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.1. SAMENVATTING 

Voor het lopende onderzoek naar schokgolfvoortplanting in nevels 

is een opstelling nodig die snelheden van neveldeeltjes, groter dan 

50 m/s, kan bepalen, en een tijdoplossend vermogen bezit dat beter is 

dan Z 1 IJS. 

Na literatuuronderzoek van reeds bestaande optische meetmethoden 

zijn twee methoden nader bestudeerd, en hier uitgewerkt. Beide 

methoden zijn gebaseerd op het direkt meten van de golflengte

verandering van verstrooid licht m.b.v. een interferometer. Deze 

golflengteverandering, de dopplerverschuiving, is een maat voor de 

snelheid van de deeltjes. 

Praktische overwegingen deden de keuze vallen op een Michelsen 

interferometer met burodelsplitsing in polarisatiecomponenten. 

Na ontwerpen en opbouwen van de interferometer, bleek deze goed te 

werken. Vervolgens zijn metingen verricht aan neveldeeltjes die door 

expansiegolven werden versneld. Hierbij traden grote discrepanties 

op tussen meting en berekening. 
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. 3. INLEIDING 

Binnen de vakgroep Fysische Transportverschijnselen is een 

onderzoek gaande naar schokgolfvoortplanting in nevels. 

Een schokgolf, lopend in een stilstaand 2-fase medium, zal een 

vrijwel momentane snelheidssprong van de gasmoleculen tot gevolg 

hebben. De grootte van de snelheidssprong hangt af van de sterkte 

van de schokgolf. Snelheidswaarden van enkele honderden meters per 

seconde zijn eenvoudig te realiseren. De vloeistofdeeltjes van het 2-

fase medium kunnen de snelheidssprong van het gas niet direkt volgen. 

Onder invloed van de wrijvingskrachten zullen ze versnellen. De te 

meten grootheid is de relaxatietijd van de neveldeeltjes. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het ontwerpen en construeren 

van een opstelling voor het bepalen van snelheden van neveldeeltjes. 

De toepassing op schokgolfvoortplanting stelt de volgende eisen: 

1. Geschikt voor snelheden > 50 m/s 

2. Responsietijd ~ l ~s 

Er is gekozen voor een optische meetmethode, daar deze de stroming 

niet noemenswaardig beïnvloedt. Vooral de eis betreffende de 

responsietijd beperkt verder het aantal bruikbare methoden. 

Alle door mij in de literatuur gevonden meetmethoden die aan 

bovenstaande eisen voldoen, zijn gebaseerd op het direkt meten van de 

golflengtè van het strooilicht. Deze golflengte verandert onder 

invloed van het dopplereffect, dus onder invloed van de snelheid van 

de deeltjes. Voor het beschouwde snelheidsbereik is de grootteorde 

van de relatieve golflengteverandering 8À/À x 10-6 à 10-
8

. Een 

bepaling van dergelijke golflengteveranderingen met voldoende 

nauwkeurigheid is mogelijk met verschillende typen interferometers. 

De verschillende typen interferometers en de daarbij behorende 

meetmethoden worden behandeld in hoofdstuk 4: "Mogelijke 

meetmethoden". De gekozen variant is daarna uitgewerkt in hoofdstuk 

5: "De gekozen meetmethode". Na constructie en testen van de 

interferometer (nog steeds hoofdstuk 5l zijn metingen gedaan aan door 

expansiegolven versnelde neveldeeltjes in een testopstelling die 
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sterke overeenkomst vertoont met de schokbuisopstelling waarin de 

"snelheidsmeter" uiteindelijk gaat functioneren. Beschrijving en 

resultaten hiervan zijn inhoud van hoofdstuk 6: "De Testmetingen". 

"Conclusies en suggesties" sluiten het geheel af: hoofdstuk 7. 
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. 4. MOGELIJKE MEETMETHODEN 

4.1. Inleiding 

Licht dat wordt verstrooid door een deeltje dat t.o.v. de waarnemer 

beweegt, heeft voor de waarnemer een andere frequentie dan datzelfde 

licht voor verstrooiing. Het frequentie verschil noemen we de 

dopplerfrequentie. 

De hier behandelde meetmethoden voor snelheidsbepaling zijn 

gebaseerd op het direkt meten van de golflengte van strooilicht. 

Deze varieërt t.g.v. bovenstaand dopplereffect. In de configuratie 

zoals gegeven in fiquur 4.1. is de dopplerfrequentie gelijk aan (-8.8-

; appendix 1): 

( cos f3 - cos a ) . V I Ào -4.1-

deeltje 

-V -
Fig. 4.1. 

Voor de golflengteverandering 8À geldt dan: 

OÀ/À = -( COS {3- COS a) ·V/C 

Lichtverstrooiing aan een 
bewegend deeltje. 

-4.2.-

waarin v de snelheidsvector, c de lichtsnelheid in vacuum en .A0 

(= cjv0 ) de golflengte van het invallende licht. 

De relatieve golflengtevariaties die bij de onderhavige toepassing 

-6 ' -8 optreden zijn zeer gering ( 8.A/;t0 in ordegrootte 10 a 10 ) . De 

interferometers die voor dergelijke kleine golflengtevariaties worden 
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gebruikt, zijn te verdelen in twee groepen: 

1 b . f (. f , *l 1. De "dua eam" 1nter erometers 1 •• m. s met twee 

interfererende bundels), waaronder de Michelsen i.f.m. 

2. De "multiple beam" interferometers (i.f.m.'s met meerdere 

interfererende bundels), waaronder de Fabry-Perot i.f.m .. 

In dit hoofdstuk zullen een Michelsen i.f.m. variant (§ 4.2.) en 

een Fabry-Perot i.f.m. variant (§ 4.3.) worden behandeld. 

4.2. De Michelsen interferometer variant 

4.2.l.Principe van de gewone Michelsen i.f.m. 

De werking van deze i.f.m. is gebaseerd op interferentie van twee 

coherente lichtbundels die wegen van verschillende optische 

weglengten doorlopen. 

1 I: 

.. f~ .... -Yr 
t 

ndet. 
Fig. 4.2. Stralengang in een een-

voudige Michelson interferome:er. 

Een lichtbundel wordt te B door een halfdoorlatende spiegel 

opgesplitst in twee coherente bundels. Na het doorlopen van wegen 

met verschillende optische weglengten worden beide bundels 

gerecombineerd in C, waar het weglengteverschil resulteert in een 

faseverschil. De bundels interfereren met elkaar op de detektor waar 

zij elke waarde tussen maximale versterking en uitdoving kunnen 

opleveren voor resp. een faseverschil tussen 0 en n (afgezien van een 

veelvoud van 2n ) • Gesteld dat het optisch weglengteverschil p.2n 

bedraagt, dan zal bij een relatieve golflengteverandering 8.A./.A.
0
= q/p 
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de fase q-2~ verschuiven. 

Zo is uit een gemeten fasever~chuiving met een bekend optisch 

weglengteverschil en golflengte .l0 direkt 8.l te bepalen. 

4.2.2.Uitwerking van de Michelsen i.f.m. variant 

• 
4.2.2.1. De hier behandelde variant is een polarisatierichtingen

splitsende interferometer i.t.t. de zojuist aangetipte "gewone" 

Michelsen i.f.m., die amplitude-splitse~d is. Dit maakt een beter 

oplossend vermogen mogelijk. Het basisidee voor deze variant is 

afkomstig van Smeets en George ( SME 78 ) . 

De twee benen van de i.f.m. hebben een optisch weglengteverschil 

~s, resulterend in een faseverschil ~~ bij golflengte ..1.0 : 

-4.3-

We lineairiseren nu rond .:1.
0

, zodat 8..1./..1.0 =- o'.Jjv0 • 

Indien de golflengte verandert met een waarde 8..1., dan verandert het 

faseverschil ~~ met 8~ : 

zodat 

en ( v _=8v) 
Q 

-4.4.a-

-4.4.b-

In de opstelling zoals getekend in figuur 4.3. worden de bundels zo 

gesplitst en gerecombineerd dat het vermogen dat de i.f.m. binnenkomt 

zich uiteindelijk op de detektoren verdeelt in 2 componenten die 

evenredig zijn met (1 + cos ~~ ) en (1 - cos ~~ ) , zoals volgt uit 

onderstaande afleiding. De belettering verwijst naar figuur 4.3 .. 

Bij A valt een evenwijdige bundel in, op de interferometer. Dit 

willekeurig gepolariseerde licht gaat door een polarisatiefilter met 

de polarisatierichting onder 45" met het vlak van tekening. Bij B 

wordt het licht gesplitst in twee onderling loodrecht gepolariseerde 

componenten E 11 en E1 die hun polarisatierichting resp. in het vlak 

van tekening en loodrecht daarop hebben. Vanwege de aanwezigheid van 
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1'----------~~~ terug
----------~1 koppeling 
V2 

'---~ g i.9 ·-9.§~ l}r------...T--1-;._. 
'------------__..., di g. geh. z,l-----...__:.l_-+-1 

~ b 
skaop/schrijver 

glasblok 

camp. 

Fig. 4.3. Een Michelson interferometer met splitsing in polarisatie-
componenten (te B en 0). De detektoren ontvangen complementaire 
signalen. 

àe polarisator zijn àeze componenten even groot. 

s"" 

E1 en E11 àoorlopen resp. àe wegen BSlC en BS2C en recombineren bij C, 

El en E11 zijn àan van àe vorm: 

E1 oe exp -j (wt-K·r+E ) 
1 

Eq oe: 2Xp -j (wt-k• r+E ) 
2 
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waarin E
1

-E
2 

het faseverschil is, ontstaan door het doorlopen van 

verschillende optische weglengten, r de plaatsvector, k de 

golfvector en w de cirkelfrequentie. 

De faseverschillen t.g.v. reflecties zijn weggelaten daar deze een 

vaste waarde hebben en daardoor de werking van de i.f.m. niet 

wezenlijk beïnvloeden. Bij D wordt opnieuw gesplitst, nu in 

componenten met polarisatierichtingen onder +45° en -45° met ~et vlak 

van tekening (zie figuur 4.4.), verder genoemd Ea 2n E~ 

Ea= (Eq+E1 )/J2 

E~ = ( E11 - E.L l I 12 

F~g. 4.4. Het definiëren van de 
E-veld componenten. 

Voor de E-velden en de vermogens (P) van de a- en ~-component geldt 

nu: 

E", oe ( exp -j (wt-k·r+E, l + exp -j (wt- k·r+E l 
I,A. .L 2 

E ·E*\ a a 

Te F bereiken de componenten a en ~ de detektoren. 

Geschreven met het reeds ingevoerde faseverschil ~~ (= E
2 

-E
1

), volgt: 

Pa oe 1 + cos ~ ~ 

P~ oe ::. - cos ~ ~ 

-4.5.a-

-4.5.b-



.10. 

Het extra faseverschil o~ is evenredig met oÀ, en dus evenredig met 

de te meten snelheid. Indien we nu een variabele kunnen construeren 

uit de detektorsignalen Vl en V2 (verondersteld dat deze evenredig 

zijn met Pa en P~) die evenredig is met 8~, dan hebben we een zeer 

eenvoudige systeemresponsie. We definiêren hiervoor de variabele S 

s -4.6-

De noemer is toegevoegd daar voor -4.5.a- en -4.5.b- de 

evenredigheids factor variabel kan zijn t.g.v. variaties in 

opgevangen strooilichtvermogen. 

