt:

olie-immersie objectief: Olympus 4ü87H7 Hl NIJG

numerieke apertuur NA=I.30

\o/l:'rkafstand lo/=O.28 mm

brandpuntsafstand f=2.3 mm

Een olie-immersie objectief is bedoeld om voorwerpen te bekijken,

die zich in immersie-olie bevinden. Deze olie heeft dezelfde

brekin~sind~x als de eerste lens van het obiectief. De vezel

waarvan het brekingsindexprofiel gemeten moet worden, bevindt

zich ook in br~kin~sindeKvloeistof.

t:en microscoopobjectief is echter geen dunne lens en ook niet

oneindig groot. De begrenzing van het objectief vormt een

apertuurstop. Deze bepaalt eigenlijk het aantal lichtstralen dat

vanuit een voorwerpspunt het bi i behorende beeldpunt bereikt. Het

syst('.t~m is niet meer geheel hoekonafhankelijk. De .~rootte van de

apertuur is mede bepalend voor de numl:!rieke apertuur NA.

\Je wensen uat het virtuele ven~ter in het voorwerpsvlak een

diameter van I ä 2 ~m bezit. Deze diameter is qua grootte in de

orde van de gebruikte golflengte (~=950 nm). Zijn deze kleine

afstanden nog waar te nemen ') We kunnen het oplossend verrno~;en

van het objectief bereke~en.

Het oplossend vermogen

We willen weten op welke afstand van elkaar twee voorwerpspunten

kunnen liggen, zodat de beelden nog te onderscheiden zijn.

Hierbij gaan we uit van zelf lichtende vI)orwe rpen (zie

[7,blz.JÜ3]). Figuur 3.5 is een illustratie hoe het oplossend

vermogen wordt berekend.
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P' ~n (~' zijn de beelden van de puntbronnE-n Pen Q. Het oniectief

geeft een scherp beeld van zowel P en Q.

figuur 3.5 Bepaling van het oplossend vL'rmogen.

We maken gebruik van het Rayleigh criterium, dat stelt dat twee

punten nog apart ziin waar te nemen, als de ond(:>rlinge afstand

groter ot gelijk is aan de straal van de eerste donkere ring van

~et Ai ry patroon. UP straal van de eerste donkere ring is

O.6LÀ/ n'sinu' met À de golflengte van het Licht, n de

brekingsindex van de beeJdru.imte en u
,

de hal ve hoek van de

uitgestraalde lichtbundel.

figuur 3.6 Het Airy-patroon en het scheidend vermogen.



Het het optische sillus-theor-~ma ([8),blz. 179)

nh sinl! = n'h' sinl!'

volKt na substitutie van h' het oplossend vermogen.

h=O.61Á/nsinu = ü.6IÀ/NA

Het een gul Elengt e À=YSO nm en de numet"ieke ape rtuur NA=I. 3 geeft

dit eC'n oplossend vermogen van ongeveer U.S pm.

Dit is klein genoeg.

Een microscoopohjectief is geen ideale lens. We kr-ijgen te maken

met lensafwiikingen die de scherpe afbeelding van voorwerpsvlak

llaar he~ldvlak zullen vertroebelen. We werken met een golflengte,

zodat we alleen te maken hebben met monochromatische afwijkingen.

De pinhole bevindt zich bijna op de optische as.

dolvormige afwijking: Oe lens heett geen exacte bolvorm, vooral

vt:.'r van de optische as. Dit effect is waarneemhaar voor

lichtstralen ver van de as verwijd~rd. Dit effect speelt hier

bijna geen rol. De pinllole bevindt zich op dli:' opt ische as.

Coma: I:.:en evenwi jdigt: bundel wordt gefocusseerd achter de lens,

op afstand F op de as. Is er- sprake van een evenwijdige

bundel die een huek maakt met de as, dan zijn de afstanden

van de lichtstralen afgelegd door de lens verschillend.

!'larginale lichtstralen en lichtstralen door het optische

middplpunt 'Horden op verschi llende plaatsen gefocusseerd op

het beeldvlak. Dicht bij de opt ische as speelt dit effect

biina geen ~ol en bovendien worden de lichtstralen door de

vezel slechts zeer zwak af~ebogt:'n , de hoek is er~ klein.

Gaan we verder van de optische as, dan krijgen we nog te maken

met twee afwijkingen: astigmatisme en een afwiiking van het

buigingsveld. Deze spelen maar een kleine rol.

"He plaatsen de "field stop" op de optische as, of er dichtbii. Oe

afwijkin~en in het objectief zijn veelal fecnrr-igeerd (voor

zichtbaar licht). We denken slechts weinig last te ondervinden

van buvengenuemde afwijkingen.

Een objectief is ontworpen voor voorwerpen met diffuse

belichting. Oe lichtstralen uit een voorwerpspunt vertrekken in

all~ richtingen, ~aan door de lens en vor-men het beeld.

Onc[fenh.:-den in de lens worden door de veelheid van liclltstralen

(J nz i c h t baar.
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Nu is er èchter sprak!' van een (~vt'nwi;dige hllnd!'l die r1e Lenl';

treft. Onvolkomenheden in de lens ( zoals fouten in

brekingsindex, oppervlakte en lensmateriaal) zouden nu niet

worden weggemiddeld. We verwachten hier weini~ last van te

ol1rlervindE'n.

J •.?.2 Oe "field stop" en het beeldvlak

i\ls field stop gelJruiken we een pinhole met diameter 50 J.lm

(Oriel). Achter deze pinhole is een pindiode geplaatst die het

beeldvlak vormt. De pinhole heeft een eindige dikte (10 à 20 ~m),

zodat we tè maken kriigen met ",en hoekafhankeli;ke inkopppeling

duor de schaduwwerking aan de randen.

Oe schaduwwerking van l'en pinhole vulgens de geometrische optica

is al beschreven in 3.1.

Oe hoekafhankelijke inkoppeling van een pinhole met diameter

50 pm, zuals gebruikt in het detectiesysteem, is gemeten. Het

resultaat is I"'l'ergegeven in figuur 3.7. lJe maximale ink.oppeling

is up I genormeerd. Oe pinhole werd belicht met een evenwijdige

bundel.

-- i __
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figullr 3.7 Hoekafhélnkelijkheid van pinhole, rtJ 50 pm
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H~t detE'ctiesysteem, objectief en pinhole, is geschetst in

bijlage 3.

3.3 Het detectiesysteem~ de eigenschappen

Oe impulsresponsie van het detect iesystL'em (een funct ie van dl"

plaats) is niet bekend en moet bt'paald \y'orden. IJe ln- en

uitgangssignalen zijn functies van de plaats. Laten wu ervan

uitgaan dat er sprake is van continue signalen.

