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Samenvatting 

Er is een meetapparaat ontwikkeld, dat de druppelgrootte-ver·deli'lg in een mist 

kan vaststellen. Door het strooilicht afkomstig van een deeltje in twee hoeken op te 

vangen, kan de diameter· van het deeltje bepaald worden. Het meetbereik van het 

apparaat, dat is 1-4 fliT·, is afgestemd op de verwachte diameters van de druppeltjes. 

Het gebied waar de kijker gevoelig is, het zogenanmde meetvolume, is theoretisch 

en experimenteel bepaald. 

Rond de kijker is een geautomatiseerd meetsysteem samengesteld. De werking van 

het systeem is nagegaan met ijkbolletjes. De responsies voor diverse deeltjesgroot

tes zijn gemeten. De maximale dichtheden die nog verwerkt kunnen worden zijn 10 11 

deeltjes/m3• De snelheid van de deeltjes mag niet groter zijn dan 10 m/s. 

Met het meetsysteem kan van een mengsel de deeltjesgrootte-verdeling bepaald 

worden. 

Het meetsysteem is in bestaande uit voering nog niet geschikt om de druppelgrootte 

in een dichte mist in de schokbuis t.e bepalen. 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding 

In de groep l.Jasr:lynamica wordt onderzoek verTicht aan schokgC'lfvorwtplan!:ng i:-' 

nevels. De nevels wor·den geproduceerd door adiabatische expansie van een vocht ;g 

gas. Een voor de modelvor·ming belangrijke grootheid is de druppelgrootte van de 

mist. 

In dit kader· is reeds geruime tijd aandacht besteed aan meettechnieken waarbij op 

basis van lichtverstrooiing door de druppeltjes inforr:Ja1ie over de groott.e van de 

verstrooiiende deeltjes verkregen wordt. In 1985 resulteerde dit eer' optisch 

meetapparaat, ontworpen door Mannens. 

Het apparaat wordt in het verlengde van een laserbundel geplaatst. Met het appar2at 

wordt het verstrooide licht, afkomstig van één deeltje, gemeten in twee hoeken. Dro 

verhouding van de opgevangen intensiteit.en levert dan informatie over de deeltjes

grootte. Door een aantal deeltjes te bekijken kan een grootte-verdeling gemeten 

worden. 

Bij het ontwerp is men er van uitgegaan dat druppeldiameters tussen 1 en 10 fJIT! 

gemeten moeten worden, waarbij de dichtheid van de orde 10 11 -10 1
::; deeltjes/m" is. 

Naderhand heeft Cleijne (1985) aangetoond dat de verwachte druppeldiarnete: ong.:::

veer 2JJm is. Om kleine variaties rond dit gemiddelde te kunnen bepalen is de Î 
/ resolutie bij het meetbereik van het oorspronkelijke apparaat te klein. / ." 

/ 

Het hier beschreven afstudeerprojekt bouwt voort op het wer·k van Man~s. De 

taakstelling is om op basis van een grondige analyse van het apparaat,(~ zodanig 

te modificeren dat gemeten kan worden in de schokbuis. Verder dient de opstellirg 

geautomatiseerd te worden om werkelijk snelle metingen in de schokbuis te kr.1nnen 

uitvoeren. 

In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 de theorie van het apparaat behandeld. Op basis 

van de theorie is een numeriek model ontwikkeld, zodat het gebied waar de kijker 

gevoelig is, het zogenaamde meet volume, berekend kan worden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de praktische uitvoering van het meetapparaat. Met een 

pinhole als puntbron is het meetvolume praktisch bepaald. 

In hoofstuk 4 wordt het meetsysteem dat rond het apparaat opgebouwd is beschre

ven. De werking van het meetsysteem is bepaald met ijkmetingen aan monodisper-se 

deeltjes. Aan een mengsel van ijkbc·lletjes is een methode voor de berekening van een 

deeltjesgrootte-verdeling getoetst. 

In hoofdstuk S passen we het meetsysteem toe in de schokbuisopstelling. 

Hoofdstuk 6 tenslotte is gewijd aan de globale conclusies, die getrokkem kunnen 

worden uit de voorgaande hoofdstukken, en aan enkele aanbevelingen en nieuwe ideeen 

voor het gebruik van het meetsysteem. 
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Hoofdstuk 2: Theorie 

q 2.1 Lichtverstrooiing aan een bolvormig deeltje 

De optische methoden, die gebruikt worder, om deelt jeseigenschappen te meten. 

zijn allen gebaseerd op de bepaling van de lichtverstrooiing aan deze .:Jeeltjes. In deze 

paragraaf gaan we in op de lichtverstr·ooiing aan een in~i·:iclueel bolvormig dPeitje, en 

we geven aan hoe het verstrc·oide licht afharg'- vnn de deeltjesgr·ootte. 

Beschouw een bolvormig deeltje met diameter· d en met een brekingsinci::x: m ten 

opzichte van het omringende medium. Op het deeltje valt monochromatisch licht met 

golflengte À. Het invallende licht wc·rdt do0r het deeltje geabsorbeerd en verstrooid. 

We willen de intensiteiten van het verstrooide licht berekenen. Hiervc·or bestaar· 
I 

er verschillende theorieen. Het toepassingsgebied van de meeste theorieen is sterk 

afhankelijk van de 'size-param<?t~?r' a, a = nd/À. Voor kleine deeltjes, waarvoor 

geldt dat a « 1, wordt veelal de Rayleigh verstrooiingstheorie gebruikt. Voor 

grotere deeltjes, waarvoor geldt dat a ) /\ 1, gebruikt men vaak de geometrische 

optica en de Fraunhofer diffractie theorie. In het gebied, waar de diameter van het 

verstrooiiende deeltje de golflengte van het licht nadert, dus als a ~ 1, geeft alleen 

de Mie-theorie de goede oplossing. De basis van de Mie-theorie 'N'Ol~dt gevormd door 

de exacte oplossing van de Maxv.teli vergeiijkingen voor Eivl-golven aan de ran:J ·.rém 

het deeltje. De Rayle1gll theor·ie kan beschouwd worden al~ een biyonder geva1 va:< 

de Mie-theorie. De Mie-theorie is zeer bewerkelijk en ts r·raktisch onbruikbaar voor 

zeer grote deeltjes, zodat in dat geva1 bovengenoe;nde theor·ieen gebruikt worden. 

In onze praktijk situaties varieert de sizepararneter van ca. 5 tot 20. zodat \Ne 

voor de berekening van de intensiteiten van het verstrooide ilcht voortaan gebruik 

maken van de Mie-theorie. 

Beschouw nu figuur 2.1 voor de geometrie van het probleem. 

-..... x -..... 

--lll+k 
I 
I 

Golfl~e À 

....,_ 
R I ..... ..... p 

I 0 I 
I 
I 
I 

' ' ' ' ' 
y ' ' 

Fig. 2.1. De geometrie bij de berekening van de intensiteit van het verstroc.ide lich• 

volgens de Mie-theorie in het punt P van een deeltj<? in de oc·rsprcrJg. 



Volgens de Mie-theorie is de intensiteit van het verstrooide licht ir, een ~''Xlt P een 

functie \lan de strooihoek e, dP polar-isatiehoek Ó, de in het ?.]gell'.E:!~n CC•:T\~;\e\e 

brekingsindex m en de si:::e-par·ameter a. Als de ir1tensitei1 v::m de ic,,_·e::lie'l::l" g:';~ 10 

is en de afsta'ld van hel observatiepunt P tol het deelt JE R is, dél" wordt d·~ int'ó'r!slt~:l1 

in P gegeven door 

met hierin. het gclfgetai k = 2rr/À en de Jn1ensiteit-verdelingsfunr~ti~~~"' i 1 en h 

functie i 1 is een maat voor het verstrooide licht met polarisatie richting ioodrecht op 

het vlak van verstrooiing (het R-z-vlak ) en de functie h is een maat vc·or het licht 

met polarisatierichting in het vlak va'l verstrooiing. De functies i 1 en i 2 wordPn 

nader beschouwd in Appendix A. 

Indien het invallende licht ongepolariseerd is of wanneer we de gemiddelde 

intensiteit van het licht dat in een hoek e verstrooid wordt beschouwen, dan geldt dat 

de verstrooide intensiteit evenredig is met ( i 1+i 2 )/2. Deze functie is voor enkele 

deeltjesgrootten uitgezet in een polair diagram, figuur 2.2. Voor de berekening van 

de curves is gebruik gemaakt van door Mannens ( 1981) ontwikkelde procedures. 

In de figuur zijn de in voorwaartse richting verstroo1de intensiteiten geschaald. We 

zien dat er zich een duidelijke lobben-patroon ontwikkeld voor· toenernende deeltJes

diameter. Daarbij neemt de breedte van de voorwaartse lob af. 

In figuur 2.3 is de absolute waarde van de voorwaartse verstrooide lichtint~C:ns~teit 

(e=O) uitgezet. Deze intensiteit neemt sterk toe voor groter wordende deelty::s. 

lRMBO~= 632 .e n11 

lO~ R[f".JNOEX:l-33 

. 
I 0 

, 
I 0 

IJ L-----~------~3------~------~ 
OHH1(l'fR l~u•l 

Fig.lJ..- De intensiteitsfunctie ( i 1+i 2 )/2 uitgezet legen de deeltjes diameter voor 

verstrooiingshoek e = 0 ( À = 632.8 nm, m = 1. 33 ) . 
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Fig. 2.2. Polair diagram van de intensiteit verdelingen van de voorwaart':'e li:ht

verstrooiing aan bolvormige deeltjes, voor brekingsindel m = 1,33 en 

golflengte licht À = 632,8 nm. 



§ 2.2 Meettechnieken voor druppelgrootte meting 

In deze paragraaf wordt een overzicht gepresenteerd van bestaande meetpf'ir'Cipes 

om deeltjesgrootten te bepalen. 

Oe beschikbare meettechnieken varieren zowel wat betreft type als betreffende het 

meetbereik. Verschillende methodes! zoals microscopie,cascade impactors, Cc1ulter 

counters, bewegingsanalysatoren etc. (Ailen, 1975! vereisen het nemen van monsters. 

Dit introduceert problemen als de onzekerh eid}·;an een representatieve sampie. 

Verder zijn de meeste sample methodes bew·erkelijk en traag. Wegens deze bezwaren 

zijn optische technieken interessant, zeker ook omdat hiermee continu metingen 

('in-situ') verricht kunnen worden, gecombineerd met een snelle verwerking. 

Alle optische methoden berusten op lichtverstr-ooiing. Oe methodes kunnen we 

ruwweg verdelen in afbeeldende en niet-afbeeldende typen. De afbeeldende technieke:1, 

zoals flitsfotografie en holografie, zijn in praktijk slecht bruikbaar voor deeltjes 

groter dan 30 flm diameter en ze zijn lastig te hanteren voor grote aantallen 

deeltjes. De niet-afbeeldende methoden kunnen we weer onderverdelen in twee klassen 

nl. methodes die de strooilicht intensiteiten van vele deeltjes tegerlijkert ijd 

bemonsteren en methodes die slechts een deeltje tegelijk beschouwen. 

De eerst genoemde typen omvatten onderandere transmissie-metingen, waarbij de 

extinctie van een lichtbundel bepaald wordt en die een geïntegreerd projektie 

oppervlak van de deeltjes in de bundel oplevert. Deze methode laat geen puntmetingen 

toe en heeft extra gegevens nodig, zoals massadichtheid, om een gemiddelde 

diameter te kunnen bepalen. In het geval van twee-kleuren transmissie metingen kan 

ook informatie over de deeltjesgrootte verdeling verkregen worden. Andere 

technieken gaan uit van de hoekafhankelijkheid van de intensiteit van het verstrooide 

licht van een groot aantal deeltjes in een relatief klein meetvolume. Hieruit volgen 

ofwel de parameters van een vooraf veronderstelde deeltjesgrootte-verdeling ofwel 

de gemeten intensiteitsverdeling wordt terug getransformeerd naar een deeltjes

grootte verdeling. Deze laatste techniek wordt gebruikt in een commercieel 

verkrijgbaar meetapparaat van Malvern. 

Oe methoden die uitgaan van de lichtverstrooiing van slechts een deeltje kunnen we 

ook weer verdelen in verschillende typen. Voor al deze typen geldt dat het meet

volume zo klein dient te zijn, dat er zich in dit volume slechts een deeltje kan 

bevinden. Bij de eenvoudigste methode meet men de intensiteit van het in een hoek 
0 

verstrooide licht. De observatiehoek kan daarbij varieren van ca 10-20 (Holve, 1979) 
0 

tot 90 (Ruck, 1983). De laatste gebruikt wit licht om interferentie invloeden te 

vermijden. Een gunstige eigenschap van dit type meetmethode is het grote meetber·ei~ 

(0,5-SO )Jm). Anderen gaan uit van de detektie van het in twee hoeken verstrooide 

licht (Gravatt, Ho). Oe verhouding van de opgevangen intensiteiten levert informatie 

over de deeltjesgrootte. Een voordeel van deze methode is de relatieve ongevoeligho::id 
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voor deeltjesvorm en brekingsinde>:, verder is deze methode ongevoelig voor variaties 

in lichtintensiteit van de lichtbundel. Een nadeel is het beperkte meetbereik 1-10 fJnl. 

Tenslotte is door Hirleman ea. een meetapparaat ontwikkeld dat het verstrooide licht 

in nog meer hoeken meet. Hierbij kan men steeds de meest gevoelige verhJuding 

kiezen, waardoor het meetbereik aanzienlijk wordt vergroot (0,1-10 J-lm). 

Het door Mannens ontworpen meetapparaöt is gebaseerd op de methode waarbij de 

intensiteiten van het door een deeltje verstrooide licht in twee hoeken wordt bepaald. 

Op grond van het gewenste meetber·eik, namelijk 1-10 J-lm en het gebruik van een He

Ne laser als lichtbron, werd gekozen voor observatiehoeken van 2° en 4°. Naderhand 

bleek uit experimenten van Cleijne (1985) dat de te verwachten deeltjesgrootte van 

de orde 2 J-lm diameter zouden zijn. Door het vergroten van de detektiehoeken (de?e 

worden resp. 3° en 6°) is de gevoeligheid in dit gebied vergroot, daarmee is echter 

ook de bovengrens van het meetbereik verlaagd (4 J-lm). Het effekt van de hoekver

groting is af te lezen uit figuur 2.4. 

We zien dat de intensiteiten verhouding geen monotoon stijgende funktie van de 

deeltjesdiameter is. Voor het hoekenpaar 3°/6° bevindt zich tussen ca. 2 en 3,5 J-lrf1 

een niet-eenduidig gebied. Voor dit ongewenste verschijnsel is een oplossing gezocht. 

Een andere keuze van hoeken en verbreding van de meethoeken biedt geen of nauwe

lijks verbetering. Omdat het verschijnsel een gevc;.lg is van het gebruiken van 

monochrcmatisch licht, is er gekeken naar de invloed van wit licht. Om deze irvlo•:od 

af te schatten, veronderstellen we het witte licht samengesteld uit drie golflengtes, 

namelijk 470 nm, 550 nm en 630 r.m. Het blijkt dat het gebruik van wit licht het 

gedrag van de curve van verhoudingen aanzienliJk verbeterd, zie figuur 2.5. 
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Fig. 2.4 Intensiteiten verhouding van in twee hoeken verstrooid licht als funktie van 

de deeltjesdiameter. î À= 632.8 nm 1 m = 1,33 ) . 

"' z 
~ 
z 

I 
10 

0 
10 

TETRI = 3.2 deg 
TETR2 = 6.7 deg 
LRMBDq= ~70.550.630 n• 
REF .!NDEX=l-33 

3 5 
OIRMETER \,um) 

Figuur 2.5. Intensiteiten verhouding als funktie van de deeltjes diameter· waarbij het 

licht samengesteld is uit drie golflengtes 470 1 550, 630 nm. (m=1,33). 



9 2.3 Het optisch systeem 

De methode om de deeltjesgros.Ue te bepalen is gebaseerd op het meten van de 

intensiteiten van het verstrooide licht in twee hoeken. We behandelen in deze 

paragraaf een optisch systeem, waarmee het mogelijk 1s het in een hoek verstrooide 

licht op te vangen. 

Beschouw het optische systeem in figuur 2.6. 

x ft fz 

P(x,y,z) 1 p 
0 

z 

y 

z2 Z3 

Figuur 2.6. Schema voor het optische systeem voor het opvangen van strooilicht. 

Het systeem is opgebouwd uit twee lenzen, een ringvormig diafragma en een vlak 

met een pinhole. We nemen de z-as van het stelsel als de optische as. De oorsprong 

bevindt zi~h in het het brandpunt van de eerste lens, met brandpuntsafstand f 1• Vlak 

achter deze lens is een diafragma, met binnenradius a en buitenradius b, geplaatst. 

In het brandvlak van de tweede lens, met brandpuntsafstand f2, bevindt zich het vlak 

met de pinhole met straal p. Het is eenvoudig in te zien dat een VC'orwerp op z=O 

scherp wordt afgebeeld in het vlak van de pinhole. 

Beschouw nu een puntvormig deeltje, dat het licht verstrooid, en zich in de 

oorsprong van het systeem bevindt. Het divergerende strooilicht wordt door· lens 1 

omgezet in een evenwijdige bundel. Het diafragma laat slechts het licht door dat in 

een zekere hoek verstrooid werd. De tweede lens focusseert de evenwijdige bundel op 

de pinhole. Door vlak achter de pinhole het lichtvermogen te meten, kunnen we de 

intensiteit bepalen van het licht dat verstrooid werd in een hoek, bepaald door de 

radii van het diafragma en de brandpuntafstand van de eerste lens. Het zal duidelijk 

zijn dat twee van dergelijke systemen, coaxiaal opgesteld, nodig zijn om aan ons 

doel, het meten in twee hoeken, te kunnen voldoen. 
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2.3.1 Het meetvolume 

Het effectieve meetvolume wordt vastgelegd door de intensiteit verdeling van de 

verlichtende lichtbundel en door de geometrie van de observerende optica. In het 

ideale geval geldt binnen het meetvolume een uniforme gevoeligheid van het 

meetsysteem gecombineerd met een uniforme verlichtingssterkte. In werkelijkheid 

heeft de laserbundel een Gaussisch intensiteitsprofiel en is de gevoeligheid van het 

van het systeem plaatsafhankelijk. 

We noemen het gebied waarbinnen de gevoeligheid van het optisch systeem groter is 

dan 30% van de optimale gevoeligheid, het meetvolume van het systeem. In de 

literatuur (Holve) neemt men ook wel de 1/e2-waarde (~14%) als grens van het 

meetvolume. Oe karakteristieken van het meetvolume zijn een cruciale faktor in het 

ontwerp van het apparaat, omdat de uitgestrektheid ervan de maximale te meten 

deeltjesconcentratie begrenst, en de vorm de afgegeven signalen bepaalt. Het gemeten 

signaal hangt af van de deeltjesbaan, waarbij grotere deeltjes die door de rand van 

het meetvolume bewegen vergelijkbare signalen afgeven als die afkomstig van 

kleinere deeltjes in het centrum. 

De gevoeligheid van het systeem als funktie van de plaats kunnen we uitdrukken 

mbv. de impulsresponsie van het systeem. Bij de berekening van de impulsresponsie 

gaan we uit van een ideale puntbron. De puntbron straalt het licht met een ver-mogen 

van 1 W isotroop uit. We berekenen dan het vermogen dat direkt achter de pinhole 

opgevangen wordt. Mannens heeft de impulsresponsie van het systeem zowel met de 

geometrische als met de Fourier optica berekend. 

Volgens de geometrische optica wordt het licht voorgesteld door lichtstralen die 

van punt tot punt te volgen zijn. We bekijken nu alleen de stralen die zowel het 

diafragma als de pinhole passeren. Het is eenvoudig na te gaan dat de stralengang in 

de buurt van het brandpunt van de voorste lens er uitziet als een diabolo, zoals is 

geïllustreerd in figuur 2. 7 . 

...... ....... ....... 

z 

Figuur 2. 7. Oe stralengang rond het brandpunt van de voorste lens. 
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Door de cirkelsymmetrische opbouw van het systeem is de impulsresponsie ook 

cirkelsymmetrisch. We bekijken nu een axiale doorsnede (het r-z-vlak). De 

impulsresponsie kan dan drie-dimensionaal worder weergegeven, waarbij het 

grondvlak de axiale doorsnede vormt en verticaal de r·esponsie, behorende bij die 

plaats, is uitgezet. In figuur 2.8 zijn de impulsresponsies van de twee afzonderlijke 

systemen afgebeeld, zoals deze zijn berekend met de geometrische optica. Hierbij 

zijn de parameters gebruikt zoals die in het uiteindelijke ontwerp zijn toegepast. 

Merk op dat de schaal langs de optische as aanzienlijk verschilt van àe schaal langs 

de radiele as. In de punten rond de oorsprong is de impulsresponsie inderdaad 

uniform maar in de lobben neemt de responsie snel af. 