S is in principe alleen afhankelijk van ~~ 

s C* ·cos ~lP -4.7-

(De toegevoegde constante C* verschijnt t.g.v. het niet ideaal zijn 

van de interferentie; zie hiervoor § 5.3.2.) 

We kiezen het werkpunt .1~0 van de i. f .m. in de buurt van een van de 

nulpunten van de cosinusfunctie. Binnen een intervalbreedte van 1/6 

periode (n/3) rond deze nulpunten geldt: 

s ± C*. (~-~cp ) 
0 

Met -4.3- en -4.4- volgt: 

s ± C*· (2n.1s/c). vd 

± c* orp 

4.2.2.2. De functies van het glasblok en de piëzotranslator. 

!:!_e!:_ ~lase_l~k-

-4.8-

-4.9-

De benen van de interferometer zijn van ongelijke lengte. Dit 

betekent dat de bundels op de plaats van recombinatie een 

verschillende diameter en golffrontkromming hebben, daar de bundels 

altijd een eindige divergentie bezitten. De bundels zullen dan niet 

over de gehele diameter op gelijke wijze met elkaar kunnen 

interfereren. 

Door in een van de benen een medium met brekingsindex > 1 te 
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plaatsen, wordt de optische weglengte vergroot, terwijl de 

mogelijkheid aanwezig blijft de bundeldiameters bij het 

recombinatiepunt (en het punt van interferentie) gelijk te maken. 

: n=1 1 

I I 

I I I I 

I I 

d [}a 
I 

I f3 a 
I I I 

I I -I 

I I I 
8 s, c 

L 

n=1 I 

I 

}+5b d[ ja 
I 
I 
I I I 
B s2 c 

Fig. 4.5. Bundeldiametertoename in de interferometerbenen 
BS1C en BS2C. Toevoegen van het glasblok maakt het 
mogelijk de optische weglengte te vergroten en de 
bundeldiameterverandering te verkleinen. n is de 
brekingsindex van het medium. 

Stel de bundeldivergentie is a De afmetingen van het glasblok 

zijn eenvoudig zo te bepalen dat de bundeldiameters bij recombinatie 

aan elkaar gelijk zijn (8a=ob)voor gegeven optisch weglengteverschil 

van de benen. 

De optische weglengte s is gelijk aan: 

s j n(x) dx -4.10-

Voor de gegeven configuraties in figuur 4.5. is het weglengteverschil 

ds dan gelijk aan: 

.1s 1
1 

+ n l - l 
g 2 

-4.11-
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De bundeldiametertoename moet voor beide benen gelijk zijn: 

en dus 

s =o a b 

l,·2tan(a/2) + l~·2tan(~/2) l· 2tan (a/2) -4.12-
~ ~ 

Uit -4.11- en -4.12- volgen met de aanname sina=tana=a, dus n =af~ 
g 

en 

.1s I (n -1/n ) 

l - 1 
1 

g g 

n 
g 

-4.13-

-4.14-

Uit gegeven n en gewenste .1s volgen direkt de lengte van het 
g 

glasblok 1
2

12 en het verschil in de resterende weglengte: 1-1
1 

De ..J?iëz~tra~lator 

Spiegel Sl is bevestigd op een piëzokristal waarvan de dikte, 

d.m.v. een spanning die erover wordt aangelegd, kan worden 

gevarieerd. Hierdoor is het mogelijk het been BSlC in lengte te 

varieren. Een dergelijke instelling geeft de mogelijkheid om ten 

eerste het faseverschil .1~ elke gewenste waarde (afgezien van k·2n 

kE~ ) te kunnen geven, en ten tweede faseverschuivingen die het 

gevolg zijn van ongewenste externe oorzaken via een terugkoppeling te 

corrigeren. Deze terugkoppeling wordt in het vervolg nog besproken. 

4.2.2.3. De signaalverwerking 

De àetektorsignalen moeten verwerkt worden tot een snelheidsmeting. 

Het is mogelijk, maar moeilijk en kostbaar, om een analoge 

rekeneenheid te maken die de signalen Vl (~Pa) en V2 (~P~) binnen 

een ~s-responsietijd in het gewenste uitgangssignaal S om kan zetten. 

Het is eenvoudiger de signalen in twee digitale geheugens op te 

slaan en later te verwerken. Het extra voordeel hiervan is de 

mogelijkheid deze zuivere meetsignalen nog verder te bewerken. 

De verwerking kan met een microcomputer gebeuren. Deze leest de 

signalen Vl(t) en V2(t) uit de geheugens en voert daarna voor elk 

meetpunt de rekenkundige bewerking volgens formule -4.6- uit. Een 

correctie voor de niet-lineariteit van de cosinus-functie rond de 

nulpunten is zo ook eenvoudig uitvoerbaar. Dit vergroot het 
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bruikbare ~~-interval met een ruime factor 2. 

Het is nodig de fase-instelling van de interferometer (plaats van 

het werkpunt ~~O ) te stabiliseren d.m.v. een terugkoppeling. Deze 

terugkoppeling mag de waarde van S binnen de meettijd (~ 0,2 ms tot 

~ 20 ms) niet noemenswaardig kunnen beïnvloeden, daar dit niet te 

onderscheiden is van S-waarde wijzigingen t.g.v. golflengtevariaties. 

Langzame fasevariaties die o.a. ontstaan door 

temperatuurschommelingen moeten echter wel worden gecompenseerd. De 

waarde van S moet hiervoor in de tijd worden gevolgd en berekend, 

tenzij de lichthoeveelheid die de detektoren voor het 

terugkoppelsignaal ontvangen constant is. In dat geval hoeft de 

terugkoppeling alleen het verschil V1-V2 constant te houden. Het 

regelende element is daarbij de piëzotranslator. 

4.2.3.Alternatief: Snelle terugkoopeling 

In het algemeen moet het liltgangssignaal S in de tijd worden 

gevolgd. Bij de methode met snelle terugkoppeling is de maat van 

terugkoppeling die nodig is om S op een vaste waarde (meestal nul) te 

stabiliseren in feite het meetsignaal. 

Deze terugkoppeling moet gebeuren met een responsietijd < 1 ~s 

(vandaar de term snelle terugkoppeling; snel t.o.v. de terugkoppeling 

die nodig is om de faseinstelling vóór de meting vast te houden) . 

Snelle terugkoppeling heeft enkele voordelen: 

1. Indien we S op nul houden, d.w.z. V1=V2, vervalt de noodzaak 

V1+V2 te bepalen en te delen. 

2. Bij toepassing van een snel terugkoppelelement vervalt de 

noodzaak van een aparte langzame terugkoppeling. 

3. De bandbreedte van meetbare dopplerfrequenties en daarmee 

corresponderende ~-waarden, is veel groter dan zonder de snelle 

terugkoppeling. In dat geval worden de meetbare 

dopplerfrequenties beperkt door de breedte van de lineaire 

intervallen in het S-~~-verband. Nu ligt de beperking nog 

slechts in het regelbereik van het terugkoppelelement. 

De "rekeneenheid" in de terugkoppeling die V1-V2 met een ~s -

responsietijd moet bepalen, is i.t.t. die voor de S-bepaling volgens 

formule -4.6- geen probleem. Daar veroorzaakte de deling na de 

afzonderlijke bewerkingen in teller en noemer de moeilijkheden. 
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In de door Smeets en George gebruikte opstelling ( SME 78 ) vindt 

de terugkoppeling plaats via optische weg, m.b.v. een Packels cel. 

Een dergelijke cel bevat een kristal dat, geplaatst in een elektrisch 

veld, dubbelbreking vertoont. Het verschil in brekingsindices voor 

de "ordinaire" en de "extra-ordinaire" bundels is evenredig met het 

aangelegde veld. Dit geldt dan ook voor het faseverschil tussen 

beide bundels. 

De zo gescheiden polarisatiecomponenten worden verschillende benen 

van de interferometer ingeleid. Variatie van de fasevertraging in de 

Packels cel komt dan neer op variatie van de fase-instelling van een 

van de i.f.m.-benen. Het resultaat is gelijk aan de terugkoppeling 

m.b.v. de piëzotranslator. Responsietijden kleiner dan 10 ns 

zijn op deze wijze realiseerbaar. 

Het nadeel van de Packels cel is de nauwkeurige uitlijning die hij 

vereist, en de beperkingen die hij oplegt aan bundeldiameter en 

bundeldivergentie. 

4.3. De Fabry-Perot interferometer variant 

Het principe van de Fabry-Perot i.f.m. wordt eerst toegelicht 

m.b.v. een Fabry-Perot i.f.m. met vlakke spiegels. Daarna wordt de 

Fabry-Perot i.f.m. met sferische spiegels en de daarmee opgezette 

meetmethode uitgewerkt. 

4.3.l.Principe van de Fabry-Perot i.f.m. met vlakke platen (PFP) 

De i.f.m. bestaat uit twee vlakke platen die met de spiegelende 

zijden naar elkaar gericht staan. Zodoende onstaat een optische 

trilholte. Deze is weergegeven in figuur 4.6 .. 

+ 

Fig. 4.6. Stralengang in de Fabry-Perot interferometer 
met vlakke platen. Met een toegevoegde lens inter
fereren de bundeis in P. 
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Een bundel die bij A de ruimte tussen de platen betreedt, wordt bij B 

deels doorgelaten, deels gereflecteerd. Hetzelfde treedt op bij 

C,D, ... enz .. De bundels worden samengebracht in punt P. Als het 

optisch weglengteverschil tussen de achtereenvolgens uittredende 

bundels oveceenkomt met een faseverschil dat een veelvoud is van 2~ , 

treedt maximale interferentie op. Indien de reflectiecoëfficiënt R 

veel groter is dan de transmissiecoëfficiënt T ( T=(l-R) «1) dan 

zijn de veldamplituden van de achtereenvolgens naar rechts 

uittredende bundels slechts langzaam afnemend: aT , aTR , a~2 ... , 

wat resulteert in scherpe maxima van interferentie (zie figuur 4.7.). 

P/P 
ma x 

Fig. 4.7. Het interferentiepatroon (relatief vermogen versus faseverschil 
tussen de interfererende bundels) van een Fabry- Perot interferometer 
bij verschillende waarden van de spiegel-reflectiecoëfficiënt. 
Bron: ( LON 73 ). 

4.3.2.Uitwerking van de Fabry-Perot interferometer variant met sferische 

spiegels (SFP) 

Een sferische Fabry-Perot i.f.m. bestaat uit twee concaaf sferische 

spiegels met een onderlinge afstand D die ongeveer gelijk is aan de 

bolstraal van de spiegels R. Afhankelijk van het verband tussen D en 

R worden twee types onderscheiden. Als D=R, de brandpunten van de 

spiegels vallen dan samen, wordt gesproken over een ''confocal" SFP 

(CSFP). Bij een klein verschil tussen D en R (meestal enkele 

promille van D) is de gebruikelijke benaming de ''defocussed" SFP 

(DSFP). De mate van defocusse~en wordt gegeven door p := D-R, en is 

sterk van invloed op de optische eigenschappen van de SFP. 
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4.3.2.2. Werkingsprincipe 
*2 

Indien de invallende bundel ongeveer evenwijdig is aan de 

optische as en slechts in geringe*
2 

mate con- of divergeert, wordt in 

de buurt van het middenloodvlak tussen de spiegels een 

interferentiepatroon gevormd, bestaand uit concentrische ringen. 

