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Het is mogelijk de diameter van een klein bolvormig deeltje te bepalen 
door strooilicht, afkomstig van het deeltje, onder twee hoeken op te 
vangen. Volgens dit meetprincipe is een kijker ontworpen, die de 
diameter van een verzameling deeltjes met een dichtheid tot 1011 

deeltjes/m3
, kan bepalen in een bereik 1-10 ~m. 

De ruimte, waar de kijker de deeltjes kan "zien", het zogenaamde 
meetvolume, en het apparaatprofiel voor monodisperse deeltjes, zijn 
theoretisch en e~perimenteel bepaald. 
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Inleiding 

In de vakgroep transportfysica wordt onderzoek verricht naar de 
voortplanting van schokgolven door nevels. Een van de belangrijke 
parameters in dit onderzoek is de diameter van de mistdruppels. 

De dichtheid van de mistdruppels is in de orde van 1011 -1013 

deeltjes/m3 • De diameter van de deeltjes is ongeveer 1-10 ~m. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het ontwerpen van een apparaat 
dat uit licht, dat door de mistdeeltjes verstrooid wordt, een 
verdelingsfunctie van de diameter van de mistdruppels bepaalt. 

Als lichtbron wordt een He-Ne-laser gebruikt. De nevel verstrooit dit 
laserlicht alle kanten op. In het verlengde van de laserbundel, de 
voorwaartse strooirichting, wordt het ontwerp geplaatst. Deze "kijker" 
vangt het strooilicht op van een deeltje tegelijk, onder twee (kleine) 
hoeken. Hieruit kan de diameter van dat deeltje bepaald worden. 
Door een aantal deeltjes na elkaar te bekijken kan een 
verdelingsfunctie voor de diameter van de neveldruppels gemeten 
worden. 

In hoofdstuk 1 wordt de theorie behandeld, die nodig is voor het 
begrip van de opstelling en het ontwerp. Deze theorie is algemeen 
gehouden en nog niet toegespitst op het ontwerp. Hoofdstuk 2 behandelt 
het ontwerp en de opstelling waarin de kijker gebruikt moet worden. 
Hoofdstuk 3 past de theorie van hoofdstuk 1 toe op het specifieke 
ontwerp van hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk worden enige numerieke 
berekeningen aan de kijker gedaan. 
In hoofdstuk 4 wordt de uitlijning van het meetsysteem behandeld, en 
tevens wordt experimenteel het meetvolume vastgesteld. (Alleen als een 
deeltje zich in het meetvolume bevindt, vangt de kijker een signaal 
op) 
In hoofdstuk 5 worden enige ijkmetingen aan monodisperse deeltjes 
behandeld. Deze metingen worden vergeleken met de theoretische 
voorspellingen. 
Hoofdstuk 6 geeft tenslotte nog een kort overzicht van de resultaten 
en enige aanbevelingen voor verder gebruik van de ontworpen kijker. 



1.1 

hoofdstuk 1 Theorie 

1.1 Verstrooiing van monochromatisch licht aan bolvormige deeltjes 

Beschouw een bolvormig deeltje met diameter d. Op het deeltje valt 
monochromatisch licht met een golflengte À. De karakteristieke 
grootheid voor de behandeling van dit verschijnsel is de sizeparameter 
a; de verhouding van de deeltjesomtrek n.d en de golflengte À: 

n d 
a = -x- = ~ k d 

1.1 

Het invallend licht wordt door het deeltje geabsorbeerd of verstrooid. 
Het verstrooide licht kan een of meerdere keren intern gereflecteerd 
zijn, of alleen maar afgebogen door het deeltje. Wil men nu het 
verstrooiingspatroon berekenen, dan bestaan er verschillend theorieen, 
waarvan de toepasbaarheid afhangt van de grootte van a (Hul-57). Voor a 
<<1 (zeer kleine deeltjes) is de Rayleigh-theorie een goede 
benadering. Voor a~1 kan men de exacte Mie-theorie gebruiken en voor a 
>>1 (zeer grote deeltjes)is de geometrische optika als benadering zeer 
goed bruikbaar. In ons geval geldt À=0.632 ~m en (naar verwachting) 1 ~m 
<d<IO ~m, zodat voor alfa geldt: S<a<SO. voor de berekening van de 
verstrooide intensiteiten wordt daarom gebruik gemaakt van de 
Mie-theorie. 

Beschouwen we nu de geometrie van het probleem: 

x 

y 

.· --
, , 

I 
I 

z 

Figuur 1.1 Geometrie van het verstrooiingsprobleem. 

Het invallend licht is een vlakke golf, met intensiteit Io, lineair 
gepolariseerd langs de x-as, met als voortplantingarichting de z-as, 
de optische as. 
Gecentreerd in de oorsprong bevindt zich een bolvormig deeltje met 
diameter d. 
De intensiteit van het verstrooide licht in het punt P, met 
coordinaten R,8 en~' wordt gegeven door: (Ker-69) 



1.2 

( Io { 2 I R,8,~,d,m) = k 2 R2 ii(8,d,m) sin~+ i 2 (8,d,m) cos 2 ~} 1.2 

Indien het invallend licht ongepolariseerd is, dan geldt: 

i
1 

is een maat voor de intensiteit van het licht met 
polarisatierichting loodrecht in het vlak van verstrooiing (R-z-vlak); 
en i 2 een maat voor de intensiteit voor het licht met 
polarisatierichting loodrecht op het vlak van verstrooiing. (i 1 en i 2 
worden in de literatuur ook wel i# en ilgenoemd) 
Hier dient opgemerkt te worden dat we slechts de verre-veldoplossing 
(R))d) beschouwen, zodat de longitudinale component (in de richting 
van R) verwaarloosbaar is (Ker-69). 
De intensiteitsfuncties i

1 
en i 2 zijn dimensieloos en blijken af te 

hangen van de strooihoek ö, de diameter d van het deeltje en de 
brekingsindex m. De vakgroep heeft de beschikking over een 
computerprogramma dat de functies i 1 en i 2 kan berekenen op basis van 
de Mie-theorie (Man-81). 



1.3 

1.2 De intensiteitsfuncties i 1 en i 2 

Om een idee te krijgen van de belangrijke intensiteitsfuncties volgen 
hieronder enige eigenschappen en grafieken van i 1 en i 2 • In de 
grafieken is voor m steeds 1,33 genomen, de brekingsindex van water. 
Uit de literatuur en eigen berekeningen blijkt het volgende: 
-i 1 en i 2 oscilleren sterk als functie van de diameter. (Zie bij 
voorbeeld figuur 1.5) 
-i

1 
en i

2 
oscilleren sterk als functie van de strooihoek, als deze 

groter is dan 5°. 
-i

1 
en

0
i

2 
hangen sterk af van de brekingsindex m voor hoeken groter 

dan 10 • 

Echter: 
-Voor kleine hoeken ((5°) zijn de functies i

1 
en 

van de brekingsindex m voor een groot bereik van 
-Voor kleine hoeken (<5°) zijn de functies i 1 en 
functies voor diameters van 1 ~m tot 10 ~m. (zie 

i
2 

zwak afhankelijk 
de diameter d. 

i 2 redelijk gladde 
figuren 1.2-1.5) 

Van deze eigenschappen kunnen we gebruik maken om de diameter d te 
meten. (Hod-63) Namelijk de functie 
i

1
(8 1 )+i

2
(8 1 )/i

1
(8 2 )+i 2 (8 2 ) is (voor kleine hoeken) monotoon stijgend 

voor een bepaald bereik van d, en bovendien zwak afhankelijk van de 
brekingsindex m. 
Figuren I • 6-I . 8 geven drie voorbeelden. Uit figuur I . 6 blijkt dat de 
combinatie van strooihoeken van 1° en 2° voornamelijk geschikt zijn 
voor deeltjes met iets grotere diameters: 4 ~(d(10 ~. De combinatie 
van strooihoeken 4° en 8° zijn geschikt voor kleinere deeltjes: 
1 lJm<d<2 lJm 



' .s 1-5 z .5 3.5 •. s • 5.5 6.5 7 .s a.5 t.s ' .t .s 1.5 2.5 3.5 • -5 5.5 6.5 7.5 a.s 
10 10 

• tl 10 ' trf 10 

ul ' 10 . 
10 to' 

10° •o' 

.rl tri 
J 

10 tri 

uf trf uf trf 

10 10
1 I 

I 10 10 .5 1.5 2 .s 3.5 •. s 5.5 6.5 7 .s e.5 9.5 .s 1-5 z .5 3.5 •. 5 5.5 &.5 7.5 a.5 9-5 

Figuur 1.2 il+iz voor 6=1 ~ ;m=l ,33, als Figuur I .3 ij +i2 voor 6=2~,m=l,33, als 

functie van de diameter (pm}_ functie van de diameter (].Jrn) 

uf ·
5 I .5 z .s 3.5 •. 5 5.5 6.5 7.5 a.5 9.5 . 