De afmetingen van het meetvolume kunnen we met de geometrische optica eenv·oudig 

uitdrukken in de parameters van het optische systeem (Mannens, 1985). De 

uitdrukkingen voor lengte en diameter van het meetvolume zijn 
2 

f, p 
1 = 2 ----------
meetvo]ume f

2
b + f,p 

(2.3.1) 

f, 
d -2--p 

meetvolume - f
2 

(2.3.~) 

De vorm van het meetvolume is te beschouwen ais opgebouwd uit twee kegels, met 

hoogte 1/2 en basis d, met basis tegen elkaar geplaatst. De inhoud kunnen we nu 

makkelijk uitdrukken in de systeemparameters, er· geldt 

(2.3.3) 
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Fig. 2.8. De impulsresponsie van de twee meetsystemen volgens de geometrische 

optica. 
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§ 2.4. IJe impulsresponsie volgens de Fourier optica 

De geometrische optica geeft mfot~matie over de vonn von het gevoelig'' gr,f.:;ed van 

de kijker en een idee var de afmetingen ervan. Oe tourieroptica levert meer· 

gedetaileerde informatie, omdat deze tireorie gebaseer·d is op het golfkarakter van het 

licht. Zo brengt deze theorie ook de buiging \lan het licht aat> de diafragm2':: i'l 

rekening. Mannens heeft aangetoond dat deze buigi'lg grote invloed heeft op de 

impulsresponsie en dus niet verwaarloosd mag worden. Het tJelangr-iJkste gevc:·lg v3r· 

buiging is dat een puntbron m de oorsprong niet als een punt maar· als een licht vlek 

wordt afgebeeld. 

In deze paragraaf worden in het kort enkele begrippen uit de fourieror:-tica 

behandeld en we maken hiervan gebruik om tot een uitdrukking voor het buigings

patroon in het vlak van de pinhole te komen. 

9 2.4.1 Begrippen in de Fourier optica 

Uitgebreide behandelingen van de golfoptica zijn te vinden in het standaardwerk van 

Goodman (1968) en verder in werken van Gaskill (1978) en Papoulis ( 1971). In deze 

paragraaf vatten we slechts de voor ons belangrijke en door ons gebruikte formules 

samen. 

In de golfoptica en diffractietheorie wordt een golfveld beschreven als een scalair 

fenomeen, dwz. alleen de scalaire amplitude van de transversale component van ofwel 

het magnetische ofwel het elektrische veld wordt beschouv.:d. Hierbij is dus de 

koppeling tussen de twee vectoren middels de Maxwell relaties niet aanwezig 

verondersteld. Deze handelswijze geeft alleen juiste resultaten op als 1) de openingen 

waaraan buiging optreedt groot zijn tov de golflengte van het licht en als 2) de 

beschouwingsafstand groot is tov de golflengte (Goodman). In onze toepassingen wordt 

hieraan voldaan. 

We gaan uit van monochromatische lichtgolven. Het golfveld in een punt (x,y,z) op 

tijdstip t kunnen we voorstellen door 

U ( x,y,z,t) =Re {u ( x,y,z) exp (-j27rut) } ( 2.4.1) 

met hierin de complexe amplitude u(x,y,z) en lichtfrequentie u. Omdat de tijd

afhankelijkheid bekend is is het voldoende om alleen de complexe amplitude te 

bekijken. Oe complexe amplitude functie u(x,y,z) bevat informatie over zowel de 

amplitude als over de fase van het golfveld. 



Als voorbeeld geven we de amplitude funktie van een sferische golf divergerend 

vanuit de oorsprong 

A 
u (x,y,z) =u (r) = ---- exp ( jkr) 

4rrr 

met A de amplitude in de oorsprong en het golfgetal k = 2rr /À. 

( 2.4.2) 

De complexe amplitude u(x,y,z) is gekoppeld aan de lichtintensiteit Iix,y,z) dmv 

2 

1 {x,y,z) =I u (x,y,z) I ( 2.4.3) 

De symmetrische opbouw van het systeem laat onze interesse vooral uitgaan naar 

de amplitudefunktie in vlakken loodrecht op de optische as ( vlakken z = constant ) . De 

amplitude van het golfveld in een vlak z. noemen we u. (x.,y.). 
1 1 1 1 

Een manier om het golfveld u. (x. ,y.) te karakterisen is met een Fouriergetransfor-
1 1 1 

meerde in het spatiele frequentie-domein, volgens 

ro 

F(u. (x,y)) =JJ u. (x,y) exp (-j2rr{f x+f y)) dxdy 
1 1 x y ( 2.4.4) 

-ro 

met de spatiele frequenties f x en fv in resp. x- en y-richting. Vanwege de 

cirkelsymmetrie werken we ook in cyliri'dercoordinaten. De Fourie:transformatie gaat 

dan over in de Hankeltransformatie 

ro 

H0 (u. (r)) =2rrJru. (r)J0 (2rrpr) dr (2.4.5) 
1 1 

0 

Een eigenschap van de Hankeltransformatie is dat de uitdrukking voor de inverse 
CC, I"\ 

transformatie gelijk is eeA-12.4.5). We noemen de Hankelgetransformeerde van u. (r) 
1 

in het volgende U. (p). In het spat iele frequentiedomein kunnen verschillende bereke-
1 

ningen aanzienlijk eenvoudiger opgelost worden. 

De voortplanting van het golfveld udxhyd naar het golfveld u2 (x2,y2) 

berekend met de Rayleigh-Sommerfeld diffractie formule (Goodman) 
) I . ·~I:-· 

u, (x
2
,y

2
) ~ fJ u,( x

1
,y

1
) --'=''.-- exp (j kR

12
) dx

1 
dy 

1 
-.. ,. 'c 

_
00 

j)\R12 
2 2 2 2 

kan worden 

( 2.4.6) 

met R 12=(x2-x1) +(yl-y2) +(zt-Zz) en z 12=z2-z1. We zien dat u2 beschouwd kan worden 

als een lineaire superpositie van divergerende bolvormige golven, ieder vanuit een 

punt x1,y1,z 1 en gewogen volgens lokatie. Dit is precies het uitgangspunt varr het 

Huygens-Fresnel principe, waarin ieder punt op een golffront de bron vormt van een 

secundaire bol vormige golf. 
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Uitdrukking (2.4.6) is in praktijk onhandelbaar. Men past daarom vaak de volgende 

benadering voor een bolvormige golf toe 
2 

Zt2 1 rl2 
-z- exp (jkR12) = -- exp {jk { Z12 +-}) (2.4.7) 
R12 Z12 2zl2 

met r12=r 1 -r~. Deze benadering mag toegepast worden inr:li~n 

(2.4.8) 

Uitdrukkingen (2.4. 7) en (2.4.8) staan bekend als resp. de Fresnelbenadering en de 

Fresnelconditie. In deze benaderen we de bolvormige golven door parabolische golven. 

In de Fresnelbenadering kunnen we voor de diffraktie formule (2.4.6) schrijven 
2 I 

exp (jkz12) JooJ { r12 } 
~ {x2,y2) = . Ut {x.,yl) exp jk -- dx1dY1 

JÀZ12 _ 
00 

2zl2 
(2.4.9) 

Onze schrijfwijze zullen we, analoog aan Gaskill, verkorten met behulp van de 

volgende notaties 

-1 

ail = ( Àzil) 

1 
8 .1 = - a .1 exp ( j k z . 1 ) 1 j 1 1 

2 

q (x,y,a) =q(r,a) = exp (j1rr a) 

Merkopdat laui=IBul en dat lq(r,a)l=1. 

Met deze afkortingen kunnen we uitdrukking (2.4. 9) ook schrijven als 

00 

~ (x2,y2) = J J udxttyd 812q (r12,a12) dx1 dy1 

-oo 

In (2.4.13b) betekenen** de tweedimensionale convolutie van u1 en q. 

(2.4.1 0) 

(2.4.11) 

(:2.4.12) 

(2.4.13a) 

(2.4.13b) 

Met de convolutie-stelling kunnen we de Hankel getransformeerde van golfveld u2 

schrijven als een product van de getransformeerde van u1 en de getransformeerde 

van de functie B12q (r12 ,a 12) (toegelicht in Appendix 8), met als resultaat 

-1 -1 

U2 (p) = Udp) 812 j a12 q (p,a12) (2.4.14) 

We zien dat de overdrachtfunktie H12 van vlak z1 naar z2 gegeven wordt door 

-1 -1 

H12= j812a12q* (p,al2) (2.4.15) 
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De transmissie van een golffr-ont door een diafragma 

van de door·laatfunctie t. (x,v), gedefinieerd door 
1 ' 

+ ~ 
_ui (x,y) J 

t.(x,y) ---
I 

ui (x,y) V 
+ 

drukken we uit door middel 

(2.4.16) 

met de amplitude functies u. er. u resp. aan invallende en uittredende zi ide van de 1 1 ,, 

opening. Hierbij verwaarlozen we de dikte van het d1afragma .. Als t. bekend is, 
1 

kunnen we het doorgelaten veld bereK.enen. 

Voor een lens kunnen we ook een transmissie functie afieiden. Wat betreft 

lenswerking nemen we aan dat een sferische golf omgezet wordt in een andere 

sferische golf. Ook hier verwaarlozen we de dikte van de lens en eventuele aberat i es. 

We beschouwen een parabolisch front dat op de voorkant van een lens met brandpunt

afstand f valt 

(2.4.17) 

met hierin een amplitude faktor A. Het golffront aan de achterzijde van de lens 

voldoet aan 

+ 
~ (r) =A t1 (r) q (r ,a32) (2.4.18) 

met de doorlaatfunctie t1 van de lens. Merk de orientatie van de parabolische golven 

in (2.4.18) op. 

De lenswerking kunnen we nu schrijven als 

+ * 
u2 (r) = ~ (r) t1 (r) q (r,af) (2.4.19) 

met 
-I 

ar= (,XJ) =al2-a32 (2.4.20) 

Bij de afleiding gingen we er van uit dat de bron en het beeldpunt op de optische as 

liggen. Indien dit niet het geval is, dan introduceert dit in uitdrukking (2. 4. 1 9) een 

extra fase-faktor. Omdat deze fase-faktor geen invloed heeft op de intensiteitverde

lingen gebruiken we voortaan uitdrukking (2.4.19). 
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§ 2.4.2 De amplitude functies voor het optische systeem 

In deze paragraaf zullen we de amplitude functies voor de verschillende relevante 

vlakken berekenen. Het doel is de bepaling van de impulsresponsie van het systeem. 

In de volgende afleiding gaan we uit van een ideale puntbron, met een vermogen 

van 1 W, in een punt (O,O,z) op de optische as. Vrmwege de veronderstelde 

plaatsinvariantie van het systeem is het berekend buigingspatroon van een punt op de 

as gelijk aan het buigingspatroon voor· ieder punt in hetzelfde vlak k·odrecht op de 

optische as, als rekening gehouden wordt met de verschuiving volgens de aft·eelàing. 

De amplitude aan de voorkant van de eerste lens wordt gegeven door 

(2.4.21) 

met 

(2.4.22) 

Als we veronderstellen dat de lens en het diafragma zich in hetzelfde vlak bevinden, 

dan volgt met (2.4.19) voor de amplitude aan de achterkant van vlak z2 

+ * 
u2(r2) =~(rz) td(rz) q (rz,ar

1
) (2.4.23) 

met 

(2.4.24) 

Aan de voorkant van de tweede lens geldt mbv (2.4.13b) 

+ 
U3 (r3) = ~ (r3) ** B23 q (rJ,azJ) (2.4.25) 

En aan de achterkant van de lens wordt de amplitude functie 

+ * 
UJ (r3) = UJ (r3) q (r3,af) (2.4.26) 

De doorlaatfunktie van de tweede lens nemen we gelijk aan 1, zodat diffraktie aan de 

tweede lens verwaarloosd wordt. 

Aan de voorkant van de pinhole wordt de amplitude functie gegeven door 

+ 
u4 (r 4 ) = u3 (r ,.) * * B3,. q (r ,.,a3,.) (2.4.27) 

En aan de achterkant van de pinhole geldt tenslotte 

+ 
u4 (r4 ) =u4 (r4 ) tp(r4 ) (2.4.28) 
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Bij àe uitwerking van het amplitude patroon ter plaatse van de pinhole merken we 

op dat de pinhole precies in het brandvlak van de tweede lens ligt, dus 1~4 = f::. 

Als eerste zijn we geïnteresseerd in de functie u~, de amplitude van het buigings

patroon aan de voorkant van de pinhoie. Dit amplitude patroon geeft ons informatie 

over de werking van het lenzen::::telsel. De pinhole dient slechts voor het selektief 

doorlaten van een gedeelte van de opvallende intensiteitsverdeling. 

De uitwerking van de amplitude u~ !S opgenomen in Appendix. C. Het resultaat is 

b 

= K 21f f q* (r,a) J0 (21rpr) r dr 

a 

met hierin een complexe faktor K met amplitude 

2 2 2 -1/2 

IK I= (41fz,2À f2 ) 

(2.4.29a) 

(2.4.29b) 

(2.4.30) 

De parameter hangt samen met de kromtestraal R van de golffronten direkt achter het 

diafragma, middels 

1 1 1 
a=----=-- (2.4.31) 

M1 ÀZI2 ÀR 

Voor z 1 ( < f 1 kunnen we a benaderen met 

(2.4.32) 

Uitdrukking (2.4.29) voor amplitude u4 stelt het Fresnelbuigingspatroon van het 

diafragma voor. De tweede lens werkt als een Fouriertransformator voor het 

amplitude patroon zoals dat geldt ter plaatse van het diafragma. 

Wanneer de puntbron zich niet op de optische as bevindt vinden we een buigings

patroon in vlak z 4 dat gecentreerd ligt rond het punt, waar de puntbron volgens de 

geometrische optica afgebeeld wordt in vlak z4• Dit punt M_ is 
L.4 

f2 f2 
M =(-x" -ytl 

z 4 z 12 Z12 
(2.4.33) 



Ç 2.4.3 Het buigingspatroon u~(r) 

In deze paragraaf worót het amF,iitude pa1n•.:'n u~(r) onderzocht ;Ü':' functie va:1 u er1 ,c. 

In het geval a=O verdwiJn1 de k·Nadratische fase term uit de uitdrukking l2.4.29b). 

Dit betekent dat op het diafrélg!"lla een vlakke golf valt, wat inhoudt dat de puntbrc·n 

zich in de oorsprong '"'an het systeem bevindt. Vve houden dan precies de uitdrukking 

over van het Fraunhofer buigingspatroon ·van hPt diafragma. Let wel: lens 2 legt een 

beeld in oneindig in het brandvlak : 4 • 

Voor a=O is de oplossing van [2.4.2%\ eenvoudig af te leiden 

b b a 
u~ (p,a=O) = 2rrK f ]0 (2rrpr) rdr=K { -Jd2rrpb)-- J1 (2rrpa)} 

a p p 
(2.4.34) 

We zien dat het buigingsp2troon van een ringvormig diafragma, met buitenradius b 

en binnenradius a, gevormd wordt door het verschil van twee cirkelvormige diafrag

ma's resp. met straal b en a. 

De amplitude in het centrum van de pinhole, dus als p=O, kunnen we ook eenvoudig 

berekenen als functie van a (dwz de bron beweegt langs de optische as). Er geldt 

b 

u~ (p=O,a) = 2rrK J exp (-j rr/ a) r dr (2.4. 35a' 

a 
2 2 2 2 

= exp (j2rry) 7f (b-a ) sine (rr{b -a } a /2) (2.4.35b} 

Hierin is y een fasehoek die de intensiteitverdeli'lg niet beinvloedt. 

Er wordt nu een uitdrukking afgeleid voor de algemene oplossing in het p-cx vlak. 

We gebruiken daarbij recurrente betrekkingen voor de Besselfuncties. We gaan uit van 

uitdrukking (2.4.29) voor de amplitude van het buigingspatroon in vlak z4 

b 

u.dp,a) =2rrK J exp(- jrr/a) J0 (2rrpr) rdr 

a 

Met de recurrente Bessel relatie 

(2.4.36) 

en met partiele integratie vinden we de volgende reeksontwikkeling voor u~(p,a) 

2 oo 1{b}n u~(p,a)=Kexp(-jrrb a) 2: (ja)n- - Jn(2rrpb) + 
n=i p 

2 oo 1{a}n -Kexp (-jrra a) 2: (ja) n- - Jn(2rrpa) 
n=i p 

(2.4.?>7) 
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In de limietgevallen waarin ofwel a-+0 ofwel p-+0 is uitdrukking (2.4.37) weer 

te herleiden tot de reeds gevonden oplossingen in resp (2.4.34) en (2.4.35). Ook hier· 

zien we dat het aplitude patroon gevormd wordt door een verschil van functies die 

samenhangen met de randen van het diafragma. 

De reeksen in (2.4.37) zijn altijd convergent als p(ab 1 omdat Jn(z) een begrensde 

functie is en de machtterm in dat geval kleiner is dan 1. Als p)ab dan ziJn de 

reeksen ook convergent maar bij numerieke benadering ervan kunnen instabiliteiten 

optreden. 

Opgemerkt wordt dat de reeksontwikkelingen in (2.4.37) ook uitgedrukt.kunnen 

worden als een combinatie van twee zogenaamde Lommel functies (Pet i au). Aangezien 

deze Lommel functies alleen numeriek berekend kunnen worden~ gaan we hier niet 

verder op in. 

Gebruik makend van een andere recurrente Bessel betrekking 

~ { Jn~z) } = _ Jn+~ (z) 

dz z z 
(2.4.38) 

kunnen we eveneens met partiele integratie een uitdrukking voor amplitude u~ vinden 

_ -1 2 m {jp}n r=b 
u. . .(p,a)=ja Kexp(-jrrar) 2: - Jn(2rrpr) (2.4.39) 

n=1 ar 
r=a 

Ook voor deze relatie geldt dat de limietgevallen a-+0 en p-+0 overeenkomen met 

de reeds gevonden oplossingen. 

Uitdrukking (2.4.39) is het best bruikbaar bij de berekening van het buigings

patroon indien p< I aa!, omdat in dat geval de machtterm kleiner is dan 1. 

In de boven genoemde gebieden kunnen we de oplossing nemen, die daar het snelst 

convergeert. Echter in het tussenliggende gebied, dus waar I aai <p<! abl, geldt voor 

beide oplossingen dat er een reeks snel convergeert en een reeks langzaam. 

p 

p = -ab p = ab 

p = -aa (2.4.37) (2.4.37) p = aa 

(2.4.39) (2.4.39) 

a 

Fig. 2. 9. Toepassingsgebied voor gevonden oplossingen van het buigingspatroon u~ (p, a) 



Beide oplossingen worden gevormd door het verschil van twee onafhankelijke 

amplitudepatronen gerepresenteerd door de twee reeksen in iedere uitdrukking. Het 

ligt nu voor de hand om in het gebied laal<p<lab! beide uitdrukkingen (2.4.37) en 

(2.4.39) te combineren om steeds voor elk afzonderlijk Airy-patroon die reeks in te 

kunnen vullen, die het snelst convergeert. Omdat beide amplitudepatronen onafhanke

lijk zijn kunnen de overeenkomstige reeksontwikkelingen alleen een constante ver

schillen ldie door het nemen van het verschil in de uiteindelijke oplossing verdwijnt\. 

Deze constante moet natuurlijk in rekening gebracht worden als we voor het ene 

patroon afhankelijk van radius b uitdrukking (2.4.39) gebruiken en voor het andere 

patroon samenhangend met radius a uitdrukking (2.4.37) gebruiken. De constante 

kunnen we vinden door een limietgeval te bekijken waar·in de invloed van een van de 

randen van het diafragma verdwijnt. Het eenvoudigst kan dit door· a-+0 te tnemen, 

zodat zowel (2.4.37) als (2.4.39) het Airy-patroon van een ronde opening met straal 

b moeten opleveren. Uitdrukking (2.4.39) gaat in de limiet over in 

_ -1 2 oo {jab}n 
lim u4 (p,a)=(ja) Kexp(-jrrab)2 - Jn(27rpb) 

a-+0 n=i p 
(2.4.40) 

en voor (2.4.39) vinden we de volgende limiet 
2 

_ -1 2 oo {jp}n -1 {jrrp} 
limu.,.(p,a)=ja Kexp(-j7rab)2- Jn(27rpb)-ja Kexp-- (2.4.41) 

a-+0 n=O ab a 

waarmee de contante, die nog afhang' van de variabelen p en rx, bepaald is. 

De oplossing voor de amplitude functie u~(p,a) als i aa! (p( i ab I kan nu samenge

steld worden met de twee convergente reeksen, rekening houdertd met bovengenoemde 

constante. Er volgt dan 

-1 l 2 oo { jp}n u.,.(p,a) =ja K exp(-jJrab ) 2 - Jn(27rpb) + 
n=O ab 

2 1 2 oo jaa n jrrp 
+exp(-jJraa ) 2 {-} Jn(27rpa) - exp {--} 

n=1 p a 
(2.4.42) 

Met de uitdrukkingen (2.4.37), (2.4.39) en (2.4.42) is het mogelijk de amplitude 

funktie u~(p,a) te berekenen. De uitwerking van het buigingspatroon kan echter alleen 

numeriek bepaald worden. 
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9 2.4.4. De impulsresponsie van het systeem 

Oe impulsresponsie P 6 wordt berekend door de intensiteit van het buigingspatroon 

in het vlak van de pinhole te integreren over het oppervlak van de pinhole als funktie 

van de plaats van de lichtbron 

a> a> 

P ó(x,y,z) = f f I u: (x.hy4) l
2
dx4 dy4 = J J I u~ (x4,y4) 1

2 

tp (r4) dx4 dy4 (2.4.44) 

-w -w 

Omdat de amplitude functie u~ numeriek berekend moet worden, moet. de integratie 

ook numeriek uitgevoerd worden. Er is een programma geschreven CJm de impuls

responsie met voorgaande theorie te berekenen. Een listing van het programma is 

opgenomen in Appendix 0. Oe resultaten st aan weergegeven in figuur 2. 1 0. 