Fig. 4.8. Stralengang in een Fabry-Perot interferometer 
met sferische spiegels. Nabij het midden tussen de 
spiegels wordt een interferentiepatroon gevormd. 

Om het ontstaan van dit interferentiepatroon te verduidelijken, 

bekijken we een straal die de optische trilholte bij A binnentreedt, 

zoals getekend in figuur 4.8. Na reflecties bij B,C,D en A komt de 

straal op de lijn AB terug. Indiert de reflectiecoefficient erg groot 

is, herhaalt zich dit vele malen. Door sferische aberratie vallen 

opeenvolgende stralen echter niet precies samen. Indien het 

weglengteverschil (ABCDA) tussen twee opeenvolgende stralen gelijk is 

aan een geheel aantal golflengten, zullen de stralen versterkend 

interfereren ter plaatse van hun snijpunt. Het daarbij optredende 

interferentiepatroon bestaat uit heldere ringen ("fringes") met radii 

r ( HER 68 ) : 
m 

m -4.15-

Hierin is m het fringenumnter, gedefinieerd als de interferentieorde 

van de fringe t.o.v. het centrum van het ringensysteem (positie op de 

optische as) . Dit is gelijk aan het optisch weglengteverschil tussen 
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stralen behorende bij deze fringe en die behorende bij de centrale 

fringe uitgedrukt in veelvoud van À . 

Door een goed gekozen kleine negatieve waarde voor p ontstaat een À

versus-fringeradius verband dat bij benadering lineair is (zie figuur 

4.9. ) . Het lineaire gebied bevindt zich rond de r-waarde waarvoor 

geldt 8À/8r = constant (8m/ 8r oe DÀ/ 8r ) of 82À/ Sr 2 =0, het buigpunt 

in de grafiek: 

r • ( -2pR/3 ) " 

qua)i·hnC'ar 
d"prrsiun rrg•on 

(h) 

-4.16-

Fig. 4.9. Het interferentiepatroon van een Fabry-Perot interferometer met 
sferische spiegels. Weergegeven is het fringenummer mals functie van 
de straal voor een CSFP (p=O): a, en voor een DSFP: b. Bij geschikt 
gekozen spiegelafstand ismen dus À lineair in r. 
Bron: ( BRA 68 ). 

4.3.2.3. Het grote voordeel van de SFP t.o.v. de PFP is de grote "light 
*3 

gathering power" en het daaruit voortvloeiende gemak bij uitlijnen. 

Verder geldt voor een PFP dat light gathering power en oplossend 
*3 

vermogen omgekeerd evenredig zijn. Kiezen we voor een SFP en nemen 



.18. 

we steeds grotere spiegelafstanden (en dus spiegelbolstralen) dan 

nemen beide grootheden evenredig toe indien we in staat zijn de 
*3 

"finesse'' constant te houden. Voor dit laatste is nodig dat de 

spiegels over een steeds groter oppervlak aan de zeer scherpe 

specificaties voldoen ( HER 68 ) 

4.3.3.De SFP meetopstelling 

Golflengtevariaties van het verstrooide en door de DSFP ingevangen 

licht uiten zich in uitdijen en inkrimpen van het ringenstelsel. 

De bedoeling is dit effect binnen ~s-responsietijd te volgen en om te 

zetten in een elektrisch signaal. Daarvoor kan gebruik worden 

gemaakt van een masker ( AVI 74 ). Het deel van het ringenpatroon 

dat dit masker passeert, moet daarbij evenredig zijn met de radii van 

de fringes. Het door de detektor daarachter opgevangen vermogen is 

daarmee dan ook evenredig. 

In figuur 4.10.a is een masker getekend dat aan bovenstaande 

voorwaarde voldoet. De radius bij een bepaalde hoek is evenredig met 

die hoek. 

Daar we alleen dat deel van het ringenpatroon willen volgen 

waarvoor het À-r verband lineair is, bekijken we een r-waarden 

interval tussen rl en r2 (zie figuur 4.10.b). Ter verbetering van de 

contrast is het dan beter het masker dubbel uit te voeren. 

Fig. 4.10. De maskers. Deze laten van een ring een gedeelte 
door dat lineair afhangt van de straal van de ring. 
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Het totale vermogen van het opgevangen strooilicht zal niet 

constant zijn. Het vermogen dat het masker passeert dient daarom 

gerelateerd te worden aan het vermogen van het totale ringenpatroon 

of dat van de geobserveerde ring. Hiervoor wordt de bundel na de 

DSFP en de afbeeldende lens gesplitst. Een bundel valt op het 

masker, het daarvan doorgaande deel op een detektor. De tweede 

bundel valt direkt, al of niet door een ringvormige spleet, op een 

tweede detektor. 

De signalen van de f.m.p~s kunnen direkt worden gedeeld en 

opgeslagen of, indien behoefte is aan verdere verwerking, 

afzonderlijk worden opgeslagen. 

noten, hoofdstuk 4: 
*1 Voor afkortingen: zie ''symbolen- en afkortingenlijst". 
*2 De toleranties zijn vervat in het begrip "light gathering power", 

zie appendix 4. 
*3 Voor toelichting, zie appendix 4 
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. 5. UI'TivERKING VAN DE GEKOZEN HEETMETHODE 

5 .1. Inleiding 

Een aantal voor toepassing i~ aanmerking komende meetmethoden zijn 

in het vorige hoofdstuk behandeld. In dit hoofdstuk wordt de gekozen 

variant verder uitgewerkt. 

De keuze is gevallen op de Michelsen interferometer variant met 

langzame terugkoppeling. 

Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren: 

1. Voor de Michelsen i.f.m. waren de meeste componenten, inclusief 

het glasblok, al aanwezig. Slechts de twee 5145 A-polariserende 

bundelsplitsers moesten speciaal voor deze variant worden 

aangeschaft. Hun prijs viel ruim binnen de budgetaire 

mogelijkheden. De resterende onderdelen konden eenvoudig intern 

en op tijd worden vervaardigd. 

2. Het belangrijkste alternatief, de SFP i.f.m.* 1 verviel daar de 

prijzen van de commercieël verkrijgbare exemplaren ver boven de 

budgetaire mogelijkheden vielen. Ook de aanschaf van alleen twee 

geschikte sferische spiegels gaf financieel problemen, naast de 

onzekerheid betreffende kosten en constructietermijn van een 

houder voor de spiegels. 

3. Gekozen is voor de langzame terugkoppeling vanwege de eenvoud van 

deze variant, en de praktische problemen die op grond van recente 

ervaringen met de Packels cel (het essentiële element van de.snelle

terugkoppel variant) werden verwacht. Tevens is het mogelijk , met 

relatief weinig moeite, alsnog over te stappen op de snelle

terugkoppelvariant als de oorspronkelijke keuze niet voldoet. 

Gemeten moet worden: de snelheid van de strooibronnen die zich in 

het meetvolume bevinden. 

De algemene werking van de opstelling komt op het volgende neer: 

Een laserbundel met hoge intensiteit doorloopt het meetvolume. Het 

strooilicht van deze laserbundel wordt door de ontvangende optiek in 

de i.f.m. gebracht, waar golflengtevariaties van het licht (t.g.v. 

snelheidsvariaties van de strooibronnen in het meetvolume) kunnen 
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worden gedetekteerd. Deze detektie resulteert in twee signalen op de 

fotomultipliers (f.m.p.s) 1 en 2, die over een tevoren ingesteld 

tijdsinterval worden opgeslagen in een digitaal geheugen, waarna ze 

m.b.v. een computer tot een snelheidsmeting over dit interval worden 

verwerkt. Deze verwerking is ongecompliceerd daar de twee f.m.p.

signalen na een eenvoudige rekenkundige bewerking een variabele 

genereren die evenredig is met de te meten s~elheid. 

Een aantal principes van de meetmethode is, zoals hierboven 

reeds vermeld, behandeld in het voorafgaande hoofdstuk. De verdere 

uitwerking in dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de 

opstellingscomponenten (§ 5.2.), opmerkingen over de bouw van de 

i.f.m. en zijn gemeten responsie (§ 5.3.) en de hieruit resulterende 

responsie van het systeem (§ 5.4.). 

5.2. Beschrijving van de componenten 

In deze paragraaf worden de verschillende opstelling-onderdelen 

uitgewerkt. In het geval dat dit voor een bepaalde component elders 

in de tekst reeds gebeurt, wordt hiernaar verwezen. Voor de 

gebruikte belettering van de componenten, zie figuur 5.1. 

1. 

De lichtbron moet aan bepaalde eisen voldoen. 
*2 De coherentielengte van het licht moet groot zijn t.o.v. het 

optisch weglengteverschil (~s) tussen de benen van de 
*3 interferometer, zodat een behoorlijke contrast kan worden 

verkregen. 

Als de gebruikte Ar-laser op de normale* 4 5145 Ä-lijn "lasert" is de 

coherentielengte veel te gering (de frequentieband veel te breed) . 

Binnen een laserlijn bevinden zich echter enkele tientallen 

resonantieniveaus van de lasercavity (longitudinale modes). Door 
*5 het plaatsen van een Fabry-Perot etalon in de lasercavity is het 

mogelijk de laser te laten werken in slechts één dergelijke mode. Een 

groot deel van het vermogen van de oorspronkelijke lijn wordt dan 

uitgezonden binnen de veel geringere lijnbreedte van een 

longitudinale mode. Voor een verdere toelichting, zie § 8.3 .. 
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© 

450 

± 300 

i.f.m. 

laser 

Meetsectie 

Fig. 5.1. Overzichtstekening van de meetopstel
ling. Het deel rond de meetsectie is rechts 
vergroot weergegeven. Een laserbundel af
komstig van A, wordt in de meetsectie die 
zich tussen de vensters v1 en v2 bevindt, 
verstrooid. Een fraktie van dat strooi
licht wordt·in de interferometer gebracht. 
De interferometer is uitgewerkt in de figu
ren 5.3. en 5.4 .. 
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Het optisch weglengteverschil ~s in de i.f.m. is z 0,2 m . Voor een 

go~de contrast moet het laserlicht een coherentielengte hebben die 

veel groter is dan ~s. 
*6 

Met ~1 = c-~T en ~V%1/~T (-8.9-) volgt 

~V « 0( 2·10
9 

) Hz -5.1-

waarin: ~T de coherentietijd , c de lichtsnelheid in vacuüm en ~v 

de frequentiebandbreedte. 

Hieraan voldoet de laser met etalon ruim, wat blijkt uit de met deze 

lichtbron bepaalde extinctieverhouding van de i.f.m. benen (voor 

toelichting: 5.3.2.). 

2. De laserlijn moet stabiel zijn in de tijd. Variaties in vermogen 

zijn niet hinderlijk, wel variaties in de lijnbreedte of 

verschuiven en verspringen van deze lijn, daar deze bij de 

snelheicts metingen worden geïnterpreteerd als 

f..v. 
40 

:n 
rn;s 

0 

-40 

snelheidsvariaties. 