10 

•. s 
10 

I .5 2.5 ].5 •. s 5.5 6.5 7.5 a.5 9.5 trl 

•o' trl 
to' ,,; 

•o' 

to' trl 

trl .rl 

trf trf 
trf trf 

I ui 
I I 

10 10 10 
.s 1.5 2.5 ].5 •. 5 s.s 6.5 7.5 a.5 9.5 .5 1.5 z .s 3.5 •. s 5.5 6-5 7.5 a .5 '.5 

Figuur 1.4 il+i2 voor 6=4° ,m=l ,33, als Figuur J.S il+i2 voor 6~8° ,m=l ,33, als 
functie van de diameter (!Jrn) functie van de diameter (\lm) 



.s I -5 
2 -I 

z.s l.S •. s 5 .s 

I .g 

1.8 

1.7 

I .6 

I .S 

1-• 

1-3 

I .z 

1-1 

.s I -5 Z-5 3-5 •. s 5.5 

Figuur 1.6 
i,(JD)+i2(j0) 
i

1 
(2D)+i

2 
(20) 

functie van de diameter 

6-S , .s 8 5 g .s 
lrf .5 1-5 2.5 3.5 •-5 5.5 2 -I 

1-9 

I -I 

I .1 

I .6 

ui 
1-5 

I .c 

1-3 

I -2 

1-1 

6 .s 1.5 a .5 g s 11 
-5 1-5 

voor m=l,33, als 
1.7 

i 1 (2°)+i2 (2°) 
Figuur 

(~} 
i 1 <4H+i 2 <4°J 

functie van de 

Ir] .5 1-S z.s 3-5 c.5 5.5 6-5 1.5 ,.S 9-5 Ir] 

10 

lrf 

' 10 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
10 -5 1-S 2-S 3.5 C.5 5-5 6-5 1.5 '-5 

i, (4o)+i2 (4o) 
Figuur 1.8 i, (so)+i2(so) voor m=1,33, als 

functie van de diameter (\lm) 

diameter 

6-5 7.5 a.5 9-S 
lrf 

ui 

11 
7.5 1-5 1-5 

voor m=l,33, als 

(\lm) 



1.4 

1.3 Laserintensiteit 

De gebruikte lichtbron is een 5 mW He-Ne laser met golflengte À=632 
nm. De laserbundel heeft een Gausische intensiteitsverdeling loodrecht 
op de voortplantingsrichting: 

( ) = 2 Pr exp{-2(x2+y2)} I x,y,z 
2 TI w(z) w(z) 2 

1.4 

w(zJ
2 = w~ {1 + (~ :~)

2

} 1.5 

Hierin is Pt het laservermogen (=5mW) en wo de "waist", de 
bundelstraal in de nauwste doorsnede. De coordinaten x,y en z worden 
genomen t.o.v. het centrum van de waist. De variabele w(z) kunnen we 
beschouwen als de bundelstraal op een willekeurige plaats z. Men kan 
nagaan dat zich binnen de straal w(z) 86% van het laservermogen 
bevindt en binnen de straal 2*w(z) 98% van het vermogen. 

De Rayleigh-lengte wordt gedefinieerd als de lengte waarin 
diffractie-invloeden ten opzichte van de waist nog verwaarloosbaar 
zijn: 

Z TI 2 
ray =I wo 1.6 
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1.4 Introductie van een optisch systeem 

Nadat het deeltje het invallende laserlicht heeft verstrooid, wordt 
het strooilicht opgevangen door het volgende optische systeem (figuur 
1.10): 

x 

y 

lens + 
diafragma 

L. --

a 

lens pinhole 

b 

Figuur 1.10 Optisch systeem voor het opvangen van strooilicht. 

In hoofdstuk 2 zullen we enige beweegredenen noemen voor de keuze van 
dit optische systeem. 

Het systeem bestaat uit een lens in het vlak z 2 met brandpuntsafatand 
f~. Direct achter de lens bevindt zich een ringvormig diafragma met 
binnenradius a en buitenradius b. Vervolgens staat er in vlak z~ een 
convergerende lens met brandbuntsafstand f • Tenslotte eindigt net 

2 ~ 

systeem in het vlak z 4 met een pinhole met radius p. We zullen de 
afstand tussen de vlakken aangeven met: 

z .. := z. - z. 
l.J 1. J 

Verder definieren we: 

r .. 
l.J 

R •• 
1] 

1: 2 2' := x. + y. 
1. 1. 

.- Ir~. 
l.J 

+ z~. 
1.] 

=/x~. + y~. + z~: 
1] l.J 1.] 

1.7 

1.8 

1.9 

De oorsprong van het systeem ligt in het brandpunt van de eerste lens, 
zodat z 02 =fJ. Merk op dat volgens de geometrische optika een objekt in 
het vlak z

0 
een scherp beeld geeft in het vlak z

4
• 

We nemen aan dat een deeltje,dat het laserlicht verstrooid, zich 
bevindt op plaats x1 ,y1 ,z1 ten opzichte van de oorsprong. De 
coordinaten ~ ,y

1 
,z

1 
zullen, zolang er geen onduidelijkheid kan 

ontstaan, voor de eenvoud van de notatie ook wel worden geschreven als 
x,y,z. 
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Beschouw nu dit optisch systeem als een meetsysteem met als 
ingangssignaal de intensiteitsverdeling I(8,~,R) van een puntbron op 
plaats x,y,z en als uitgangssignaal het opgevangen vermogen P(x,y,z), 
dat wil zeggen het totale vermogen van het licht direct achter de 
pinhole. Merk op dat 8,~,R de bolcoordinaten zijn uit figuur 1.1, 
gezien vanuit de puntbron (het deeltje dat het laserlicht verstrooid). 
Om de impulsresponsie van dit systeem te bekijken, moeten we als 
ingangssignaal een ideale puntbron (zonder uitgestrektheid) 
bekijken,die het licht met een vermogen van 1 W homogeen uitstraalt. 
Vervolgens kunnen we berekenen of meten hoe groot de fractie is van dit 
uitgestraalde vermogen, dat direct achter de pinhole opgevangen kan 
worden. Deze impulsresponsie P0(x,y,z) geeft aan, hoe "gevoelig" het 
systeem is als functie van de plaats x,y,z. 

In de volgende twee paragrafen zullen we de impulsresponsie P0(x,y,z) 
van het systeem eerst exact berekenen volgens de geometrische optika 
en vervolgens benaderen volgens de fourieroptika. 
Beide theorieen geven een optimale responsie van het systeem indien 
het deeltje zich in de oorsprong bevindt. Definieer nu het meetvolume 
als dat volume waar de responsie minstens 30% van de optimale 
responsie is. 
Omdat de geometrische optika relatief eenvoudig is, kunnen we uit deze 
theorie veel details halen uit de vorm van het meetvolume. Deze 
berekeningen houden echter geen rekening met het golfkarakter van het 
licht. De Fourieroptika gaat juist uit van dit golfkarakter,zodat 
bijvoorbeeld de buiging van het licht aan het diafragma goed in 
rekening gabracht wordt. Het zal blijken dat dit effect niet 
verwaarloosbaar is. 
Omdat de Fourieroptika relatief ingewikkelde uitdrukkingen oplevert, 
zullen we slechts enkele benaderingen bekijken. Door deze benaderingen 
gaan de details van het meetvolume en de responsiefunctie verloren, We 
kunnen echter een goede benadering geven voor de grootte van het 
meetvolume. Bovendien kunnen we met de Fourieroptika ook een exacte 
uitdrukking voor de optimale responsie P0(x=y=z=O) afleiden. 
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1.5 Geometrische optika 

1.5.1 Inleiding 

In deze paragraaf zullen we de impulsresponsie van het optische 
systeem uit paragraaf 1.4 volgens de geometrische optika berekenen. 
Tevens zullen we hieruit enige conclusies voor het meetvolume halen. 

Indien we een puntbron op plaats x,y,z met een vermogen van 1 W als 
ingangssignaal gebruiken is de intensiteit van het licht op punt x

2
,y 2, 

Z2 op de eerste lens gelijk aan: 

I= --......,..2-
4 ïT R122 

Verder definieren we td en tp als de doorlaatfuncties van het 
diafragma en de pinhole: 

td(r2) 
= {~ voor a < r 2 < b 

voor 0 ~ r 2 < a of b ~ r 2 

t (r4) 
= {~ voor 0 ~ r4 < p p 

voor p ~ r4 

We kunnen nu de impulsresponsie Pó berekenen volgens: 
00 2ïT . 1 

= Jr12dr12 fd~ td(r12'~) tp(rl2'~) 4 Ri 
0 0 ïT 12 

Deze integraal betekent fysisch eigenlijk het volgende: 

1. 10 

1. 11 

1. 12 

I. 13 

Beschouw alle lichtstralen, die vanuit het punt x,y,z naar een 
willekeurig punt x 2,y 2,z op de eerste lens gaan. Dan geven de 
functies td en t aan weÎke van deze stralen door het diafragma 
gelaten worden eR welke van deze stralen door de pinhole gelaten 
worden. We maken nu een projectie van deze doorlaatfuncties op de 
eerste lens en integreren de intensiteit over een oneindig groot 
lensoppervlak. Dan is Pn precies het vermogen van het licht dat achter 
het optisch systeem opgévangen kan worden. 

1.5.2 De faseruimte 

In de geometrische optika wordt het licht voorgesteld door 
lichtstralen die van punt tot punt eenvoudig te volgen zijn. Het is 
gebruikelijk deze lichtstralen weer te geven in een faseruimte, met 
coordinaten voor de plaats en de richting. Een punt (x,x') in de 
faseruimte geeft in feit aan hoe de richting x'=dx/dz (met de z-as als 
optische as) van een bepaalde lichtstraal is in het punt x. Een 
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uitbreiding naar meerdere dimensies is eenvoudig te realiseren door de 
variabele x te vervangen door de vector x. 
Het is nu eenvoudig de integraal 1.13 uit te drukken in de coordinaten 
van een lichtverstrooiend deeltje in de faseruimte:x,y,x',y'. (Ook 
hier geldt de afkorting x1 =x, y1 =y, x}=x', y}=y') 
Er geldt immers: x'=(r

12
cos<j>)/z_ï 2 en y'=(r.l 2 sin<j>)/zJ 2 • 

Pö wordt nu: 

+oo 

Pö(x,y,z) = ffdx' dy' td(x',y') tp(x',y') 
4 ..."oo 7T R~ 2 

1.14 

Het is enigszins onorthodox om een optisch systeem "terug te rekenen" 
naar de puntbron. Vaak worden puntbron en systeem "vooruit gerekend" 
naar het laatste afbeeldingsvlak. (Deze laatste methode zullen we ook 
in paragraaf 1.6 gebruiken.) In het begin van deze afstudeerperiode 
heb ik drie optische systemen onderzocht en met elkaar vergeleken. 
Naast de berekenig van de impulsresponsie is tevens een schatting 
gemaakt van de gemiddelde strooihoek arctan(r') van alle·opgevangen 
lichtstralen. Deze schatting is nauw verwant aan integraal 1.14. Dit 
verklaart mijn voorkeur voor de onorthodoxe aanpak. 