Het is duidelijk dat de vorm van de impulsresponsies dezelfde vorm hebben als die 

berekend met de geometrische optica. De gevoeligheid in de lobben is afgenomen en 

scherpe gevoeligheid overgangen zijn 'uitgesmeerd' als gevolg van de buiging aan het 

diafragma. 

Oe afmetingen van het gevoelige gebied, waarbij we de grens op 30% van de 

maximale gevoeligheid leggen, zijn in vergelijking met de resultaten van de geome

trische optica zowel in axiale richting als in r·adiale richting toegenomen. 
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Fig. 2.1 0. De impulsresponsie van beide meetsystemen zoals deze zijn berekend met 

de Fourier optica. 
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§ 2.5. Conclusies theorie 

De diameter van bolvormige deeltjes kan bepaald worden uit strooilicht rnetjngen 

in twee hoeken. Bij een hoeken keuze van 3° en 6° is het meetbereik 1-4 jJ.rn. De 

ondergrens wordt bepaald door de weinig hoekafhankelijke lichtverstrooiing bij 1 jJm. 

De bovengrens hangt af van de breedte van de voorwaartse lob en de grootste observa

tie hoek. De verhouding van de twee intensiteiten is een niet monotoon stijgende 

functie van de deeltjesdiameter. Een oplossing voor het onderdrukken van het niet

unieke gebied in het meetbereik is het gebruik van wit licht. Een andere mogelijkheid 

is het betrekken van de absolute verstrooide lichtintensiteit in de kleinste hoek bij 

de selektie in het 'moeilijke' gebied. 

Het optisch systeem dat het verstrooide licht opvangt heeft een plaatsafhankelijke 

gevoeligheid. Deze gevoeligheid kunnen we uitdrukken mbv de impulsresponsie. De 

impulsresponsie is berekend mbv de geometrische optica en de Fourier optica. De 

laatste brengt ook de buiging aan het diafragma in rekening. Uitgaande van de para

meters van het uiteindelijke ontwerp, staan in tabel 2.1 de berekende afmetingen er 

relatieve gevoeligheden van beide systemen, zoals die met de verschillende theorieen 

berekend kunnen worden. 

Afmetingen volgens geom. optica - Axiaal 

-Radiaal 

Afmetingen volgens Four. optica - Axiaal 

-Radiaal 

--- ;v< (>:. ~"' ç) =<c: o_,o) 
Relatieve gevoeligheid - geom. optica 

- Fourier optica 

Systeem 1 

1 = 0,45 mm 

d = 30 Jlm 

1 = 0,75 mm 

d = 45 Jlm 

1 

0,8 

Systeem 2 

1 = 0,46 mm 

d = 60 Jlm 

1 = 0,75 mm 

d = 85 Jlm 

2 

2 

Tabel 2.1. De berekende afmetingen van het gevoelige gebied en de relatieve gevoelig

heid van beide systemen volgens de geometrische en de Fourier optica. 

Bij bovenstaande berekeningen zijn er verschillende aannames gemaakt, zoals het 

verwaarlozen van de dikte van lenzen en van lensfouten. Eventuele lensfouten kunnen 

het gedrag van het optische meetsysteem aanzienlijk beïnvloeden. 

Astigmatisme is een lensfout die veroorzaakt wordt door het niet geheel cirkel

symmetrisch zijn van de lens. Het effekt hiervan is dat de hoogte-breedte verhouding 

van het beeld verandert bij verschillende afstanden van de lens. Een eventuele scheef

stand van een van de lenzen heeft hetzelfde effect. Het resultaat tav de impulsres

ponsie is dat deze niet meer cirkelsymmetrisch is, maar een elliptisch vorm zal 

aannemen. De orientatie van de ellips slaat om bij het passeren van het brandvlak. 
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Hoofdstuk 3 : Het meetapparaat 

In dit hoofdstuk beschrijven we een meetapparaat da! de grootte van kleine deelt:es 

op basis van lichtverstrooiing kan bepalen. Zoals we in ~ 2.2 hebben gezien kan dit 

voor een zekere deeltjesgrootte-range door het str·ooilicht in twee hoeker. op te 

vangen. De verhouding van de opgevangen vermogens le•'ert dan informatie op over· de 

deeltjes groot te. 

Het is de bedoeling het mee1apparaat toe te passen in experimenten waarbiJ in een 

afgesloten ruimte (in ons geval is dat een schokbuis) nevels voork-:lmen. We \.:·./illen 

van deze nevels de druppelgrootte-verdeling gaan meten. Het is da::wvoor belangl-ijk 

dat het meetapparaat telkens maar naar het strouilicht vari een deeltje tegelijk kijkt. 

Wegens de hoge dichtheden van de mist betekent dit dat het meetvolurne van het 

apparaat zeer klein dient te zijn. 

§ 3. 1. De opbouw van het meetapparaat 

In ~ 2. 3 is een optisch systeem behandeld, waarmee het licht, dat doc·r een deelt.:'= 

in een bepaalde hoek verstrooid wordt, opgevangen kan worden. Om het ver'5tr·ooid"" 

licht in twee hoeken te bepalen, moeten er twee van dergelijke systemen concertrisch 

opgesteld worden, waarb1j beide naar hetzelfde strooipunt kijken. We merken op dat 

volgens de geometrische optica de t v.:ee meetvolumina niet gelijkvormig kumer :::ijn, 

daar de verhouding tussen lengte-3s C?n diamet_er gelijk is aan de arctangen~. ·/2n de 

strooi hoek. 

In praktijk kunnen we een apparaat, dat beide systemen combineert, eenvoudiger 

realiseren als de voorste lens voor de twee systemen dezelfde lens is. Het lich1 , dat 

in de buitenste hoek verstrooid is, wordt dan langs het opv;:mggedeelte voor het iir:'ht 

in de kleinste strooihoek geleid en daaracht[pas opgevangen. Doo: Mannens (1985) is 

een meetapparaat ontworpen dat op het bovengenoemde principe gebaseerd is. Bij dit 

ontwerp bevinden zich alle optische componenten binnen een buis. Een schematische 

afbeelding van het ontwerp is weergegeven in figuur 3.1. 

Het geheel stelt een soort kijker voor, die in het verlengde van de lichtbundei 

opgesteld wordt, zodat het voorwaarts verstrooide licht in een zekere ruimtehoek 

opgevangen wordt. Oireet achter de voorste lens bevindt zich het diafragrr,a P.Iet twee 

ringvormige gaten. Het licht, dat door de kleinste ring wordt doorgelaten, wordt door 

een tweede lensje geconvergeerd en via een spiegeltje op een pinhole geprojecteerd. 

Oireet achter de pinhole bevindt zich een fiber, die het lichtsignaal naar buiter 

geleidt. Op soortgelijke wijze wordt het licht dat door de buitenste ring van het 

diafragma en langs het binnenste systeem gaat, door een lens op een pinhole gepro

jekteerd en via een fiber naar buiten gebracht. 
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De spiegels verkleinen niet alleen de lengte van de buis, maar bieden tevens de 

mogelijkheid tot het aanbrengen van correctles, die eventueel nodig zijn ten gevc,lg;:: 

van de dikte van de lenzen en kleine symmetrie-afwijkingen van d10: componenten. lle 

spiegels hebben daartoe drie vrijheidsgraden gekregen, zodat de meetvolumina van 

beide systemen op elkaa: gelegd kunnen worden. 

Bij het kiezen van afmetingen in het ontwerp is er uitgegaan véln de volgende 

ontwerpcriteria, rekening houdend met de meetomstandigheden in de schokbuis. 

- Oe verwachte dichtheid van de nevel is van de orde 10 11-10 13 druppeltjes/m';· De 

dichtheid legt de grootte van het meetvolume vast. Als er maar een deeltje tegelijk 

in het meetvolume mag zitten betekent dit dat het meetvolume circa 10- 13
- 10- 11 m3 

groot moet zijn. 

De verwachte diameter van de druppeltjes was 1-10 Jlm. Het meetbereik van 

het apparaat wordt aan de bovenzijde bepaald door de grootste strooihoek. De 

helling van de verhoudingencurve hangt af van de verhouding van de strooihoeken. 

Voor deze verhouding is 1:2 gekozen, en daarmee wordt de radiusverhouding van de 

diafragma's ook een faktor 2. 

- De lengte-assen van beide meetvolumina zijn gelijk gekozen, omdat verwacht werd 

dat de meetvolumina dan makkelijker op elkaar te leggen zouden zijn. Omdat de 

strooihoekverhouding 2 is en de voorste lens voor beide systemen dezelfde is, houdt 

dit in (zie ook 9 2.3) dat de verhouding van de brandpuntsafstanden van de eerste en 

tweede lens 2:1 moet zijn. 

- De afstand tussen het strooipunt en de voorste lens moet minimaal 10 cm zijn. 

De diameter van de schokbuis is 1 S cm. 

- De buis moet zo compact mogelijk zijn en er dient zover mogelijk gebruik gemaakt 

worden van standaard materialen. 

In het oorspronkelijk ontwerp Zljn enkele WlJZlgmgen aangebracht, die deels 

voortvloeien uit meer recente gegevens omtrent de druppelgrootte van de mist en 

deels het gevolg zijn van noodzakelijke verbeteringen van het gedrag van de kijker. 

Uit transmissiemetingen uitgevoerd door Cleijne ( 1985) is gebleken dat de 

gemiddelde druppeldiameter van de orde 2 flm is. Omdat tijdens de experimenten de 

druppelgrootte nauwelijks boven 4 J-l.m komt, is het oorspronkelijke meetbereik te 

groot gekozen. Om de resolutie i~teressante gebied van 1-4 J-l.m te vergroten, 

hebben we de strooihoeken vergroot. Dit is bereikt door de brandpuntsafstand van de 

voorste lens te verkleinen. De radii van de diafragma's kunnen nauwelijks veranderd 

worden, omdat we gebonden zijn aan de afmetingen van de buis. Een gunstige neven

effect van de nieuwe voorste lens is dat de meetvolumina verkleind worden. 

De invloed van de buiging hangt af van de breedte van de diafragma's. Om het effect 

van buiging te minimaliseren, zijn de diafragma's zo groot mogelijk gemaakt als de 



bestaande constructie van de buis toeliet. De opneningshoek van beide stro.) i hoeken 

wordt hier·door ook vergroot. Dit heeft echter geen nadelige invloed, integer-idee! de 

gevoeligheid wordt groter en de het gedrag van de curve van verhoudmgen ( fig.:::.4 · 

verbetert iets. 

De grootte van de meetvolumina kan eventueel nog worden verkleind door kleinere 

pinholes te kiezen. Deze mogelijkheid is nog niet gebruikt omdat we allereerst het 

gedrag van het meetapparaat willen onderzoeken en de berekende meetvolumina v2n d~ 

goede grootte-or·de zijn, nl 1 o-::: m3
• Een andere mogelijkheid om het effectieve 

meetvolume te beperken is het verkleinen van de invallende lichtbundel. De waist kan 

overigens niet onbeperkt kleiner gemaakt worden omdat op een gegeven moment de 

openingshoek van de lichtbundel zo groot wordt, dat deze groter wordt dan de strooi

hoek. In dat geval overstraald de ongestoorde lichtbundel het strooilicht. 

Als lichtbron gebruiken we een He-Ne laser (golflengte = 632.8 nm) met een 

vermogen van 5 mW. Zoals we 9 2.2 hebben uitgelegd heeft het gebruik van wit licht 

voordelen ten opzichte van monochromatisch licht. Er is gezocht naar een wit

lichtbron die een vergelijkbaar lichtvermogen produceert in een bundel met dezelfde 

kwaliteiten als van een laser. De kwaliteit van de bundel kunnen we uitdrukken met 

behulp van het produkt van openingshoek en doorsnede ( waist ) van de bundel. Met 

de meest heldere continue witlicht-bron die we gevonden hebben, nl. een kwikboog

lamp, kunnen we slechts een verge~ijkbare bundel produceren met e;r1_ van ca een 

faktor 20x kleiner vermogen. Vanwege de vereiste lichthoeveelheid in een smalle 
'"\~~ -~--·'~-- - -- -
bundel met kleine openingshoek is dus gekozen voor· het gebruik van een lnser. 

In onderstaande tabel 3.1 staat een overzicht van de uiteindelijke maten van het 

meetapparaat. 

Lengte buis 500 mm 

Diameter buis 90 mm 

Brandpuntsafstand voorste lens 150 mm 230 mm) 

Straal kleine diafragma 8,3 ± 1,7 mm 8,7 ± 0,5 mm) 

Straal grote diafragma 17,7±1,7 mm (17,4±0,5 mm) 

Brandpuntsafstand eerste lens 500 mm 

Brandpuntsafstand tweede lens 250 mm 

Straal pinholes 50 Jlm 

Tabel 3.1 Uiteindelijke maten van het meetapparaat. Tussen haakjes staan de 

oorspronkelijke maten. 
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§ 3.2 Metingen aan het meetvolume 

UÛNadat het apparaat zorgvuldig is samengebouwd, wi ll en w~tische prestat ies van 

-Aet kijker controleren. Oe kwalite it van het apparaat kunnen we entdrukken met de 

impulsresponsies van de afzorJderlijke systemen. Bepal end :ijn de afmetingen varJ het 

meetvolume van ieder systeem afzmderl i jk en de mate wac:win beide meet volumina op 

elkaar liggen. 

Als de optische as nemen we het hart van de laser·bundel. Or=: buis van de ki j ker is 

voor plaatsing van alle componenten uitgelijnd ten opzichte van de laserbunde L Om 

dit mogelijk te maken is de gehele buis geplaatst op een plateau, dat aan voor- en 

achterzijde twee vrijheidsgraden loodrecht op de optische as heeft. 

De procedure waarmee we de meetvolumina op elkaar leggen bestaat uit twee 

stappen. Bij de eerste stap worden de meetvolumina grof op elkaar gelegd . Di t 

gebeurt door met een andere laser in de uitgangen van de fibers, die normaliter het 

licht uit het apparaat geleiden, te str alen . De stralengang in het apparaat wordt nu 

omgekeerd en we kunnen op deze manier de meetvolumina zichtbaar maken. Zie o'Jk 

onderstaande foto. 

Foto 1. De stralengang in de buurt van het meet vo 

door in de uittree-zijde van de fiber te stralen met een andere laser. 

De toppen van de kegels zijn duidelijk zichtbaar. We kunnen vervolgens met 

verplaatsen van de spiegels in het apparaat de twee lichtvlekjes op de optische as in 

het brandvlak van de voorste lens leggen. De nauwkeurigheid waarmee de meetvolu

mina op elkaar liggen is ca. 50 }Jm loodrecht op de optische as en ca . 0,3 mm langs 

de optische as. 

Om de meetvolumina nog beter op elkaar te kri jgen, plaatsen we in het brandpunt 

van de eerste lens een pinhole met diameter 3 JJm. Hel eerste buigingsmaximum 

van deze pinhole is zo br eed dat deze ook de buitenste opvang hoek omvat. De 
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afmetingen van de pinhole zijn ten opzichte van de meetvolumina zodanig dat we de 

pinhole kunnen we beschouwen als een puntbron. Een lensje met een brandruntsafstand 

30 mm ( de waist van de laserbundel is voor deze lens ca. 6 f.lm ) wordt gebruikt om 

een behoorlijke lichttransmissie te verkrijgen. Het door de kijker opgevangen licht 

wordt door de fibers naar buiten geleidt. Aan de uittree-zijde van de fibers plaatsen 

we fotomultipliers. De afgegeven stroom van de fotomultipliers is evenredig met het 

opvallende lichtsignaal. Een schema van de opstelling is afgebeeld irtfiguur 3.2. 

Polarlsata- Diafnlglll8 

Meetapparaat 

Plateau 

Fig.3.2. Overzicht opstelling bepaling ligging en afmetingen van de meetvolumina. 

De spiegels stellen we zo in dat de door de fotomultipliers opgeva'lgen lichtsignalen 

maximaal zijn. We nemen aan dat de maximale signalen overeenkomen met de centra 

van de meetvolumina. 

Oe ligging van de meetvolumina controler·en we door de pinhole te verplaatsen. De 

pinholehouder bevindt zich daarvoor in een traverseerinrichting. De pinhole kunnen 

we hiermee in de ruimte rond het brandpunt van de voorste lens in drie richtingen 

verplaatsen. De horizontale verplaatsingen gebeuren met schuiftafels, die versteld 

worden met micrometers. De hoogteinstelling vindt plaats met behulp van een excen

ter, verdraaid door een miçrometer. Hiermee gaat een hoogteverandering ook 

gepaard met een horizontale verplaatsing. Het concentrerende lensje is bevestigd aan 

de positioneer tafel, en traverseert dus met de pinhole mee. Met deze construktie 

kunnen we in radiele richting verplaatsingen tot ca 300 f.lm uitvoeren waarbij 

verandering van het door de pinhole doorgelaten lichtvermogen kleiner zijn dan 20 % 

van de maximale waarde. 

Oe pinhole wordt achtereenvolgens in een van traverseerrichtingen verschoven. 

Telkens is het beginpunt van de verplaatsingen de plaats waar systeem 1 een maxi

male lichthoeveelheid ontvangt. De kijker vangt het door de pinhole uitgestraalde 

licht op. De door beide systemen afgegeven lichtsignalen meten we met de fotomulti

pliers. De twee signalen, zullen na normering, de impulsresponsies van de systemen 

langs de coordinaat assen vormen. Oe relatieve meetsignalen zijn uitgezet in de 

figuren 3.3, 3.4 en 3.5. 
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Uit de figuren 3.3 en 3.4 blijkt dat de maxima van de meetvolumina in radiele 

richting ca. 1 S JJm van elkaar liggen. Volgens figuur 3.5 is de afstand tussen de 

maxima in z-richting minder dan 0,1 mm. 

Uit de figuren is tevens informatie te halen over de afmetingen van de meet.volu

mina. Zoals door de theorie uit hoofdstuk 2 voorspeld wordt, is de verhouding van de 

radiele afmetingen van de twee systemen ongeveer een faktor 2. We zien dat de 

lengte-assen inderdaad ongeveer even lang zi_~n. De absolute waarden van de afme

tingen radiaal ca 20% en a:<iaal ca een faktor 2 groter dan de theoretische waarden. 

Dat de gemeten gevoeligheden niet geheel symmetrisch zijn wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een niet isotrope uitstraling tan de pinhole. r·1 0 <· 

I ·, , (, <~ 
' ... /· C. I . 

De afmetingen en de vorm van de meetvolumina zijn nauwkeuriger onderzocht. De 

ruimte waar we de gevoeligheden van de kijker willen onderzoeken, zullen we uitbrei

den om ook de invloed van de lobben rond de meetvolumina te kunnen bepalen. De 

horizontale verplaatsingen worden daarbij zo groot dat de methode met een traver

seerbare pinhole met meebewegend lensje niet meer toegepast kan worden . In plaats 

van de pinhole te bewegen, gaa'l we de kijker verplaatsen. Met een stappenmotor kan 

de voorzijde van de kijker· in x-richting verschoven worden. De kijker draait dan om 

een punt aan de achterzijde. De horimntale positie van de voorzijde van de kijker 

wordt geregistreerd door een verplaatsingsopnemer. Oe verticale ver-plaatsing van 

pinhole ten opzichte van de kiJker geschiedt door de hoogte aar1 de voorkant van de 

kijker met een mieometer te varier·en. 

We gaan de gevoeligheid van elk systeem onderzoeken in vlakken loodrecht op de 

optische as. Voor een bepaalde z. wordt voor verschillende waarden van de hoogte y 

de x-coordinaat met de stappenmotor over een zekere afstand gevarieer-d. Het 

gemeten signaal wordt geregistreerd met behulp van een x-y scnrijver. Horizontaal 

zetten we de x-positie van de kijker uit verticaal het signaal van dP fotomultiplier·. 

De metingen van de verschillende hoogtes plaatsen we onder· elkaar. Resultaat is een 

x-y doorsnede van de impulsresponsie van het systeem. Deze doorsnedes zijn voor 

verschillende waarden van z bepaald. 

In de figur·en 3.6 en 3. 7 zijn enkele van deze doorsnedes weergegeven voor beide 

systemen. Doordat door de hoogte-instelling enigzins gekanteld wordt, zijn de lijnen 

ten opzichte van elkaar verschoven. De verticale r·echte lijn is een r·eferentie voor 

punten met dezelfde x-coordinaat. Rekening houdend rnet deze verschut vin6 ·:alt op 

dat de orientatie van het meetvolume van systeem 1 verandert als functie van de z

coordinaat. Dit verschijnsel lijkt op het effect van astigmatisme of coma. i-let zou 

ook veroorzaakt kunnen worden door een geringe scheefstand van een van de lenzen. 

Voor systeem 2 gebeurt dit niet. In de figuren kunnen we een ringvormige gebied 

met hog ere gevoeligheid terugvinden. De gevoeligheid op deze ring ver;?çhilt aanzien

lijk van de plaats. Een mogelijke oorzaak is de scheefstand van de pinhole. 
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Fig.3.6. Drie verticale doorsnedes loodrecht op de optische as var de gemeten 

impulsresponsie van systeem 1. 
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Fig. 3. 7. V ericale doorsnedes van de gemeten impulsresponsie van systeeJT! .2 voor 

verschillende plaatsen op de optische as. 