4 8 12 16 

V1 

in mV 

V2 

L t s s t vt .. v-f 
30 

0,1 w t~ 1n 0,1 c Jn 

MHz I I ! I MHz 'n 

I I 
rn/s 

0 0 
I I I I 1 ! I 0 0 0 

I I I 

-30 I I -0,1 ·30 -40 

4 8 12 16 --t in ms 

Fig. 5.2. Drift in de laserfrequentie. Uit de signalen v1 en V2 van de 
interferometer zijn frequentieverschuivingen in het laserlicht berekend 
en weergegeven in c. 

In figuur 5.2. zijn de beide uitgangssignalen van de interferometer, 

die nu rechtstreeks door een (verzwakte) laserbundel belicht wordt, 
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weergegeven. De figuur geeft een indruk van de stabiliteit van de 

laser. De complementaire variaties in de twee detektorsignalen 

duiden op golflengtevariaties. De grootte van de af te leiden 

frequentieverschuiving is eronder aangegeven. Duidelijk is te zien 

dat deze laser in deze toestand ongeschikt is om bij 
*7 

dopplerfrequenties van minder dan ~ 700 MHz te worden gebruikt 

3. Het benodigde vermogen is sterk afhankelijk van de strooihoek, 

openingshoek en dichtheid van strooibronnen. Uitgaande van 

f.m.p.'s als detektoren zal voor de meeste praktische 

toepassingen minimaal 10 mW nodig zijn. 

Met behulp van de planparallelle plaat C (figuur 5.1.) wordt de 

laserbundel opgesplitst in een aantal evenwijdige bundels van sterk 

afnemende intensiteit. De gebruikte naamgeving: Oe-orde bundel voor 
e e de de hoofdbundel en 1 -, 2 -, .... tot n -orde voor elk van de volgende 

bundels die n-maal twee ~xtra interne reflecties hebben ondergaan. 
de Elke n -orde bundel heeft daardoor ~ 1,6 %o van het vermogen van de 

(n-l)e orde. Al deze bundels kunnen m.b.v. lensFin het meetvolume 
*8 worden samengebracht 

Het voordeel van deze constructie is drieledig. Ten eerste is het 

nu gemakkelijk de ontvangende optiek op het meetvolume uit te lijnen. 

Ten tweede kan een hogere-orde bundel worden gebruikt om als niet

dopplerverschoven referentiebundel de i.f.m.-instelling waarneembaar 

te maken en daarmee terugkoppelbaar. Deze bundel moet van zeer 

gering vermogen zijn daar hij direkt het gevoelig oppervlak van de 
, -7 

f.m.p. s treft (~ 10 Watt). Ten derde is het nu eenvoudig 

verschillende strooihoeken in te stellen door verschuiven van B en 

roteren van c De optimale instelling is daarbij direkt van de 

f.m.p.-signalen af te lezen. 

De ontvangende optiek G t/m J vangt een klein deel van het 

strooilicht en brengt het bij benadering als een evenwijdige bundel 

in de i.f.m. . Diafragma G legt de' openingshoek oy vast en bepaalt 

daarmee de lijnverbreding van het dopplersignaal. De gekozen 

diafragmaopening 0 1,2 mm resulteert bij de gebruikte strooihoek y 
-2 20° in een dopplerverbreding ( ~ 1·10 · vd die verwaarloosbaar is 

t.o.v. de laserlijnbreedte. Bij zeer kleine strooihoeken (enkele 
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graden) kan de lijnverbreding echter aanzienlijk worden. 

Lens H beeldt het meetvolume met een vergratingsfactor 2 af op de 

pinhole I (0 0,5 mm). Houden we rekening met de diameter van de 

laserbundel (0 0,5 mm) dan resulteert een meetvolume met een diameter 

van~ 0 0,25 mmeneen lengte van ~ 1,5 mm. Lens J collimeert het 

strooilicht tot een evenwijdige bundel (0 ~ 1 mm). Een smalle 

bundel verdient de voorkeur daar de optische componenten in de i.f.m. 

dan slechts over geringe oppervlakken aan de hoge vlakheidseisen 

hoeven te voldoen. 

f.m.p. 
2 

Fig. 5.3. Overzichtstekening van de 
interferometer. 

De gecollimeerde bundel komt de i.f.m. binnen via diafragma L en 

valt na reflectie, op de om praktische redenen geplaatste spiegel M 

, op de polariserende bundelsplitser N , zoals is weergegeven in 

figuur 5.3 .. 

De polariserende bundelsplitsers bestaan uit twee tegen elkaar 

gekitte prismás, samen een kubus vormend. Van een bundel die het 

grensvlak tussen de prismás onder ~ 45° treft, wordt de polarisatie

component loodrecht op het invalsvlak, gereflecteerd, de andere 
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component wordt doorgelaten. 

Daar N over 45° t.o.v. het i.f.m.-vlak (vlak van tekening) is 

gekanteld, vindt splitsing plaats in polarisatierichtingen onder +45° 

en -45° met het i.f.m.-vlak (zie fig. 5.4.). Het been NP ligt daarom 

ook onder 45° met het i.f.m.-vlak. Te P bevindt zich een, langs as 

NP, traverseerbare spiegel. De spiegel is gemonteerd op een 

stapeltje piëzo-kristallen waarvan de dikte, d.m.v. een spanning die 

erover wordt aangelegd, kan worden gevarieërd (over enkele ~m) . Het 

been NO , met een grotere optische weglengte dan NP, bevat een 

glasblok met een spiegelende achterzijde. Dit blok is geplaatst om 

" 
I 'I 

' •, ,, 
I ' 

lo 

Fig. 5.4. Stralengang in de interferometer. 
Ter verduidelijking is de projectie van 
de stralen en enkele componenten op het 
grondvlak getekend. 
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te corrigeren voor de golffrontkromming en bundeldiameter die 

gewoonlijk niet gelijk zijn voor bundels die verschillende optische 

weglengten hebben doorlopen. (Dit is reeds uitgebreider in hoofdstuk 

4 ter sprake gekomen) . De bundels worden weer gerecombineerd te N . 

Werd direkt na N een detektor geplaatst, dan zouden daar reeds 

bruikbare interferenties waarneembaar zijn. Ter verbetering van het 

oplossend vermogen wordt de bundel echter een tweede maal gesplitst; 

nu in polarisatiecomponenten onder 0° en 90° met het i.f.m.-vlak. 

Dit heeft tot gevolg dat de detektoren complementaire signalen 

ontvangen. 

Als detektoren wordt gebruik gemaakt van fotomultipliers (f.m.p.'s) 

T die ,omdat ze zijn voorzien van een smalbandig*
9 

kleurfilter en een 

pinhole S , ook bij een gedempte omgevingsverlichting kunnen worden 

gebruikt. De lensjes R focusseren de bundel strooilicht op de 

(0 0,45 mm) pinholes. 

Een Michelsen interferometer variant als de behandelde, die niet 

amplitude-splitsend, maar polarisatierichtingen-splitsend is, stelt 

eisen aan de polarisatie van het binnenkomende licht. Voor optimale 

uitdoving na interferentie moeten de vermogens in de benen NP en NO 

gelijk zijn. Het licht moet dus een even grote +45° als -45° 

polarisatiecomponent bevatten. B.v. onder 0° of 90° met het i.f.m.

vlak gepolariseerd zijn. 

De signalen op de f.m.p.'s worden niet continu gevolgd, maar ave~ 

een tevoren ingesteld tijdsinterval opgeslagen in een geheugen. Na 

deze meettijd worden de signalen uitgelezen door een computer die de 

faseverandering voor alle meetpunten, binnen dit tijdsinterval, 

afzonderlijk uitrekent. 

Het is gemakkelijk als het werkpunt van de i.f.m. instelbaar is. 

Omdat het werkpunt ook nog langzaam in de tijd verloopt, is een 

terugkoppelsysteem aanwezig. Dit bestaat uit een verschilversterker 

en een hoogspanningssturing verbonden met het piëzokristal P . Het 

verschil tussen de f.m.p.-spanningen wordt met een offsetspanning aan 

de sturing toegevoerd. Een verplaatsing uit het werkpunt betekent 

voor de piëzosturing een spanningswijziging over het piëzokristal. 

Dit verandert het optisch weglengteverschil, dus het faseverschil, en 
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beperkt zo de afwijking van het werkpunt. 

Om de f . m.p . -signalen te leveren waarmee de terugkoppeling plaats 

vindt, is een niet- dopplerverschoven laserbundel van lage intensiteit 

nodig. Hiervoor wordt een hogere-orde bundel afkomstig van 

planparallelle plaat C gebruikt, die ook als uitlijnbundel dienst 

doet . Tijdens de meettijd wordt deze bundel afgeschermd door de 
*10 

sluiter D . 

5.3. De interferometer 

De interferometer. De gezichtshoek i s aangegeven in figuur 5.3. 
met de vermelding "foto" . 

5 . 3.l . Bouw van de interferometer 

De basis van de i . f.m. wordt gevormd door een 25 mm dikke Al - plaat 

die, indirekt liggend op micrometers, 5 nauwkeurig instelbare 

vrijheidsgraden heeft ; 3 rotatie - en 2 translatievrijheidsgraden , 

echter niet allen ontkoppeld . Op deze grondplaat worden de houders 
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voor de optische componenten vastgezet. Voor de componenten N,O en P 

zijn nauwkeurig instelbare houders gemaakt. Hiervoor werd eerst een 

schatting gemaakt van de benodigde nauwkeurigheden voor elk van de 

zes vrijheidsgraden. 

Na fixatie van de polariserende bundelsplitser N moet met de 

componenten 0 en P de laatste uitlijning gedaan kunnen worden. 

Hiervoor moeten deze om beide assen loodrecht op de bundelrichting 

worden geroteerd. De raakpunten van de optische assen van de bundels 

met het vlak van interferentie, pl en p2, verschuiven daarbij over 

dit vlak. De nauwkeurigheid waarmee pl en p2 op elkaar gelegd moeten 

worden, hangt af van de golffrontradius (r), de diameter van de 

bundels (b) , de hoek die de bundels met elkaar maken (~) en het 

toegestane faseverschil tussen de golffronten op het vlak van 

interferentie (~'). Gegeven de afstand van de spiegeloppervlakken 

tot het vlak van interferentie (d: ~ 0,5 m) en gesteld dat cp' ~ 7r/l0, 

dat JrJ~ den dat~ enkel het gevolg is van een rotatiefout van de 

spiegeloppervlakken, dan mogen pl en p2 maximaal~ 5·10- 5 m van 

elkaar verwijderd liggen. Met de gegeven à-waarde moeten de 

hoekinstellingen op de rotatieassen van 0 en P met minimaal 20 

boogsec.-nauwkeurigheid instelbaar zijn. De instelmogelijkheden op 

de piëzokristalhouder voldoen hier net aan, die op het glasblok ruim. 

Ook de andere caraponenten van de i.f.m. moeten instelbaar zijn. Na 

ook hierbij voor elk van de vrijheidsgraden van elke component de 

benodigde instelnauwkeurigheid ingeschat te hebben, is een serie 

identieke houders ontworpen en gemaakt. 

Voor de i.f.m.-responsie zijn vooral de kwaliteit van de 

componenten N,O en P belangrijk. Op grond van gP.bruikelijke waarden 

voor vergelijkbare interferometrische toepassingen 

(oppervlakteruwheid À/20 à À/50 en vlakheid ~ À/4) is gezocht naar 

commercieël verkrijgbare polariserende bundelsplitsers. Uiteindelijk 

bleken de eisen zover aangepast te moeten worden aan de financiële 

mogelijkheden, dat twee exemplaren met wat minder goede specificaties 

zijn aangekocht. 