[(x)~ detectie-

systeem

g(x)
f-----+

We hebben hier te maken met een lineair en plaatsonafhankelijk

systeem. Dit lineaire plaatsonafhakelijke systeem is in het

plaatsdomein als volgt te beschriiven:

1"/10

g(x)=t'(x)*h(x)= jt(5)h(x-3)dS
-00

waarbij h(x) de impulsresponsie van het systeem is, ook wel

puntbeelJ genoemd.

Duor nu een bekende l"xcitatie als functie van x, f(x) aan te

bieden en de responsie g(x) te meten kan h(x) bepaald word~n. ~e

situatie i~ erg eenvuudig, als fCx) een stapfunctie is. Dan is

g(x) de stapresponsie en volgt h(x) door differentiatie van g(x)

naar x.( zie [91)

Een dergelijke staptunctie willen we ook aanbieden aan het

detectiesysteem. Oe opzet is als volgt: tussen de lichtbron en

het dctect iesysteem brengen \y'e een lialt'vlak aan met een recilte

scherpe rano in de vorm van een scheermesje. Achter dit mesje

bewegen we het J~tectiesysteem objectief en pinhole

~v~llwijdig aan de x-as. In figuur 3.8 is de situatie dicht bij de

rand van het mesje schematisch weergegeven.

De voorwerpsafstand van het detectiesysteem is niet bekend en

daarmee ook Je afstand w~ niet.
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Door nu met het detectiesysteem door een vlak op afstand w

evenwijdig aan de x-as te bewegen, nemen we een overgang van

licht naar donker waar. In het model van de geometrische optica

zullen alle lichtstralen elkaar snijden in het voorwerpspunt.

Hier is de dllorsnede door dp lichtbundel het smalst. Door nu de

afstand w te vari eren, komen we op e(~n gegeven moment tot een

afstand w'. Hierbii vindt dE:' overgang van licht n;lar donker over

de kleinst mUKelijke afstand x plaats. Op deze wijze wordt het

voorwerpspunt bepaald. De afstand w', tussen de voorkant van het

objectief en het voorwerpspunt is de \.erkafstand bij dezt'

verll;r()ting.

tY- as

-T------
w

._.__ ._1._._._.__ ._.

objectief

X-as
- '-' -'-'-'-'--'--'--'-

figuur 3.8 Scheermesia en obiectief.

Vuor het bepalen van het voorwerpspunt wordt de maximale hoogte

van de gedifferentieerde responsie verder nog in beschouwing

genomen. Een afwijking van w' van }1m betekent al een

verkleining van de hoogte met ongeveer 10%.

Door de afst3nd tussen de voorkant van het objectief en de rand

van het mt?si~ te meten is ook de werkafstand hekend. Voor dit

dett:cci('syst~l·m is de w~rka[stal1d w'=)b2 .!,3 }lm.

~e staprespunsie van het det~ctiesysteem is weerge~even in

bijla~e 4, samen met de gedifferentieerde responsie. Er is ~chter

nug geen sprake van een mooie stapresponsie, dit als gevolg van

de buigingsverschijnselen aan de rand van het mesje.

We hebben te maken met Fresneldiffractie.
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In [2, blz. 57ó, fi~. 11.12] i'5 de amrditude weergegeven van de

Hz-component van l~en vlakke golf, dit' loodrecht invalt op het

halfvlak. Om nu geen last tp ondervinden van diffractie moet het

observatiepunt op minder dan 10% van de golflpngte achter het

halfvlak liggen.

Ik geb r u i k t e g<) I f 1eng t eis h Ït: r A= 9 50 nm• Oe s cher pt edie r t e

van het objectiet is ecllter ongeveer U,5 }Im. isevindt het

voorwerp~punt zich v(lljoen(h~ dicht achter het mes;e, dan is er

toch sprake van Fresneldiffractie, omdat de scherptediepte van

het obiectiei ongeveer de helft van de golflengte bedraagt. ~r

wordt dus altijd gemeten in een gebied waar hinder wordt

ond0rvonden van de FresneldifEractie.

Zou deze excitatie E(x) bekend zijn en de respunsie g(x) wordt

gemeten, dan zou llet ["luntbeeld h(x) wel te berekenen zijn.

t «) ~1...__S_Y_s_t_e_e_m....,.J--_~ g (x)

voor afstanden

r(x)*h(x-x )=u(x-x )o n ()

De rl~sponsie is ,~emeten en op een vertraging x V'n opzichte vano

f(x) bekend. Via ~ouriertransformatie kunnen zowel f en gomgezet

worden naar het inverse rlaatsdomt·in, stelX,=x- l •

f(x) ~ F(j\.) g(x) ~ G(t) , h(x) ~ Hei)

H(;t)=F(;t)/G(;:(.) ~ h(x)

:Ja terug[ran~;torm<lti(' vindt men dan h(x). ltet huigingspatroon

E(x) is echter"niet exact bekend.

Er zijn enkele redenen waarom f(x) niet bekend is.

De uitdrukkingen voor Fresneldiffractie zijn

~roter dan een golflpngte tot de rand.

~r wordt bij Fresneldiffractie uitgegaan van monochromatisch

licht. De gebruikte bron is niet monoch-romatisch. Een

integratie over het golfl~ngtegebied van de bron zou eventueel

mogL'li;k zijn.

- ltet intensiteit:,;verloor lfln,a;s de optische as in het gebied rond

het voorwerps["lunt, de scherptediepte, is nipt bekend.

ln [R, blz. ]01] is liet intensiteitsverloop achter een halfvlak

met scherpe rand weerr,egeven.
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Een uitdrukkIng voor de intensiteit bij fresneldiffractie achter

e~n sch~rm is gegeven door:

Hierbij zijn t(v) en S(v) de Fresnelintegralf'n. 1i is de

intensiteit van de in'lallenrle vlakkE' goH en Lr is de intensiteit

in een punt P achter het sclH.'rm.
v

/:<Vl-jco.<rtnoV2 l dV

o

v

~< v l -f i n<"n 0 V2) d V

o
Hierbij is v de genot-meerde grooth('id:

v=z. ,1(2 /À r )V 0

z is de afstand van de oorsprong tot de rand, ra is de afstand

van de üurspron~ tot het ubservatiepunt P en Á is de golflengte.

Het scherm bevindt zich in het y,z-vlak met de rand evemoJiidig

aan de y-as op afstand z, weer~egevcn in figuur 3.9. Er wordt

aangenomen dat dl' vlakk.i? golf loodrecht invalt op het scl1l'rm en

dat de afstand van punt P voldoende groot is. In l8,blz.3Hll is

een tabel opgenomen voor beide fresnelintegralen.

t Z-a:;

i
i
I
i
i.._.--'-'-'-'...",.~"

iiguur 3.9 Ha1fvlak en cBordinaten.