1.5.3 De doorlaatfuncties td en tp 

Om de integraal 1.14 te kunnen berekenen moeten we de functies 
t (x!y') en t (x!y') kennen. We zullen deze berekenen door de 
sèralengang nR te gaan van een lichtstraal vanuit een punt x,y,z door 
het lenzenstelsel zonder diafragma en pinhole. De wijze waarop dit 
gebeuren moet staat beschreven in de literatuur (Hag-80), en is voor 
ons verder oninteressant. Als resultaat van de berekening kunnen we 
voor punten in de vlakken z

2 
en z

4 
schrijven: 

x = x+ (f -z)x' 
2 1 

-f 
x = --2 (x-zx') 

4 
fl 

1.15 

1. 16 

Nu we weten hoe de lichtstralen in het systeem verlopen, kunnen we de 
doorlaatfuncties td(r 2 ) ent (r ) van vergelijking 1.11 en 1.12 
eenvoudig omwerken naar func~ie~ td(x',y') ent (x',y'). Met behulp 
van 1.15 kunnen we schrijven: P 

r = (f -z) .j\x'+ ~)2 + (y'+ _y_) 21 

2 1 f 1-z f
1
-z 1. 17 

zodat de doorlaatfunctie t~(x' ,y') eruit ziet als: 

voor (_a )2 ~(x'+ 
f -z. -

1 • • I I 
over~ge x ,y voor 
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In het x'-y'-vlak is dit een ring, waarvan middelpunt en radii van x,y 
en z afhankelijk zijn. 

y' 

x' x' 

M' -x M' = -=:L. 
dx = f 1-z dy f 1-z 

r' = 
a 

a 
f

1
-z 

r' = _b_ 
b f

1
-z 

Figuur 1.11 Het gearceerde oppervlak A geeft aan welke richting x',y' 
de lichtstralen mogen hebben, die vanuit x,y,z het diafragma kunnen 
passeren. 

Met behulp van 1.16 kunnen we schrijven: 

r = :..!.2Jx'- ~)2 
+ (y'- ~y· 

4 fl ' z ' 

Zodat de doorlaatfunctie t (x',y') eruit ziet als: 
p 

voor 0 __ < j x'- ~) 2 
+ (y'- z)2

' ~ ~ ~\ z z - f2 z 
voor overige x',y' 

In het x'-y'-vlak is dit een cirkel,waarvan middelpunt en radius 
afhankelijk zijn van x,y,z. 

y' 

x' M' = ~ M' = 1. 
px z py z 

r' =~ 
p f2 z 

1. 19 

1. 20 

Figuur 1.12 Het gearceerde oppervlak A geeft aan welke richting x',y' 
de lichtstralen mogen hebben, die vanuit x,y,z de pinhole kunnen 
passeren bij afwezigheid van het diafragma. 



1.10 

1.5.4 De impulsresponsie 

Beschouw nogmaals de vergelijking 1.13: 

Indien b<<z 12 mogen we stellen: z~ 2 = R~ 2 • Dan vertelt vergelijking 
1.14 ons dat de impulsresponsie eenvoudig de doorsnede is van de 
oppervlakken uit figuren 1.11 en 1.12 (op een faktor 1/4n na). Dit 
ligt natuurlijk aan het feit dat de functies td en t simpele 
1-0-functies zijn, zodat zij feitelijk slechts de be~renzingen van de 
integraal vastleggen: 

P0(x,y,z) = ffdx'dy' 
4

TI 

Ad nAP 

Aangezien de betreffende figuren allen cirkelvormig zijn, is dit 
oppervlak voor iedere x,y,z analytisch te bepalen. 

1.21 

Het zou hier te ver voeren deze berekeningen op te nemen. In hoofdstuk 
3, waar P0 numeriek bepaald wordt, zal hier nog summier aandacht aan 
besteed worden. 

Overigens geldt: 

1.22 

Het is wel instructief om hier een voorbeeld van zo'n impulsresponsie 
te behandelen. Onderstaande figuur geeft P0 voor: 

fl 230 mm 

f2 500 mm 

a = 8,2 nun 

b 9,2 mrn 

p 50 ~rn 
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.a 

Figuur 1.13 De impulsresponsie van een optisch systeem volgens de 
geometrische optika. 

Omdat het optisch systeem cirkelsymetrisch is, is de impulsresponsie 
uiteindelijk ook cirkelsymetrisch. Daarom geeft figuur 1.13 volledige 
informatie. 
Merk verder op dat de schaal van de optische as z en de radiele as r 
aanzienlijk verschillen. 
De figuur maakt duidelijk dat de gevoeligheid van het meetsysteem zich 
uitstrekt over het oppervlak van twee grote kegels, die met de punten 
tegenover elkaar liggen. Juist in die punten, rond de oorsprong, is de 
responsie maximaal. In de lobben verder weg, neemt de responsie 
relatief snel af. 

1.5.5 Het meetvolume 

Uit figuur 1.13 blijkt het meetvolume geconcentreerd te zijn rond het 
brandpunt van de eerste lens. Om de grootte van dit meetvolume te 
bepalen kunnen we het beste uitgaan van figuren 1.11 en 1.12. 

Voor x=y=z=O ligt het middelpunt van figuur 1.12 in het oneindige. 
Echter de radius is ook oneindig groot, zodat de doorsnede Ad v AP = Ad 

Hieruit volgt meteen vergelijking 1.22. In de praktijk betekent dit, 
dat alle stralen die het diafragma passeren, ook de pinhole passeren. 
Indien de puntbron langs de optische as verschoven wordt, liggen de 
figuren concentrisch rond de oorsprong in het x'-y'-vlak. De responsie 
zal opeens kleiner worden, zodra r; kleiner wordt dan rb. Dit levert 
als uitdrukking voor de lengte van het meetvolume: 

I. 23 

Om de radius van het meetvolume te bepalen kunnen we het gemakkelijkst 
uitgaan van vergelijking 1.16. Voor z=O: 

r .. I. 24 



1.12 

Hier blijkt tevens uit dat een punt in het brandvlak van de eerste 
lens (z=O) scherp wordt afgebeeld in het 
z~. Uit deze vergelijking zien we meteen 
radius van het meetvolume gelijk is aan: 

f 
r - 1 
meetvolume - f; P 

De verhouding van 1.25 en 1.23 levert: 
r 
meetvolume b 

~ 1 =-
meetvolume f1 

brandvlak van de tweede lens 
dat r =fJp/f 2 , zodat de 

max . 

1.25 

1. 26 

Voor het systeem, dat bij figuur 1.13 hoort, geldt: 

1meetvolume = 1 ' 2 mm 
r meetvolume 23 llm 

inhoud - 6 Jo-13 
meetvolume -
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1.6 Fourier optika 

1.6.1 Inleiding 

Voor de intensiteitsverdeling I.(x.,y.) in het vlak z. geldt: 
~ ~ ~ 1 

I.(x.,y.) = lu.(x.,y.)l2 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1.27 

In paragraaf 1.6.2.1-1.6.2.4 zullen we een kort overzicht geven van de 
belangrijkste formules uit de Fourier optika, zoals ze bij voorbeeld 
in het boek van Gaskill (Gas-78) te vinden zijn. In de rest van 
paragraaf 1.6.2 zullen deze formules toegepast worden op het optische 
systeem uit paragraaf 1.4. Het resultaat is een uitdrukking voor de 
amplitudefunctie in het vlak van de pinhole, die we in paragraaf 1.6.3 
zullen benaderen door analytische functies. In paragraaf 1.6.4 en 
1.6.5 zullen we benadering gebruiken voor de bepaling van de 
impulsresponsie en het meetvolume. 

1.6.2 De amplitudefunctie. 

1.6.2.1 Voortplanting van een golfveld. 

Noem u (x ,y )de amplitude van het golfveld in het vlak 
1 1 1 

u (x ,y ) de amplitude van het golfveld in het vlak z 2• 2 2 2 
(voor R ))À) de functie u 2 berekenen uit u 1 volgens de 
Rayleigh-Sommerfeld diffractie formule:(Gas-78) 

+oo 

u2(x2,y2) = Jfdxldyl ul (xl ,yl) • z~2 2 exp(jkR.t2) 
-oo J R12 

z 
1

, en 
Dan kunnen we 

1.28 

Dan zien we dat u 2 beschouwd mag worden als een superpositie van 
bolvormige golven, ieder vanuit een punt x1 ,y 1 ,z 1 en gewogen volgens 
lokatie door (jÀ)-1 u

1
(x

1
,y 1 )dx1 dy 1 • 

dit is precies de mathematische uitdrukking van het 
Huygens-Fresnellprincipe, waarin ieder punt op een golffront gezien 
wordt als de bron van een secondaire bolvormige golf. 

1.6.2.2 Fresnellbenadering 

Om mee te werken is de uitdrukking 1.28 nogal onhandelbaar. Daarom 
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wordt vaak de volgende benadering toegepast: 

z; 2 exn(jkR12 ) ~ _!_ exp(jk{z 12 + 
2

r 12}) 
R zl2 zl2 12 

De voorwaarde voor deze benadering is: 

4 À (z_ )3 >> TI Ir 12 
• 

~2 12 max1maal 

1. 29 

1.30 

Vergelijking 1.29 en 1.30 staan bekend als de Fresnellbenadering en 
geven het zogenaamde Fresnellbuigingspatroon. Fysisch gezien benaderen 
we de bolvormige golven nu door parabolische golven. 