Het glasblok werd reeds intern, door de groep fysische techniek van 

de CTD vervaardigd; de specificaties waren ruim voldoende. 

Ook de piëzotranslator kan eenvoudig bijdragen tot uitlijnfouten. 

Elk willekeurig kristal zal naast de gewenste translatie ook een 
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eindige rotatie vertonen. Deze mag niet meer dan enkele boogseconden 

bedragen. De gebruikte vorrr. van piëzo-element, een stapeltje 

kristallen, heeft dit verschijnsel sterker dan een één-kristal, maar 

heeft toch de voorkeur gekregen vanwege het grotere translatiebereik. 

. d . f *11 
5.3.2.Respons~e van e ~nter erometer 

5.4. 

Om de responsie van het systeem te bepalen moet eerst de responsie 

van de i.f.m. bekend zijn. Bepaald is de contrastfactor van de 

i.f.m. in combinatie met de gebruikte laser. Deze wordt vastgelegd 

door de verhoudingen tussen maximum- en minimum-vermogen in de beide 

i.f.m.-detektorbenen QTl en QT2. Bij goed uitlijnen zijn hiervoor 

waarden van 30 en 15 voor resp. de benen 1 en 2 eenvoudig 

verkrijgbaar. Figuur 5.5. geeft een indruk van zowel deze 

extinctieverhoudingen als het complementair zijn van de f.m.p.

signalen. Hiervoor is de spanning over het piezokristal met de hand 

enkele tientallen volts opgedraaid, resulterend in een translatie van 

~1,75·.À.. 

Deze extinctieverhoudingen leiden tot een ~~-S-verband zoals 

weergegeven in figuur 5.6.: 

s C* cos~~ (zie -4.7-) 

waarin C* : de contrastfactor. 
*12 

C* is het quotient van gemeten en ideaal haalbare responsie van de 

interferometer, en heeft de waarde 0,91 ± 0,03 ( C* = A/B, fig. 

5.6.). Deze waarde is bepaald uit de extinctieverhoudingen en moet 

voor nauwkeurige metingen regelmatig gecontroleerd worden. Een 

moeilijkheid daarbij is dat de extinctieverhoudingen moeilijk 

nauwkeurig te bepalen zijn. 

*13 Responsie van het systeem 

In deze paragraaf wordt v = v(S) bepaald, waarin v de snelheid van 

de strooideeltjes, en S de in formule -4.6- gedefinieerde variabele 

is. 



I 
Donker 1 -----; 

.31. 

± 3 sec. Donker 

Fig. 5.5. Responsie van de interferometer bij het traverseren van de 
piëzo-translator. v1 en v2 zijn de signalen van de interferometer-
detektoren. In het ideale geval zijn ze volledig complementair en 
hebben een minimum gelijk nul. 

8( =2) 

( 2m+l )n 

Fig. 5.6. Verband -4.ï- . De mate van niet-ideaal zijn van de interfe
rometer is in deze figuur af te lezen als de verhouding A/8 : de 
cont!"astfactor. 
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Nemen we de hoeken a en~ zoals getekend in figuur 4.1., dan 

verhoudt de waargenomen dopplerverschuiving vd zich tot de snelheid v 

als gegeven in -4.1- : 

Met behulp van -4.9-

v _ cos ~ - cos a ) . v I À 
a 

s ± ( 2nC*dslc ) · v, 
a 

volgen de vergelijkingen voor vd= vd(S) en v= v(S) 

v _ . ( c I ( 2nC * ds) ) · S . a 

V 
((cos~ -cosa) . 2nC*ds) 

. s 

-5.2-

-5.3-

De relevante parameterwaarden voor de gebruikte opstelling zijn 

verzameld in tabel 5.1 .. 

Waarden zonder aangegeven onnauwkeurigheid hebben een fout < 1 in het 

laatste cijfer. 

Tabel 5.1. Gebruikte parameterwaarden. 

a 70,7° ± 0,3° c 3,00 ·l0
8 

mis 

~ 90,0° ds 211 (±1) ·10- 3 
m 

Ao 5,145·10- 7 m C* 0,91 ± 0,03 

Deze parameterwaarden resulteren in de volgende responsie: 

2,5 (±0,1) ·10
8

. s Hz -5.4-

V 3,9 (±0,2) ·10 2
. s m/s -5.5-
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noten, hoofdstuk 5: 
*1 Voor afkortingen: zie "Symbolen- en afkortingenlijst". 
*2 Voor toelichting, zie appendix 1. 
*3 Quotiënt van gemeten en ideaal haalbare responsie van de interferometer. 

Het ideaal haalbare: volledige versterking en uitdoving bij interferentie. 
*4 Spectraallijn behorende bij één bepaalde overgang tussen twee energieniveau's, 

verbreed door het dopplereffect. 
*5 Een Fabry-Perot interferometer met vlakke platen. 
*6 Voor toelichting, zie appendix 2. 
*7 Dit is een grove schatting, slechts gebaseerd op twee metingen. Tevens 

met de aanname dat de verschuiving van de laserlijn t.o.v. de gemeten 
dopplerfrequenties kleiner dan 10% moet zijn. 

*8 Behoudens longitudinale aberratie en parallelle deviatie door het venster V1 • 

Hiervoor is gecorrigeerd. 
*9 Breedte van doorlaatcurve op 50% van het maximum: 8,5 nm, op l% van het maxi

mum: 18 nm. 
*10: Een sluiter in de hoofdbundel is niet nodig daar zich voor de meettijd geen 

strooideeltjes-met-snelheid in het meetvolume bevinden. 
*11: De uitgangsparameter S als functie van de ingangsparameter ~. 
*12: Het ideale geval: volledige versterking en uitdoving bij interferentie. 
*13: De uitgangsparameter S als functie van de ingangsparameter v of v. 



.34 . 

. 6. DE TESTMETINGEN 

6.1. Inleiding 

Met de gebouwde interferometer-opstelling zijn metingen gedaan 

aan bewegende waterdruppeltjes. De proefopstelling vertoont veel 

overeenkomst met de opstelling waarin de "snelheidsmeter" 

uiteindelijk moet gaan opereren. 

De meetsectie bestaat uit een buis waarin een 2-fase medium 

(dragergas + waterdruppeltjes) wordt gevormd door expansie van 

vochtige lucht of vochtige stikstof. Aan de waterdruppeltjes , die 

t.g.v. de expansiegolf een versnelling ondervinden, worden de 

snelheidsmetingen gedaan. 

De te verwachten snelheden van de deeltjes worden berekend in§ 6.3 .. 

Resultaten van de metingen komen daarna in § 6.4 aan bod. 

6.2. Beschrijving van de testopstelling 

6.2.1. De opstelling bestaat uit een roestvrij stalen buis met · 

rechthoekige doorsnede (lengte 2,06 m, dwarsdoorsnede 25 cm 2 ) , en 

een expansievat ( 20 dm 3 ) • De verbinding tussen beide delen is voor 

expansievat 

meet- 0 vlies 
t2 

Fig. 6.1. De testopstelling. Verklaring der teker.s: K
1 

en K2: piëzokristal 
drukopnemers; V : vensters ; p : drukmeters; b.v.: borreTvat, waarin gas 
met water bevoc~t~gd wordt; d.v.: deeltjesproduktievat, waarin condensatie
kernen aangemaakt kunnen worden. 
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de meting afgesloten door een plastic vlies. Dit vlies kan m.b.v. 

gloeidraden worden doorgebrand. In de buis (verder meetsectie of 

expansiebuis genoemd) bevindt zich 5 cm naast het vlies een 

vernauwing/keel. Figuur 6.1. geeft een overzicht. 

In de meetsectie plant zich, na doorbranden van het vlies, een 

expansiegolf voort. Deze doorloopt de meetsectie een aantal malen 

heen en terug. 

figuur 6.3 .. 

Een schematisch verloop hiervan is weergegeven in 

Paragraaf 6.3. geeft een uitgebreidere behandeling. 

Tijdens de expansie van het dragergas-waterdamp mengsel dalen 

temperatuur en druk, zodat op een gegeven moment de 

verzadigingsdampdruk onder de partiële dampdruk geraakt. Hierdoor 

treedt condensatie op. Pas vanaf het moment van condensatie is het 

mogelijk snelheidsmetingen te doen, omdat dan strooideeltjes voor 

handen zijn. Het is mogelijk het tijdstip van condensatie te 

beïnvloeden door toevoegen van condensatiekernen. 

Indien het mengsel geen condensatiekernen bevat, zal de 

oververzadigingsgraad eerst tot hoge waarden toenemen (s = 5 à 20), 

voordat clusters van watermoleculen kunnen ontstaan die groot genoeg 

zijn om naar macroscopische grootte uit te groeien. Karakteristiek 

voor deze, homogeen genoemde, condensatie tijdens de expansies is het 

relatief late tijdstip van aanvang en daarna zeer snelle ontwikkeling 

van condensatie. 

Door toevoegen van condensatiekernen hoeft de verzadigingsgraad 

nauwlijks boven de 1 te stijgen. De aanvang van condensatie treedt 

hierdoor tijdens de expansies veel eerder op. De condensatie blijkt 

daarna veel langzamer door te zetten ( zie de figuren 6.7. t/m 6.9. 

en 6.10.). Condensatie op "vreemde" deeltjes wordt heterogene 

condensatie genoemd. 

De condensatiekernen worden gevormd in het "deeltjesproduktievat", 

aangegeven in figuur 6.1. . Dit vat bevat een nikkel-chroom 

gloeidraad, die bij opwarmen chroomdioxide deeltjes loslaat ( GER 84 ). 

Door variëren van de stroom door de draad en de produktietijd is het 

aantal gevormde deeltjes te regelen. 

6.2.2. De meetsectie wordt voor een meting eerst afgepompt (druk< 10-3 

Bar) en daarna gevuld met waterdamp, dragergas en mogelijk 
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condensatiekernen. Om te zorgen voor een homogene vulling van de 

meetsectie zijn verschillende vulmethoden beproefd. 

1. Eerst indampen van water vanaf een open wateroppervlak. 

Daarna bijvullen met dragergas (met of zonder deeltjes) en 

"mengen" m.b.v." een ventilator via een rondpompleiding. 

2. Eerst indampen van water vanaf een open wateroppervlak. Daarna 

bijvullen met dragergas (met of zonder deeltjes) via een 

injecteur. De "zuigende" werking van de injecteur geeft de 

menging. 

3. Vullen met het dragergas via een waterbak met borrelleiding. 

Tijdens dit borrelen neemt het dragergas waterdamp op. Hiermee, 

met of zonder deeltjes, de meetsectie vullen. 

Variant 1. verviel daar het rondpompen met de ventilator zo lang 

duurde dat de toegevoegde condensatiekernen de kans kregen samen te 

klitten en/of neer te slaan. Variant 2. vereiste een behoorlijke 

aanpassing van de opstelling. Aan begin en eind van de meetsectie 

werden grote doorvoeropeningen gemaakt voor een rondpompleiding met 
*1 

0 20 n~, om zo de mengfactor van de injecteur niet teveel door 

weerstandsverliezen te beperken. Dit had echter door extra 

golfreflecties grote storingen op het gewenste drukverloop tot 

gevolg, die de berekening van de snelheid ernstig bemoeilijkten. 