Gaan \ole er wel van uit dat er sprake is van een echte

stapresponsie, dan kunnen we via differentiatie (eigenlijk een

differentievergeliiking) komen tot de impulsresponsie van het

detectiesysteem, zie bijlage 4.
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Door verscheidene metingen te verrichten voor de stapresponsie en

deze resultaten te middelen, trachten We de invloed van de ruis

te verkleinen. Oe punten van de impulsresponsie in het gebied met

de buigingsverschijnselen laten we buiten beschuuwing.

Oe resterende punten worden goed beschreven door een gdussische

functie. Deze functie zullen we gebruiken als impulsreponsie,

puntbeeld van het detec~iesysteem.

Het puntbeeld lvordt als volgt beschreven

h( x ) = ex p ( - 1/2 ( x / cr /.) me t cr = O. 437 pm

Oit geeft een breedte van het puntbeeld op halve hoogte van:

II (x ~ ) =h ( 0) /2 2 .x~ =l.03 )Jm

lJe maximale inkoppeling is l)P 1 genormeerd.

De functie en de meetpunten zi1n weergegeven in figuur 4.8.

Meestal past men een normering toe zodat

"'00
lh-(x") dx"

-co

lJi t zou dan Ie iden tot

IMPULSRESPONS
I . 2 -r----r---~.,...-----,---__r---'""ï---_;_---,___--,

21.5

i,
- ~- - _. .._~. - 1- - -- -

. --~--- --- - - -! ._----

ra .5
MICROMETER

-.5-I-1.5

---'.. ---r---- _...8
i

i : ~ : i

. 6 -+----~- - - --- ~---------: ---- - t- ---- --\\. -------; --- ---- ---:----J

. 4 +---~------~---/~------- i-- --_L\--- -----;- -----~ ---- -

.2+--- ~---i/---~---;--r--1,1-------
! I !

I

figuur 3.10 Meetpunt~n van de impulsresponsie met de

gaussische functie.
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3.3.1 Lekstralen en reflecties in het detectiesysteem

Achter het mesj~ wordt toch nog een hoeveelheid licht gemeten,

over een grotere afstand van de rand, dan men van huiging zou

v~rwachten. (zie bijla~e 4, de stapresponsip)

Het detectiesysteem bestaat uit een microscoopobjectief en een

pinllule. !Je pinhole bL:vindt zich op de plaats van het

tussenbeeld. In een microscoop wordt op deze plaats de fieldstop

ter ~ro<)tte van dit tussenbeeld aangebracht.

l::en deel van de lichtstralen die niet uit lwt voorwerpspunt

komt'n, maar toch in het objecticfe;eraken, bplanden via interne

reflecties toch in de pinhole. Er zijn na enkele experimenten

fieldstops in de tUDuS aäl1gt~bracllt. t:en scht'matische tekenin}; van

de doorsnede van het detectiesysteem is weer~egeven in bijlage 3.

Het objectief is niet doorsneden en verder zijn cr enkele

atmetingen genoemd. Met dit detectiesysteem is het resultaat

behaald uit bijlage 4.

Er zijn metingen verricht met het systeem, zoals schematisch

weergegeven in bijlage 3. Normerf'n we het meetsignaal in het

helichte gebi~d op 1, dan wordt er achter het mesje nog een

signaal een factor 20.5 maal zo klein gedetecteerd.

l::r zijn t',""ee verklarin~en, waarom er nog lichtverml1gen

gedetecteerd wordt achter het mesje. In figuur 3.11 is het

systeem geschets~, waarbij het objectief wordt voorgesteld door

een dunne lens met brandpuntsafstand f. Lichtstralen vallen langs

de rand evenwijdig aan de optische as in het objectief. Via

reflectie tegen de wand van de tubus belandt een deel van de

lichtstralen toch no~ in de pinhole, ondanks de "[ipldstops". fiet

aanbrengen 'van de "fieldstops" heeft dit effect wel verkleind.

f:en tweede verklaring Zl)U zijn, dat licht reflecteert tegen IH't

objectief, daarna tegen h~t mesje en zo in de tubus en pinhole

belandt. Worden cr metingen aan een vezel Redaan, dan treedt dit

effect niet op.

Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van beide

eftecten.



-28-

plnhole

tubus

lens

li.chtstraal

~iguur 3.11 Retlecties in de tubus.



4 DE SIGNAALVERWERKING

D~ glasvezel wordt transversaal belicht met een ('venwiidig~

lichtbundel. Achter glasvezel ontstaat een

lichtintensiteitsverdelin~. De lichtintensiteit~n worden met een

optische ont vanger ,het detect iesysteem, nmgezet in een

elektrisch signaal, het meetsignaal. Dit meetsigl\aal kan erg

klein zijn.

De lichtbron, een LEU, wordt met een blokgolf met frequentie

r (de chopperfrequentie) gemoduleerd. IJit wordt gedaan, zodat

het ontvangen signaal, ook gemoduleerd, synchroon gedetecteerd

kan \,,()rdt'n. Het meetsignaal \"ordt in de synchrone detector

geco r releerd met een re fe re nt i es ignaal , da t a (ge lei dis van het

modulat iesignaal van de LELl. De signalen moeten in fase zijn. Ue

signalen worden met elkaar vermenigvuldigd en daarna gefilterd

door een laagJoorlaatfilter met tijdconstante f. Ue equivalente

ruisbandbreedte ö van dit filter is B=l/(4f).

De bandbreedte is erg klein, zodat Je ruisbijdragen ook klein

zullen zijn.

Het uitgangssignaal van de synchrone versterker wordt toegevoerd

aan een digitale voltmeter. Lleze meet de signaalwaarde en geeft

dit door aan de besturingscllmputer.

De 1icht bron

Als lichtbron wordt een LEO type CQY 98 gebruikt. De LED wordt

met ëen blok~olf, met periode T, aan- en uitgeschakeld.

Het uitgestraalde vermogen van de met de blokgolf gemoduleerde

LEU is als volgt cc

P( t)= {P
()

U

met f= %0 Hz ,T=I/f

beschrijvf'n:

nT < t < (n+l/2)T

(n+l/2)1' < t < (n+l)'[

en n geheel (zie onderstaaude fiquur).