Ook is onderzocht hoe de gevoeligheid varieert in het horizontale vlak. Bij deze 

metingen wordt de hoogte vast gehouden en dl? z-coordinaat gevarieerd. Verplaatsingen 

langs de optische as worden uitgevoerd door de pinhole met lens te versehui v~=:n. We 

verkrijgen op deze manier· een horizontale door·snede vergelijkbaar met de hoogte

plaatjes van de berekende responsies. 

In figuur 3.8 is een van dergelijke metingen weer·gegeven. In deze figuur· voor· 

systeem 1 ·;all op dat slechts een van de Jobben du1delijk te herkennen is. [)i\ str:Tkt . , 

in ons vermoeden dat de pinhole het Jicht niet isotroop uitstraalt. Opgemerkt dient te 

worden dat de lijnen onderling verschoven zijn als gevolg van een geringe scheefstand 

(kleiner dan 2 graden) van de traverseertafel ten opzic~te van het horizontale vlak. 

Oe gemeten hoeken in deze figuur stemmen goed overeen met de strooihoeken. 

Metingen op andere hoogtes en voor het tweede systeem laten soortgelijke resultaten 

zien. 

----~--------------------
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Fig.3.8 Horizontale doorsnede van de gemeten impulsresponsie van systeem 1. 
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9 3.3 Samenvatting prestaties van het meetapparaat 

Aan een bestaand meetapparaat, gebaseerd op principes uit hoofdstuk 2, zijn 

enkele wijzigingen aangebracht. De strooihoeken zijn vergroot om de een betere 

scheiding te krijgen in het meetbereik van 1-4 fliT\. De diafragma's zijn verbreed om 

buigingseffecten tegen te gaan. 

Met een kleine pinhole als puntbron z1jn de irnpulsresponsie:: van beide syS!em<:'n 

door gemeten. Hiermee verkrijgen we informatie over de ligging van de meetvolu

mina ten opzichte van elkaar en over de vorm en de afmetingen van de afzonder·lijke 

meet volumes. 

Het blijkt dat na uitlijning van het apparaat de maxima van de meetvolumina 

nauwkeurig op elkaar gelegd zijn. De afstanden tussen de plaatsen waar de systemen 

de maximale responsie bereiken is in radiele richting ca. 1 S Jlm en in axiale richting 

ca. 0,1 mrn. 

De gemeten afmetingen van de meetvolumina staan vermeld in tabel 3.2. Oe 

gemeten diameters zijn ca 20 % groter dan berekend met de Fourier optica. De 

lengtes van de meetvolumina zijn ongeveer een faktor 2 groter dan berekend. De in 

tabel vermelde inhoud van de twee meetvolumina is berekend met vergelijking 

(2.3.3). 

De vorm van de meetvolumina is bepaald. De diabolo is '-erug •c •:in.dP' ,., de 

metingen. De pinhole blijkt echter het licht niet isotroor u1t te stralen. ~\var,~;L,'J':-Ve 

uitspraken kunnen we op basis van deze metingen niet doen. 

Diameter meetvolume x-richting 

y-richting 

Lengte meetvolume z-richting 

Berekende imoud meetvolumina 

Systeem 1 

ss ± 10 Jlm 

so ± 7 Jlm 

1,6 ± 0,3 mm 

(3 ± 1,S).10-12 m3 

Systeem 2 

110 ± 20 Jlm 

110 ± iS Jlm 

1,S±0,2mm 

(1 ± O,S).10- 11 m3 

Tabel 3.2 Gemeten afmetingen van de meetvolumina van de twee systemen. 
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Hoofdstuk 4: Het meetsysteem 

In dit hoofdstuk behandeler we het gehele meetsysteem, zoals deze is opgeoouw:i 

rond het optische meetapparaat. Het doel van het meetsysteem is het meten van de 

druppeldiameter-verdeling van een nevel. 

We willen met het meetsysteem uiteindelijk mist, die zich in een schokbu1s 

bevindt, gaa'l onderzoeken. De druppeltjes bewegen h1er-in met_ een zekere snelheid. 

Omdat het meetvolume klein is, zullen de gemé:ten strooilichtsignalen een ?.eer· korte 

duur hebben. Daarom moeten we bij het samenstellen van het meetsysteem eisen 

stellen aan de verwerkingssnelheid van de verschillende componenten. 

Zoals we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien, is de gevoeligheid van de 

kijker plaatsafhankelijk. De verhouding van de gemeten str·ooilichtintensiteiten voor 

een zekere deeltjesgrootte zal dus geen eenduidige waarde zijn. We verwachten dat 

het frequentie-spektrum van de gemeten verhoudingen van een homogene verdeling van 

monodisperse deeltjes een vorm heeft die uniek is voor die deeltjesgrootte. Dit 

spektrum noemen we het apparaatprofiel van de kijker voor de desbetreffende deel

tjesgrootte. De apparaatprofielen zijn afhankelijk van de afmetingen en de vorm van 

de meetvolumina, van de deeltjesgrootte en van de br-ekingsindex van het medium 

waar het deeltjes zich in bevinden. 

Zowel de werking van het meetsysteem als het apparaatprofiel van de kijker zijn 

in een ijkopstelling onderzocht met polystyreen bolietjes als ijkdeelt jes. De polys1 v

reen bolletjes zijn opgelost in ethanol. 

Ç 4.1 De samenstelJing van het meetsysteem 

Het meetsysteem heeft als basis de uitgelijnde opstelli'lg van laser en optisch 

meetapparaat, zoals die gebruikt is om de impulsresponsies van de kijker te bepalen 

(zie hoofdstuk 3), uitgebreid met een piekhoogtedetektor, een geheugen skoop en een 

microcomputer. Een schema van het meetsysteem wordt gegeven in figuur 4.1. 

In de laser·bundel bevinden zich een polarisator, waarmee de intensiteit van h.3t 

licht verkleind kan worden, en een diafragma dat de hogere modi van de laserbundel 

wegfilterd. Een lens convergeert het laserlicht. De waist van de bunde~ ligt in het 

meetvolume van de kijker. Deeltjes die door de lichtbundel bewegen verstrooiien het 

licht. De kijker vangt het verstrooide licht van de deeltjes in het meetvolume op. 

De twee optische systemen geven de lichtsignalen via de fibers af. De fiber·s geleider, 

de lichtsignalen naar twee fotomultipliers, waar ze omgezet worden in elektnsche 

signalen. 

Een piekhoogtedetektor bepaalt van deze pulsvormige signalen de pubhoogte. Indien 

de signalen samenvallen geeft de detektor· een schrijfpuls af. De schrijfpuls vor;nt. 



het commando voor een digitale geheugen skoop om de twee piekhoogtes in het 

geheugen op te slaan. Het geheugen van de skoop heeft per kanaal 2048 plaatsen. Fc:r 

meting kunnen er dus maximaal 2048 deeltjes bemonsterd worden. 

Het geheugen van de skoop kan met een microcomputer uitgelezen worden. Drê 

computer dient zowel voor opslag van de gemeten data op diskette als voor de 

verwerking van de meetgegevens tot Pen deeltjesgrootte-ver-deling. 

Polarisator Diafragma 

La se I ( ~·· / . · .. - Meetapparaat r ·.·· ·. --
~ FMP1 j lf FMP2 

I i 
Lens Mist-deeltjes 

r- Piekhoogte-detektor 

Mieroe omputer 

D '----- Geheugen skoop 
externe lijdbasis 

E:JE:j Interf ace-bus 

Fig. 4.1. Een schema van de meetopstelling voor de bepaling van deeltjesgrootte

verdelingen in een nevel. 

Zoals reeds vermeld moeten er eisen aan de snelheid van de de signaal verwer·kende 

apparaten gesteld worden. De fotomultipliers moeten de snelste pulsen nog goed 

omzetten en de piekhoogte-detektor moet van de snelste signalen . nog de piekhoogte 
~~-~ ( 

kunnen bepalen. De vereiste verwerkingssnelheid wordt bepaald.~~ de snelheid en 

dichtheid van de deeltjes. We verwachten dat na de expansie de deeltjessnelheid in 

de schokbuis niet groter is dan 10 m/s (Cleijne, 1985). Omdat de d1ameter van het 

kleinste meetvolume circa 50 f.lm bedraagt, volgt uit de maximale snelheid dat de 

minimale pulsbreedte van het gemeten signaal ongeveer 5 f.l.S is. 

De druppeldichtheid, de afmetingen van de meetvolumes en de snelheid van de 

oplossing bepalen de tijd tussen twee pulsen. 

De verschillende componenten van het meetsysteem worden in het volgende nader 

beschouwd. 
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De laser 

De toegepaste laser is een 5 mW HeNe-laser·, fabricaat "Spektra Physics, model 

120A". Het licht is lineair gepolariseerd en heeft een golflengte van /\=632. 3 nr~:. 

De diameter van de laserbundel is 2w0=0,8 mm. De. lens focusseert de laserbundel 

ter plaatse van het meetvolume van de kijker. In appendix G geven we aan hoe we de 

waist van de bundel kunneTJ berekenen op grond van bovenstaande gegevens. Een lens 

met f= 100 mm op afstand z=SO cm van de laser zal ter plaatse van de waist produ

ceren van d=2w0~120 jJm. 

De fotomultipliers 

De fotomultipliers zetten een lichtsignaal om in een elektrische signaal. De 

gebruikte fotomultipliers zijn van "EMI, type 96588". De anodestroom wordt gemeten 

over een 1 OkQ weerstand. De ruis, vooral de donker-pieken, onderdrukken we door 

parallel aan de weerstand een capaciteit van 100 pF te zetten. De totale RC-tijd 

wordt hiermee circa 1 ,5 f1S. Pulsen met pulsbreedtes groter dan 5 flS worde:-1 

onbelemmerd doorgelaten. 

De Piekhoogte-detektor 

Met de piekhoogte-detektor bepalen we de pulshoogtes van de door de fotomulti

pliers afgegeven signalen. De detektor is ontwikkeld in het elektronisch atelier van de 

vakgroep. 

In figuur 4.2 is een blokschema van de piekhoogte-detektor weergegeven. 

K anaa 1 

Versterker 1 Pulshoogte-delektor 
Piekmogt<" I 

1 
start reset 

Ingang I 
Trigger 1 

Vertragings SchriJfpuls 
- - - - - - - - - - -

schakeling 

Ingang 2 
Trigger 2 

start reset 

P iekmogte 2 

Versterker 2 Pulshoogte-delektor 
2 

Kanaal 2 

Fig. 4.2. Blokschema van de piekhoogte-detektor. Deze bepaalt de pulshoogte van de 

twee kanalen pulsen en signaleert of twee pulsen bij elkaar horen. 



We kunnen de detektor in drie blokken verdelen. Twee identieke blokken bestaan elk 

uit een triggerschakeling, een versterker en een pulshoogtedetektor·. De tngger· is ir· 

feite een comperator, waarvan de uitgang aangeeft of het ingangssignaal zich wel of 

niet boven een instelbare drempelspanning bevindt. Het afgegeven signaal start zowel 

de pulshoogtedetektor als een vertragingsschakeling. De pulshoogtedetektor· gaat het 

versterkte ingangssignaal volgen en houdt de maximale waarde vast. De vertraging

schakeling vormt het derde blok. 

In de vertragingschakeling wordt bekeken of twee pulsen 'samenvallen'. Het crite

rium voor het samenvallen vormt een instelbaar tijdinterval waarbinnen de pulser< 

boven de het triggerni veau moeten uitkomen. Al::. de twee pulsen samenvallen e'! de 

pulsduur van beide pulsen is niet groter dan de ingestelde vertragingstijd, dan wordt 

een schrijfpuls gegenereerd. Vervolgens ontvangen de pulshoogtedetektoren eer\ reset

signaal, waarmee de piekhoogte-detektor klaar is voor de volgende pulsen. 

Als er echter maar op één kanaal een puls binnenkomt, dan start ook maar één 

pulshoogtedetektor. Na de ingestelde tijd volgt een reset van de detektor zonder dat 

er een schrijfpuls afgegeven wordt. 

In het geval er wel twee pulsen binnenkomen, maar dat deze langer duren dar. de 

vertragingstijd, wordt na het verstrijken van deze tijd wel een schrijfpuls opgewekt 

en de detektoren worden terug op nul gezet. In deze situat.ie worden echter· gedurende 

de pulsdwr meerdere schrijfcycli afgewerkt waarb~j niet alle weggeschreve:, sig

nalen de maxima van de ingangspulsen hoeven te bevatten. Het is daarom belangriJk 

de vertragingstijd niet te kort te kiezen. De minimale vertragingstijd hangt dus af 

van de minimale snelheid van de deelt.jes. 

Als de vertragingstijd groter wordt dan de tijd tussen twee pulsen, kan de piek

hoogtedetektor de piekhoogtes van twee pulsen wegschrijven die niet afkomstig zi.Jn 

van hetzelfde deeltje. De opgeslagen gegevens geven dan valse informatie. De vertra

gingstijd mag daarom ook niet te lang gekozen worden. De maximale tijdsvertraging 

wordt begrensd door de minimale herhalingsfreguentie van de pulsen. 

De traagheid van de piekhoogte detektor wordt bepaald door de pulshoogte-detek

toren. Deze bestaan uit een speciaal voor deze toepassingen ontworpen ie. De 

maximale stijgtijd van dit ie is afhankelijk van externe componenten. Ir1 de S'lelste 

configuratie bedraagt de stijgtijd hiervan 0,5'v'/ f1S. Voor pulsen met de minimale 

pulsduur van 5f1s betekent dit dat de de pulshoogte niet groter· dan 1 ,25\/ mag zijn. 

De schrijfcyclus vergt ca. 2f1s. De snelheid van de piekhoogte detektor hangt dus 

mede af van de piekhoogtes. 

De digitale geheugenskoop 

De gebruikte skoop is van "INTRON Instruments, type DSCJ 2002'. Deze 2-kanaals 

skoop heeft digitaal een maximale sampling-frekwentie van 2 Mf-iz. De minimale 

tijd nodig om een piekhoogte weg te schrijven is dus 0,5ps. De res'Jlutie van het 
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digitale signaal is 8 bits met een nauwkeurigheid van 0,.5 bit. Per kanaal zi in er 

2048 geheugenplaatsen. Met een externe tijdbasis kunnen we achter<"errvoig•=TJs de 

aparte geheugenplaatsen vullen. De pulsen op deze tijdbasis hoeven niet period1el< \c 

zijn. In deze toepassing gebruiken we het apparaat, waarb1j het schrijfsi~naal van de 

piekhoogte-delektor de eYterne t1jdbasis vormt. Deskoop heeft een IEEE-inter-facebus, 

waardoor deze e~>:tern bestuurd kan worden. 

De microcomputer 

De gebruikte computer· is een standaard "IBM FC". Met deze computer lezen we de 

de piekhoogtes die opgeslagen zijn in de geheugenskoop. De data worden bewaard op 

diskette. De verwerking van de gemeten piekhoogtes via piekhoogte-verhoudingen tot 

deeltjesgrootte-verdelingen gebeurt ook met de computer. De mogelijkheden van het 

verwerkingsprogramma worden uitvoeriger· beschouwd in de volgende paragraaf. 

~ 4.2 Verwerking van de meting 

Er is een programma geschreven dat zowel de uit lezing van de geheugen skoop 

verzorgt als de berekeningen aan de piekhoogtes uitvoert om tot een deeltjesgrootte

verdeling te komen. Het programma is geheel interaktief opgezet. 

Het verwerkingsprogramma kunnen we verdelen in verschillende blokken, nl. 

1. De uitlezing vandeskoop en de opslag van gemeten data op diskette. 

2. De presentatie van de gemeten piekhoogtes. 

3. De berekening van de piekhoogte-verhoudingen en presentaties ervan. 

4. De berekening van de deeltjesgr·ootte-verdeling. 

Verder bevat het programma routines die de invoer van diskette en de uitvoer naar 

printer en beeldscherm besturen. We gaan nu uitvoeriger in op de 4 blokken. 

De uitlezing van de skoop 

Oe koppeling tussen computer en geheugen skoop is tot stand gebracht met een 

zogenaamde IEEE-interface bus. Via deze bus verstuurt de computer commando's en 

worden de meetgegevens van de skoop getransporteert. De computer is daarvoor 

voorzien van een uitbreidingskaart, nl "Tecmar, PC-Mate IEEE interface". 

De meetgegevens worden bij het uit lezen meteen per kanaal in een aparte data-fiie 

opgeslagen. Een extra file bevat de instelparameters van de app~ratuur tijdens de 

meting. ~ 

De piekhoogtes 

De opslag van de piekhoogtes in de geheugen skoop geschiedt ten opzichte van een 

instelbaar nulniveau, dat verschilt van het nulniveau van de meetsignalen. De opgesla

gen piekhoogtes zijn daarom behept met een offset-waarde die per meting kan 



44 

verschillen. Tijdens de meting worden daarom enkele geheugenplaatsen gevuld met 

een absoluut nulsignaaL De piekhoogtes worden bij de verwerking berekend ten 

opzichte van het absolute nulni veau. 

De piekhoogtes kunnen uitgezet worde'l in een frekwentie histogram, waarin \veer

gegeven wordt hoevaak de ver-schillende piekhoogtes zijn voorgekomen. De presentatie 

kan in histogram- of grafiekvorm. 

De piekhoogte-verhoudingen 

De verhoudingen van de piekhoogtes berekenen we in het derde grote blok. Daarbij 

worden die meetpunten niet meegeteld waarvan een van de piekhoogtes zich onder het 

trigger-niveau bevindt of gelijk is aan de bovengrens van het signaalbereik. Het 

verloop van de piekhoogte-verhoudingen gedurende de meting kaTl bekeken worden. De 

verhoudingen kunnen gepresenteerd worden in een frekwentie histogram. Dit laatste 

soort diagram noemen we in het volgende het piekhoogte verhouding spektrum. 

De deeltjesgrootte verdeling 

De piekverhouding-spektra hangen af van de deeltjesgrootte en de vorm van de 

meetvolumina. Gelet op de vorm van de meetvolumina (hoofdstuk 2) zullen de spektra 

een maximum bezitten. Het maximum wordt bepaald door de deeltJesdiameter. 

Voor de deeltjesgrootte's, waarvoor· de verhoudingen in het meetbereik orJgeveer 

gelijk zijn, hopen we dat door de kleine verschillen in effectieve meetvolumina de 

spektra toch iets in vorm varieren. 

Bij het ber-ekenen van een deeltjesgrootte-verdeling gaan ·v.'e er van uit dat iedere 

deeltjesdiéimeter een specifiek apparaatprofiel heeft. Omdat de deeltjes niet tegelijk 

gemeten worden, zal een spektrum van een mengsel van deeltjes een superpositie 

zijn van apparaatprofielen, gewogen volgens concentratie. Als de verschillende 

apparaatprofielen bekend zijn, moet het mogelijk zijn om van een mengsel de deel

tjesgrootte-verdeling te berekenen. De gebruikte inversie methode wordt nader toege

licht in Appendix H. 



45 

Ç 4.3. lJkmetingen aan polystyreenbolletjes 

In deze paragraaf beschri j vel' we hoe enkele apparaat profielen van dEé kijker· 

gemeten zijn met ijkdeeltjes. Er is onderzocht hoe de bepaalde piekhoogte-verhou
o._ 

dingspektra afhangen van de instellingen van de apperatuur. De belangrijkste parame-

ters zijn hierbij de triggemiveau's en vertragingstÓcl van de piekhoogte-detektor. 

Als ijkdeeltjes zijn monodisperse polystyr·een bolletjes gebru1kt. Er is gemeten 

met 5 verschillende diameter-s, nl. 0,6)Jm; 1,5)Jm; 2,9S)Jm; 4,5;Jm en 5,6f.!m. De 

deeltjes zijn opgelost in ethanol. De oplossing stroomt door een cuvet, die in het 

meetgebied van de kijker is geplaatst. 

9 4.3.1. De doorstroom opstelling 

Een overzicht van de doorstroom-opstelling is weergegeven in figuur 4.3. 

A 

B 

Fig. 4.3. Overzicht van de doorstroomopstelling met het cuvet. 

De oplossing stroomt van fles A door de cuvet naar· opvangfles B. De cuvet wordt 

zodanig geplaatst dat de meetvolumina precies onder de opening van de instroom-tuit 

liggen. De diameter van de tuit is ca. 3 mm, deze is dus groter dan de lengte van de 

meetvolumina en we verwachten dat de geobserveerde deeltjes een uniforme snelheid 

hebben. 

De lengte van het cuvet is 5 cm. De instroom-tuit is op ca. 1,5 cm van het venster· 

aan de kijker-zijde geplaatst. Het aan de vensters verstrooide licht, afkomstig van 

de doorgaande laserbundel, zal door de kijker niet opgevangen worden. 

De inhoud van fles .A is 0,5 1 en de doorstroomtijd van dit volume is ca 3 minuten. 

Omdat de enige drijvende kracht de hydrostatische druk vormt, is de stroomsnelheid 



niet constant. De stroomsnelheid neemt af van 0,4 rn/s tot 0,25 rn/s na 3 minu1"er1, 

zie ook figwr 4.4. 
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Fig. 4.4. Uitstroomsnelheid ir1 de tuit als funktie van de tijd. 

Het voordeel van de toegepaste opstelling is dat voor het schoonmaken van het cuvet. 

en verwisselen van de oplossingen het cuvet niet verplaatst hoeft te worden. Na 

verplaatsing zou het cuvet nog maar moeilijk op de oorspronkelijke plaats terug 

gezet kunnen worden. Scheefstand van de vensters veroorzaakt ee~. verschuiving va'l 

waist en meetvolumina loodrecht op de optischP as. Opnieuw positio'leren van de lens 

kan dan niet verhinderen dat de vorm van het effectieve meet volume ver-ander·t. 