Bij variant 3. konden alle openingen vanaf de keel in de meetsectie 

worden gedicht. Deze variant is uiteindelijk toegepast. 

Afhankelijk van het feit of heterogene of homogene condensatie 

gewenst is, wordt het dragergas (+ mogelijk waterdamp) via het 

deeltjesproduktievat of door een omleiding in de meetsectie gelaten. 

Daarna moet vrij snel geëxpandeerd worden omdat een mengsel met 

deeltjes niet lang in constante samenstelling in de meetsectie kan 

blijven. Reeds na enkele minuten daalt de deeltjesconcentratie 

aanzienlijk (door neerslaan of samenklitten van de deeltjes), 

waardoor de condensatie bij de expansie door een gebrek aan 

condensatiekernen te laat inzet. 

6.2.3. In het midden van de meetsectie bevinden zich twee vensters Vl 

en V2 en een piêzokristal-drukopnemer Kl (merk: "Kistler'', type: 

5001). Door deze vensters worden de optische metingen gedaan zoals 

beschreven in de vorige hoofdstukken. Het drukverloop ter plaatse 
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wordt zowel gebruikt voor berekeningen van de te verwachten snelheden 

(zie § 6.3.) als voor het "triggeren" van de geheugens. Het begin 

van de drukval, tijdstip t2 in figuur 6.2., geeft met een korte voor

trigger periode de aanvang van de meettijd. Tijdens deze meettijd 

worden het druksignaal en de signalen van àe twee fotomultipliers 

opgeslagen in de geheugens. 

Om vlak voor de meettijd het werkpunt van de interferometer te 

kunnen controleren, zijn in de voor-trigger periode nog de f.m.p.

signalen opgenomen, die optreden onder invloed van het niet-

dopplerverschoven licht van de uitlijnbundel. Deze bundel wordt 

voordat verstrooiing van de hoofdbundel een waarneembare strooi

intensiteit levert door de sluiter afgeschermd (tijdstip t3 in figuur 

6.2.). Triggering van deze sluiter gebeurt met het begin van de 

drukval die wordt waargenemen door een tweede drukopnemer. Deze is 

midden tussen keel en vensters geplaatst. Het hele sluiter-trigger 

systeem heeft een responsietijd van ongeveer 2 ms. 

-
Fig. 6.2. Schematisch verloop van het druksignaal ter plaatse van de vensters 

P(Kl) en het signaal van een van de interferometer-detektoren V. 
tO: openen van het vlies; tl: aankomst van de expansiegolf bij drukopnemer K2; 
t2: aankomst van de expansiegolf bij drukopnemer K1; t3: dichtgaan van de 
sluiter; t4: aanvang van de condensatie; t5: aankomst van de staart van de 
expansiegolf bij drukopnemer Kl; t6: aankomst van de kop van de gereflec-
teerde expansiegolf bij drukopnemer Kl. 
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6.3. Berekening van het snelheidsverloop 

Uit de basisvergelijkingen voor massa- en impulsbehoud volgt, met 

de aannamen dat zwaartekrachtsinvloeden en visceuze effecten te 

verwaarlozen zijn, dat voor een hamentrope stroming geldt: 

8 (u+c) _§_) ( ) k ( at + U + V 
8x 1 

-6 .l.a-

_§_+ (u-c) 8 ( ) k~ 8x 
U - V 

8t L. 
-6 .l.b-

p 

met V = /dp 
pc 

-6 .l.c-

Po 

kl en k2 zijn constanten met waarden die afhankelijk zijn van 

begin- en randvoorwaarden, c is de geluidssnelheid. 

De afleiding is in verschillende naslagwerken te vinden, b.v. ( COU 

63 ) . 

We kunner. deze vergelijkingen als volgt interpreteren: 

langs 
dx + 

ad. a u+c c 
dt 

geldt: 
dx -

ad. b. langs u-c ( c 
dt 

geldt: 

x 

-

-

karakteristiek genoemd 

u + V = constant 

karakteristiek genoemd 

u 

@ 
I 

I 

- V = constant 

p ( K ) 
• 1 

Fig. 6.3. Schematisch verloop van de expansiegolf in de meetsectie. 
Te x=-1 bevindt zich het gesloten uiteinde, te x=O de vensters, te 

x=l het vlies. Op t=tO opent zich het vlies. 
Het p-t-diagram geeft de druk zoals deze ter plaatse x=O in d~ tijd 
verloopt. De nummering van de tijdstippen komt overeen met fig. 6.2. 
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We bekijken nu de situatie in de meetsectie vanaf het moment dat 

het membraan opent, tijdstip tO, totdat de hierdoor opgewekte 

expansiegolf na reflectie aan het andere eind van de meetsectie het 

membraan weer bereikt, tijdstip t7 

Daar de drukken in meetsectie en expansievat resp. 1 Bar en < 10- 3 

Bar zijn, zal het mengsel van dragergas en waterdamp uit de 

meetsectie in het expansievat stromen. De uitstroming versnelt 

binnen een zeer kort tijdsinterval (zeer kort op onze ros-schaal} 

totdat blokkeren van de stroming optreedt. Dat betekent voor het 

gegeven tijdsinterval t0-t7 dat de stroming in de keel stationair is 

(M=l), en dat het massadebiet constant is (gebied 3 in figuur 6.3.). 

De expansie, die in eerste instantie adiabatisch verondersteld 

wordt, veroorzaakt in de meetsectie een daling van druk, temperatuur, 

dichtheid en geluissnelheid. De lokale voortplantingssnelheid t.o.v. 

de buis is in de naar links gaande expansiegolf gelijk aan de lokale 

waarde van (u-c) en deze daalt in absolute zin bij dälende druk. 

Hetzelfde geldt voor (u+c) in de naar rechts gaande expansiegolf. 

Begin en eind van de drukverstoring planten zich daarom in de 

meetsectie met verschillende snelheden voort. Dit veroorzaakt de 

waaiervorm in het x-t-diagram. 

Laten we nu de snelheid van de gasstroming in de meetsectie 

bekijken aan de hand van figuur 6.3. . In gebied 0 is het gas in 

rust. In de expansiewaaier, de overgang van 0 naar 2, stijgt de 

snelheid. In gebied 2 zijn druk (p) , temperatuur (T) , 

geluidssnelheid (c) en de gassnelheid (v) constant. 

We zullen de snelheid in gebied 2: u
2

, als "ijk"snelheid van de 

deeltjes gebruiken. 

Met behulp van de isentrope stromingsrelaties voor een perfect gas: 

D/ ) (y-1) /2Y 
• Po 

( I l (y-1) /2 
P Po 

volgt uit de C+-relatie 6.l.a , toegepast van 0 naar 2 

langs 
dx 
dt 

u+c u+v 0 

2 met V = -.·( c-c ) 
y-.L 0 

-6.2-

-6.3-
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Dus geldt voor toestand 2: 

-6.4-

Met het Machgetal M=a/c kan dit geschreven worden als: 

2 
----.-. c 
y-1+2;M2 0 -6.5-

Dit verband is voor M<l uitgezet in figuur 6.4.b . 

In de buurt van de keel zal een stationaire versnelling plaats 

vinden vanuit de meetsectie met doorsnede A naar de keel met 

doorsnede A*. Deze randvoorwaarde aan de keelzijde geeft de 

mogelijkheid de snelheid in de meetsectie te berekenen. Door 

combineren van de Bernoullivergelijking, de massabehoudswet en de 

isentrope gasrelaties, kan een verband worden afgeleid tussen het 

Machgetal in de meetsectie en de oppervlakte-verhouding A/A*, op 

voorwaarde dat in de keel de kritische toestand heerst. Dit verband 

is weergegeven in figuur 6.4.a en te vinden in b.v. ( OWC 64 ) . 

4 

.a. 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Mz -
1 

t U/CÜ 
.b. 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Mo 
~ 

Fig. 6.4. Het verband tussen de oppervlakteverhouding van meetsectie en 
kee1 (A/A*), het Machgetal in de meetsectie (M2) en de snelheid in de 
meetsectie (u2). 
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Uit figuur 6.4. is nu met een bekende A*/A-verhouding de snelheid u
2 

van de stroming af te lezen (c
0 
~ 343 m/s bij T=20°C) . 

opm.: Het doorsnede-oppervlak van de keel A* is niet gelijk aan het 

diafragmaoppervlak A , zie figuur 6.5. 
d 

De effectieve 

uitstroomopening is kleiner. 

wordt gegeven in ( BER 84 ) 

Een empirische waarde hiervoor 

A*/A ~ 0,84. 
d 

Met de parameterwaarden van de gebruikte opstelling A = 25,0 cm2 en Ad 

= 15,9 cm2 resulteert dit voor het gebied in constante toestand (2) 

in : u jc ~0,31. 
2 0 

Fig. 6.5. Insnoering van de stroming 
na de keel. De streepjes-lijn is 
een stroomlijn. Door de insnoering 
is de effectieve uitstroomopening 
kleiner dan het diafragmaoppervlak. 

De snelheid kan met -6.4- en -6.2- ook meer rechtstreeks bepaald 

worden uit de drukverhouding p/p
0 

: 

2c
0 

y-1 0 ( 

u = 1 - -6.6-

Dit verband is getekend in figuur 6.6. (lijn a). 

De aanwezigheid van waterdamp en het optreden van condensatie 

beinvloedt uiteraard het thermodynamisch gedrag van het mengsel. 

Door Smits ( SMI 85 is een voorlopige berekening uitgevoerd van het 

verband tussen u en p in een situatie met verzadigde waterdamp bij 

T=20°C. Ook dit verband is getekend in figuur 6.6. (lijn b). 

Uit de gemeten drukverhoudingen zijn voor de stationaire toestand 

(t5-t6) in figuur 6.6. de volgende snelheidswaarden af te lezen: 

1. Voor een expansie zonder waterdamp: 

p/p
0 

= o,64 ± o,o1 

2. Voor expansies met waterdamp: 

0,31 ± 0,01 

p/p
0 

= 0,66 ± 0,01 __.. u
2
;c = 0,31 ± 0,01 

De exacte hoeveelheid waterdamp die in dit tweede geval aanwezig was, 

is niet gemeten. Zeer waarschijnlijk was de verzadigingsgraad s bij 

aanvang (T= 293 a 294 K) ruim boven de 0,5 . 

Indien opnieuw onder dezelfde omstandigheden ijkmetingen worden 

verricht, is het noodzakelijk het effect van de aanwezigheid van de 

waterdamp nog verder uit te zoeken. 
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Fig. 6.6. De snelheid in de meetsectie 
als functie van de grootte van de druk
stap. Lijn a geeft het verband indien 
het gas geen waterdamp bevat. 
In lijn b is de invloed van verzadigde 
waterdamp bij zo·c in rekening gebracht. 

6.4. Uitvoering en resultaat van de snelheidsmetingen 

6.4.l.Opmerkingen omtrent de uitvoering 

De metingen zijn uiteindelijk in een zeer kort tijdsbestek gedaan. 

Dit ondermeer door het uitvallen van de Ar-ion-laser. Met een 

gedurende twee weken door de vakgroep Deeltjesfysica ter beschikking 

gestelde laser zijn alle in dit verslag voorkomende metingen 

uitgevoerd. 