. .. .
~ T--.i



-30-

De ontvanger

Vour de (Intvangst van het lichtvermogen wordt gebruik gemaakt van

een pindiode (BPW 34), gevolgd dour een transimpedantie

versterker (met operation~le versterker Lf 356) met een

terugkoppelweerstand K = \00 NOhm. Het signaal van deze

versterker wordt toegevoerd aan de synchrone detector (zie figuur

4. I ) •

100 Mn

synchrone 

versterker

figuur 4. l lJe opt i sclle ont vange r.

llet ontvangen lichtvermogen P wordt door de fotodiode omgezet in

een signaalstroom is'

met ~ de quantumefficientie, h~ de energie per foton en e de

lading per elektron.

De signaal-ruisverhouding voor dit ontvangersysteem is nu:

[ \ 0, bI z 1Z. 81
213[e(i /2+i b+i d )+i2 +(e2 +e2

1
, +2kTR)/R2 ]s oa oa 1 a

Uit is de verhuuding tussen de gemiddelde kwadratische

signaalwaarde en de gemiddelde ruisvariantie.



1n de uitdrukking vour de signaal-ruisverhouding hebben de

symbolen de volgende betekenis:

'/2 de gemiddeldf~ signaal'Waarde"'s
i d de ~L'middelde donkerst room

i b de gemidde lde achtergrondstroom

i 2 de spectral..:- dichtheid van de> nl i ss t room aan de
Oil

ingang van de opamp
?

de spectrale dichtheid de ruisspanning dee';a van aan

ingang van de opamp
?

dichtheid ruisspanning deei ia de spectrale van de aan

ingang van de synchrone versterkerCLock-In-Amplifier)

de equivalente ruisbandbreedte van de

synchrone versterker

R d~ teruKkoppelweerstand

k de constante van tloltzmann

T de absolute temperatuur

in deze uitdrukking voor de signaal-ruisverhoudi~gkunnen we

de g~~evens van"de gebrui~te onderdelen substitueren:

Fotodiode BPi.J 34

i cl =2 x i 0- i 0A

Operationele versterker LF 356

i. =lO-l4.\/,'ITZua Vlir,

e oa =l 5x i 11-9 V/ VifZ
Synchrone verst~rker (Lock-In-Amplifier)

ei ia=HxlU-9V/ fITZ
(=3UO ms ,met een equivalente ruishandhr~edte "

3 =l/(4E)

Verder nem~n We aan Jat i b= O.

Met deze gegevens kom~n we tot de resultaten "die zijn we~rg0~even

in de volgende figur~n 4.2 en 4.3. Telkens is de signaal-

ruisverhoudinr,

10 log(S/N).

in decibells verticaal uitgezet, en

Zuals later uit de metingen zal blijken is er sprake van een

signaalstroom van ongeveer 2.2xIO- ll A.
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Oe ruis in het mcetsigna.'1l is opgebouwd uit enkele elementaire

verschijnselen ~n \Jel de thermische ruis, de ha~elruis en verder

n"g st9ringen als gevolg van intensiteitsfluctuaties van de

lichtbron en verontreinigingen in de vloeistof.
R- 10a MOHM

S/N. IN DB

90 -r----r----...,....----y------r----r----,.----;---,

10 310 0 10 1 10 2

PICOAMPERE

De signaal-ruisverhouding als functie Vdn de

+- +_···J
1

1 +-----L-.-.-~---1
I 1 I •
I' l I

I ! ' , i-I----4-------j-----·f----·-7---- -:- ._-- ... -
I ! : I i

-I---'-J.-- - L_..__..;..._ ... ---;. _ --._.f...._.--1 ----I

+-- -+--~---'- i. : I1
_

i, ;, ;:-+----.- --.-+----~-..----~---___f
; : l ;

I ' ' I ; : '
-+- ....... ---L. __ .. i _~__ L..-----4--------L-- __.-l--

I ' 'I 1 !

i i I : !
-I- L- ~ ----.---~-------;.-.~_.. - --_'_. -----.~-----._~--

1 : i 1 1 I

I ' , ; I' I! I : I l ,

+-_-1 .-----1----l--+----~--.- -~---.t----
i i i ! I : 1 I

--~-·_--+-·----~--------r----·-t-- ..·-~------+----1
, 'I

I
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.. I-IE-10 A
S/N. IN DB

• I-SE-I 1 A + I-IE-l1 A

•
..

10 3

i i

10 2

I
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!
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! I:
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I
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figuur 4.3 u~ signaal-ruisverhouding als functie van de

we~rstand K, bij verschillende signaalstromen.
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4.1 Verbetering van de signaal-ruisverhouding

Aan de zendzijde hebben W~ te maken met fluctuaties In het

lichtverr.lOgen. Het uitgestraalde vermoeen is niet constant in de

tijd. Er zlin variaties In het lichtvermog~n met een zeer lage

frequentie en een relatieve af~iJking van het gemiddelde van

ongevt:'c'r I a 2xlO- 3•

Deze variaties In het lichtvermogen zijn voornamcliik te wijten

;Jan variaties van de temperatuut- van de PN-uvergang in de LED.

~~en verandering van temperatuur heert een variatie in de junctie-

spanning en de stroom tot gevolg.

Ooor het liclltverrn(lqen 'Jan de lichtbron direct te meten m...'t een

afki jkdiode aiwgeslot""l1 up l'en syncllrune versterké'r, \vordt een

referentiesignaal verkregl'n. liet me~tsignilal wordt nu gedeeld

door dit referentiesignaal. Storingen door

intensiteitsfluctuaties zijn dan verdwenen. De helde andere

ruistermpn blijven over.

Hee ontvangèn meetsignaal was erg klein . < lmV). Het

uitgestraalde lichtvermogen van de LEU is vergroot door toename

van de stroom van HU mA naar 250 mA. Dit betekent dus een

vergroting van het signaalvermogen.

Aan Je ontvangstziide kunnen \"e het ruisvermllgen verkl ...·inen.

\~e kunnen er Vë.ln uit gaan dat het signaal in het observat ievlak

een stationair stochastlch signaal is, met el'n gaussische

kansverdeling met gemiddelde m en deviatie \7 (IHj de gegev~n

[ u i s ter me n ) lIJ j •

dan

De kansverdeling van de siRnaalwaarde x(t) is

j1(x(t» I / ( ~2. re I (1- ) ex p ( - ( x ( t ) -m l / ('2 cr- 2 ) )

Doordat we aannem~n dat het een stationair signaal is

elke t het gemiddelde hetzelfde.

is voor

Zouden \ve nu i'l metingen verrichten, met tussenpozen t, en zijn

deze meetwaarden underling onafhankelijk, dan leidt dit na

middel ing van dl'ze M waarden tot een kansverdel inf'; met r1ezel fde

gemiddelde waarde m, maar met een M maal zo kleine variantie.
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m als gemiddelde signaalwaarde en
')

cr' - /~I als

ruisvariantie, dan zou dat leiden tot een vcrbeterin(J
'"

van

10 log M in signaal-ruisverhouding.