Om onze schrijfwijze enigszins te verkorten voeren we nu de volgende 
afkortfgen in (Gas. 78): 

ail = 
À zil 

1.31 

Bil 
1 

exp(jkzil) = J 8 il 1.32 

q(x,y;a) q(r;a} 
1.33 

De laatste q-functies hebben enige handige eigenschappen, die in 
Appendix Al opgenomen zijn. Merk op dat q(x,y;a) en q(r;a) dezelfde 
functie is. Deze twee notaties zullen dan ook door elkaar gebruikt 
worden. Merk verder op dat geldt: 

IBnl = lanl 

lq(r;a)l = 1 

1.34 

1.35 

Omdat we later alleen geinteresseerd zijn in de intensiteitsverdeling, 
zullen de vergelijkingen 1.34 en 1.35 bijzonder handig zijn. 

Met deze afkortingen kunnen we vergelijking 1.28 in de 
Fresnellbenadering schrijven als: 

-f-00 

u~(x2,y2) = Jfdxldyl ul (xl,yl) Bl2 q(rl2;al2} 
...()() 

1 .36a 

= ul (x2,y2) ** Bl2q(r2;al2) 1.36b 

Bl2q(r2;al2) ~~{ul (x,y}q(x,y;al2)} _ _ 1.36c 

~-a12x2,n-a12Y2 
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Hierin betekenen ** de tweedimensionale convolutie van uJ en q en ~~ 
de tweedimensionale Fouriertransformatie: 

~~{f(x,y)} = F(ax,ay) 
~=ax,n=ay 

1.37 

In het onderstaande zullen we ook wel de variabele p gebruiken: 

1.38 

1.6.2.3 Fraunhoferbenadering 

In de Fraunhoferbenadering stellen we als voorwaarde: 

Àlz I >> nlr 12 
• 12 12 max~maal 

1.39 

Deze voorwaarde is aanzienlijk strenger als de Fresnell voorwaarde. We 
kunnen 1.28 nu schrijven als: 

u2(x2,y2) = B12q(r2;a12) ~~{ul(x,y)} _ _ 
~-a12x2,n-a12Y2 

I .40a 

1.40b 

Hierin is U
1
(-ç:,n) de Fouriergetransformeerde van u1 (x,y). We noemen U

1 het Fraunhoferbuigingspatroon u • Het zal de lezer inmiddels duidelijk 
geworden zijn waar de naam Fourier optika vandaan komt. 

De Fraunhoferbenadering wordt ook wel de verre-veld-benadering 
genoemd. Figuur 1.14 illustreerd deze benaming.In deze figuur wordt 
een opening van links belicht met vlakke golven. Aan de rechterkant 
van de opening is voor verschillende vlakken de intensiteitsverdeling 
weergegeven 
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RoyleiQh- Sommerfeld Revion 

Frnnel Revion 

Frounhofer 
Revion 

• 

I 

Figuur 1.14 Ligging van de verschillende benaderingagebieden voor het 
buigingspatroon van een opening, verlicht door een vlakke golf. In de 
figuur zijn verscheidene intensiteitspatronem getekend (Overgenomen 
uit Gas-78) 

1.6.2.4 Lenswerking 

Voor wat betreft de lenswerking zullen we aannemen dat deze een 
sferische golf omzet in een andere sferische golf. Anders gezegd: we 
zullen aannemen dat een punt in een vlak z 1 door een lens wordt 
afgebeeld op een punt in vlak z 3 (reeel of virtueel), en dat de lens 
in vlak z 2 geen aberraties vartoont. Beschouw daartoe een bolvormig 
fasefront dat aan de linkerkant op de lens met een brandpuntsafstand f 
valt: 

I. 41 

Hierin is A een amplitudefactor. We willen dat het golffront aan de 
achterkant van de lens de volgende vorm heeft: 

1.42 

Hierin is t (r) de doorlaatfunctie van de lens. Merk op dat in 
vergelijking 1.42 niet a maar a ={.:\z ) ... 1 staat. Dit is natuurlijk 

23 32 32 zo omdat de golven bolvormig zijn rond een punt in vlak z en niet 
3 

rond een punt in vlak z 2 • 
Hieruit volgt dat de lenswerking geschreven kan worden als: 

1. 43 

1.44 

In vergelijking 1.41 en 1.42 zijn we er vanuit gegaan dat voorwerp en 
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beeldpunt op de optische as liggen. Indien dit niet zo is, verandert 
1.6.17 niet wezenlijk. Er wordt slechts een extra fasefactor 
toegevoegd. We kunnen dit schrijven als (zie appendix A4): 

1.45 

Hierin is rJ de afstand van het punt in vlak zJ tot aan de optische 
as. 

1.46 

Van deze fasefactor zullen we geen last hebben, omdat we toch slechts 
geinteresseert zijn in intensiteitsverdelingen. Bij verdere 
berekeningen gaan we gemakshalve dan ook uit van 1.43. 

1.6.2.5 Formele uitdrukking voor de amplitudefuncties 

Nu we in de vorige paragrafen hebben weergegeven hoe we de 
amplitudefuncties van vlak tot vlak kunnen volgen, zullen we in deze 
paragraaf formele uitdrukkingen opstellen voor de amplitudeverdelingen 
in de verschillende vlakken. We gaan uit van het optische systeem in 
paragraaf 1.4 (zie figuur 1.10). Uiteindelijk willen we de 
impulsresponsie berekenen, dus als ingangssignaal nemen we de ideale 
puntbron in het punt x

1
,y

1
,zJ met een vermogen van 1 W. De amplitude 

aan de voorkant van de voorste lens is dan: 

J.47 

A J.48 

Aan de achterkant van de lens + diafragma wordt dit: 

I. 49 

1 .50 

Aan de voorkant van de tweede lens: 

J.Sl 

Aan de achterkant van de tweede lens: 

] .52 
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Daarbij is aangenomen dat de doorlaatfunctie van de tweede lens gelijk 
is aan 1 voor alle r, zodat diffractie aan de tweede lens verwaarloosd 
wordt. 

Aan de voorkant van de pinhole geldt: 

Aan de achterkant van de pinhole geldt tenslotte: 
+ 

u4 (x4 ,y4 ) = u:(x,y) t (r) 
p 

1.6.2.6 Resultaat. 

1. 5J 

1.54 

Bij de uitwerking van de relaties 1.47-1.54 is het van groot belang 
dat de pinhole precies in het brandvlak van de tweede lens ligt: z

34
=f

2 
Verder zijn we voornamelijk geinteresseert in de functie u;, het 
amplitudepatroon aan de voorkant van de pinhole. dit geeft ons immers 
het meeste inzicht in de werking van het lenzenstelsel. De pinhole 
zelf dient slechts voor het selectief verzamelen van de 
intensiteitsverdeling. 

De uitwerking zullen we hier achterwege laten. Zij is te vinden in 
appendix A5. Het resultaat is: 

1.55 

Hierin is K een complex getal, waarvan de amplitude gelijk is aan: 

( 4nz 2 À2 f 2)-! 
12 2 

' 

K = 1.56 

Opnieuw merken we op, dat we slechts geinteresseert z~Jn in de 
intensiteitsverdeling, zodat we fasefactoren achterwege kunnen laten. 

l. 57 

1 I 1 
a = ~- X zl2 = x-R 1.58 

R is de kromtestraal van de golffronten dirct achter het diafragma. 
Voor z 1<<f 1 kunnen we schrijven: 

zl a:::: 
À ti 1.59 

De uitdrukking 1.55 is de sleutelformule van paragraaf 1.6. We zullen 
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de functie F(s,n> daarom wat nader bekijken. Merk ten eerste de 
overeenkomst op tussen uitdrukking 1.55 en 1.36c. We zien dan dat 
F(s,n) feitelijk een Fresnell-buigingspatroon van het diafragma 
weergeeft. Dit buigingspatroon is gecentreerd rond het punt Mf: 

( 
f f ) M • 2 x 2 

f. z- 1'z Yl 
1 2 1 2 . 

1.60 

Dit punt is het beeldpunt in het vlak z , waar de puntbron volgens de 
geometrische optika, al dan niet scherp: zou zijn afgebeeld. In eerste 
instantie is het dan ook voldoende om dit buigingspatroon te 
onderzoeken voor x

1
=y

1
=0. Daarmee wordt uitdrukking 1.55 weer 

cirkelsymetrisch rond de optische as. 

F(a 3 ~trlt) = <I><I>{q*(r;a.) td(r)} _ 
p-a3~tr~t 

1 .61 a 

b 
= 2nJ q* ( r ;a.) J

0
(2npr) rdr 1 • 61 b 

a 

Voor a.=O (z
1
=0) gaat 1.61 over in: 

F(a 3 ~trlt;a.=O} = <I><I>{td(rl} _ 
p-a3 .. rlt 

1.62 

Zodat het amplitudepatr?on u: precies het Fraunhofer buigingspatroon 
van het diafragma is. D1t is het gevolg van de scherpe afbeelding van 
de puntbron van het vlak z

1 
naar het vlak z~t. 

Voor a.=O is het ook relatief eenvoudig de uitdrukking 1.62 uit te 
werken: 

00 

F(p,a.=O) = 2n ftd(r)J
0

(2npr) rdr 
0 

b 
= 2n fJ 0 (2npr) rdr 

a 

= ~ J (2npb) - ~ J (2npa} p 1 - p 1 -

= n(b 2-a2
) J

0
(np{b+a}) 

1.63a 

J .63b 

1 .63c 

Hierin zijn J 0 en J 1 de nulde-orde en eerste-orde Besselfuncties De 
uitdrukking 1.63a is slechts de Fouriergetransformeerde voor 
cirkelsymmetrische functies. De benadering van 1.63c is geoorloofd 
indien b-a<<0,5(b+a). 

Onderstaande figuur geeft het intensiteitspatroon voor xJ=y 1=z 1=0. Op 
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2 
schalingsfactoren na is dit de functie J 0• 

r. (a=Ol 

Figuur 1.15 Het intensiteitspatroon in het vlak van de pinhole indien 
zich een puntbron in het brandpunt van de eerste lens bevindt. 