Aanvankelijk is gebruik gemaakt van een rondpompsysteem met eer1 slangenp0mp. 

Een voordeel van een dergelijk systeem is dat de stroomsnelheid nagenoeg constant 

is en dat er slechts een klein volume van de oplossing rond stroomt (ca. 30 ml). 

Tijdens de ijkmetingen bleek echter dat de gebruikte slangen (een van siliconen

rubber en een van 'marprene') gruisdeeltjes afgaven. Oe slangen werkter1 als deel

tjesgenerator. Zelfs na lange tijd spoelen bleek de concentratie van de verontreini

gingen al snel uit te stijgen boven de dichtheid van de ijkdeeltjes. Alle ijkmetingen 

zijn daarom uitgevoerd met de eenvoudige en goed schoon te maken opstelling uit 

figwr 4.3. 

§ 4.3.2. De poJystyreen bolJetjes in ethanoJ 

Oe gebruikte polystyrene bolletjes zijn van "Oow Chemica!". Oe door de fabricant 

opgegeven diameter en standaarddeviatie zijn vergeleken met SEM elektronenmicro

scoop opnamen en met metingen van een Malvern, type 26000 deeltjesgrootte

meetapparaat. Oe resultaten zijn samengevat in tabel 4.1. 
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Opgave fabrikant El ektronenmi erascoop Malvern 2600D 

diameter s.d. diameter s.d diameter s.d. 

0,6 0,01 0,63 0,05 0,77 0,32 

1,5 0,08 1,84 0,21 1,60 0,37 

2,95 0,1 3,59 0,34 3,38 0,65 

4,5 0,04 5,39 0,46 4,51 1,5 

Tabel 4.1 Vergelijking van de diameter·s en standaard deviaties van de polystyreen 

bolletjes volgens opgave fabrikant en zoals gemeten met een elektronen

microscoop en met een Malvem 2600D. 

De diameter van de deelt jes volgens opgave van 5,6 }Jm zijn niet gecontroleerd, 

omdat de deeltjes buiten het meetbereik van de kijker zouden vallen. Tijdens de 

ijkmetingen bleek deze aanname onjuist. 

De elektronenmicroscoop opnamen zijn met de hand verwerkt. Er zijn voor iedere 

deeltjesgrootte aselekt ca. 70 diameters opgemeten. 

In tabel 4.1 zien we dat de diameters volgens metingen met de elektronenmicro

scoop ca. 20 % groter zijn dan de opgegeven diameters ( uitzondering voor d=0,6 

}Jm). De standaard deviaties zijn beduidend groter dan volgens opgave. De resultaten 

van het Malvern apparaat, dat op basis van lichtverstrooiing werkt, liggen tussen de 

opgegeven en gefotografeerde waarden in. De standaarddeviaties worden bij dit 

apparaat vooral veroor·zaakt door de meetonnauwkeurigheid in dit meetgebied. 

Gezien de spreiding in diameters zijn de ijkdeeltjes niet monodispers. 

De stabiliteit van de bolletjes is zodanig dat na verloop van tijd de bolletjes 

groeien. De gebruikte bolletjes waren al ca. 2 jaar oud. Dat de diameters 

toegenomen zijn sinds de aanschaf is zeer waar'Schijnlijk. 

,-----

De bolletjes zijn opgelost in ethanol, omdat de polystyrene deeltjes in water 

klonteren. De brekingsindex van polystyreen is m =1,59 en van ethanol m =1,36. De p e 
brekingsindex van de deeltjes ten opzichte van het omringende medium is 1,17. Deze 

is niet gelijk aan de verhouding voor water en lucht zijnde 1 ,33. 

Het gebruik van een vloeistof als omringend medium van de deeltjes heeft nog 

andere gevolgen. Door de hogere brekingsindex verandert de golflengte. In ethanol 

wordt de golflengte van het laserlicht 465 nm. Ook treedt er breking op aan de rand 

van het cuvet bij de overgang van ethanol naar lucht. De strooihoeken veranderen in 

de ethanol van 6,7c en 3,2° naar 4,9° en 2,4°. 

De hoekafhankelijke strooilicht-intensiteiten voor deze situatie zijn verschillend 

ten opzichte van waterdruppeltjes in lucht. Het verloop van de verhoudingen kromme 

verandert ook. De theoretische intensiteit-verhouding kromme voor polystyrene 

deeltjes in ethanol is afgebeeld in figuur 4.5. 
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Fig 4.5. Het theoretische verloop van de verhouding van verstrooide lichtintensiteiten 

in de hoeken 4,9° en 2,3° voor polystyrene deeltjes in ethanol. 

Als gevolg van de breking IJv'C•rdt de lengte van het meetvolume een faktor 1,36 

langer. Oe diameter van het meetvolume verandert niet. Door de breking verschuift 

het meetvolume weg van de voorste lens. De waist van de laserbundel verschuift ook. 

De verplaatsing is gecompenseerd door de lens te verplaatsen. 

Er zijn van alle deeltjes oplossingen aangemaakt met dichtheden in de orde van 

10 10 deeltjes/m 3• De dichtheid is berekend uit opgave van massafraktie polystyreen 

in de oorspronkelijke fabrieksoplossing. 

De gebruikte ethanol is gefilterd met kunstof filters van "Schleier&Schull",type 

5488 met een porie-diameter van 0,45 J-im. Vreemde deeltjes met diameters in het 

meetbereik van de kijker hopen we zo te vermijden. 

~ 4.3.3. Metingen en resultaten 

Alvorens de ijkmeting te kunnen uitvoeren zijn de diverse parameters ingesteld. 

De polarisator is zo ingesteld dat de maximale signalen nog in het lineaire werkge

bied van de fotomultipliers liggen. De triggerniveau's van de piekhoogte-detektor· 

werden ongeveer op 10% van de maximale pulshoogtes ingesteld. Voor de vertragings

tijd is een zodanige tijd gekozen dat de problemen genoemd in 9 4.1 niet optreden. 

Bij dichtheden van ca, 10 10 deeltjes/m 3 en een deeltjessnelheid van circa 0,3 m/s 

blijkt een vertragingstijd van 0,3 ms goed te voldoen. 
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Bij deze instellingen zijn de di verse oplossingen gemeten. De tijd om het geheugen 

van de skoop te vullen was zodanig (in orde 5-30 sec) dat tijdens één d,:Jorstror,ing 

meerdere metingen gedaan konden worden. Er· zijn aan eenzelfde oplossi'lg dan ook 

verschillende metingen uitgevoer-d, biJ verschillende verlichtingsniveau':.:: en gevoelig

heden van de geheugen-skoop. 

We presenteren nu enkele met ing"''l met verschiliende deeltjesdiarneters. De 

piekhoogteverhoudingspektra, gemeten bij een ::eker· lichtniveau en bij gel!JkP 

gevoeligheid-instelling vandeskoop \Vorden weergegeven in figuur 4.é. 

In de figuur is horizontaal de verhouding en verticaal het aantal malen dat de 
k a~AJ--. 

ver·houdingen in het betreffende inter·val voorkemen uitgezet. De breedte van de 

verhoudingintervallen is zo klein mogelijk gekozen zonder· dat er nadelige invloeden 

van discretisatie merkbaar zijn. De ve:-·houdingen schaal is logaritmisch, omdat rle 

kleine verhoudingen veel informati.e 
1
bevatten. Voor duidelijkheid z1jn in figuur 4.6 

6,:J'.-::;. 

alleen de toppen van de histogr·ammen met eikaar verbonden. 

Oe deeltjes van 0,6 1-'m konden niet waargenomen worden, zelfs niet bij ma:<imak 

lichtintensiteit en zeer lage triggerni veau's. Oe ondergrens van het meetbereik van 

de kijker wordt dus mede bepaald door de absolute verstrooide lichtintensiteiten. 

In figuur 4.6 zien we dat de ma:<ima van de spektra afhangen van de deelt jesgroot

te. De ligging van deze maxima kunnen we vergelijken met dP door de theorie voor-

spelde lichtverhoudingen (zie figuur 4 .5). Een overzicht is opgenomen in tabel 4.2. 

• C.-''' - y' " 

Verhoudingen __,. , ~ '• ,I 

Diameter 

~ ;o ,,,~ ~1: / I ( . 

Theorie Gemeten " ... , , 

1,5 pm 

2,95 pm 

4,5 pm 

5,6 pm 

opgegeven diameter gemeten diameter w "
0

/ .,~ '

1 

)/y:f> 

0,48±0,02 ( 1) ""y 0,52±0,04 (1,0±0,1) ! 0,36±0,10 (1,0±0,3) 

1,0 ±0,1 )2,1)~ 1 -r1,2 ±0,2 (2,3±0,4) 0,66±0,14 (1,8±0,4) 

1,4 ±0,2 (3,6)~b 10 ±5 {19 ±10)'~' 0,9 ±0,2 (2,5±0,6) 

10 ±1 (21)"'1 2,3 ±0,6 (6,4±1,7) 
,~ 

r.' 
,I ' (I)' 

• 
Tabel 4.2. Vergelijking van gemeten piekhoogte-verhoudingen en theoretische waarden 

berekend voor zowel de opgegeven als de gemeten diameters. Tussen 

tussen haakjes staan de relatieve waarden tov 1,5 1-'rn vermeld. 

Bij de theoretische verhoudingen is rekening gehouden met de onderlinge g'2voelig

heden van de twee optische systemen van de kijker volgens de Fourieroptica. We zien 

dat de gemeten verhoudingen voor alle deeltjes kleiner zijn dan de berekende. Een 

oorzaak kan zijn dat de gevoeligheden van de twee optische systemen lager zijn dan 

de berekende gevoeligheden. Een lagere gevoeligheid is bijvoorbeeld mogelijk door 

sterkere buiging aan het diafragma of door verstrooiing aan de lenzen of spiegels. 

-\ r r •> 
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Fig. 4.6. Oe piekhoogte-verhouding spektra voor deeltjes van 1,5,1Jm, 2,95,JJm, 

4,5,1Jm en 5,6,JJm. De metingen zijn uitgevoerd bij eenzelfde lichtniveau 

en gevoeligheidinstelling van de geheugen skoop. Oe parameters voor de 4 

metingen zijn: het aantal verwerkte meetpunten N, de meettijd t, de 

deeltjessnelheid v, de deeltjesdichtheid d. Van de histogrammen zijn 

alleen de toppen met elkaar verbonden. Het histogram is verdeeld in 4û 

intervallen. 



Als we het verschil in gevoeligheden tussen theorie en experiment buit"en beschou

wing laten, blijkt uit de relatieve verhoudingen in tabel 4.2 dat de gemeten verhou

dingen als functie van de diameter minder snel toenemen in ver·geliJking met de 

berekende waarden. Een oorzaak kan zijn dat het signaal bereik van de verwerkings

elektronica zodanig begrensd is dat de zeer grote piekhoogteverhoudingen niet op 

kunnen treden. Verder neemt de invloed van de deeltjesgrootte-spreiding toe bij 

grotere verhoudingen. 

Het effectieve meetvolume. 

Het effectieve meetvolume wordt bepaald door de impulsresponsies van de kijker, 

van de triggerniveau's van de piekhoogte-detektor·, van intensiteit van de laserbundel 

en van de deeltjes-grootte. De impulsresponsies zijn reeds in hoofdstuk 3 bespr·oken. 

De invloeden van de andere parameters worden nu behandeld. 

De triggerniveaus bepalen de laagste piekhoogtes die gemeten worden. Het trigger

niveau van ieder kanaal heeft een specifiek effect op het verloop van de piekverhouding 

spektra. Signaalhoogtes van systeem 1 vormen de teller van het piekhoogte-quotient. 

Bijvoorbeeld door het verhogen van het triggerniveau van kanaal 1 zal de minimum

waarde van de teller toenemen. Het aantal kleine verhoudingen neemt daardoor af. 

Het verhoudingen-spektrum lijkt naar rechts te verschuiven. Het triggerniveau van 

kanaal 2 beïnvloedt de grote verhoudingen in het spektrum. De invloeden van de 

triggerniveau's op de spektra zijn nagagaan in metingen aan sterk verontreinigde 

ethanol. Het spektrum hiervan is zeer breed, zodat de invloeden van de t_riggerni veaus 

dan goed waarneembaar zijn. Enkele metinger1 zijn weergegeven in figuur 4. 7. 

200~-----------r------------r------------r-----------. 

0 ······. ~-·· ············· ----__ .../ 

0,2 0,5 

I 
I 

I 

··· ..... · 

)'' 

1,1 
Piekt-oogte-verhouding 

I 

':...-.. $.< 

1', 
I ' 

I ' ' 
I " 

2,6 6,0 

- Tl c 2S mV 

T2 c 25 mV 

N = I 8~8 

--· Tl = 600 mV 

T2 = 25 mV 

N = 1790 

··· ·· Tl = 600 mV 

T2 = 300 mV 

N c lóï3 

Fig. 4. 7. Het effect van de triggerni veau's van de piekhoogte-delektor op het piekhoog

te-verhoudingsspektrum van sterk verontreinigde ethanol. De t riggerni veau's 

van de kanalen 1 en 2 noteren we als resp. T 1 en T2. 
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Fig. 4.8. De invloed van de intensiteit van de laserbundel op de ligging van de 

maxima in de spektra voor deeltjes van 1 ,Sflm. De verhouding van de 

lichtintensiteiten (')75°"/"60°") is 0,34. / ro:,' 
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Het verlagen van de intensiteit van de laserbundel heeft op de spektra een::elfde 

effect als het gelijktijdig verhogen van de beide triggerniveau's. Bij de kleinste en 

bij de grootste deeltjeS is zelfs een vers,:huiving van de maxima waargenomen, zie 

figuur 4.8. Voor lagere verlichtingsniveau's wordt het effectieve meetvolume voor 

alle deeltjes kleiner. 

Het effectieve meetvolume is afhankelijk van de deeltjesgrootte. Gr·ote deeltjes 

met grote verstrooide lichtintensiteiten die aan de rand van het meetvolume bewegen 

leveren leveren signalen op die kleine deeltjes slechts in het midden bereiken. 

De invloed van de deeltjes-grootte op het meetvolume kunnen we onderzoeken aan de 

hand van de meettijden. De meettijd is het tijdsinterval dat er 2048 pulsjes 

opgeslagen worden. Stel dat tijdens de metingen bij dezelfde lichtni veau's voor alle 

oplossingen de deeltjesdichtheid gelijk is en dat de deeltjessnelheid ook dezelfde is, 

dan is de meettijd een maat voor de gevoeligheid van de kijker·. Een kortere meettijd 

betekent dat de kijker gevoeliger is voor die deeltjes-grootte. 

We veronderstellen dat de meettijd omgekeerd evenredig is met de dichtheid van 

de deeltjes in oplossing en ook omgekeerd evenredig met de snelheid van de deeltjes. 

Om de verschillende metingen met elkaar te kunnen vergelijken introduceren we een 

gevoeligheidsfaktor G = ( t d v )- 1, met hierin de meettijd t, deeltjesdichtheid den 

de snelheid v van de bolletjes. Gezien de dimensie van G kunnen we 13 ook als 

wer·kzame doorsnede van het meetvolume behorende bij een deeltjes-grootte beschou

wen. In figuur 4.9 is Gvoorde diverse deeltjes uitgezet als functie van de lichtin

tensiteit. De verschillende grootheden zijn geschaald weergegeven. 
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Fig 4.9. De relatieve gevoeiigheidsfaktor· C=-:itdvr 1 vo0r verschillende deeltJes ais 

functie van de relatieve 1 icht intensiteit. 

Uit figuur 4. 9 blijkt dat de gevoeligheid voor de verschillende deeltjesgr·ootte 

sterk afhangt van de int.:::nsiteit vEin rle la~.er·bundel. Merk or dat ais we C als functie 

van de triggerniveau's van de piekhr)ogtedetektor uit zoudPn zetten bij gelijkblijvende 

lichtintensiteit de figuur dezelfde is. De ondergrens van het meetbereik var, de kijker 

is afhankelijk van het lichtniveau en de triggerniveau's. 

De bovenzijde van het meetbereik hangt af van de verstroolingsfunct ies van de 

deeltjes. In praktijk kunner. we de maximale intensiteiten-verhouding van ca 100 

niet bereiken. De signaal-ruisverhouding van de fotomultipliers en de maximale 

signaalhoogtes die de verwerkingselektronica kan verwerken zijn in deze de beper

kende faktor. In praktijk zullen de maximale diameters van polystyreen-bolletjes die 

nog gemeten kunnen worden gelijk zijn aan S,S-6 J.lm (zie ook figuur 4.5). 

Bij de introductie van de faktor G veronderstelden we een relatie tussen meettijd 

en dichtheid. In praktijk is geverifieerd dat bij een verdubbeling van de deeltjes

dichtheid de meettijd halveerde. Dit verband is slechts geldig als de kans dat er 

meerdere deeltjes in het meetvolume zitten klein is ten opzichte van de kans op een 

deeltje in het meet volume. Zie ook appendix F. 

De grootste dichtheid tijdens de ijkmetingen was 4.10 10 deeltjes/m 3 voor deeltJeS 

van 1 ,Sflm. Bij dichtheden groter dan 3.10 12 deeltjes/m 3 konden we geen metingen 

meer uitvoeren wegens de te hoge herhalingsfrequentie van de pulsen en door meer

voudige verstrooiing. Meervoudige verstrooiing wil zeggen dat het verstrooide licht 

nogmaals verstrooid wordt aan andere deeltjes voordat het licht opgevangen wordt 

door de kijker. Er worden dan ook deeltjes buiten het meetvolume gemeten. De 

maximale dichtheid waarbij het meetsysteem nog werkt is ca. 10 1
: deeltjes/m 3

• 
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Oe gevoeligheid van de skoop bepaald de nauwkeurigheid waarmee een signaal 

gedigitaliseerd wor·dt. Als de opgeslagen piekhoogtes klein zijn in vergelijking tct de 

maximale signaalhoogte, dan gebeurt de analoog/digitaal omzetting :11et ee1: gr::>1 e 

relatieve fout. In een dergelijk geval zullen de teller en noemer van de piekhoogte 

verhouding discrete waarden aannemen, waarbij de stapgrootte van de verhouding in 

het spektrum groter wordt dan de intervalgrootte van het histogram. In het spektrum 

treder• dan zogenaamde dierelisatie-pieken op. In figuur 4.10 is een voorbeeld var, dit 

verschijnsel weergegeven. In praktijk betekent dit dat de gevoeligheid van de geheu

gen skoop zo hoog mogPlijk moet zijn. 
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Fig. 4. 10. Het optreden van discretisatie-pieken in het verhoudingen-spektrum als 

gevolg van te kleine gevoeligheid instelling van de geheugen skoop. 

Er is onderzocht of de metingen gecorrigeerd moeten worden voor eventuele 

verontreiniging van de ethanol. Er is een meting gedaan aan ethanol, die zoals alle 

gebruikte ethanol gezuiverd was. De meettijd was hierbij ca 50:< langer (ca 360 

sec) dan bij de metingen aan de ijkoplossingen. De invloed van verontreinigingen 

kunnen we dan ook verwaarlozen. 



9 4.4. Metingen aan mengsels van deeltjes 

Er is nagagaan of we met het meetsysteem een deeltjesgrootte-ver·deling kunnen 

bepalen. Er zijn daartoe metingen aan mengsels van verschillende deeltjes uitge

voerd. De concentraties van de ver'Schillende deelt jes zijn bekend. De metingen zijn 

analoog aan de ijkmetingen uitgevoerd. 

Er zijn twee mengsels aangemaakt. DaarbiJ is r·ekening gehouderJ met de relatieve 

ongevoeligheid van het systeem voor kleinere deeltje~. De samenstelling van de twee 

mengsels is: 

Mengsel A: 85% 1,5J..im en 15% 4,5fJm. Totale dichtheid= 2.10 10 deeltjes/m 3
• 

Mengsel 8: 65% 1,5fJm, 20% 2,9SJJm en 15% 4,5J..if'l. Dichtheid= 2.10 10 d/m 3
• 

Bij het terugrekenen van de gemeten spektra naar de samenstelling van de 

mengsels moeten we de apparaatprofielen voor de diverse deeltjes kennen. We nemen 

de afzonderlijke spektra van de ijkdeeltjes als de apparaatprofielen. 

We kiezen de intervalgrootte van de apparaatprofielen zodanig, dat de gemeten piek 

van de maxima van de afzondelijke spektra in een apart interval past. Dit kan, omdat 

de verschillende pieken ongeveer dezelfde breedte hebben en ze gescheiden van elkaar· 

liggen. Op grond van de piekbreedte en de grootte van het meetber·eik is gekozen om 

de spektra te verdelen in 7 intervallen. 

De inversie-procedure gaat uit van een symmetrische matrix. In ons geval moet de 

matrix dus een dimensie van 7:,7 hebben. Dit houdt in dat er· 7 verschillende appa

raatprofielen bekend moeten zijn. Er ontbreken dus nog 3 profielen. Deze profielen 

zijn verkregen door inter- en extrapolatie van de r·eeds bekende spektra. 

We hebben gezien dat het meetsysteem met voor elke diameter even gevoelig is. De 

kolommen van de matrix zijn hiervoor gecorrigeerd met de specifieke gevoeligh~den. 

De correctie is uitgevoerd met de bepaalde gevoeligheidsfaktoren (zie q 4.3). 