Uoor een juiste instelling en het vergroten van de stroom door

. de LEt), komen we tot l':'en signaalgrootte van ongeveer 2,2 mV en

een signaal-ruisverh.>udi ng van ongeveer 55 dB.

\ve nemen nll tien metin1~en per plqats P in het observatievlak. ~lk

met tussenpozen van JOU ms. Uit is de snelste bemonsteringstijd

van de digitale multimeter (met nog voldoende nauwkeurigheid).

Tevens is dit ook de gebruikte tijdconstante van de Lock-in

amplifier. Bij een middeling over tien metingen per plaats P

levert dit slechts een winst op van 7 dB. Dit is kleiner dan

verwacht, wat vooral zal I ip;gen aan het toch niet geheel

onafhankelijk zijn van de meetwaarden CE= JUU ms).

Ue signaal-ruisverhouding voor de gemiddelde signaalwaarde i~ nu

verbeterd tot 62 dH en dit komt overeen met een relatieve

deviatie van ongeveer 8xlO- 4 •

iJe afwijkin~~en in de incensiteitsverdt-ding ten opzichte van de

intensiteit van de invallende lichtbundel zijn maximaal ongeveer

e~n factor 0.15 C zie hoofdstuk. 5, met L= JOpm).

De relatieve ruisdeviatie van axlO-4 is dan ruim kleiner dan 1%

van deze maximale intensiteitsafwi;king.
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5 DE METINGEN AAN EEN GLASVEZEL

Voor het meten van een index:prof iel van een veze L is een graded

index: vezel genomen, met kerndiameter 5U ~m en manteL diameter

125 )-Im ( Philips, GO l:i75).

De te meten glasvezel moet eerst secuur worden ontdaan van rlp

coating, gereinigd en stofvrij gemaakt. Ook alle andere

oneierdelen van eie opstelling moet('n I...orden gereinigd.

Is de vezel in de opstelling aangebracht en is de opstelling

uitgeli;nd (in de tophoek van de LED), dan bt'[)alen I... e nog een

gunstige me('cpositie waar geen stofjes of verontreinigingen op de

vezl.'l zitten.

De temperatuur van de vloeistof moet scabiel zi;n. Uan is ook de

brekingsindex nliq stabiel en dus ook de effecten van de mantel

vluristof overgang. De voorwerpsafstand van het detectiesysteem

hangt ook af van de brekingsindex:, zodat ook 0m deze reden n liq
stabiel moet zijn.

5.1 De intensiteitsverdeling

Is een stabiele situatie bereikt, dan kunnen we overgaan tot de

metin~en. Dit houdt als eerste in

bE'palen Véln de as van de vezelkern.

op zoek gaan naar en het

Het voorwerpspunt vnn het detect iesysteem bevindt zich op een

afstand w'(= JOL pm, zie 3.3) van de voorkant van het objectief.

lIet is mogelijk om het observatievlak in de vezel te leggen.

Wordt het objectief gefocusseerd o[) de kernas. dan zal de

verstoring in de intensiteltsverdeling als gevolg van de

centrale dip verdwiinen. Is er geen centrale dip in de vezel, dan

is er in de intensiteitsverdeling toch een verstoring waar te

nemen die verdwijnt of geminimaliseerd wurdt als het objectief

I'orde .I;etucusserd up d~ kertlas [1. blz 1n. J.
In figuur 5.l is de intensiteitsverdeling weergeg~v~n in een vlak

:loor de as van de vezel, over een gebied van -ll5 )-Im tut 125 pm,

wUJrbii de afwijkingen in de kernas zijn geminimaliseerd. Tevens

zijn ook de uvergangen tuusen kern en mantel en tussen mantel en

vloeistof te zien.
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De fluctuaties in het m~etsignaal waren op lil-zE' positie van het

observatievlak het kleinste, vooral gelet op de v~rstoring in het

centrum van de kern.

[s de plaats van de kernas van de vezel bekend, dan kan van

hieruit een afstand L bepaald worden door het detectiesysteem

over deze afstand L te verplaat3cn.
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figuur 5.1' LntensiteilSVf'rdeling in een vlak door d~ kernas.

i::r zi jn nu ()p dri~ afstanden L =30 )lm, L =65 }lm, l. =I (Jf) pm

intensiteiten gemeten. Hii L =30 pffi is de kern-mantel overgang

juiSl gepasseerd met een extra reserve voor eventuele

OllrL'gelmatigllr'den rond dezè overgang. Dit is de kleinst mogeliike

afstand L van het observat ievlak tot de as van de vèzel. L =65 pm

is juist buiten ,J" veze l t·n L =100 'pm is op een nO~i groten'

a ES Ulll d van Je as ge me teil • De resultaten, L=10 }Jm, zi in

we,-,rgegeven in figuur 5.2 en de bijlage 5. Hierbij zijn in

bi11age b de intensiteitsverdelingen weergegeven voor L= 65 pm en

L =IOU 'pm.
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(n bij lage 5, L =)Upm, is a een meting over een gebied van

-50 ~m tot +50 ~m doorlopen in stappen van 0,1 pm. En situatie b

is een grovE,re meting met stapgroottE" van I Jll'l voor het

verkrijgen van een indruk, pok voor het verloop van de intensiteit

buiten de mantel. De vloeistoE mantel Dvergang is uok zien.

Oe exactere mptin.>2;en (a) met stapgrootte U.l pin zijn uitgevoerd

van -5U }Jin tot +Sll }Itn <:'n bedneld voor eVI.:'nt Iiel e nllmt'rieke

VI:. nvt= rkil1g. Deze meting bestaat ui t IOOU meetpunten, '....aarbij de

signaalwaardl! op (>lk meetpunt na ongeveer ).5~; is bepaald. De7.ë

meettijd is 0pf,ebnulo/d uit tien maal de minimale bemonsterin~sti.id

van (J.3 sec en el!n maal je instelti;d van de stappenmotor en de

Lock-In-Ampl i tie r. De tutale meting van een deq!;elijke

intensiteitsverJ~lingduurt ongeve~r een uur.
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iiguu r 5.2. Oe intensiteitsverdeling in het observatievlak

mët afstand L=30 pm van de vezelas.

Na elke meting is gecuntroleerd of de afstand tot de as van de

ve~~lkern nog jllist was en overeen kwam met de tevoren ingestelde

waarde L. Was dit niet het geval, door bijvoorbeeLd een nog niet

stabiele temperatuurverdeling in de vloeistof, dan werd de meting

herhailld.
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Bij een stabiel", tempL'ratllurverdelin~bliift dl:' positie van de

kernas gued behouden en kan tot op .:!:. I ym n.l11wkeuril~ bepaald

worden.