In deze figuur zien we een patroon dat eigenlijk veroorzaakt wordt 
door twee verschijnselen: 
- Buiging van het licht aan een klein stukje van het diafragma zorgt 
voor een uitgestrekte lichtvlek. We zouden kunnen zeggen dat de vorm 

2 van die lichtvlek weergegeven wordt door de enveloppe van de J
0 

-functie. 
- Het tweede verschijnsel is de interferentie van al die kleine 
stukjes diafragma. We kunnen dit herkennen aan de minima en maxima van 

2 
J 0 , waarvan de ligging direct afhangt van de afstand a+b (en niet van 
de afstand a-b). 
Dit onderscheid mag dan niet correct zijn; Het geeft meer inzicht in 
de aard van het verschijnsel en het daaruit volgend patroon. 
Als laatste opmerking bij de figuur zouden we op het onderscheid en de 
overeenkomst met het bekende Airypatroon willen wijzen. Dit patroon 
krijgen we indien het diafragma varvangen wordt door een cirkelvormige 
opening. De minima en maxima blijven dan op vrijwel dezelfde plaats. De 
enveloppe echter gaat bij het Airypatroon aanzienlijk sneller naar 
nul. Ook dit pleit voor het bovengemaakte onderscheid. 

Indien we alleen geinteresserd zijn in de intensiteitsverdeling van 
het licht op de optische as, kunnen we vergelijking 1.61 ook eenvoudig 
oplossen: 

F(p=O ,a) 
b 

2TI fexp(-jnr 2a) rdr 
a 

~ {exp(-jnb2a) - exp(-jna2a)} 
]Ct . . 

= exp(j271J') n(b 2 -a2 ) sinc(!n{b2 -a2 }a) 

1 .64a 

1 .64b 

1. 64c 



1. 21 

sinc(z) = sin(zl 
z 1.65 

Hierin is y een hoek, die de fase van F aangeeft en voor ons niet van 
belang is. 
Onderstaande figuur geeft aan hoe het intensiteitspatroon op de 
optische as afhangt van de coordinaat z 1 (a=z 1 /Àf~). 

I,(P=O} 

2Àf1 z1 

0 2_
8

2 

Figuur 1.16 De intensiteit op de optische as in het vlak z 4 indien de 
puntbron zich bevindt op de optische as in het vlak z 1 • 

Hoewel de uitdrukking 1.61 er relatief simpel uitziet, is het niet 
eenvoudig hier een goede oplossing voor te vinden. Appendix A6 geeft 
twee mogelijke uitwerkingen van de integraal. De oplossingen zijn 
oneindige reeksen, waarvan het niet duidelijk is of zij snel 
convergeren. Wij zullen hier verder rekenen met een benadering die 
onstaat door een combinatie van de oplossingen 1.63c en 1.64c, waarbij 
we de fasefactor voor het gemak achterwege laten: 

r' 
4 

n(b+a)p 

1.66 

1.67 

1.68 

In wezen benaderen we nu het Fresnell buigingspatroon voor onscherpe 
afbeeldingen (z~O) door een geschaald Fraunhoferpatroon. Het zal 
duidelijk zijn dat dit vooral voor grotere z 1 slechtere resultaten zal 
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geven. Voor z=O zijn er slechts wiskundige benaderingen gemaakt, zodat 
we mogen verwachten dat de oplossing 1.66 dan redelijk voldoet. 

Zoals in het begin van paragraaf 1.6.3 aangegeven kunnen we 
vergelijking 1.66 eenvoudig uitbreiden voor x

1 
en y

1 
ongelijk aan nul, 

door x4 en y4 te vervangen door: 

f 
x4 -+ x .. + _2_ x 

zl2 l 
1.69a 

-+ 
'f2 

y4 y4 + --y 
zl2 1 

1 .69b 

Nu wordt vergelijking 1.66: 

F(x
1 

,y
1 

,z
1 

,x4 ,y 4 )~ n(b 2-a2
)_ sinc(z; )_ J 0 (r 14} 1. 70 

r~4 = n(b+a}a34 ./x4 + f2 x1)2 + (y4 + :2 y1)2' v\ zl2 12 , 
1. 7J 

1.67 

Hiermee kunnen we dus het amplitudepatroon u~ voor alle posities van 
de puntbron benaderen. Deze benadering is vrijwel exact voor z

1
=0. De 

formule 1.70 is verder exact voor r 1 =r
4
=0. 

1.6.4 De impulsresponsie P0 

Nu het amplitudepatroon u; bekend is kunnen we de impulsresponsie 
berekenen volgens: 

+co 

Po(x,y,z) = ~tp(x4,y4)1u:(x4,y4ll2dx4dy4 

Met vergelijking 1.55, 1.56 en 1.70 wordt dit: 

+co 

P0(x,y,z} = K(z;) fft (x4,y4) J:(rl 4) dx
4
dy 4 -ooP 

1. 72 

1. 73 

1. 74 
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z~ en r~ 4 worden door 1.67 en 1.71 gegeven. 

Onderstaande figuur geeft schematisch weer, wat de lezer zich bij de 
integraal moet voorstellen. De figuur geeft het vlak van de pinhole, 
vanuit de linkerkant gezien. Rond de oorsprong bevindt zich de pinhole 
met straal p; dit geeft een weergave van het oppervlak waarover 
geintegreerd moet worden. Rond het punt M (zie 1.60) bevindt zich het 
intensiteitspatroon in de vorm van J~ (zié fi~uur 1.15). De 
gestippelde cirkels ge~en de minima aan van J

0
• De schaalverhouding 

tussen de pinhole en J
0 

is zodanig, dat er enkele minima binnen het 
integeratleoppervlak vallen. 

/ 

x4 / --...... 
I I / 

"' I 

! 
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oMf ' ' 
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........ 

'\ "' ' 
_, 

.... ,. ... -

' " 
....._ 

' 
Figuur 1.17 Schematische weergave van de integraal 1.73. Het 
cirkelpatroon geeft de minima van de functie J~(r~ 4 ). De pinhole geeft 
het integratieoppervlak. 

De integraal 1.73 is geen eenvoudige integraal. Toch is het mogelijk 
deze voor vrijwel alle x 1 ,y 1 en z 1 op te lossen. De uitwerking hiervan 
gebeurt in appendix A7. We vermelden hier slechts het resultaat. 

K' (b 2-a~) (b""al:e 

z~ 2 À f 2 TI 

m (f 2 r 1y 
z12 P 

± Z12 À Zl2 
rl = -- p ± TI(b+a) f2 

voor r 1 <r1 

h~ 1 ! 1 
m fr..l (m} + m E2(m} 

J.75 

+ voor r1 >r
1 

]. 76 

J.77 

I. 78 

EJ enE zijn elliptische integralen van de eerste en tweede soort. 
Enkele ~igenschappen van deze integralen worden behandeld in appendix 
A3. 
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Het blijkt dus dat we de impulsresponsie in een behoorlijk groot 
gebied voor x

1
,y en zà opgelost hebben. Slechts indien Mf zich in de 

buurt van de ranà van e pinhole bevindt, kennen we de integraal niet. 
Dit is niet zo'n probleem, omdat we de oplossing 1.75 veilig kunnen 
interpoleren in dit gebied. 

Figuur J.J8 geeft P0(r 1 ,z 1 ) voor hetzelfde optische systeem als in 
paragraaf 1.5.4. · 

fl = 230 mm 

f2 = soa mm 

a = 8,2 mm 

b = 9,2 nnn 

p = 50 l.lm 

Figuur 1.18 De benaderde impulsresponsie van een optisch systeem 
volgens de Fourier optika. 

1. 79 

De eerste van deze drie termen geeft de fractie van het vermogen dat 
door het diafragma gaat. De tweede term ontstaat door de schaling van 
het Fresnell buigingspatroon, en de derde term geeft weer hoe groot de 
pinhole is ten opzichte van het buigingspatroon. Deze beweringen zijn 
waarschijnlijk niet exact, maar zij geven enig inzicht in de 
interpretatie van P

0
(0,0,0). 

Indien we 1.79 vergelijken met 1.22,, dan zien we dat de laatste term 
in 1.79 het gevolg zijn van de buiging. Deze termen zorgen voor een 
verminderde lichtopbrengst direct achter de pinhole. 

VPrgeliiJüng van figuur 1.18 en 1.13 leert dat in figuur 1.18 de 
"lobben" van het meetvolume verdwenen zijn. Dit is natuurlijk het 
gevolg van de benadering, die in paragraaf 1.6.3.3 hebben gemaakt. 
Door deze benadering gaat de informatie verder weg van de oorsprong 
verloren. 
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1.6.5 Het meetvolume 

Uit figuur 1.18 blijkt het meetvolume geconcentreerd te zijn rond het 
brandpunt van de voorste lens. Om een een indruk te krijgen van de 
grootte van het meetvolume kunnen we het beste 1.75 benaderen: 

P ( ) K' . 2 ( '.. 1T 1 ê r, z ::::: s1nc z
1 

L 4 Tm voor r>>p 1.80 

voor r:<<p 1.81 

We willen nu de lengte van het meetvolume weten, waarvoor de 
impulsresponsie nog slechts 30% is van de optimale impulsresponsie Pö 
(0,0) Uit vergelijkingen 1.80 en 1.81 zijn deze twee grootheden 
eenvoudig te bepalen: 

1 
meetvolume 

r 
meetvolume 

= 2 

Voor het systeem uit figuur 1.18 (en figuurJ.l3) worden 
vergelijkingen 1.82 en 1. 83: 

1meetvolume 5 mm 

r 
meetvolume = 70 -~m 

inhoud 
1 

. = 2.Jo--11 m3 
meetvo ume 

1.82 

1.83 

Vergelijking van de resultaten van deze paragraaf met de resultaten 
van paragraaf 1.5.5 leert dat het meetvolume door de buiging van het 
licht aan het diafragma een factor 3 in alle richtingen groter 
geworden is. 
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Hoofdstuk 2 Ontwerp 

2.1 Inleiding 

Gegeven is een mistwolk met waterdruppeltjes, grootte-orde diameter: 
1-10 ~, grootte-orde dichtheid 10 11-10 13deeltjes/m3. 
Laat een laserbundel lopen door de mist. De mistdeeltjes zullen het 
laserlicht verstrooien volgens de theorie uit paragraaf 1.1 en 1.2. We 
willen nu een apparaat ontwerpen, dat uit het strooilicht de 
deeltjesgrootte kan bepalen. Uit paragraaf 1.2 blijkt dat dit voor een 
range van druppelgrootten mogelijk is door het strooilicht onder twee 
hoeken op te vangen. 
Het quotient van de twee lichtsignalen is dan een maat voor de 
diameter. Door gebruik te maken van een diafragma met twee ringvormige 
uitsparingen kan men het licht van twee verschillende strooihoeken 
selecteren. De combinatie van diameters en afstand tot strooipunt 
bepalen de strooihoeken en de openingshoeken. 