De metingen zijn gedaan aan een mengsel van lucht, waterdamp en 

condensatiekernen. De vrij droge l~cht (s ~ 0,4) werd, volgens de in 

paragraaf 6.2.2. besproken vulmethode-3, extra bevochtigd met 

waterdamp en van zoveel condensatiekernen voorzien, dat de 

condensatie reeds zou aanvangen tijdens de eerste drukval (periode t2-

t5, figuur 6.2.). 

Daar de reactietijd van het terugkoppelcircuit van de 

interferometer alsnog zo klein bleek te zijn dat ze de metingen 

binnen een 20 ros-interval duidelijk merkbaar beïnvloedde, is van de 
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automatische- op de handinstelling overgestapt. Aanpassing was 

eenvoudig mogelijk, maar werd wegens tijdgebrek verworpen. 

Door de tijdsdruk is het niet gelukt m.b.v. de computer een 

bevredigende verwerking van de meetgegevens te verkrijgen. Ter 

verkrijging van kwantitatieve resultaten zijn daarom enkele metingen 

met de hand uitgewerkt. Deze resultaten zijn weergegeven in de 

figuren 6.7, 6.8, en 6.9 . 

6.4.2.Kwaliteit van de signalen 

De vorm (het relatieve verloop in de tijd) van de strooisignalen 

reproduceert goed, gezien de onzekerheid in de samenstelling van het 

testmengsel. De verschillende van belang zijnde parameters zoals 

verzadigingsgraad en condensatiekernenconcentratie werden narnelijk 

niet gemeten vlak voor het moment van expansie. Het niet 

reproduceerbaar zijn van het mengsel heeft wel tot gevolg dat de 

nevel bij verschillende metingen verschillende dichtheden kan hebben 

zodat de absolute grootte van de strooisignalen varieërt. 

De druksignalen reproduceren zeer goed. 

6.4.3.Gemeten snelheidsverloop 

In de figuren 6.7, 6.8, en 6.9 zijn de fotomultiplier-signalen 

Vl(t) en V2(t), het gemeten drukverloop, de functies S(t), v(t), v(t) 

zoals ze uit Vl en V2 via berekening volgden, en het uit het 

drukverloop berekende snelheidsverloop (schematisch) uitgezet. De 

foutenbalken in de subfiguren d geven de fouten weer t.g.v. de 

gebrekkige mogelijkheid om met de hand waarden in een ruisvormig 

signaal te bepalen. Tevens treedt een fout op t.g.v. de 

instabiliteit van de laser. De grootteschatting hiervan, zoals 

aangegeven boven de subfiguren d, is gebaseerd op metingen zoals 

gegeven in figuur 5.2 . Voor een individueel experiment zal het 

verloop van de laserfrequentie variaties ter grootte van de 

aangegeven fout slechts vertonen over perioden van meer dan~ 2 ms. 

Zoals duidelijk te zien is, komt het gemeten snelheidsverloop niet 

overeen met wat theoretisch werd verwacht. Ondanks de grote 

foutenmarges is het duidelijk dat: 

1. De snelheidswaarden veel te hoog liggen. 

2. De snelheid ~ 3 ms te laat daalt. 
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Fig. 6.7. Voorbeeld van een snelheidsmeting. De subfiguren a en b 
geven de 2 detektorsignalen van de interferometer, c het druksignaal. 
Figuur d bevat het resultaat van de snelheidsmeting zoals uit for
mule -4.6- volgt uit a en b. Tevens is in d de foutmarge weer
gegeven die wordt veroorzaakt door de laserinstabiliteit. 
Het berekende snelheidsverloop is weergegeven in subfiguur e. 
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Fig. 6.8. Voorbeeld van een snelheidsmeting. De subfiguren a en b 

0,2 

geven de 2 detektorsignalen van de interferometer, c het druksignaal. 
Figuur d bevat het resultaat van de snelheidsmeting zoals uit for
mule -4.6- volgt uit a en b. Tevens is in d de foutmarge weer
gegeven die wordt veroorzaakt door de iaserinstabiliteit. 
Het berekende snelheidsverloop is weergegeven in subfiguur e. 
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Fig. 6.9. Voorbeeld van een snelheidsmeting. De subfiguren a en b 
geven de 2 detektorsignalen van de interferometer, c het druksignaal. 
Figuur d bevat het resultaat van de snelheidsmeting zoals uit for
mule -4.6- volgt uit a en b. Tevens is in d de foutmarge weer
gegeven die wordt veroorzaakt door de laserinstabiliteit. 
Het berekende snelheidsverloop is weergegeven in subfiguur e. 
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Fig. 6.10. Een expansie met homogene cond~nsatie. Vergelijk met de 
figuren 6.7. t/m 6.9. waar heterogene condensatie plaats vindt. 
Oe subfiguren a en b geven de 2 detektorsignalen van de interferometer, 
c het druksignaal. 
Een snelheidsmeting zoals weergegeven in de figuren 6.7. t/m 6.9. is 
hier niet uitvoerbaar omdat op het belangrijke interval .1t geen strooi
deeltjes aanwezig zijn. 
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Hetgeen hierna gebeurt is wegens de grotere onbekendheid met de 

situatie in de expansiebuis minder interessant voor de vergelijking 

van meting en berekening. 

Het snelheidsverloop is bij verschillende metingen, binnen de 

foutenmarges, wel reproducerend. 

Het lijkt er sterk op dat ergens in de meting of de verwerking een 

systematische fout wordt ingevoerd. 

Het is in dit stadium van het onderzoek nog niet duidelijk wat de 

oorzaak is van de discrepanties. Het optische deel van de 

interferometer, bestaande uit spiegels en polariserende 

bundelsplitsers gedraagt zich volgens verwachting en geeft weinig 

aanleiding tot twijfel. Wellicht is de invloed van de condenserende 

waterdamp op het snelheidsverloop groter dan in eerste instantie 

aangenomen. Het is echter onwaarschijnlijk dat hiermee het verschil 

tussen meting en berekening kan worden overbrugd. 

noten, hoofdstuk 6: 
*1: Quotiënt van hoeveelheid aangezogen- en door de injecteur ingebrachte 

hoeveelheid gas. 
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. 7. CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

Een opstelling voor optische snelheidsmetingen is ontworpen en 

gebouwd. 

De kwaliteit van de interferometer, het hart van de opstelling, 

bleek goed. De extinctieverhoudingen (verhoudingen tussen maxima en 

minima van interferentie) op beide detektoren waren ruim voldoende 

voor een goede werking. Meting van de laserlijnstabiliteit 

bevestigde de goede werking van de interferometer. 

De "ijking" van de opstelling d.m.v. een testnevel is niet geslaagd 

te noemen. 

De condities in de testbuis zijn onvoldoende gedefinieerd, zodat de 

berekende snelheid van de neveldeeltjes waarschijnlijk afwijkt van de 

werkelijke waarde. 

De opstelling levert wel, binnen de beperkte nauwkeurigheid die wordt 

opgelegd door het beschikbare laserlicht, reproduceerbare resultaten, 

dle echter systematisch afwijken van het berekende snelheidsverloop. 

Het is eenvoudiger en waarschijnlijk nauwkeuriger om de 

"ijkmetingen" op een andere wijze te doen. B.v. met schokgolven in 

een mengsel van gas en vaste strooideeltjes. 

Verbetering van de frequentie-stabiliteit van de gebruikte laser

etalon combinatie is noodzakelijk. Naast aanpassingen in de laser 

zelf, is er de mogelijkheid onder grotere strooihoeken te meten zodat 

een hogere dopplerfrequentie verkregen wordt. Voor het meten van 

hogere dopplerfrequenties moet worden overgestapt op de Michelsen 

interferometer variant met snelle terugkoppeling, daar de huidige 

opstelling slechts een beperkt meetbereik heeft. Door toevoeging van 

een Peckelscel wordt dit meetbereik aanmerkelijk vergroot. De be

staande opstelling hoeft hiervoor nauwelijks wijziging te ondergaan. 

De gegevensverwerking dient alsnog geautomatiseerd te worden. Dit 

is een noodzaak. M.b.v. het nieuwe computersysteem moet dit 

eenvoudig te realiseren zijn. 



.50. 

8.1. Appendix 1: Dopplerverschuiving 

Licht dat wordt verstrooid door een deeltje dat t.o.v. de waarnemer 

beweegt, heeft een andere frequentie dan datzelfde licht voor de 

verstrooiing. Het frequentieverschil noemen we de dopplerfrequentie. 

V .. 
Fig. 8.1. Lichtverstrooiing aan een 

bewegend deeltje. 

Stel het invallende licht heeft een voortplantingsrichting ê
0 

en 

frequentie w
0 

• We maken nu gebruik van de speciale 

relativiteitstheorie om de dopplerfrequentie voor een algemeen geval 

uit te rekenen. Daarvoor definierén we nu twee coordinatenstelsels: 

1. Het stelsel A, dat t.o.v. bron en waarnemer stil staat. Tijd en 

plaats in dit stelsel geven we aan met de index a. 

2. Het stelsel B, dat met het strooideeltje mee beweegt. Stelsel B 

heeft t.o.v. A een eenparige rechtlijnige beweging met snelheid v 

Tijd en plaats in dit stelsel geven we aan met de index b. 

De transformatie van A naar B is een Lorentztransformatie. 

Hiervoor geldt: 

t - x vjc2 
a a 

( 1-(v/c) 2 )! 

x - vt 
a a 

-8.l.a+b-

De snelheidscomponent in de voortplantingsrichting ê
0 

is gelijk aan 

(v· ê ) =v • 
0 p 

Omdat de fase invariant is: 

-8.2-
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en de lichtsnelheid invariant is: 

volgt: 

c = (w01k0 ) = (wblkb) 

W· 
0 

1-(v lc) 2 )' 
p 

1 + v lc 
p 

-8.3-

-8.4-

Op dezelfde wijze geldt voor de waarnemer in A, dat deze de 

frequentie w
1 

waarneemt: 

waarin v =(-v-ê
1
). 

q -

w . 
b 

1 - v lc 
q 

1-(v lc) 2 ); 
q 

Combinatie van -8.4- en -8.5- geeft: 

w . 
0 

l 1- (v lc) 2 ) • ( 1-v lc ) 
p q 

1-v lc) · ( 1-(v lc):Z)! 
p q 

Voor v en v beide « c volgt bij benadering: 
p q 

w. 
.L 

w · ( 1 - ( v +v ) I c ) 
0 q p 

-8.5-

-8.6-

-8.7-

Voor de configuratie zoals weergegeven in figuur 8.1. kan dit met 

vd = v
1
-v

0 
en c = À

0
v

0 
geschreven worden als: 

-8.8.a-

of v = (cos {)- cos a) · v I À 
d 0 

-8.8.b-

Dit laatste resultaat geeft de dopplerverschuiving vd bij 

verstrooiing aan een deeltje met snelheid v, onder de voorwaarde dat 

Vlc « l. 
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8.2. Appendix 2: Golfpakketten 

Zoals bekend kunnen niet-periodieke golven (golfpakketten) 

samengesteld worden gedacht uit een continuüm (op frequentieschaal) 

van harmonische golven. M.b.v. Fourier-integralen is de E(x)-x 

representatie in de plaatsruimte over te brengen naar de A(v)-v 

representatie in de v-(of k-)ruimte. De A(v)-v representatie geeft 

de relatieve verdeling van de harmonische componenten over de 

continue band van frequenties. 