[)~ gt'mi:ldelJe intensiteit. wl.'lke ook ~o('d nvereenkomt met de

intt.'nsit.eit van de 1i cht bllndt'l,

sigt1a~dspanninl: van ongeveer '2.2 mV. Net de gebruikte m~etmethoJe

k()mt~n we tot een signaal-ruis verhouding van 6'2. dB.

5.2 Het berekenen van het brekingsindexprofiel

Voor het berekenen van het hrekingsindexprofiel uit de gemeten

intellsiu~itsverdelin\~, wordt de vezel verdeeld in ringen. In elk

eendoor.beschrevenr i nç~en \~ordt de breki n;1;:'1 index
7 2-7

pro l iel n- ( r ) =c 0 +c 1 r +c'2. r -.

dezevan

Een uitzondering is de
') 7

ring bevattende r=U. Deze wordt beschreven door n-(r)=cO+clr-. Oe

ljuartisch

brekingsindex heeft een continu verloop.

ttet is nu mogelijk de stralengang van de lichtstralen analytisch

op te lossen. l)e afhuiging van een lichtstraal. t'n dus ook de

plaats waar een lichtstraal Raande dour de vezel het

observatievlak treft, is te berekenen.

Is de verdeling van de lichtstralen in het observatievlak bekend,

dan kan hieruit de intensiteitsverdeling op equidistante punten

\~unlt'n berekend.

In pen ring - wordt de brèkin~~sindex vastp;<:.'legd dour drie

paramet~rs cU,cl,cl' Een lichtstraal evenwijdig aan de K-as

met oorspronkelijke afstand Yi tot de as (zip ook figuur 1.1),

di~ zich door deze ring voortplant, treft het observatievlak op

atstand V
~ Ü

van de as. UI.' intensitei[sverd~lin~ in het

observatievlak is nu een functie van y.
1

en de r a r i1 me ter s

Adngl.~nOmen wordt dat dl' binnen- en buitenstraai van de ring en de

afstand tot het observatievlak vastliggl.~n en bekend zijn. !Je

parameters in dit model moeten zo bepaald worden. dat de

berekende intensiteitsverdeling I b zu go~d mogelijk aansluit bij

d2 meetwaarden, de gemeten intensiteit 1
0

,
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Een beste schatting wurdt vprkre~en, als het kwadrRtische verschil

tussen ~emeten en berekende waarden is geminimaliseerd.

minimalisatie van
. l11 a ( y i ,c 0 ' cl' c2 ) - 1b) I

Het is nu gunstig als het aantal meetwaarden, het aantal

lichtstralen ~aandc door een ring, flink wat grotpr is dan het

aantal parameters, de co~rficil:!nten

( zie [tl,blz. ~Llj).

In de situacie, beschreven in (3], konden lichtstralen in IIt!t

observatievlak gedetecte~rd \vorden met onderlinge af::;tillld van

1 flm. Een rin~~ van 4]J1n dik is bepaald door drie ['laraml'ters en

7.al ol1);"eveer vier lichtstraLen bevatten die deze ring als

binnenste ring hebben. Dit houdt in dat het aantal meet\vaardcn,

lichtstralen, nagenoeg gelijk is aan het aantal parameters.

[n de huidige situatie is de onderlinge afstand tussen de

liclll:stralen gedetecteerd in het observath·vLak 0.1 ~lm. liet

'!..'lncal Lichtstralen Jat door een rinR ~aat met deze ring als

binnenste rillg, is ()ngeveer tit'n maal groot is geworden. IJlt

zal de minimalisatie zeker vprbeter~n.

De bestaand~ prugramma's (uit [3]) voor het bereken~n van de

liclttstralengang 7.ijn aangepast aan de nieuwe meetsituatie,

waarbij de onderlinge afstand tussen de meetposities ill het

LJ h " f' r vat i e v 1i1 k. (). I u IJl is.
I

Hot punt bt~e Ld Vdll ht·t clett'cl iesystecm i <; heschrevl'n in 'L 1 ('n

wel'rge,[!,l~venil1- ti~~~JUr J.9. \v~ Aebruikcn nu

impulsresponsie als punt beeld.

de ~enormcl'rde

Ue berd,ende int\:l1siteit wordt m~t dit puntbeeld gL'convolucerrl c·n

vergeleken met het gemeten intensitcitsproiiel.

Ue verwl!rkinp; van de .gl~mt?;ten intensiteitsverdeling .[~ebeurt op Je

!1urr<Ju/!,!ts 7900 computer. üe meetrtsultat,>[l ,vorden via hl't interne

TlI~:;~ET verzunrlo.ófl n,t:1r J,o Rur[oughs 7900 cumputer. Dit )!,ebL'urt op

TlIENET en een zelfdl· type computer (PDP-ll) in l;phruik

een andere vakgrl)ep (UIE of ER) waar een aansluitil1l~ is

tIier ~eb[Ulkt is vour dl::' besturing van de opstelling.

Ln het verwerkin~sprogramma wordt gebruik ~emaakt

'.l j> L Lni'l 1 i S il tie - prIJ c e ei u r ~ :11 NI FUN die beschikbaar is

met het

is, als

Vil n de

in dC'

standRard procedure bibli0theC'k voor de Elurr()ughs 79UÜ (IZ 1.
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De glasvezeL worJt: verJeeld in 10 ring~l1. De binnenste ring met r=O

heeft het hougsLe rangnummer.

De g~kozen indeling van de vezeL in ringen is al~ volgt:

r ilW 1ü: 0-2, Jlln rintf 9: 2 -5 pm<:> '"'
r i n~; d: 5-9 'pIn ring 7 : 1j-13 pm

ri 'Ig b: 13-1 7 pm ring 5 : 17-2 I pm

ri !lil 4 : 2 L-25 pm ring 3 : 25-29 '..1111

rin v 2 : 2 ~-33 firn ring; 1 : 33-37 pm<0

ma nt el: >37 pm

Van alle ringen wurdt de br~kin~sindex bij de hinllcn- en

tluitenstraal be?aald. Van ring l tot en met ':J wordt ook de

brekingsindex bepaald in een punt gelegen midden in de ring. De

brekingsind<~x bt::horendL' bij de buitenstraai van d<..~ buitenste ring

WI)rdL gd iik aan van de mantel. ilet

brekin~~sindexverl()op tussen t\.e~ ringen is continu.

Er ontstaan zo 19 hrL'kin~sindexwaarden en deze vormen 19

minimaliseringsparameters.