De metingen aan de mengsels zijn uitgevoerd bij verschillende lichtniveau's. Er is 

echter maar een situatie uitgewerkt. Let wel voor ieder lichtniveau of instelling van 

triggerniveau's is een andere inversiematrix noodzakelijk. De gemeten spektra van 

beide mengsels voor de uitgewerkte situatie staan weergegei-!i figuur 4.11. De 

berekende deeltjes-verdeling staan in figuur 4.12. 
'rJ ~ 

We zien dat de inversie een redelijke schatting geeft van de we,~kelijke samenstel

ling van de mengsels. De toegepaste reken-methode laat echter ook neg at leve concen

traties toe. Door de matrix verder te verfijnen zal deze fout geminimaliseerd kunner' 

worden. Verder zijn de berekende concentraties van de deeltjes van 2,9SjJm duide

lijk te hoog, terwijl de concentraties van de 4,SJ..im-deeltjes te laag ziJn. De 

concentratie van de 1,5 J..lm deeltjes komt goed overeen met de werkelijke concen

tratie. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat de spektra van de 2,95J..im er: 
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de 4,5J.lm beide breed zijn en vlak naast elkaar liggen. B1j gebruik van betere ijk

oplossingen zouden de pieken waarschijnlijk smalier· zijn waar·door de spe~tr-r1 

elkaar minder 0vedappen. Verdeï ZiJn de ondeïlinge gev0eligheder1 niet n:JU\Vk•-=-urig 

bekend. Oe resultaten van de de;::ltjesgr•)otte-verdelingen zijn nog eerJs samengevat ir' 

tabel 4.3. 
200~--------~--------~----------~--------~ 

- ~9:'! A ( 8.':1% 1,5fim, I 5% 4,5pm) 

No 1701 
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N :.· 174:1 

1,1 6,0 
Piekt-oog te-ver+ou:li ng 

Fig 4.11. De gemeten spektra van de twee gebruikte mengsels van deeltjes. 
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Fig.4.12. De berekende deeltjesgrootte-veldeling van de twee mengsels. 

Mengsel A Mengsel B 

Diameter berekend werkelijk berekend werkelijk 

1 Jlffi -9,3% 0% -5,0% 0% 

1,5 Jlffi 89,4% 85±5% 68,7% 65±5% 

2,95J1m 12,2% 0% 27,5% 20±5% 

4,5 Jlffi 8,7% 15±5% 9,7% 15±5% 

5 Jlffi -0,6% 0% -0,7% 0% 

5,6 Jlffi -0,4% 0% -0,2% 0% 

6 Jlffi 0,0% 0% 0,0% 0% 

Tabel 4.3. Vergeljking van de berekende en werkelijke deeltjesgrootte-verdelü'lg,en. 



9 4.5 Overzicht prestsoties meetsysteem in de ijkopstelling 

Rond het ortisch meetarraraat is een meetsysteem opgebouwd, dat dP cpgc'\l':l~Jge;-; 

signalen verwerkt. Naast de kijker bevat het systeem twee fotomuitipiier:::, een 

piekhoogte-detektor, een geileugen skoor en een microcomputer·. 

Het meetsysteem dient toegepast te kunnen worden bij schokbuis-experimenten. Er 

wordt daarbij een nevel gecreerd, waarvan de druppelgrootte bepaald d1ent te wor·der1. 

Oe deeltJeS bewegen met zeker·e snelheid door· de buis. Er 1s daarom speciaie 

aandacht besteed aan de verwerkingssnelheid van de diverse componenten van net 

meetsysteem. Met het bestaande systeem moeten deeltjes met snelhedt:>n tot 10 m/s 

gemeten kunnen worden. 

Oe werking van het meetsysteem is nagagaan met polystyreen bolletjes opgelost in 

ethanol. Het gebruik van een vloeistof als omr-ingend medium voor de deelt jes heef• 

consequenties voor de lichtverstrooiing aan de deeltjes en voor de ligging en de vorm 
..9-----

van d meetvolumina. 

Oe oplossing stroomt dour een cuvet. De deeltjessnelheden zijn circa 0,35 m/s. 

Het blijkt dat de diverse instelparameters van de meetapperatuur afhangt van de 

grootte, de dichtheid en de snelheid van de deeltjes. 

Voor vier verschillende deeltjesgroottes zijn de apparaatpr·ofielen bepaald. Deze 

apparaatprofielen zijn duidelijk verschillend. De apparaatprofielen hangen niet alleer 

af van de deeltjesgrootte maar ook van de triggerniveau's van de piekhoogte-detektor 

en de intensiteit van de laser·bundel. 

Het gevoeligheid van het meetsysteem neemt toe met de deeltjesgrootte. Het 

meetbereik van het meetsysteem ligt tussen 1flm en ca. 5,6 flm voor polystyreen 

bolletjes in ethanol. De maximale deeltjesdichtheid, die nog verwerkt kan worden, is 

ongeveer 10 11 deeltjes/m 3
• 

Het is mogelijk om van een mengsel met deeltjes van verschillende diameters de 

deeltjesgrootte-verdeling te bepalen. Oe nauwkeurigheden waarmee de frakties 

bepaald kunnen worden zijn circa 10 %. De resolutie in diameters varieert daarbij 

van 1 ,Sflm voor de kleine deeltjes tot O,Sflm voor de grootste deeltjes. 

Als de apparaatprofielen beter bepaald kunnen worden voor meerdere deeltjes kan 

de resolutie en de nauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd worden. 



Hoofdstuk 5 Toepassing meetsysteem aan de schokbuis 

zich in eer· schoki:)'Jis bevindt, te onóc::rzoeken. In dit f1oofd:::uk besc+njven \Ve eer: 

poging ·Jrr1 het svsteem toe te passen flij ee'l schokbuise>:pcr-iment. 

Cle ui' gevJerd•:: schokbuis,ex.perime'lt e'l bes' a Tl ui~ ilet adiabatisch lat en ,::;-;f-'3'1deru: 

van een ver:"adigd g::js-w"JtPn!:om;-; Mengsei. Do:w r:J,:o eYpélrlsie nemen druk en tempe:T3-

tuur af, het rPengsel r·élakt r"-'Erve-r·:<.:~digd en e: 1 r·e~Ccrit rr:nde,~'ll iF: van ·.'3'-::r·r:Ja•-tp ·Jp. 

Er ontstaat mist. 

In het volgende besc-hrijven \Ve de schJkbui~:-·Jpstdiing, de afregelmg van het 

deeltjesgroette-meetsysteem en -?nkele rnetir,gen. 

De schokbuis is een 12m lange bws, ;net docr'::.nede 1 Ox 1 Ocm. De d1chte buis is 

aan een uiteinde afgesloten met een kunstof vlies. Het vlies vormt de scheiding 

tussen de schokbuis en een vacuumvat. Met een verwarmirJgsdraad kan het vlies 

doorgebrand worden. 

In de buis zijn enkel<:: d•Jo:zonvensters a.:=mgeb:acht, zodat optis,:he meettechr+Ar:r. 

toegepast kunnen worden. Na(lst het deeltjesgrootte-meetsysteem bevindt zich een 

opstelling om de lichttransmissie do0r· de buis te meten. Uit de gemeter e/tlnctie 

kan de gemiddelde druppelgroot te bepaald '>Jor·der, (Cleijne, 198 51. 

Verder zijn er op enkele plaatsen i'l de buis druk-opnemers gepi;Jatst, De .. :J:uksig 

nalen worden ondermeer als tr-igger gebruikt voor· de r·egistrat ie-apper·atuur·. 

In de opstelling wordt een gloeidraad getwwkt, waa:mee door· verhitting aeros.:ller 

worden gevormd. Deze aerosolen dienen als condensatiekern.=:n. Door rlirldel van een 

rondpompleiding kunnen het gas-dampmengsel en r:le aeros.olen worder gemengd. 

Een schema van de schokbuis-opstelling staat in figuur 5.1. 

00 
i Vlies 

Rorxipompleiding 

Fig.S.1. Schema van de schokbuis-opstelling. 



Na het verplaatsen van het meetsysteem naar, de sc-hoknu:sor::--t-=lling !'loet ~~P.t 

systeerr. opnieuw afgeregeld worrlen. Er m0et geccrnpenseer·à v,'t)rder! '/Oor d·" di~'e 

van de venster-s en door het tnmsport kunner Jas~r lë'n k2jkET ver·c;ch:::c,-,:or' :1 w, ,,~

opzichte van elkaar. De afregeling geschiedt door· h'?t verpia::~ts•:>n Vélr: cl':' fc·cusser·éóruk 

lens (f=1 (i cm). Er kan alleer1 afgeregc.:id worden i'lis er ,,er·stl~OolJerde de-::;t Jf':S 1n i-J,::t 

meetvolume :::itterJ. Ws hebber1 hier·v,::oor wat_t:-rdr'IJi'':}tjes get-ruikt, rit"' ?.f!--:c-,.,.1~: 1~· 

zijn van een vemevelingsap;:·ar·élé.lt !2c>'~ch.1 C;8t~!. ['c r,e·~·:i wc·rdt ir. dP n?t;~:.;;.!E:-:d .·a· 

het meetpunt in de sch)kbuis geleieL ~.Ie· ienc: is ?0r:ian~g g•:?p·="'"i' ;,)re-"rd dat ,.:i-= 2:g-::g"

ven signalen v;m de fotO'TiLÜt ipliers ma/in;3c:l Zl,Jr~. De pc·sit c~: v2n ei~· !en~ ié:r:gs .Je- =
as is met een nauwkeurigheid van 3 mm ingec_:tel:::l. 

Na het afregelen is er a.:m de nevel ee:: ·:ie~"lt,'ec:;g;"Jotr':'-n·~I":H'Ig u' tg'' ;oerd. m 

figuur 5.2 is i-Jet gernete·1 ["ieki--o•gte-verh•uding s~·ehtrïJPJ weergegeven. :.,;;• cie vcw~'; 

van het spektrum kunnen we a!leicie'! da1 dP spr<"iding !r: r.lJameter· van de re-.·"id~ëe> 

tjes groot is. 

Om de dee1t jesgro0tte-ver·deling varJ OP nPve! te i)!::rek"'r'lfr: moet een a:::ç r.v 

waterdeeltjes aangepaste inversiernatt'i> gE:-i::Jr·uikt ·N,~rder:. Uitgr-Jélnde van de wtt?rc:! 

teilenverhouding krommes voor· v....·aterdr·rJrT·I?lt _;es in lucht \figuur :2.-s) en vo:w r=·l ,:
styreen bolletjes in ethanoi tflguur ·L~J kunnen we de matrix, bepéiald uit rir: ijk:r~e

tingen. omwerken. Bij de é-ddus .;er·kregen matr-ix gaan we e; van L;it dat v·cc·r dr• 

overee'1komstigP deeltjes de apparaatpr-cfieler: dcelfriP ,;crn- r:eb:'t':'tî er1 cie onrlerlirgt" 

gevoeligheden ver·gelijkbaar· =iJr:. 

(; ~ meetvolumina 
I ----:;; 

In werkelijkheiri zijn de Jfrnet ingen 

het 

profielen kan verschille:r. Je aprana1r'roflel-::n voor· w:::ic-Tdeelt,:t=-:o in iuc~t 

slechts door ijking verkregen worden. 

Het resultaat van de druppelgr·ootte berekenirJg is \.\.'eergegeven in figuur· S.3. De 

waarden geven slechts een eerste indruk van de verdei ing. Cegevens ·,;;1r; l_ r2mer· 

(1983) laten zien dat de gemiddelde deeltjesgr·ootte, zoals die ber·ekend Ls. ::J2r•ne~ne

lijk is voor het gebruikte type vernevelingssproeier. 

200,---------~----------~--------~--------~ 
Waternevel 

0~--------~~------~~--------~--------~ 0,12 0,27 0,60 1,34 3,0 
Pieklxlogte-vertnJ:ii"€ 

Fig Het gemeten verhouding-spektrum van een waternevel. 
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Fig. 5.3. De eer:.:.tr-: scf-Jauing var. diê: d:uppelgrootte-ver-dellng van de waterneJel die 

gebruikt is voor het afr·egelen. 

Het e~<periment 

Met de pompen 1 er ! wr_,r·den dE:- bui:: met rondpompleidmg en het V3C'JU:-nvat 

leeggepompt tot een druk ·v·an ± .:.::::- Pa. De buio:: \1/0rdt ve:volgen5 gevuij me: 

waterdamp en lucht. Lucht bevat reeris vele stofdeeltjes. zodat er rn2ar· weinig 

andere condensatie-kernen toege·.;oegd ho,:::ven tp \·Jr;rdc·n. De d!·~htheid var1 1"'/ent'Je}.-:c 

kernen wordt gemeten met een ze-genaamde condensé:!tleken·'"'n-teller van ''Ci'Jr-ciner' 

(Verheijen, 1 986). 

Na het doorbranden van het vlies gaélt in de schokbuis e•=n ex~·2nsiego~f l0pen. In het 

geexpandeerde gasmengsc::l daalt de tempera\ U Jr. Dc..or heterogene condenc:.at ie treedt 

mistvorming op. 

Tijdens de expansie r·egistr·er·er we de druk, de lichttransmissie en de s.ignal"èn van 

de twee fotomultipliers met behulp van transient.rekorders ("l::;ould,biomC:Jlion en 

"Difa"). Oe transientrekorders worden getriggerd door een dr·uksig'1aal. Het meetsys

teem wordt niet apart getriggerd, omd?.t data opsbg pas start al:: er deelty's aan

wezig zijn. 

E: zijn twee metingen uitgevoerd. Voor de eerste meting \va:: dF. dichtheid v::r he~_ 

aantal condensatiekernen circa 10 11 deelt jes/m:;. Het transmissie-signaal en het 

signaal van een van de fotomultipliers zijn weergegeven in resp. figuur 5.4 r::n 5.5. 

In de laserbundei van de transmissie opstelling is een sluiter geplaatst.. Deze w::rdt 

even voordat de mistvorming begint geopend, waardoor in figuur 5.4 een spr·ong van 

het transmissie-signaal van 0% naar 100% te zien is. Na circa 5ms neer,>t de 

transmissie af door de groei van de druppeltjes. Na enigP tijd l!Jkt het t:ansmis:;.i;:>

sig'laal een constante waarde aan te nemen (~ 55%). 



In figuur 5.5 is een omgekeerd verloop zi~htbaar bij het opgtëcl:O'lger~ strc·C·llicht 

door fotomultiplier· 1. Let wel de signaien van de fotomuit ipii,::.r zijr negatief. Als 

de deeltjesgr·oei begint, wordt steeds meer lirht in een vocr-.v3a:·'9~ str·ooihc·fk 

opgevangen. In de figuur zijn de afzonder·liJke pulsvormige signalen niet z;chtbaar·. 

Dit kan veroorzaakt \vürden cloor--:lat er· meerrlt-!Y .Je(:·lt jr~s in het rneetvoium~; zi:trcrl er: 

door· een te hoge snelheid vari de der>l!Je~. l)it betekent dat het meetvolurne -,;oor deze 

toepassing te groot is of dat de fntomultiplier· dc:or de ex:tr:o capélciteit te traag ;::ijn 

geworden. 

Opmerkelijk is dat als het transmissJe signaal nauweliJks verandert, dwz. :Je 

totale hoeveelverstrooilicht blijft constant, het strooilicht in een zekere hoek 

toeneemt. Een verklaring kan zijn dat de cieel 1 jes blijven groeien, waardoor de het 

strooilicht in een k)eine voorwaartse hoek toeneem+, en dat de deeltjesdichtheid 

f () c : i. ( ( ,--r' cWI. e-- ')Cl . ..._ I - -. I I " ~ a neemt. Of cY{_Qo< ·.: ' <:· J ~ - :> :_/'-"V~ '),-;_' .- r. + .•- -::'-

Het meetsysteem werkte niet omdat door· de hoge deeltjesdichtheid geen afzonder

lijke pulsen gedetekteerd konrlen wor·den. 

100%~ 
I 

Tijd 

20 ms 

Fig. 5.4. Het transmissie-signaal bij een meting aan een expansie. De dichtheid van 

de conrlensatie-kernen was circa 10 11 deeltjes/rn 3
• 

OV 

' 
O,BV~ 

2cfms 

Fig. S.S. Het signaal van fotomultiplier 1 meteen na de expansie. Oe condensatie

kernen dichtheid voor de expansie was ongeveer 10 11 deeltJes1 m3
• 
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Bij een tweede expansie was de dichtheid van de cond<::rsat ie-kernen Véln de cwde 
1 ,~,; d'PPj'! iPS -'m:; 

_) - .. , ·-,.) -'- / ' .. [ie transmissie \vas nagenoeg 1 OOL heeft het 

meetapprant he strooilicht var1 veie deeltjec~ opgevangen, ;::i;:; tlf'J'lr' 5.C:. '-JF-t 

stroc·ilicht 1s gemeten enige tiJd n3 de expansiE- gc·lf, met een hoger iijdoplo::se'!d 

vermogen. 

De vertragingstiJd de piekhc·ogte-dPtektor· v ... ·as ingest.c:ld op een minimum waarde 

van 1Ü)JS. De snelle pulsen r:.S)Js\ gecombineerd me·t de hc·ge herralingsfreguen:ie 

van de pulsen c·ntregelder de elekt:onic3. 

N 

t 
:§. 
"5 

ov 
I I I 

J -0,4V 

l 
iii 

-o,evu.__.l..____.l...u.._..J..L_-..L_.J......J'---'---..____..._Io_o JJS:.....· ....._...; 

TIJd 

Fig. 5.6. Het signaal van fotomuit iplier· 2 enige lijd na cie e;.:pansie. De dichtheid van 

de condensar ie kernen voor de ex:r·ansie was circ::1 109 deeltjes/m 3
• 

Conclusies schokbuisexperiment 

Uit de metingen aan expansies blijkt dat de deeltjes-dichtheid i'l de schokbuis 

voor· het meetsysteem te hoog is. De afmet mgen van het c~ffr"ct ie·Je meet \'dume Zl jn 

te groot. 

Bij de hoge dichtheden ( 10 11 d/m 3
) zijn de transmissies ongeveer 55%. .Als het 

meetvolume in het midden van de buis ligt, betekent dit dat circa 20% van het ver

strooide licht uit het meetvolume nogmaals verstrooid wordt. Hiermee is bij het 

ontwerp geen rekening gehouden. 

De piekhoogte-detektor is te traag voc·r de snelle deeltjes in de schokbuis. 0.:: hoge 

deeltjesdichtheid samen met de hoge snelheid van de deeltjes zorgt voor een te 

hoge herhalingsfr·eguentie van de pulsen. De elektr·onica va'l de piekhoogredetekto:· 

raakt daardoor ontregeld. 

Slechts bij deelt jesdichtheden waar meten met de transmissie- methode geen 

informatie meer kan worden verkregen, kan het meetapparaat toegepast worden. 



Hoofdstuk 6 : Conclusies en aanbevelingen 

ir; d1t f.Joofdstuk Y..'onif'r; enkPlP ccnr:lusies beh;ondeld, ÓJÇ- u11 rw v~:·Jr6élé\'léi<0 h.y-,frj

st ukken getrokken kunr.en \J-,'C'rdr::n. Voor eer same:,vi'Jt tl r16 var: àe mfó.''::t n:sul t at en :;:elf 

wordt vo::--wezer naar· de af::l.~i'eróo p2!'']gr;:~fen va" de cfzr:~de:lijKf' hoofdstrJk~~:?r:. 

!\ar, het meet arper·::.Ja 1 , ont NOrper· door !'v13nrier·,c, zi,: r, ~cnke le aanpassinger: d-Jor:i!;=--

voerd die het apparaélt geschik~ mJF:tr::n m:::;kr:;r' /'.~,nr· :u~:'2"':1r·,g i'l schc:kbuise>~~·er·i

menten. Docr· 'lergroti0g varJ de strc~oihc)ekt:.\n is hP~ 7"-l~P~ber·-::~k \-"?..r, tE:- :::r:·1r:?n drup?;.:.l-

diameters verkleind to' 1-4flm orn een hc·gPre n-:s·::iu1iF r-c:ui cie venva·-·htP dtameter· 

van 2jJm te ver·t<rijgen. 

Met eer. theor·etisch model, dat de bUlf~;ing aCin de diEJfng:r,a's ir· het appar·aa1 in 

rekening brengt, ::C:ijn de impulsreC:pJnSieS \'éln de CJ['fiS·~~E' SjSle:nP!' Ver> r:et éipparaa' 

numeriek berekend. Na verbreding van dP diafragm2's, ter· rr:irlima1isatie van brJ:

gingseffecten, is de inhoud vafl het grootst~, mco.ptvoilrne volgens theorie 3.10-:; m=. 

Met behulp van een klr=:ine pinhr~l;:: r,3;..nn 1 als puntbron zijn de af:TJPtinger' var: de 

meetvolumina expe:·imenteel bepéit:id. ~Ie meetvolumi:Ja t<ornen in radiele ri:·ht mg 

overeen met de theorie, in a:>:iale ncht ing vinden we een faktor 2 gr·otere len~;e riar' 

de berekende waarde. Uit de metingen volgt dat de inhoud van het grootst'? mee\vo~u

me circa 10- 11 m3 is. Het verschil tussen experiment en theone kar> veroor·za::.Jkt 

worden door lensfouten en door verstrooiing aan lensoprer-vlakkefl en spiegels. 