62 

figuur 2.1 Illustratie van strooihoeken en openingshoeken. 

Door de grote dichtheid van deeltjes en het verlangen slechts het 
strooilicht van een deeltje tegelijk te meten, moet het meetvolume erg 
klein zijn. Er moet dus slechts een beperkte ruimte zijn, van waaruit 
het strooilicht opgevangen kan worden. Om te vermijden dat het signaal 
van twee deeltjes tegelijk opgevangen wordt moet voor het meetvolume 
gelden, dat het 10- 11-10- 13 m3 groot is. Tabel 2.1 geeft aan hoeveel 
deeltjes gemeten worden in een gegeven meetvolume indien de verdeling 
van de deeltjes een Poisson-verdeling is. 
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Tilbie I. Poluon ProbabiiMy Disirtbutton P(n) = exp(-N)N"/111 

N P(Ol POl P(2l P(:l) 

1.0 :l.n8 x w-• 3.68 x w-• 1.84 x w-• 6.13 x w-2 

0.8 4.49 x w-• 3.59 x w-• 1.44 x 10--1 ~.83 x w-2 

0.6 5.49 x w-• 3.29 x JO-l 9.88 x w-2 1.98 x w-2 

0.3 ï.41 x w-• 2.22 x JO-l 3.33 x w-2 3.33 x w-a 
0.2 8.19 x w-• 1.64 x w-• 1.64 x w-2 1.09 x w-~ 
0.1 9.o5 x w-• 9.05 x w-2 4.52 x w-3 1.51 x w-• 

Tabel 2.1 Poisson waarschijnlijkheidsdistributie van het aantal 
deeltjes dat zich in een meetvolume bevindt. N is het gemiddelde 
aantal deeltjes per meetvolume-eenheid. P(n) is de kans dat zich n 
deeltjes in het meetvolume bevinden. 

Een meetvolume van 10- 11 m kan gerealiseerd worden door het gebruik 
van convergerende lenzen en een pinhole volgens het principe van 
figuur 1.10. Indien men bovendien een sterk gefocusseerde laserbundel 
gebruikt, kan het effectieve meetvolume nog een factor 50 kleiner 
gemaakt worden. 

2.2 Ontwerp 

De overwegingen uit paragraaf 2.1 en grootte-orde berekeningen van 
meetvolume en foutberekeningen hebben geleid tot het ontwerp dat in 
figuur 2.2 afgebeeld staat. 
Het geheel stelt een soort kijker voor, die in het verlengde van de 
laserbundel gesteld wordt, zodat het strooilicht van kleine hoeken 
door de voorste lens opgevangen wordt. Direct achter de voorste lens 
bevindt zich het diafragma met twee ringvormige uitsparingen. Het 
licht, dat door de kleinste uitsparing wordt doorgelaten, wordt 
geconvergeerd door een tweede lensje. Via een spiegeltje wordt de 
lichtbundel op een pinhole geprojecteerd. Direct achter de pinhole 
bevindt zich een fiber, die het lichtsignaal naar buiten geleidt. 
Op soortgelijke wijze wordt het licht, dat door de buitenste 
uitsparing van het diafragma gaat, door een lens op een pinhole 
geconvergeerd, en wordt het lichtsignaal via een fiber naar buiten 
gebracht. 
De spiegels hebben in eerste instantie de taak de lengte van de buis 
met een factor twee te verkleinen. Bovendien hebben de spiegels drie 
vrijheidsgraden gekregen. Aangezien de twee meetsystemen (kleine 
diafragma en grote diafragma) ieder voor een meetvolume zorgen, is het 
van belang dat deze twee op elkaar vallen. Met de vrijheidsgraden van 
de spiegels kunnen bij voorbeeld kleine verplaatsingen ten gevolge van 
de dikte van de lenzen gecorrigeerd worden. 

Merk verder op dat het ontwerp in wezen een combinatie is van twee 
keer het optische systeem uit paragraaf 1.4. De voorste lens, het 
kleine diafragma, de eerste lens, de eerste spiegel en de eerste 
pinhole vormen het eerste optische meetsysteem. De voorste lens, het 
grote diafragma en de tweede lens, spiegel en pinhole vormen het tweede 
optische meetsysteem. Het gehele ontwerp zullen we verder de 
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Figuur 2.2 Een schematische halfdoorsnede van het ontwerp. 
De figuur is niet op schaal. 

tweede 
spiegel 
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deeltjeskijker noemen. 

Uit paragraaf 1.5 blijkt dat de twee meetvolumes van de twee 
meetsystemen volgens de geometrische optika principieel niet congruent 
kunnen zijn. Immers de verhouding tussen lengte-as en diameter is 
precies de arctangens van de strooihoek. Gekozen is voor twee 
systemen, waarbij de lengte-assen even groot zijn. De verwachting is 
dat de meetvolumina dan eenvoudiger op elkaar te leggen zijn. 

Bij het kiezen van de verhoudingen en afmetingen is rekening gehouden 
met de volgende beperkingen en afwegingen: 
- De afstand tussen strooipunt en voorste lens moet groter zijn dan 5 
cm, liever nog 10 cm. 
- De buis moet in zijn geheel zo compact mogelijk zijn. 
- De verhouding van de strooihoeken moet ongeveer 1:2 zijn. 
- Om de buiging van het licht aan het diafragma zo klein mogelijk te 
houden, moet dit diafragma relatief groot zijn. 
- Voor zover mogelijk moeten standaard materialen gebruikt worden. 

Het ontwerp is zodanig dat we de uiteindelijke strooihoeken nog kunnen 
kiezen door een andere lens aan de voorkant van het apparaat te 
gebruiken. De maximum strooihoeken, bij een minimum afstand van 10 cm 
tussen strooipunt en voorste lens, kiezen we als 5° en 10°. Dat 
betekent dat we de diameter van het grote diafragma vastleggen op 35 
mm. Het systeem waarmee we de eerste spiegel kunnen draaien en 
traverseren moet dus een diameter hebben, die groter is dan 40 mm. 
Zonder verder op de details in te willen gaan, betekent dit dat de 
minimum binnendiameter van de buis ongeveer 75 mm moet zijn. De 
standaard buis die deze maat het dichtst benaderd is een stalen buis 
met binnendiameter 80 mm en buitendiameter 90 mm. 
Voor de pinholes zijn diameters van 100 ~m gekozen. Dit zijn standaard 
maten, die zo groot zijn dat de pinholes gegarandeerd rond zijn. Uit 
paragraaf 1.6.5 blijkt dat we eventueel later op eenvoudige wijze het 
meetvolume kunnen verkleinen door een kleinere pinhole te kiezen. (dit 
zouden we niet meer kunnen als we meteen een pinhole van 10 ~m gekozen 
hadden). 
Om het meetvolume verder zo klein mogelijk te houden, moeten de 
brandpuntsafstanden van de lenzen achter het diafragma zo groot 
mogelijk kiezen. Een compromis tussen handzaamheid van de kijker en de 
gewenste grootte-orde van de brandpuntsafstanden zijn afstanden in de 
orde van 500 mm. Zoals gezegd is de verhouding van de 
brandpuntsafstanden van de eerste lens en tweede lens zodanig dat de 
lengterichting van de meetvolumina van de twee systemen volgens de 
geometrische optika gelijk is. 

De maten van het apparaat zijn uiteindelijk geworden: 
- Lengte buis: 500 mm 
- Diameter buis: 90 mm 
- f

0
, Brandpuntsafstand voorste lens: 500 mm of 250 mm 

-Straal kleine diafragma: 8,7 ± 0,5 mm 
-Straal grote diafragma: 17,4 ± 0,5 mm 
- Brandpuntsafstand eerste lens: 500 mm 
- Brandpuntsafstand tweede lens: 250 mm 
- Straal pinholes: 50 ~m 

Alle optische elementen (lenzen, spiegels en pinholes) zijn standaard 
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verkrijgbaar bij "Melles-Griot". 
De mechanische elementen zijn op tekening gezet, en op de werkplaats 
van N-laag uitgevoerd. Foto 2.1 geeft een overzicht van de losse 
onderdelen voor de montage. Overigens zijn alle onderdelen gezwart, 
zodat ongewenste lichtreflecties zoveel mogelijk vermeden worden. 

Bij een f van 500 mm zijn de strooihoeken 1° en 2°, Bij een f
0 

van 
250 mm zijn de strooihoeken 2° en 4°. Eventueel kan nog een lens van 
125 mm gebruikt worden. 

Uit paragraaf 1.2 blijkt dat kleine hoeken beter geschikt zijn voor 
een range van relatief grotere deeltjes. Van de grotere deeltjes wordt 
verwacht dat zij een kleinere dichtheid hebben, dus een groter 
meetvolume nodig hebben. Dit wordt goed opgevangen door de keuze van 
f =500 mm. Anderzijds zorgt een lens van 250 mm voor grotere 
sgrooihoeken en een kleiner meetvolume, dus is geschikt voor relatief 
kleinere deeltjes. 