De berekende intensiteitsverJ~lingkan verschoven worden ten

opzichte van de gemeten intensiteitsverdeling met een waarde dy,

de laatste minimaliseringsrarameter. t:r zijn 20 te minimaliseren

parameters. Dit is het maximale aantal voor de procedure MINIFUN.

Uit Je ll;l IJrekingsinde)(\... aarden is het mlll2;L'1ijk de co~~fl'ici~nten

cu,cl,cl van elke rin~ eenduidig te berekenen. Het ~antal

brekingsindexw~Rrden in een ring is gelijk aan het aantal

cogftici~nten waarm~e de ring beschreven wordt.

Ziin de cogfficitlnten bekend, dan kan de intensiteitsvcrdc:linl;

be rekend worden.

Ue ~rucedure MIN1FUN verandert de minimaliseringsparameters (het

brekingsindexprotie1) zo, dat het kwadrat ische verschi I tussen

bl'rekende t;:n c(emt'ten intensiteitsverdeling gl;miniilwliseerd wordt.

In bijlage 7il is de \~emeten intE:'nsiteit (---) te zien en de

) berekend met de rrocedure NIN1FUN.

In bij lag~ 7b is ook het brekingsindexprofied weergegev<:n, waarbij

j~ in biiLage 7a herekende intensiteitsverdeling behoort.
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De ~emeten intensiteitsverdeling is niet exact symmetrisch.

öepalen we het midden M van dit profiel en Spic~02len We het

[)rotiel ten \)pzlchtE' hic'rvan, dan IE!vert het k\"adratischc verschil

tussen het normale ~n gespiegelde profiel el~n waarde op van ()JJ2.
+5UOL /1" '" -k) - 1" ( "+k )j

2 ~ o. OL .

k=-5uU
Het kwadratische verschil tussen berekende en I~t:m"'tcn intensiteit

b\.~uraagt ongeveer :J.08.

In figuur 5.3 is liet brekingsindE'xprofiel -----) afgebeeld,

behurende bij d~ berekende intensiteitsverdeling uit bijldge 7a.

uok is het brekinl~~;indexprofi02], vE'rkre~en uit de gemeten

intPl1siteitsverdt>ling ml~t de methode beschreven door Narc\lse

[I,blz lö8-J711 ( ••••••• ), afgebeeld. Üm met deze laatste

methude een symmetrisch indexprufiel te verkrijgen is dit

berekend uit het gemiddelde 'Ion de normale intensiteicsverueling

en de ).,';espiegelde verdeling. De f{emeten intensiteitsvl.'rdelin,\~ is

niet gedeconvolueerd m<!t het puntbl'eld van liet detectiesysteem.

50
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figuur 5.3 Het ber~kende brekingsindexprufiel.

met de optimalisatie-prucedure

met de methode volgens ~lélrcuse [[]
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In dl' tahel 5.4 ziin dl.' pararnctl'rs Ct)'C] ,c2 vl'rml'ld.

bij het brekingsindexprotiel dat herekt~nd loS

ort imal isat i e-I,H uCl..'d 11 re.

Deze horen

met de

Tevens zijn de brl' k. i ngs inde xwail rden vonr binnen- en

buili~nstralen van de rin\!;t'll vermeld.

De llllt;kafbuigin)~ van jnv~1l1ende liclltstralt'n met ()nderlinl~(:O

r- t d {J 5 al- '"'Vl-)'a v~n dt"t bre-killgrsinut'~~IH()fieL isa s an .• }Irn . ~ ',L ! ~ " ,

wel:rgep;evt:n in bijlage~. Oe ma:<imale hoekafbuiging is slechts

o.0'2. radialen.

fCCUSfERMETHODE: GEOMETRIE EN BREKINGSINOEXPROFIEL
**.******************************************* •• **

RESULTAAT BIJ /'IETING: IJ AS 30Cl 0- DEC - B5

BUITENSTRAAL PARAMETERS BREKINGSINDEXPROFIEL BREKINGSINDEX
(M IeR OM ETER) CO Cl C2 BUITEN - BINNEN
------------ ------------------------------- ---------------

VLOEISTOF 2.105E+OO 1.4510 - 1.4510

MANTEL 62.50 2.105 HOO o. o. 1 .4510 - 1.4510

KERN RING 37.00 2.117E+QO -4.691E-06 -7.122E+00 1.4510 - 1.4510

KERN RING 2 :33.00 2.100E+00 3.153E-06 2.11 H+ 00 1.4510 - 1.4509

KERN RING 3 29.00 2.016EfoOO 5.860E-D5 3.346E+Ol 1.4509 - 1.4513

KERN RING 4 25.00 2.097E+OO -1.596E-OS , .232E+01 1.4513- 1.4551

I(ER~ RING 5 21.00 2.140E+00 -5.663 E-05 9.079E-Ol 1.4551 - 1.4585

KEflN RING 6 17.00 2.145E+QO -6.264E-05 -5.593E-02 1.4585'- 1.4610

KERN RING 7 1'"3.00 2.143EfoOO -5.551E-05 1.221E-Ol 1.4610 - 1.4629

KERN RING 11 9.00 2.144EfoOO -5.552E-Q5 7.585E-OZ 1.4629.- 1.4647

KERN RING 9 5.00 2.1 HE +00 -4.551E-05 -1.482E-02 1.4647 - 1.4640

KERN RING10 2.00 2.142E+QO 3.745E-04 o. 1.4640 - 1.4635

paramL'ters.

pn d('
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6 CONCLUSIES

De metin~~n van intensiteitsverdelingen z i in goed

reproduceerbaar en met de gebruikte meetmethode hebben we weinig

last van ruis. Ue ruis deviatie is kleiQer dan 1% van het

maximal~ intensiteitsverschil ten opzichte van de gemiddelde

intensiteit.

VeranderiIl~t'n in de intensiteitsverdeling, over aEstane!en van l à

2. pm kunnen nog goed worden waargenomen. Het detectiesysteem

bezit een erg smal punt beeld (breedte (lP halve hougte is on~eveer

1 pm). Ook de stapgrootte ( 0.1 pm) is klein genoeg.

Oe intensiteitsverdelin~en vertunen een grote symmetriE'.

Uitgaande van een rotatiesymmetrische vezel, zou dit duidc::n op

een z~er kleine hoekafhankeliikheid van het detectiesysteem.

Het bepalen van de positie van het obs~rvatievlak, waarin de

intensiteitsverdeling de kleinste verstoringen hez i t kan

nauwkeurig (! l pm) wurden uitgevoerd. Deze positie is de positie

van de as van de vezel. De afstand van de as tot "een

observatievlak

vastgèsteld.

kan met dezelfde nauwkeurigheid worden

De brekingsindex van de vloeistof bli;ft goed constant. De

brekin~sine!ex vnn de vloeistof is nagenoeg gelijk aan die van e!e

mantel. De v~rstorin~en in de intensiteitsverdeling rond de

overgang tussen de ~antel en de vloeistof zijn klein. Een

afwijking van hoogstens + 21. van de intensiteit van de invallende

lichtbundel treedt op.