Rond het meetapparaat is een meetsysteem opgebouwd~ waarmee de opgevangen 

strooilichtsignalen var; een deeltJe ver·werkt kurnen worder,. Het meetsysteem 

detekteert de deelt jes al leer. als ze met een :=ekere snelheid dc-or het n-~eet Jc.Jume 

bewegen. De afgegeven lichtflitsen worden omgezet in elektrische signalen. Het 

selekteren van twee pulsen die bij elkaar horen er. het bepalen van de pulshoogtes 

gebeurt in een piekhoogtedetektor. De piekhoogtes wor·den opgeslagen in een geh<::uger'

skoop, die uitgelezen kan worden door een microcomputer·. Lle meting en de verwer·

king van de meetgegevens zijn in grote mate geautomatiseerd. 

Het werking van het meetsysteem en de prestaties van de kiJker· zijn nagegaan in 

een ijkopstelling. Als ijkdeeltjes zijn in ethanol opgeloste mor1odisperse polystyn~er1 

bolletjes gebr·uikt. Bij de ijkmetingen hebben de deeltjes lage snelheden : <0,4 m/S). 

Uit de gemeten piekhoogte-verhouding spektra blijkt. dat met het me.:otsysteerr: 

deeltjesgroottes gemeten kunnen worden. De maxima van de spektr2 i--:<mgen af van de 

gemiddelde deeltjesgrootte. De breedte van de pieken worden bepaald door de spn+ 

ding van de deeltjesdiameter en door de vorm \ian de mee!vc·lumina. 

De maximale dichtheden waarbij het systeem nog pulsen kan verwerken i:: ongt:ve-:r· 

10 11 deeltjes/m3
• Deze waarde komt goed overeen met de verwachte maximale 

dichtheid gezien de afmetingen van de meet volumina. 

De instelling van de vertragingstijd in de piekhoogte-detektor wordt geheel bepaald 

door het snelheidsbereik van de deeltjes. Bij het meten is daarom voorkenni5 van de 



deeltjessnelheid vereist. De ma>'imale snelheid van de deeltjes i:: ongeveer· 10 Pli "· 

De spektra worden beinvloed door de instellingen van de verwerkingsappc:ra'uur. 

De gevoeligheid van het systeem voor verserillende deelt jesgro.Jttes hangt ::tf van •Jr 

triggerniveau's van de piekhoogtP.detel<.to"' gecombineerd met lichtintensiteit tE:r 

plaatse van de meetvolumina. 

De spektra van deeltjes met verschillende diameter ziJn onafhankelijk. A.ls cJ,'? 

spektra van de diverse deeltjesgroottes irJ her meetbereik bekend zijn, kunnen w·e uit 

het gemeten spektrum van een mengsel de deel! j esgroott e-'/E:rde 1 ing berekenen. ~:r 

moet daarbij rekening gehouden worden met de deeltjesgro•Jtte afhankelijke gevoelig

heid van het meetsysteem. 

Met behulp van een inverse matrixtechniek is van twee mengsels de deeltjesgroot

teverdeling berekend. Oe berekende fraktie van een deeltjesgrootte wijkt maximaal 

10% af van de totale verdeling. Afwijkingen van de berekende verdeling ten opzichte 

van de werkelijke samenstelling zijn het gevolg van de onnauwkeurigheid in bepaling 

van de onderlinge gevoeligheden en van de onnauwkeurigheden in de gemeten spektra. 

Het oplossend vermogen wordt bepaald door de breedte van de maxima in de spektr·a 

van de ijkoplossingen. Indien er van meerdere ijkoplossingen met kleinere spreiding 

in deeltjesgrootte de spektra bekend zijn, kan met de ontwikkelde inversie-techni,:_;k 

een hogere resolutie behaald worden. 

De inversie-matrix h:mgt af van het medium waarin de deeltjes zich bevinden. 

Het meetsysteem is toegepast blJ expansie-experimenten in de schokbUls. Her 

meetsysteem werkte niet, omdat de dichtheid en de snelheid van de druppeltjes te 

hoog ·w-as. 

Om het meetsysteem te kunnen gebruiken in het schokbuisexperiment, moeten er· 

aan het systee!T' veranderingen uitgevoerd wordell. ()m de grc,tere deelrjesdichtheden 

te kunnen verwerken moeten de meetvolumina verkleind worden. Oe piekhoogte

delektor zal aangepast moeten worden. Er moeten snellere pulsen verwer-kt kunner' 

worden en de afhankelijkheid van de deeltjessnelheid moet verkleind worden. 

Het verkleinen van de meetvolumina kan binnen het bestaande concept van de kijker 

alleen nog maar door het verkleinen van de pinholes. Door pinholes met een diametet' 

van 30,um te gebruiken kan de inhoud Vé'ln het grootste meetvolume teruggebracht 

worden tot ongeveer 1 o- 12 m3
• Verder verkleinen van de pinholes levert volgc::rJS het 

numerieke model geen afname van de afmetingen meer op. Het gebruik véln een 

andere lens, met een kortere brandpuntsafstand dan 1 Ocm, voor het focusseren van 

de laserbundel is niet mogelijk door de afmetingen van de schokbuis. 

Bij de hoge deeltjesdichtheden moet rekening gehouden worden met de extinctie van 

het verstrooide licht afkomstig uit het meetvolume. 

Gezien de metingen in de schokbuis lijkt het interessant om het verstrooide licht 

opgevangen door het meetapparaat bij grotere meetvolumina te onderzoeken. Oe 

continue signalen geven extra informatie naast de transmissie-met 1ng. 
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Appendi\ A: Lichtverstrooiing volgens Mie-theorie 

Bij de behandeling van de licht·;erstrooiing aan een bc]v'Jrmig deel1 Je 19 7..1 i w.:>r-::i 

de intensiteit van het veré'trooide licht lr! het punt P, met coordinaten (R,e,cpl, 

gegeven door (Kerker, 1969\ 

(.1\.1 J 

met hierin de diameter d en de br·ekingsindex m v·an het deeltje -2r: me~. de versèr·c·oi 

ingsfuncties i 1 en i 2 • Deze functies i 1 er1 i2 zijn een maat voor de ir:ten:::.Jte;ten van het 

verstrooide licht met polarisatie richting resp. loodr·echt op en parallel met het vlak 

van verstrooiing (het R-z-vlak!. De deÎirities \'en deze functies i 1 en i2 zijn (Kerker, 

Penndorf) 

00 2n+1 { } 2 
i.(e,a,m) = 2 -- a (a,m) rr (cose) + b (a,m) r (cose) 

n=1 n(n+1) n n n n 
(.1\.2) 

00 2n+1 { } 2 
i 2 (e,a,m) = 2 -- a (a,m) r (cose) + b (a,m) rr (cose) 

n=1 n(n+1) n n n n 
(A.3) 

In deze definitieszijn a en b amplitude coefficienter' die afhan
0
oen van de size-, n n 

parameter a en van de brekingsindr:\. Dr:ze complex.:: coefficienten \VC·rden met ,B=mn. 

gegeven door 

a = n 

, , w (a) w ({$) - mw ({3) w (a) 
n n n n 

, , 
<P (a) w ({$) - mw ({3) <P (a) n n n n 

, , 
mw (a)w ({$)- w (p) w (a) 

b= n n n n 
n m<P (a)w' (p)- w (p) q,' (a) 

n n n n 

met hierin de functies w en cJl , gedefinieerd door n n 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

waarbij J +J, en H + 1 r-esp. de half-tallige Bessel- er Hankelfunrlies voorstellen. De 
n " n 2 

hoekafhankelijkheid van de verstrooiingsfuncties i 1 en i2 wor·dt uitgedrukt me: de fur\c 

ties rr en T , die samenhangen met het n-de graads Legendrepolynoom P volgens 
n n ~ 

n+1 ar n(cose) 2 , 
rr (cose)=(-1) , r (cose)=coserr- (1-cos B)rr !.A.7; 

n a(cose) n n n 

Er zijn door Mannens (1981) procedures geschreven waarmee we de veré'tro(:liings

functies numeriek kunnen berekenen. 
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Appendix B : Eigenschappen k\vadratische f a~;efaktor 

Oe kwadratische fase term qtr·,a) heeft enkele nuttige eigenschappen (f~assklll) 

2 

q (r,a) = exp(jrrar ) 

q*(r,a} =q(r,-a) 

2 
q(br,a}=q(r,b a) 

j a1a2 
q(r,a 1) ** q(r,a2) = -- q (r, ---) 

al+a2 al+a2 

Ho{ q(r,a}} =ja -I q* (p,a -I) 

Als f(r) een willekeurige functie is met HarJkel getr·ansformeerde Flpl, geldt 

f(r} ** q(r,a) = q(r,a) H0 {f(r) q (r,a)} 

=jaq(r,a) {F(ar) ** q*(r,a) }p=ar 

{f(r} q*(r,a}} ** q(r,a} = q(r,a) F(ar) 

Zo kunnen we uitdrukkirJg (2.4.13b! met (8.7) schrijven als 

(8.1) 

12.2. 

i.B.3i 

,Q c 
1L'o • ... .1; 

(E.6! 

(8.7'• 

IB. 9) 

Deze uitdrukkirJg zal gebruikt wor·den bij de afleidirJg \ian een uitdrukking voor het 

amplitude patroon u4 (r) in het vlak van de pinhole, zie Appendix C. 



Appendi>-: C: Het arnplitudepatroon u4(r) 

In deze appenrli>: leider, '''e de uitrlr-ukkin~~ voor- het amplituderalr·o:r. u~ af. 

gebruikmakend v·ari de uitdru~kinger: (2.4.21) t/rn (2.4.27) en enkele eigr:nsr::hapF·e:, 

van de kwadratische fasF'hk 1 or·. 

Voor de amplitude u~rr;. geldt rnet vergelijking (2.'-1.26.\ 

- + 
U.4 ( r 4) = U3 ( r 4) * * 823 g ( r 4, a 34 ) 

= {u; (r .. ) q* ( r ,.,af 
2
)} * * 83,. q (r 4,a3") 

Toepassen van (8.8) en irwullen van (~:.4.25) levert met a:,4=af 
2 

1[.1) 

tC.2) 

Na het omwerken van de convolutie naar Fouriertransformaties en met (8.6) volgt 

met 

en 

Met de vergelijkingen (2.4.23), 12.4.221 en (B.4) volgt met a=af
1
-a 12 

u~ (r4) = B34 C23 q(r4,a;4) H0 {u; (r) q* (r,af) td(r)} _ 
1 p-- a34r4 

met 

We kunnen de gevonden uitdrukking eenvoudiger noteren mbv. 

2 2 2 2 

IK I = 47TZt2À f2 

zodat we kunnen schrijven 

tC.4) 

(C.5) 

(C.9J 

lC.10) 



Appendix 0 : Programma berekening impulsresponsie 

een optisch systeem benader·en volgens de Fourier o~1t i ca. De procedures ?i,;rt E':f::l! 

onderdeel van een biblic·theek-prograrnma 'JEF/BIBLIOTHEEK". Het gerv::ie pn::·gr·:mJ

ma beslaat circa 1200 regels. 

De berekerting van imr·ulsr·esponsie wor·dl. opgestart ··kor h.-~t a::mroepen van d0 

proced'.1re BEREKEN _IMPUL.SR.ESPC:NSIE. l n CEC[VEN~ f' L~ KER en ir: 

PARAMETERS _BEREKENINC _IMPUL.SR[SPCN~~IE w.Jrden rle voor· d·:- b<?r·ekening 

noodzakelijke variabelen ingevoerd. 

De belangrijk:::Je var·iabelen zijn : 

FO : brandpuntsafstand voorst.e !ene: l.rnr,,' 

LF : afstand tussen voo!~cote lens en diafragma (rnm) 

Ax : binnenradius van het diafr·agma van systeem >: (rnm) 

Bx : buitenradius van het diafragma van systeem. x (mm) 

Fx : brandpuntafstand vab de eerste •:CJ. tweede lens van systeer·~ v (mm1 

Px : straal pinh0le van syst ee:r· >< (mr>) 

LAMBDA : golflengte van het gebruikte laser·licht (nm) 

NZ : aantal punten van fJet vlak ir> z-:i:d-Jting 

NX : aantal punten vr~r het cioors.neciro-vlak in radiele richting 

AZM : verhouding tuss>?r• lengte vlak en lengte meetvolume volgens geom. 0ptica 

AXM : verhouding diameter· \1J::Jk '"'r: d1ameter rfleetvolurne \dgens geom. '1pticc 

TITEL : naam van file \i/aar de be;ekende impulsresponsie in opgeslagen wor·.:Jt 

Voor de berekening van de impulsresponsie wordt et~ een vlak opgespannen met 

NZxNX roosterpunten. Voor· deze rooste-punten wordt de responsie berekend. Lle 

coor·dinaten van de roosterpur·ten worden opgeslagen in de array's Z en X. Vervolge'ls 

kan de procedure BEPAAL _POELT A _FOUR _(JPT aangeroepen worden, waaronder de 

berekening plaatsvindt. De berekende responsies worden gepresenteerd in een twee

dimensionaal array POELT A. Tenslotte wor·den de berekende impulsresponsies in een 

file met naam TITEL weggeschreven en wordt er een plotfile aangemaakt. 

Als BEPAA.L_PDEL T A_FOUR _OPT aangeroepen is, worden al vor·ens te gaar, 

rekenen de z-coordinaten van de rooster-punten omgewer·kt naar de rr-coordinil3~. 

Voor de straal in het vlak van de pinhole, gerepresenteer~d door de p-coordi~:aat, 

worden ook discr·ete stappen gedefinieerd. Het aantal stappen voor p hangt af van het 

aantal roosterpunten in radiele richting. Binnen de procedure wordt eerst de buigings

patronen berekend voor alle a- en p-waarden. Daarna worden de buigir,gspatrcner 

geïntegreerd over het oppervlak van de pinhole. Bij de integratie lat'2r wr~ rie~ h,'2' 

buigingspatroon varieren als functie van de plaats van het roosterpunt maar dr:> pin

hole. Deze methode is rekentechnisch eenvoudiger. 

In de procedure BEREKEN _BUICINC~SP,A TRC)ON worden de verschillende buigingó'-



p2tronrr ber·ekenci. Omdat de 81"'~-;selfuncties, diP. g<=>twuikt wcwclPr, aller:", d'" ç-~·c·or·d:

nrJat ale- l·Jpr:nde variabele hebt··en kunnen we ver:! n::k~nt ij cl sparen cJ,Jor· de Besst:lfunr:~

ties slechts eenmaal tr-: berekenen als functie van p. Dit gebeurt in de proc~?dur·es 

BEPAAl_ BESSEL POL YNOt'v1EN. Dé hoogstr> orde vc"n de Bess':'lfunclie wcrd1 

ber·':'k':'nd rrtet een clsvrnptotisc~e benadering vc:-o: de Fkss":'lfuncties in dP prr:)cedure 

HOOCSTE_BESSEL_~-~JR;-iF::. He berekende buigingsrátr·oc·n wo:-dt opgeslogen in het 

array BUICPATR. De -.vaarde var1 het buigingspatr·oon voor zekere rx en p is gelij~ 

aan het kwadraat \lan de absolute \.> ... ·aarde van de amp~itudefu:K:tie in dat punt. 

De 3mpl1tudefunctie wordt ber·ekend in de complexe procedure 

AMPLITUDE_FUNCTIE De berekening is gesplitst in vier stukken,. Als a=O dan ga3n 

we uit Vi'ln uitdrukking (2.4.34,\. Voor a/ '0 wor·1en de uitdrukkmgen (2.4.37;, 

(2.4.39\ of (2.4.421 gebruikt afhankelijk v::m de waarde van )p/a ). De verschillende 

reeksen worden in aparte prr.cedureé: uitgewerkt. De reeksen, zoals die alleer 

voorkomen in uitdrukking (2.4.37) worden berekend ir L.OMMEL_CROOT. De anderY 

soort reeksen zoals in (2.4.39) berekenen we in LOMMEL_KLEIN. 

De op deze manier berekFonàe buigingspatronen worden tenslotte geintegreerd over 

het opppervlak van de pinhole. Dit gebelwt in de procedu:-e VERMOCEN)N_PINHDLE. 

Er wordt daarbij gesornmee:-d O\'ET ri!lgsegmenten. In de pr0cedure WIJrdt nog 

onderscheid gemaakt tussen situaties met foet centrum van het buiging:::patroon in de 

pinhole of als deze erbuiten ligt. 

Van de diverse nieuwe procedures, zc.als deze hierboven beschreven zijn, is 1n het 

volgende een llsting afgedr·ukt. 



INTEGER PROCEDURE HOOGSTE_BESSEL-ORDE<D•NRKAXtPitERRORBtERRORStRHO>; 
VALUE DtNRKAXtPltERRORBrERRORS; 
INTEGER NRKAXrERRORB; REAL DtPitERRORS; REAL ARRAY RHOC*J; 
BEGIN 

INTEGER L; REAL ARG,J,K; 
ARGI=2*PI*RHOCNRKAXJ*D; 
K:=ARG*EXP<l>/2; L:=ENTIER<K>; 
DO 
BEGIN 

J:=<<KIL>**2>1<<2*PI*L>**•5>; 
L:=L+ll 

END 
UNTIL J<ERRORS; 
HOOGSTE-BESSEL_ORDE:=L; 

END HOOGSTE-BESSEL_ORDE; 

PROCEDURE BEREKEN-BESSEL-POLYHOKEN<DrNRKAXtPitBESSELKAXrERRORB, 
ERRORStRHOrJKAXDtBESSELD); 

VALUE DrNRKAXtPitBESSELKAXrERRORBrERRORS; 
INTEGER NRKAXrBESSELKAXtERRORB; REAL DtPitERRORS; 
INTEGER ARRAY JKAXDC*J; REAL ARRAY RHOC*lrBESSELDC*•*J; 
BEGIN 

INTEGER LtHtNtOJ; REAL ARG•K; REAL ARRAY Jto:oJ; 
FORK<O•BESSELKAX> BESSELD[O,KJ:= IF K=O THEN 1 ELSE o; 
JKAXD[0Jl=11 
FORL<l•NRKAX> 
BEGIN 

ARGl=2*PI*RHOCLJ*D; 
Kl=ARG*EXP<l)/21 
OJl=ENTIER<K)tl; 
FORH<O,OJ> 
BEGIN 

JAPLUSN<ARG•K•O•ERRORB•J>; 
BESSELD[L•Hll=J[OJ; 

END; 
DO 
BEGIN 

OJI=OJtl; 
JAPLUSN<ARG•OJ,Q,ERRORB,J>; 
BESSELDCL•OJJ::J[OJ; 

END 
UNTIL J[OJ<ERRORS; 
JKAXDCLJ:=OJ; 
FORK<OJtBESSELKAX> BESSELDCL•Kll=O; 

END; 
END BEREKEN-BESSEL-POLYNOKEN; 

.COMPLEX PROCEDURE LOKKEL-KLEIN<DrNAtNR•PitALFAtRHOtJHAXDtBESSELD>; 
VALUE DtNArNRtPif INTEGER NAtNRJ INTEGER ARRAY JKAXDC*l; 
REAL DrPif REAL ARRAY RHO•ALFAC*l•BESSELDC*•*lf 
BEGIN 

INTEGER N; REAL ALF,ARG•RO,RDA•RSOK,ISOH; 
ALF:=ALFACNAJ; ROI=RHOCNRJ; RDAI=ROI<ALF*D>; ARGl=2*PI*RO*D; 
N:=o; RSOK:=o; ISOH:=O; 
FORN<Or<JKAXDCNRJ-1)/2) 
BEGIN 

RSOKl=RSOH+<<-1>**<Ntl>>*<RDA**<2*N+l>>*BESSELDCNR•2*N+lJ/ALF; 
ISOKl=ISOHt<<-1>**N>*<RDA**<2*N>>*BESSELDCNRt2*Nl/ALF; 

END; 
LOHHEL-KLEIN:=COHPLEX<RSOH,ISOH> 

END LOHHEL-KLEIN; 



COMPLEX PROCEDURE LOMMEL_GROOT<DrNArNRrPirALFArRHOrJMAXDrBESSELD>; 
VALUE DrNArNRrPI; INTEGER NArNR; INTEGER ARRAY JMAXDt*J; 
REAL DrPI; REAL ARRAY RHOrALFAt*lrBESSELDt*•*l; 
BEGIN 

INTEGER N; REAL ALFrARGrROrADRrRSOMriSQM; 
ALFl=ALFAtNAJ; ROl=RHOtNRJ; ADR:=D*ALF/RO; ARGl=2lPI*ROaD; 
Nl=Of RSOM:=o; ISOM:=o; 
FORN<Or<JMAXDtNRJ-2)/2) 
BEGIN 

RSOM:=RSOMt<<-1>l*N>*<ADR*l<2lNt1))lBESSELDtNRr2lNt1l/ALF; 
ISOM:=ISOMt<<-1>llN>l<ADRll<2lN+2>>lBESSELDtNRr2lNt2l/ALFf 

END; 
LOMMEL_GROOT:=COMPLEX<RSOMriSOM); 

END LOMMEL-GROOT; 

COMPLEX PROCEDURE AMPLITUDE-FUNCTIE<ArBrNArNRrEXPArEXPBrPirALFArRHOr 
JMAXArJMAXBrBESSELArBESSELB>; 

VALUE ArBrNArNRrPirEXPArEXPB; 
INTEGER NArNR; REAL ArBrPI; COMPLEX EXPArEXPB; 
INTEGER ARRAY JMAXArJMAXBt*J; 
REAL ARRAY RHO[*lrALFAt*lrBESSELA[*•*lrBESSELBt*•*l; 
BEGIN 