In de rest van het verslag gaan we uit van een brandpuntsafstand 
f =230 mm. De strooihoeken zijn dus 2,2° en 4,4°. (Bij Melles griot 
waren twee lenzen met een brandpuntsafstand van 250 mm besteld. De 
door ons opgemeten brandpuntsafstand van 230 mm valt binnen de 
fabricagenauwkeurigheid) 

2.3 Meetopstelling 

Onderstaande figuur geeft schematisch de meetopstelling, waarmee de 
diameter van kleine deeltjes bepaald kan worden. 

laser 

verzameling 
polarisator lens deeltjes 

1
iafragma I 

' .. ·..-: / .•. y .... 
!==t=+::--:::::=:::-::::::--:::t::=~~-~- - - - - -

I /:i"'~"' 
deeltjes
kijker 

figuur 2.3 Schematische voorstelling van de meetopstelling. 

Links staat een 5 mW He-Ne laser van "Spectra Physics" met een 
golflengte van 6.32 10- 7 m, en lineair gepolariseerd licht. Achter de 
laser bevinden zich een polarisator, waarmee de lichtintensiteit van 
de laser kleiner gemaakt kan worden, en een pinhole, die hogere modi 
van de laser wegfiltert. De laserbundel wordt vervolgens met een lens 
gefocusseerd. Een lens met een brandpuntsafstand van 100 mm zorgt voor 
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een nieuwe waist van 45 ± 5 l1 m. Een lens van 50 mm geeft een waist in 
de orde van 25 11 m. 

Het laserlicht wordt verstrooid door een verzameling deeltjes. Dit 
kunnen bij voorbeeld latexbolletjes in een oplossing zijn of 
mistdeeltjes, die zich vrij in de lucht bevinden. 

Het verstrooide licht wordt door de deeltjeskijker opgevangen. De twee 
optische systemen in de kijker geven ieder een lichtsignaal af via de 
fibers (zie figuur 2.2). De signalen S1 en S2 horen respectievelijk 
bij de strooihoeken 2° en 4°. Deze signalen worden naar twee 
fotomultipliers geleidt, waar ze omgezet worden in elektrische 
signalen. Deze elektrische signalen kunnen op de oscilloscoop 
zichtbaar gemaakt worden, of in een transientrecorder opgeslagen 
worden, of continue uitgeschreven worden door een x-t-schrijver, al 
naar gelang de beoogde doelstelling. 

Foto 2.2 geeft de meetopstelling van figuur 2.3 in de praktijk weer. 
Op de foto zijn van rechts naar links de volgende elementen te 
herkennen: De He-Ne-laser; de polarisator; de pinhole; een focusserend 
lensje; een cuvet met lichtverstrooiende deeltjes; de deeltjeskijker 
en twee fotomultipliers. 

De fibers in de deeltjeskijker zijn "Hewlett-Packard HFBR-0500" fibers 
met een lengte van 40 cm. De diameter van de fibers is 1 mm. Het 
vermogenverlies in de fiber is slechts 8%. De uiteinden van de fibers 
liggen vrijwel tegen het lichtgevoelige oppervlak van de 
fotomultipliers, zodat hier geen licht verloren kan gaan. De gebruikte 
fotomultipliers zijn van "Products of Research, model 9658". De 
anodestroom is in dit onderzoek rechtstreeks (D-C-uitgang) gemeten via 
een 10 kn weerstand. De R-C-tijd ligt dan in de orde van 1 
microseconde. 
De fotomultipliers zijn aangesloten op dezelfde voedingsbron. De 
onderlinge gevoeligheid van deze fotomultpliers is door v. Heijst 
(Hei-84) vastgesteld op 2.1 ± 0.3. v. Mierlo (Mie-85) heeft de 
gevoeligheid bepaald op 3.4 ± 0.3. In appendix A8 staat aangegeven 
hoe wij de onderlinge gevoeligheid van de fotomultpipliers op 3.1 ± 
0.15 bepaald hebben. Deze waarde blijkt onafhankelijk te zijn van de 
gebruikte voedingsspanning. 

Met vergelijkingen 1. 82 en 1. 83 kunnen we de grootte van het 
meetvolume afschatten. Voor een lens met brandpuntsafstand f 0=250 mm 
is het meetvolume in de orde-grootte: 10- 11 m3

• Voor f
0
=500 mm wordt 

dit een factor 16 groter. Voor grote concentraties van de verstrooiende 
deeltjes moet het effectieve meetvolume daarom nog beperkt worden door 
de waist van de invallende laserbundel zo klein mogelijk te maken. 
Voor een waist van 30 11m (die is te realiseren met een lens van 50 mm) 
wordt het effectieve meetvolume dan in de orde-grootte: 10-13 m3

• 

Overigens kan de waist niet onbeperkt kleiner gemaakt worden, omdat op 
een gegeven moment de divergentie van de laserbundel zo groot wordt, 
dat de laserbundel ter plaatse van de voorste lens een doorsnede 
krijgt, die vergelijkbaar is met het diafragma. In dat geval zou het 
strooilicht overschaduwd worden door de ongestoorde laserbundel. 



Foto 2.1 Een overzicht van de onderdelen van de kijker, zo~ls ze uit 
de werkplaats komen. 

Foto 2,2 De ~eetopstelling, Achtereenvolgens Z1Jn te herkennen; 
De laser; een polarisatoq een diafragma; een lensje; de cuvet met 
een oplossing; de deeltjeskijker en twee fotomultipliers. 
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Hoofdstuk 3 Numerieke berekeningen aan de deeltjeskijker. 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we de theorie van hoofdstuk 1 verwerken voor 
de deeltjeskijker uit hoofdstuk 2 in enkele numerieke berekeningen. 

Ten eerste zullen we de impulsresponsie bepalen volgens de 
geometrische optika en volgens de Fourieroptika. Dit levert ons 
plaatjes op zoals bijvoorbeeld figuur 1.13 en 1.18. 

Vervolgens zullen we uitrekenen hoe groot het vermogen is, dat een van 
de twee optische systemen opvangt, indien een deeltje licht 
verstrooid, als functie van de plaats van dat deeltje. Dit levert 
soortgelijke plaatjes als als de impulsresponsie, alleen is hier 
tevens de intensiteitsfunctie van de laser in verwerkt, zodat deze 
figuren een beter inzicht geven in het effectieve meetvolume, dat 
ontstaat na de combinatie van laser en deeltjeskijer. 

Tenslotte zullen we het apparaatprofiel van de deeltjeskijker 
berekenen. Dit geeft aan hoe goed, of hoe slecht de deeltjeskijker 
monodisperse deeltjes kan onderscheiden 

In appendix AIO is een complete listing gegeven van het gebruikte 
programma. Daar zijn ook handleidingen te vinden van alle procedures 
en summier commentaar op de werking van de verschillende 
programmastappen. 

In de volgende paragrafen worden slechts de resultaten gepresenteerd. 

3.2 Impulsresponsie volgens de geometrische optika. 

De impulsresponsie volgens de geometrische optika wordt berekend 
volgens formule 1.21. Zoals al opgemerkt betekent dit in feite dat 
we de doorsnede van figuur 1.11 en 1.12 bepalen. Deze doorsnede hangt 
af van de positie van de puntbron x,y,z.Omdat de middelpunten van 
figuren 1.11 en 1.12 op een lijn door de oorsprong liggen (voor iedere 
iedere x,y,z) is de berekening terug te brengen tot een berekening 
voor r,z (in plaats van x,y,z) 

Het uiteindelijke rekenwerk bestaat dan slechts uit het bepalen van de 
oppervlakte van een cirkel of de oppervlakte van de doorsnede van twee 
cirkels. 

Als resultaat is P~(r,z) uit te schrijven in een tweedimensionale 
matrix; of uit te rekenen in een driedimensionaal hoogteplaatje. 
Figuren 3.1 en 3.2 geven de impulsresponsie volgens de geometrische 
optika voor de deeltjeskijker (met f 0=230 mm.) 
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Figuur 3.1 Impulsresponsie volgens geometrische optika voor het eerste 
meet systeem. 

Figuur 3.2 Impulsresponsie volgens geometrische optika voor het tweede 
meetsysteem. 

In paragraaf 1.5.4 en 1.5.5 is figuur 3.1 reeds uitvoerig besproken. 

3.3 Impulsresponsie volgens de Fourier optika. 

Om de impulsresponsie volgens de Fourier optika te berekenen, gaan we 
uit van de vergelijking 1.66. Omdat het berekenen van de elleptische 
integralen veel tijd kost zullen we gebruik maken maken van de 
benaderingen A3.3 en A3.4. Bovendien gebruiken we nog een interpolatie 
voor de gebieden waar P0 nog niet berekend was. 

-

De interpolatie is zodanig dat P0 continue en differentieerbaar 
is voor alle mE [0,~]. 

Figuren 3.3 en 3.4 geven nu de benaderde impulsresponsie voor de twee 
meetsystemen van de deeltjeskijker. 
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Figuur 3.3 Benaderde impulsresponsie volgens Fourier optika voor het 
eerste meetsysteem. 

Figuur 3.4 Benaderde impulsresponsie volgens Fourier optika voor het 
tweede meetsysteem. 

{n paragraaf 1.6.4 en 1.6.5 is figuur 3.3 reeds besproken. 

3.4 Het opgevangen vermogen na lichtverstooiing. 

Beschouw nu de opstelling van figuur 2.3. Stel de intensiteit van de 
laser op plaats x,y,z is Io(x,y,z). Stel op plaats x,y,z, bevindt zich 
een deeltje met diameter en brekingsindex in dat licht verstrooid 
volgens formule 1.2. 