-De verwerking van de gemeten intensiteitsverdeling ( met de

optimal isatie-procedure ) tot et~n bre~ingsil1dexp[oEiel, levert nu

goede re"ultaten op. Het brekingsindexprofiel vertoont een "glad"

ve r 1uop.

Dour gebruik te maken van het smalle puntbeelcl en een stapgrootte

van bestaat Je gemeten intensiteitsverdeling uit

voldoende meetpunten elk met een onderlinge aEstane! van

U.l pm ) om de optimalisatie-procedure zinvol te gebruiken.
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Voor het v~rwerken van de meetresultaten wordt er in de

optimali~ati~-procedure van uitgegaan dat de vezel verdeeld is in

een aantal ringen, waarvan de brekin~sindex beschreven kan worden

door een quartisch profiel.

Het a~ntal rinRen waarin dp vezel verdecli wordt, zou eventueel

vergroot moeten worden. De dikte van de ringen wordt dan kleiner.

Dit is vooral nodig bij de as van de vezel en bij de overgang van

de kern naar de mantel.

Ue gebruikte optimalisatie-procedure laat rlit niet toe, er geldt

een maximum voor het aantal te minimaliseren parameters. Gelet op

het bovenstaande kunnen d~ ri ngen \4el gekozen worden met

verschillende diktes, en zo het totale aantal ringen behouden.

Voor het bepalen van breklng~indexprofiel, zou de index van de

mantel bekend moeten zijn. Is de mantel niet van zuiver kwarts

dan zou de brekingsindex nog gemeten moeten \vordpn.

Het brekingsindexprofiel ziet er betruuwbaar uit. Om de

correctheid van de meting na te gaan zou een glasvezel met een

bekt·nd profiel gemett~n moeten worden.

öerekenen we op twee manieren het brekingsindexprofiel, uitgaande

van dezelfde gemeten intensiteitsverdeling, dan is er een goede

overeenkomst. Rond de kernas is de afwijking maximaal en bedraRgt

6:<lO-4, dit is ongeVl'er 4% Viln het maximale br~kin;;sindf'xverschjl

tussen kern e~mantel.
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METINGEN AAN EEN LAS TUSSEN GLASVEZELS

Een gJ ilS'/eze l, V~ln ('en type zoals rpcds eerc!t'r ,,;ebruikt is, wordt

~ek3pt. Daarna worden de uiteinden, in een vlamboog, weer aan

elkaar ~elast. Oe zo untstane glasvezel bezit nu een las. Als

gevolg van deze Las heeft deze v~zeL een extra dempin~ van

0.1 diL In onderslaalldL- riguur is een schets van de vl·z.~l rond de

plaats van de Las weergL'geven. Dit kan met een microscoop 'vurden

waargenomen.

coating

... ' ~-

~O.Jmm ---~

coating

Tiidens het lassen verdwijnt de coatinl~ op de pLilats van de Las.

UVt'r et~n gebll-d van ongeveer 0.5 mm is de coating weggelJralld. Op

de plaats waar de beide vezeluiteinden elkaar raken en versmlJlten

zijn is èr~een verstoring (verruwing) van de mantel over een

lengte van ()ngève~r 5U pm in de z-richting.

het mogel ijk om met de (ocusseermethode het

brckitH{sindexprofieL in de las te bepalen .,

vi:;;zel wu rd t goed gereinigd en aangebracht in de

meetopstellinf~. Ilet li~t in de bedoeling (JIn op verschillende

pLaat;:;en in de as-richtillj~ Viln de vezel (z-richt ing) een

intensiteitsvl'rdt-ling te meten. Op .:i'n gegevt:n m,)menl zlJLlen we

dan up de las stoten.

vezel \"l)[ d l zo i n dl' () r s t e 11 i ng \Tebracht,-, dat het

detectiesysteem Ul1~eveer achter de las gepositioneerd wurdt. Noem

dl-ze r)()sitie z=O. De kernas van de vezel wordt bepaald. De

posit ie van de kernas wordt x=O ,~enoemd.
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In een observatiE'vlak, op 40 urn· achter de kern<:1s, worden de

intènsiteit5verdelingen op verscheident> plaatsen in de z-richtin~

gt~met en.

We mèrken op dat de tophoek van de LED in de z-richting (als

~evolg vun de cylindrische lens) slechts zeer smal is. Uver een

F;ebied van ongeve<.'r- h pin is de intensiteit hillilen 1% con,.;lnnt.

Vour de versctlillenclL' z-pusities zal telkens dt' LED-positie

moeten wurden aangepast aan de meetpositie.

In deze bijlage (9) is een meetserie, van de

intensiteitsverdelingen, te zien die uitgevoprd is met dp

gelaste vezel. Telkens is aangegeven de plaats in de z-richting

(in stappen van 50 pm).

t:r zij n onre~elmati~heden te zi.en in de

lntensiteitsvl'rdeliny;. '•.Jaarschijnlijk als gevolg van stofjes en

krasjes. Dicht hij de las zouden we een verstorin~ kunnen krijgen

als gevolg van de deformatie van de mant!?l (zie bovenstaande

iiguur) f'n een verscorinl" van de las zelf. [Je eigenlijkE' las is

zeer smal en er zi.jn v~el storingen in dc intcnsitei.tsverdelin~

die uverheersl'n. De positie waar de las zich precies bevindt is

niet nauwkeurig 3iin te geven.

iJe intensiteitsverdelingen zijn niet symmetrisch. de

onregelmatigheden worden waarschijnlijk niet altijd veroorzaakt

door brekingsindexveranderingen. Om 1I i t deze

intensiteitsverdeling een symmetrisch brekingsindexprofiel te

berekenen is met zinvol.

De gelaste vezel wordt ook onder de interferent iemicroscoop

bekeken. Wat zijn de verstoringen van de interferentielijnen als

gevolg van deze las in d~ vezel?

l~a enig zoeken is de la~) in de vezel gevonden. Lit' verstoring van

het interterentiFpatroon als gevolg van de las is Zeer gerini~. De

verstoring ka:l slechts met veel moeite worden \":largerwmPll.

moeilijker is llet l)m l'en lotu tt' maken van de verstoring van de

i.ntPrfert·nti,~liinen .lis gevolg van de Ins.

Oe invloed van de las up het interferentie~atruon is nagenoeg

nihil.
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