Naarmate de golftreinen (van golven met frequentie rond v= v
0

) in 

de plaatsruimte langer worden, neemt de breedte van de piek in de v

ruimte af totdat slechts een "naald" ter plaatse v=~ overblijft. 

Dit laatste representeert het geval van een geïdealiseerde 

monochromatische golf, ofwel een oneindig lange harmonische golf met 

constante amplitude. 

Daar in de realiteit een signaal nooit oneindig uitgebreid zal kunnen 

zijn in tijd en plaats, heeft elke frequentie-karakteristiek een 

eindige breedte. Als grove benadering is te stellen dat de 

frequentiebandbreedte (~V) qua ordegrootte gelijk is aan het 

omgekeerde van de tijdsuitgebreidheid van het golfpakket (~T): 

-8.9-

Voorbeeld: Nemen we een deeltje dat met 100 m/s door een meetvolume 

beweegt dat een afmeting in de snelheidsrichting heeft van 0,1 

mm .. Grofweg kunnen we zeggen dat dit deeltje een "burst" aan 

verstrooid licht zal geven met ~t ~ 10-6 s. Gesteld dat we een 

zuiver monochromatische bron hebben, dan resulteert dit in een 
-6 golfpakket met ~T ~ 10 s. Het hierboven beschreven effect heeft dan 

een bandbreedte in de orde van 1 MHz tot gevolg. 

De plaats- en tijdsuitgebreidheid van de golfpakketten zijn een 

maat voor de ruimtelijke- en tijdscoherentie van het licht. We 

bekijken de gevolgen van deze beperkte coherentie in een 

interferometer. 

Indien het verschil in optische weglengte van twee deelbundels 

groot genoeg gemaakt wordt, verdwijnt het interferentiepatroon op de 
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plaats van recombinatie. Dit is met beide hierboven genoemde 

modellen te verklaren. 

1. Stellen we het licht voor als een serie golfpakketten, dan geldt 

voor twee punten in tijd of ruimte dat de fasen van de velden 

ongecorreleerd zijn, indien hun onderlinge afstand groter is dan 
• 

de lengte van een golfpakket. Deze hebben n.l. een onderling 

random faseverschil. Er zal in dat geval bij recombinatie van 

deze velden geen interferentie optreden, daar voor interferentie 

een vast faserelatie binnen de meettijd nodig is. 

Het optisch weglengteverschil moet dus in ieder geval kleiner 

zijn dan de coherentielengte. 

2. Stellen we het licht voor als een superpositie van 

monochromatische golven, dan moeten we allereerst de componenten 

afzonderlijk bekijken. 

Elke component (harmonische met een bepaalde frequentie) heeft 

zijn eigen interferentiepatroon t.g.v. het optische 

weglengteverschil. Indien het optisch weglengteverschil bij de 

aanwezige bandbreedte groot genoeg is, vertonen de componenten 

zoveel onderlinge verschuiving in het interferentiepatroon dat de 

interferentie-maxima en -minima in de resultante volledig 

verdwijnen. 

8.3. Appendix 3: Lasercavitymodes 

Een laser is een optische oscillator die in normaal bedrijf in een 

groot aantal transversale en longitudinale modes kan oscilleren, 

doordat vele modes van de resonator frequenties hebben die binnen de 

laserlijnbreedte gelegen zijn. Indien de versterking door 

gestimuleerde emissie de verliezen in de cavity overtreft, kan aan 

het systeem stralingsenergie onttrokken worden. De cavity wordt 

begrensd door spiegels. Een van de spiegels heeft een geringe 

transmissie, zodat hierlangs een fraktie van het vermogen kan worden 

uitgekoppeld. 

De mogelijke transversale elektromagnetische velden (notatie TEM , mn 
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waarbij de subscripten m en n staan voor het aantal knooplijnen in de 

transversale richtingen) kunnen eenvoudig tot de fundamentele mode 

TEM
00 

beperkt worden door plaatsing van een diafragma in de cavity. 

Deze fundamentele mode heeft slechts een maximum (in het vlak 

loodrecht op de voortplantingsrichting) . De veldverdeling over de 

breedte van deze bundel is gaussisch. Als breedtemaat wordt, bij de 

TEM
00

-mode, de bundelradius w gebruikt, waarbij de veldamplitude tot 

een factor 1/e is gedaald t.o.v. het maximum op de optische as, zoals 

weergegeven in figuur 8.2 .. 

r ---

Fig. 8.2. Het Gauss profiel 
van een laserbundel in 
de TEM

00
-mode. 

Veel moeilijker dan het beperken van het aantal transversale modes 

is beperking van het aantal longitudinale modes. Dergelijke 

resonanties treden op bij golflengten waarvoor geldt: 

L m · À/2 mE IN 

waarin L: de cavitylengte 

À: de golflengte 

-8.10-

en verondersteld dat het actieve medium (hier gasvormig argon) 

een brekingsindex gelijk 1 heeft. 

Het frequentieverschil tussen twee naast elkaar liggende 

longitudinale modes ~v is gelijk aan: 

c I 2L -8.11-
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•..J::J. 

Deze ~V wordt ook wel de free speetral range van de cavity genoemd. 

De lijnbreedte van de uitgezonden straling bij een bepaalde 

overgang is niet alleen het gevolg van de natuurlijke lijnbreedte 

(ontstaan ten gevolge van de eindige verblijftijd in het bovenste 

energieniveau) . De thermische beweging van de atomen geeft deze 

natuurlijke lijn een extra dopplerverbreding, zodat deze veel groter 

wordt dan de free speetral range van de cavity. Het gevolg is dat 

een laserlijn bestaat uit een groot aantal modes, zoals aangegeven in 

figuur 8.3. 

r 
versterkings

factor 

~c/2L;--

FWHM 

frequentie 

Fig. 8.3. Een laserlijn behorende bij een overgang tussen twee energie
niveau's bestaat meestal uit een groot aantal smalbandige frequentie
lijnen. 

M.b.v. een etalon (een Fabry-Perot interferometer met vlakke platen) 

is het mogelijk al deze modes behalve een te onderdrukken. Door het 

etalon in de cavity te plaatsen oscilleert het veld alleen in äe 

gewenste mode ("single mode operation") en wordt een groot deel van 

het oorspronkelijke vermogen van de gehele lijn in deze mode 

uitgezonden. 
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8.4. Appendix 4: Enige optische begrippen 

van toepassing op de SFP 

De karakteristieken van een optisch systeem zijn vaak afgeleid 

onder de aanname van voldoende kleine openingshoek en 

openingsoppervlak. Voor alle praktische toepassingen is het 

belangrijk te weten voor welke waarden van deze grootheden het 

systeem nog bevredigend werkt. Daarvoor is het begrip "light 

gathering power" (U) ingevoerd: 

u Q·A -8.12-

waarin A: oppervlak van de ingangsopening 

Q: ruimtehoek waarbinnen het licht invalt 

I.p.v. light gathering power worden in de literatuur nog vele andere 

termen gebruikt, zoals: throughput, luminosity, light grasp, 

acceptance en étendue. 

Het interferentiepatroon van de sferische Fabry Perot 

interferometer bestaat uit heldere ringen, de "fringes". 

De scherpte van de fringes wordt beschreven met hun piekbreedte op 

halve hoogte: y. Ze is aangegeven in figuur 8.4.a. • Natuurlijk 

kunnen fringes het best worden onderscheiden bij kleine y-waarden. 

Een maat hiervoor is het "spectraal scheidend of oplossend vermogen" 

: R. 

R := I v I .äv I 0 m 
-8.13-

waarin .äv het kleinst onderscheidbare frequentieverschil is in 
m 

de buurt van v
0

. 

Dit "kleinst onderscheidbare frequentieverschil" wordt 

verduidelijkt in figuur 8.4.b. , .äv wordt hier gedefinieerd als het 
m 

verschil in v-waarde van twee pieken als deze elkaar tot halve hoogte 

overlappen. Met deze afspraak geldt dus: .äv = y. 
m 

Een verder veel gebruikte grootheid is de "finesse" F. 

gedefinieerd als het quotient van "free speetral range" 

Deze is 

en .äv , 
m 

ofwel het quotient van de afstand tussen twee naburige 

interferentiepieken en de breedte van de pieken op halve hoogte. 
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n.b.: een hierop lijkende grootheid is de "coefficient van finesse" 

of "contrast" F; waarvoor geldt F= n/2 ..JF< 

Dus: 

F of F -8.14-

De free speetral range ~vf is de afstand tussen twee fringes. 

Indien verschuiving van ringen bekeken wordt is het van belang dat 

deze kleiner zijn dan àe free speetral range, aangezien de 

waarnemingen anders hun eenduidigheid verliezen. 

1 

0,5 

m ·2 7r (m+l) · 27r 
~V 

Fig. 8.4. Voor verklaring, zie tekst. 
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. 9. SYMBOLEN- en AFKORTINGENLIJST 

oppervlakte 

contrastfactor 

geluidssnelheid 

soortelijke warmtw bij constante druk 

soortelijke warmte bij constant volume 

afstand 

elektrische veldvector 

El,EU,Ea,E~ : polarisatiecomponenten van het 

E- veld 

1 

.11 

M 

n 

p 

p 

R/r 

s 

s 

s 

.1s 

T 

t 

u 

V 

V 

x 

a;~;y 

y 

E 

eenheidsvector 

golfvector 

afstand 

coherentielengte 

Mach-getal 

brekingsindex 

weglengteverschil in golflengten 

druk 

radius 

plaatsvector 

spanningsverhouding 

verzadigingsgraad 

optische weglengte 

optisch weglengteverschil 

temperatuur 

tijd 

snelheid 

elektrische spanning 

snelheid 

plaatscoördinaat 

hoek 

c /c 
p V 

fase 

golflengte 

[L 2] 
[-] 
[LT- 1] 

[L2T-2 -~ 

[L 2T-2 -1] 

[L] 
[LMT- 3r-l] 

[LMT - 3 I -l] 

[-J 
[L-~ 

[L] 
[L] 
[-] 
[-] 
[-] 
[MT - 2L -l] 

[L] 
[L] 
[-] 
[-] 
[L] 
[LJ 
[o] 
[T] 
[LT-l 

[L 2MT- 3I -~ 
[LT-l 

[LJ 
[-] 
[-] 
[-] 
[ LJ 



V 

V 

vd 

p 

p 

T 

cp 

flep 

f/J 

w 

CSFP 

DSFP 

f.m.p. 

FP 

i. f.m. 

p.b.s. 

PFP 

SFP 
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Riemanninvariante [LT-l] 

frequentie [T-l] 

dopplerfrequentie [T-l] 

dichtheid [ML -JJ 
afstand [L] 

tijd [T] 

fase [-] 
faseverschil [-J 
hoek [-J 
cirkelfrequentie [T-l] 

Een Fabry-Perot interferometer met sferische spiegels, 

die een onderlinge afstand hebben gelijk aan hun bolstraal. 

Een Fabry-Perot interferometer met sferische spiegels, 

die een onderlinge afstand hebben bijna gelijk,maar niet 

exact gelijk, aan hun bolstraal. 

Fotomultiplier. 

Een Fabry-Perot interferometer. 

Interferometer. 

Een bundelsplitser die splitst in polarisatiecomponenten. 

Een Fabry-Perot interferometer met vlakke spiegels. 

Een Fabry-Perot interferometer met sferische spiegels. 
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