COMPLEX BGGArBGGB; REAL RDArR2DA; 
IF ALFACNAJ=O 

THEN IF RHOtNRJ=O 

ELSE 
BEGIN 

THEN AMPLITUDE-FUNCTIEl=PI*<B**2-A**2> 
ELSE AMPLITUDE_FUNCTIEl=<BIRHOCNRJ>*BESSELBtNRrlJ

<AIRHOCNRl>*BESSELACNRrll 

RDAl=ABS<RHOCNRJ/ALFAtNAJ); R2DA:=<RHOCNRl*l2)/ALFAtNAJ; 
IF RDA>=B THEN 
BEGIN 

BGGBl=EXPBlLOMMEL_GROOT<BrNArNRrPirALFArRHOrJMAXBrBESSELB>; 
BGGAl=EXPA*LOMMEL_GROOT<ArNArNRrPirALFArRHOrJMAXArBESSELA); 
AMPLITUDE_FUNCTIEl=BGGB-BGGA 

END; 
IF RDA<B AND RDA>=A THEN 
BEGIN 

BGGBl=EXPB*LOMMEL-KLEIN<BrNArNRrPirALFArRHOrJMAXBrBESSELB> 
tCOMPLEX<SIN<PI*R2DA>r-COS<PI*R2DA))/ALFACNAJ; 

BGGAl=EXPAlLOMMEL-GROOT<ArNArNRrPirALFArRHOrJMAXArBESSELA>; 
AMPLITUDE_FUNCTIEl=BGGB-BGGA 

END; 
IF RDA<A THEN 
BEGIN 

BGGBl=EXPB*LOMMEL_KLEIN<BrNArNRrPirALFArRHOrJMAXBrBESSELB); 
BGGAl=EXPA*LOMMEL_KLEIN<ArNArNRrPirALFArRHOrJMAXArBESSELA); 
AMPLITUDE-FUNCTIEl=BGGB-BGGA 

END 
END 

END AMPLITUDE-FUNCTIE; 



PROCEDURE BEPAAL-PDELTA_FOUR_OPT<FOrLFrArBrFrPrLAHBDArNZrNXrAZHrAXHr 
ERRORrZrXrPDELTArTITEL>I 

VALUE FOrLFrArBrFrPrLAHBDArNXrNZrAZHrAXHrERRORi 
INTEGER NZrNXI REAL FOrLFrArBrFrPrLAHBDArAZHrAXHrERRORi 
ARRAY XrZC*lrPDELTAC*•*ll STRING TilELI 
BEGIN 

INTEGER NRHAXI REAL A34rRHOSTAPrRHOHAXi 
TITELl="JEF/DATA/" CAT TilELI 
A34l=l/(LAHBDA*F>I 
RHOSTAPl=A34*P*AXHI<NX*2>1 
RHOHAXl=A34*P*<AXH+l>+RHOSTAPi 
NRHAXl=ENTIER<RHOHAX/RHOSTAP>+ll 
BEGIN 

FILE DATA<KIND=DISKrPROTECTION=SAVErSECURITYUSE=INr 
NEWFILE=TRUErFILETYPE=7)1 

INTEGER LrHrERRORBI REAL PlrRrERRORSi 
REAL ARRAY RHO[OlNRHAXJrALFA[OlNZlrBUIGPATRCOlNZrOlNRHAXJi 
ARRAY TIC1l16li POINTER PTI 
PT: :POl NTER <TI> i 
REPLACE PTlPT BY TITELi 
REPLACE PT BY •,•; 
REPLACE DATA.TITLE BY POINTER<TI>i 
Pil=4*ARCTAN(l)i 
FORL<OrNRHAX> RHO[LJl=L*RHOSTAPi 
ALFACNZ/2J:=Oi 
FORL<Or<NZ/2)-1) ALFA[LJl=l/(LAHBDA*<LF+<FO*<FO-Z[LJ)/Z[LJ>>>i 
FORL<<NZ12>+1rNZ> ALFA[Lll=li<LAHBDA*<LF+<FO*<FO-Z[LJ)/Z[LJ)))i 
ERRORS:=.,_. Etaa.M~' 
ERRORB:=7i } 
BEREKEN-BUIGINGSPATROON<ArBrFOrFrNZrNRHAXrLAHBDArPirERRORBr 

ERRORSrZrALFArRHOrBUIGPATR>i 
FORL<OrNZ> FORH<OrNX/2) 
BEGIN 

Rl=F*XC<NX/2>+Hl/FOi 
PDELTA[Lr<NX12>+HJl= 

VERHOGEN-IN_PINHOLE<RrPrA34rNRHAXrLrPirRHOrBUIGPATR>i 
PDELTA[Lr<NX/2l-HJl=PDELTA[Lr<NX12>+Hli 

END i 
FORH<OrNX> PDELTA[NZ/2rHll=<PDELTA[NZ/2-lrHltPDELTA[NZ/2tlrHJ>I2i 
WRITE<DATAr/rArBrFOrfrPrlAHBDArNZrNXrAZHrAXHrERROR>i 
FORL<OrNZ> FORH<OrNX> WRITE<DATAr/rPDELTA[LrHl>i 
CLOSE<DATArCRUNCH>i 

END I 
END BEPAAL_PDELTA_FOUR_OPT; 



PROCEDURE BEREKEN-BUIGINGSPATROON<ArBrFOrFrNZrNRHAXrLAHBDArPirERRORBr 
ERRORSrZrALFArRHOrBUIGPATRlf 

VALUE ArBrNZrNRHAXrLAMBDArPirERRORBrERRORSf 
INTEGER NZrNRHAXrERRORBf REAL ArBrFOrFrLAMBDArPirERRORSf 
REAL ARRAY ZrALFArRHO[*lrBUIGPATRt*•*lf 
BEGIN 

INTEGER LrHrBHAXArBHAXBf REAL FAKTORKKWADf 
COMPLEX EXPArEXPBrAHPLFUNCTf 
BMAXA:=HOOGSTE-BESSEL-ORDE<AtNRHAXrPitERRORBtERRORSrRHQJ; 
BHAXB:=HOOGSTE-BESSEL-ORDE<BrNRMAXrPirERRORBrERRORStRHOlf 
BEGIN 

INTEGER ARRAY JHAXArJMAXBtO:NRHAXJ; 
REAL ARRAY BESSELA[OlNRHAXrO:BHAXAJrBESSELBtOlNRHAXrOlBMAXBJf 
BEREKEN_BESSEL_PQLYNOHEN<ArNRHAXrPirBHAXArERRORBrERRORSr 

RHOrJHAXArBESSELAlf 
BEREKEN_BESSEL_POLYNOHEN<BrNRMAXrPitBHAXBrERRORBtERRORSr 

RHOrJHAXBtBESSELBJ; 
FORL<OrNZ> 
BEGIN 

FAKTORKKWAD:=11<4*PI*<<<FO-Z[LJ>*LAMBDA*F>**2llf 
EXPAl=COHPLEX<COS<-PI*ALFA[Ll*<A**2lltSIN<-PI*ALFAtLl*<A**2>>>; 
EXPB:=COHPLEX<COS<-PI*ALFAtll*<B**2llrSIN<-PI*ALFAtLl*<B**2lJ); 
FORH<OrNRHAXl 
BEGIN 

AHPLFUNCT:=AHPLITUDE-FUNCTIE<A•B•LrHtEXPArEXPBrPitALFA• 
RHOrJHAXArJHAXBtBESSELA,BESSELB>; 

BUIGPATR[L,HJl=CABSSQ(AHPLFUNCT>*FAKTORKKWAD; 
END 

END 
END 

END BEREKEN_BUIGINGSPATROON; 

REAL PROCEDURE VERMOGEN-IN_PINHOLE<RrPrA34,NRHAXrNArPI•RHO•BUIGPATRlf 
VALUE NA,A34•R•PrPI,NRHAXf 
INTEGER NArNRHAXf REAL A34rR•PrPif 
REAL ARRAY RHOt*lrBUIGPATR[*•*J; 
BEGIN 

INTEGER Lf REAL IoRRINGoBRINGoCHOEKf 
Il=O; BRING:=<RH0[1J-RH0[0Jl/A34f 
FORL<OoNRHAX> 
IF P>=R 

THEN 
BEGIN 

IF L=O 
THEN I:=.25*PI*BUIGPATR[NAoOl*<BRING**2> 
ELSE 
BEGIN 

RRINGl=RHO[LJ/A34; 
IF RRING<P-R 

END 
END 
ELSE 
BEGIN 

THEN Il=I+2*PI*RRING*BRING*BUIGPATRtNAoLJ 
ELSE IF RRING<P+R 

THEN 
BEGIN 

CHOEKl=<RRING**2+R**2-P**2li<2*RRING*R>; 
IF CHOEK>l THEN CHOEKl=l; 
IF CHOEK<-1 THEN CHOEK:=-1; 
I:=I+2*ARCCOS<CHOEKl*RRING*BRING*BUIGPATRtNAoLJf 

END 

RRING:=RHO[LJ/A34; 
IF RRING>=R-P AND RRING<R+P 

THEN 
BEGIN 

CHOEK:=<RRING**2+R**2-P**2>1<2*RRING*R>; 
IF CHOEK>l THEN CHOEK:=1; 
IF CHOEK<-1 THEN CHOEK:=-1; 
Il=I+2*ARCCOS<CHOEKl*RRING*BRING*BUIGPATRtNArLJ; 

END 
END; 

VERHOGEN-IN_PINHOLEl=I; 
END VERHOGEN-IN-PINHOLE; 



PROCEDURE BEREKEN-IHPULSRESPONSIE<BFOUROPTrBGEOHOPTrSYSTriNrUITrUITLl; 
VALUE SYST; INTEGER SYST; 
BOOLEAN BFOURbPTrBGEOHOPT; 
FILE INrUITrUITL; 
BEGIN 

INTEGER NZrNX; 
REAL FOrFlrF2rA1rA2rB1rB2rP1rP2rPTrLAHBDArWOrLFrAZHrAXHrVPAZHr 

VPAXHrVPAFHrVPZrVPXrVPFrHAXPDrDZrDRrERROR; 
STRING TITEL1rTITEL2; 
GEGEVENS-KIJKER<FOrLFrA1rB1rF1rP1rA2rB2rF2rP2rWOrDZrDRrPTrLAHBDAr 

INrUITJ; 
LAHBDA:=LAHBDA*@-6; 
PARAHETERS_BEREKENING_IMPULSRESPONSIE<AZMrAXMrNZoNXoVPAZMoVPAXHo 

VPAFMoERRORoSYSToBFOUROPToTITEL1oTITEL2oiNoUITJ; 
BEGIN 

REAL ARRAY Z[OlNZJoXtO:NXJ; 
VUL-ARRAY_Z_EN-X<FOrLFrA1oB1oF1oP1rA2rB2oF2oP2rAZMoAXMoNZoNXrZoX); 
VPZ:=ZtNZJ*VPAZH; VPXl=XtOJ*VPAXH; 
IF SYST=1 OR SYST=3 THEN 
BEGIN 

REAL ARRAY PDELTA1tO:NZoO:NxJ; 
FILE PLOTF<KIND=PREVIEWER>; STRING TEXTSTR; 
If BFOUROPT THEN 

BEGIN 
BEPAAL-PDELTA-FOUR_OPT<FOoLFrA1oB1oF1rP1rLAMBDAoNZrNXoAZMo 

AXHoERRORoZoXrPDELTA1rTITEL1>; 
TEXTSTR:= 
• IMPULSRESPONSIE SYSTEEM 1 VOLGENS DE FOURIEROPTICA •; 
HAXPD:=MAX_UIT_2DIM_RIJ<PDELTA1rOrNZoOoNXJ; 
VPF:=MAXPD*VPAFM; 
PLOT<NZoNXoZoXoPDELTAlrVPZoVPXoVPfrTEXTSTRoPLOTF>; 

END ELSE 
BEGIN 

ARRAY FLAG1tO:NZoO:NXJ; 
KIES-PUNTEN_GEOM_OPT<FOoLFoA1oB1oF1oP1oNZoNXoZrXoFLAG1>; 

BEPAAL-PDELTA-GEOM_OPT<FOoLFoA1oBloF1oP1oNZoNXrZoXrFLAG1o 
PDELTAllö 

TEXTSTR:= 
"IMPULSRESPONSIE SYSTEEM 1 VOLGENS DE GEOMETRISCHE OPTICA"; 
MAXPD:=MAX_UIT-2DIM_RIJ<PDELTA1oOrNZoOoNX>; 
VPF:=MAXPD*VPAFH; 
PLOT<NZrNXoZrXrPDELTA1oVPZrVPXrVPFrTEXTSTRoPLOTF>; 

END; 
END; 
IF SYST=2 OR SYST=3 THEN 
BEGIN 

REAL ARRAY PDELTA2tO:NZoO:NXJ; 
FILE PLOTF<KIND=PREVIEWER>; STRING TEXTSTR; 
If BFOUROPT THEN 

BEGIN 
BEPAAL_PDELTA-FOUR_OPT<FOrLFoA2rB2rF2rP2oLAMBDAoNZoNXrAZHr 

AXMoERRORoZrXrPDELTA2rTITEL2>; 
TEXTSTR:= 
• IMPULSRESPONSIE SYSTEEM 2 VOLGENS DE FOURIEROPTICA •; 
HAXPD:=MAX-UIT-2DIM-RIJ<PDELTA2oOoNZoOrNX>; 
VPF:=MAXPD*VPAFM; 
PLOT<NZrNXoZrXrPDELTA2rVPZrVPXrVPFrTEXTSTRrPLOTF>; 

END ELSE 
BEGIN 

ARRAY FLAG2tO:NZrO:NxJ; 
KIES-PUNTEN_GEOM-OPT<FOoLFrA2rB2rF2rP2rNZrNXrZoXrFLAG2>; 

BEPAAL-PDELTA-GEOM_OPT<FOrLFrA2rB2rF2rP2rNZrNXrZrXrFLAG2r 
PDELTA2>; 

TEXTSTR:= 
"IMPULSRESPONSIE SYSTEEM 2 VOLGENS DE GEOMETRISCHE OPTICA"; 
HAXPD:=HAX-UIT-2DIM_RIJ<PDELTA2oOrNZrOrNX>I 
VPFl=MAXPD*VPAFM; 
PLOT<NZrNXrZoXrPDELTA2oVPZrVPXrVPFrTEXTSTRrPLOTF>; 

END I 
END; 
IF SYST=l OR SYST=2 

THEN WRITE<UITr<"Er is een Plotfile aanse•aakt!">l 
ELSE WRITE<UITr<"Er ziJn Plotfiles aanse•aakt!">>; 

PRINT_GEGEVENS-IMPULSRESPONSIE<BFOUROPTrBGEOHOPTrSYSToFOrLFr 
AlrBlrFlrP1rA2rB2rF2rP2oWOoDZrDRrPTrLAMBDAoNZoNXo 
AZMrAXMoVPAZMoVPAXMoVPAFMrERRORrTITEL1rTITEL2rUITL>; 

WRITE<UITr<"Er is Printer uitvoer!">>; 
END; 

END BEREKEN-IMPULSRESPONSIE; 



Appendix F : Poissonverdeling 

We gaan ~r· van uit dat de pl:=ia\sve;deling van de deeltJeS een Pc·issr>r;-'c'e:·delirlg is. 

Met deze verdeling kunnen v,.;c uitr·eke<H1 hoeveel deelt~es er· gemiddeld i~: hët 

"neet volume zi: ten. Ue verde ~ mg Nor·dt gegeven dc·rw 

exp (-N) Nn 
P (n) = --1-- (F. 1) n. 

jiJ ;.J 
Hier·in is N het gt:rniddeid.o: aantal de.:.:ltjPs ~-meet volume~ en Prrl} is ::Je k;o":'; 

dat zich n deeltjes i:--1 het rnee:voiurne beJinden. In tabel F.1 ZiJn enkeie waar·den voer 

P vermeld. UO'larbij geeft hijvoorbeeld P~~)/Pl1) de ve;~!oudmg wm kar:sen élan da~ 

zich resp. 1 en ? deeltjes, in het mP:c!v0lume hf'vinden. 

N 

0,1 0,.2 0,3 0,6 0,8 1,0 

P(O) 0,905 0,819 0,74 j 0,549 0,449 0,368 

P(1) 0,091 0,164 0,222 0,329 0,359 0,368 

P(2) 0,005 0,016 0,033 0,099 0,144 0,184 

P(3) 0,000 0,001 0,003 0,020 0,038 0,061 

P(i)/P(O) 0,100 0,.200 0,300 0,600 0,800 1,000 

P(2)/P(O) 0,005 0,020 0,045 0,180 0,320 0,500 

P(2)/P(1) 0,050 0,100 0,150 0,300 0,400 0,500 



=--

Appendix C : c~ussische optica 

op de voortplant i ngsricht irtg : 

2 P -2r2 

I (r ,z) = --- exp {-- } 
rr w2 (z) w2 (z) 

... ~ 1 '·. 
!,_I.J • .._ / 

Hierin is P het laserverrr'ogen, w de waist ter· r·laat se z op dt=- 0p1 lsc+·.c: :cos er· r cif

straal tot observatie-pu'lt vanaf de optische a~ .. De waist ter pi::o::otse :::, ge:::i.::~i v;on::of 

een plaats :::=0 \>laar de bunrielstraal minimaal is t=·N0), \)/ordt gegeven door-

',-., ,, 
tl\_1,L.i 

Binnen een doorsnede met straal \v(z) bevindt zich 86% van het laser·vermoge:' en 

binnen een straal van 2w(z) ?8% van het vermogen. 

Als van een laserbundel het golffr·ont op bijvoorbeeld z-=-0 geheel Jlak is, da:1 

verkrijgt het golffront snel een f.;rornming en begint uit t.e breiden met kromtestr·aal 

w(z) 
R(z)=z

wo !C.3) 

Voor de waist op grote afstand van z=O kunnen we een asymptotische formule afleider, 
• ·,' 2 /' alS Z, / ITW i ,\ 

ÀZ 
w(z)=rr w0 

Voor de divergentiehoek e kunner, Wf2 d3n schnjven 

w(z) À 
e----- -z rrw0 

!C.4! 

(C.Sl 

Als we waist van een met een lens geconvergeerde laserbundel \l,'illen berekenen 

kunnen we de asymptotische formule (C.4) gebruiken. De waist w is de bundel5traal 

ter plaatse van de lens en de afstand z wordt dan de brandpuntsafstand f. De formule 

geeft dan de waist w0 ter- plaatse van het br·andpunt, volgens 

'Af 
wo=-rrw 

[1-:;.6', 

In prakt ijk zal de lens behept zijn met abberaties. De spotgrootte wordt daardoor 

groter. Voor zeer goede lenzen dient de berekende waarde gecorr-igeerd te worden 

met een faktor 4/3. BiJ de berekeningen hebben we 2 als correctie-faktor genomen. 



Appendix H : Deeltjesgrootte berekening 

Bij de berekening van de deeltjesgr·ootte-ver·deling verondersteller: '.:-..'e dat rJ,~ 

apparaatprofielen van alle deeitjes bekend ZiJn. Al cieze apparaatprofielm :=ijn uiliPh., 

d.w.z. geer1 enkel profiel is te verkr·ijgen door Pen cornb~natie vari de ander·<" pr·o

fielen. 

Stel dat de spektra verdeeld zijn in n tnter·\ali<::n. Er1 \/31· n verschillende dF.'·t:lt jes 

zijn de apparaatprofielen bekend. Deze profielen zijn ook opgeb)uwd u:t r; inter·,·clien. 

We voerer1 nu voor de spektra een vector-notatie in. Eer: spektrum schriJven we al:: 

de vector s=(s 1 .... s .l en het apparaatprofiel van deeltje i als a.=(a 1 .... a ). Dat de - r1 -1 t m 
apparaatprofielen uniek ziJfl, betekent voor de vector·en ~J .. .. ~ dat deze een onaf-

hankelijk stelsel vormen. We kunnen de vectore!' ~ 1 .... ~ als basis nemen var eer> r'

dimensionale ruimte. Een willekeurige vector ~ in deze ruimte kunnen we ontwikkelen 

naar de basis a 1 .... a . - -n 
We nemen aan dat het spektrum van een cocktail var. verschillende deeltje:: te 

beschouwen is als een lineaire superpositie van de apparaatpr·ofieler. van de deeltje:o 

in het mengsel. Elk profiel wordt gewogen volgens de concentratie van net desbetref

fende deeltje. 

Als het mengsel samengesteld is uit allen deeltjesgroottr:s, waarbij de frak 1 iF' wm 

het i-de deeltje gelijk is aar d., dar kunne!J we voor het spektrum vaTJ de cocktail 
1 

schrijven 

r.H.1) 

De coefficienten di kunnen we ook noteren als een vector, bijvc,orbeelci ~· Uitdr·ukking 

(H.1) gaat met matr·ix A, waarvan de kolorr1men corresponderen met de .;ectorer; ~. 

over in 

s=Ad (H.2) 

Omdat A en s bekend zijn kunnen we de vector d berekenen. Dit kan bijvoorbeeld door 
- -1 -

de inverse matrix A te bepalen en deze vervolgens te vermenigvuldigen met de 

vector~, de gezochte vector g opleverend. 

In het verwerkingsprogramma wordt de vector ~ berekend met het vege'! van ds 

matrix. Deze methode is flexibel en eenvoudig. Voor kleine matrices is het bezwaar· 

van langere rekentijden te verwaarlozen. 