R,8 en ~ zijn bolcoordinaten ten opzichte van het verstrooiende 
deeltje. Omdat r<<a, en z<<f 1 mogen we echter ook zeggen dat R,8 en ~ 
bolcoordinaten zijn ten opzichte van de oorsprong van het meetsysteem. 

Verder geldt voor kleine 8: i
1
(8,m,d) ~ i

2
(8,m,d)zodat we kunnen 
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schrijven: 

I(R,8,d,m) 1.3 

Omdat de openingshoek ~e van het meetsysteem veel kleiner is dan de 
strooihoek e (figuur 2.1), ofwel b-a << 0,5 (b+a) mogen we voor een 
meetsysteem ieggen dat e gelijk is aan de strooihoek: 

(a+bY e = arctan 2fo = es 3. I 

Een optisch meetsysteem vangt nu een hoeveelheid vermogen op van dit 
lichtverstrooiende deeltje, dat gelijk is aan: 

_ 2nl 0 (x,y,z){· . } 
P(x,y,z,d,m) = P~(x,y,z) ~ (8 ,m,d)+~ 2 (8 ,m,d) 

u k2 1 s s 
3.2 

Als nu de laserbundel de waist w0 en de ligging van de waist gegeven 
zijn, dan kan voor een deeltje met diameter d en brekingsindex m de 
functie P.(x,y,z,d.m) relatief simpel berekend worden. Figuur 3.5 
geeft het vermogen PI, door het eerste meetsysteem opgevangen voor een 
waterdruppeltje met een diameter van 8 ~· Figuur 3.6 geeft het 
vermogen P2 , opgevangen door het tweede meetsysteem voor hetzelfde 
druppeltje~ De ligging van de waist met een grootte van 50 .Jlm is in de 
oorsprong gelegen.Omdat de waist alleen in het ideale geval op de 
optische as ligt, is de functie P niet per definitie 
cirkelsymmetrisch. 

3. 75 

3.125 

2 .s 

1 .875 

1.25 

.625 

Figuur 3.5 Het vermogen PI, opgevangen door het eerste meetsysteem Het 
verstrooiende deeltje is een waterdruppeltje van 8 ~m. De 
impulsresponsie is berekend volgens de Fourier optika. 
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Figuur 3.6 Het vermogen P , opgevangen door het tweede meetsysteem Het 
verstrooiende deeltje is ~en waterdruppeltje van 8 ~. De 
impulsresponsie is berekend volgens de Fourier optika. 

Het opmerkelijke van figuren 3.5 en 3.6 is de verkleining van het 
effectieve meetvolume ten opzichte van figuren 3.3 en 3.4. Dit is het 
natuurlijk het gevolg van de zeer smalle laserbundel 

3.5 Het apparaatprofiel van de deeltjeskijker. 

In deze paragraaf zullen we nagaan hoe we het apparaatprofiel van de 
deeltjeskijker kunnen berekenen. 

In hoofdstuk 2 is aangegeven, dat we geïnteresseerd zijn in de functie 
il(el)+iz(el)/ii(ez)+izCez>· 
Op wat schaalfactoren na kunnen we deze functie meten door de 
opgevangen vermogens P 1 en P 2 op elkaar te delen. We noemen dit het 
gedeelde signaal S. 
Als een deeltje zich door het meetvolume beweegt zal het signaal S 
aangro:ien, een maximum Sma~ bereiken, en daarna weer afnemen. In de 
praktiJk bepalen we alleen ~max• 

Stel nu hebben we een verzameling monodisperse deeltjes met een 
homogene verdeling, Stel nu deze deeltjes bewegen parallel aan de 
y-as. Dan geven deze deeltjes een maximum signaal Srnax' dat 
afhankelijk is van de plaats x,z. (Omdat de twee meetvolumes van de 
meetsystemen niet evengroot zijn, hoeft Srnax immers niet voor ieder x 
en zeven groot te zijn.) 
In de praktijk zullen we S alleen dan meten, indien Pl'max en 
P2,max ieder groter zijn d~8xeen bepaald triggerniveau. 
Gedurende een bepaalde tijd zullen we dus een aantal verschillende 
signalen S meten. Deze signalen vormen samen het apparaatprofiel 
van de deefêfeskijker (omdat we als ingangssignaal monodisperse 
deeltjes hebben genomen).Het zal duidelijk zijn dat het apparaatprofiel 
afhankelijk is van de diameter d, de brekingsindex m en de 
triggerniveaus Tl en T2. Indien de triggerniveaus zo scherp gekozen 
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zijn, dat S alleen gemeten wordt indien het deeltje door de 
oorsprong g~il, zal er natuurlijk geen spreiding in de signalen S 
bestaan. Het apparaatprofiel bestaat dan uit een ~piek.Verder geldt: 
hoe lager de triggerniveaus, hoe breder het apparaatprofiel. Figuur 3.7 
geeft het apparaatprofiel voor waterdruppeltjes met een diameter van 
I J.lm. 

20 
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1111
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11111111 I 

1111111111111111111, 
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Figuur 3.7 Apparaatprofiel van de deeltjeskijker voor waterdruppeltjes 
van 1 ~. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de Fourier 
optika. 

Als controle van figuur 3.7 kunnen we de ligging van het optimale 
signaal berekenen. Uit figuur 1.8 zien we voor deeltjes van 1 llm: 

il (20)+i2(20) = 
il (4U)+i2(40) 

Met vergelijking 3.2 en 1. 79 kunnen we nu schrijven: 

s . 1 opt1maa 
pol(O,O,O) I 

PÖ 1 (o,O,O) = 4 

3.3 

3.4 

Overigens zou volgens de geometrische optika dit signaal groter zijn. 
Met 1.22: 

s . 1 opt1maa 
I 
2 

3.5 

Het apparaatprofiel is voor verschillende omstandigheden berekend. Het 
blijkt inderdaad dat het profiel breder wordt voor lagere 
triggerniveaus. 

Indien de waist veel kleiner wordt dan de breedte van het meetvolume, 
wordt de breedte van het apparaatprofiel eveneens kleiner. 

Een belangrijke conclusie uit deze paragraaf is tenslotte dat de 
ligging en de breedte van het profiel kunnen afhangen van de ligging 
van de waist ten opzichte van de oorsprong. Belangrijk daarbij is dat 
deze afhankelijkheid geldt voor alle diameters, zodat dit euvel 
eventueel verholpen kan worden door een ijkfactor. 
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Hoofdstuk 4 Experimentele bepaling van de impulsresponsie 

4.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 2 opgemerkt, hebben de twee spiegels in figuur 2.2 
ieder drie drie vrijheidsgraden. Dit om de twee afzonderlijke 
meetvolumina op elkaar te kunnen leggen. We zullen dit op elkaar 
leggen van de meetvolumina het uitlijnen van de deeltjeskijker noemen. 
Tegelijk met het uitlijnen is de impulsresponsie van ieder van de twee 
optische systemen experimenteel bepaald. Bij deze meting is slechts de 
vorm van P0 als functie van r en z bepaald, en niet de absolute 
hoogte. In de navolgende paragrafen zullen we dan ook spreken over een 
geschaalde impulsresponsie: 

P0(r,z) P0(r,z) 
Ps(r,z) = p (0 0) = p . 

ó ' o,rnax1rnaal 
4.1 

In de volgende paragraaf zal duidelijk worden, hoe de combinatie van 
uitlijnen en meten van Ps te rijmen valt. 

4.2 De meetprocedure 

Figuur 4.1 geeft een schematische weergave van de gebruikte 
meetops telling: 

lens 

laser 

deeltjes

kijker 

figuur 4.1: Schematische weergave van de gebruikte meetopstelling voor 
de uitlijning van het optisch systeem. 

Het hart van de opstelling is in dit geval een fiber met een diameter 
van 8 ~m. Aan de linkerkant wordt hier licht ingestraald. In de figuur 
is een laser getekend met een convergerende lens. In de praktijk is 
ook een sterke witte lamp gebruikt met een convergerende lens. Het 
voordeel van een witte lamp boven een monochromatische bron is een meer 
isotrope verdeling van het licht aan de uittreezijde van de fiber. Het 
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nadeel van de witte lamp is het veel geringere vermogen van het licht 
dat in de fiber gestuurd kan worden. De resultaten met beide metingen 
waren binnen meetnauwkeurigheid met elkaar vergelijkbaar. De 
uiteindelijke metingen zijn met de laser uitgevoerd. 

De rechterkant van de fiber is aan een traverseersysteem bevestigd. De 
fiber is in x en z richting traverseerbaar met behulp van twee 
schroefmicrometers. In y-richting kan de fiber bewogen worden door 
middel van een stappenmotor. De nauwkeurigheid van de micrometers is 
ongeveer 10 ~m, en van de stappenmotor 2 ~m. De uittreezijde van de 
fiber dient als puntbron. De uittreehoek van het licht is in de orde 
van 10°. Het voordeel van het gebruik van een kleine fiber als 
puntbron is de eenvoudige verplaatsbaarheid. Het nadeel van de fiber 
is het spikkelpatroon aan de uittreezijde. Het lichtpatroon aan de 
uittreezijde is namelijk niet isotroop, maar vertoont kleine spikkels 
met sterk verhoogde intensiteit. Deze spikkels ontstaan door 
interferentie van het licht binnen de fiber. De ligging en de 
hoeveelheid van de spikkels is in hoge mate afhankelijk van de 
kromming en draaiing van de fiber. In onze opstelling waren de 
spikkels voldoende klein en talrijk om de fiber als puntbron te kunnen 
gebruiken. Bij gebruik van een witte lamp als lichtbron, vloeit dit 
spikkelpatroon over in een meer homogene verdeling van het licht. 

Het door de fiber uitgestraalde licht wordt opgevangen door de 
deeltjeskijker. Deze geeft twee signalen SI en s2 af voor de 
afzonderlijke optische meetsystemen. Na normering zijn deze signalen 
in feite de genormeerde impulsresponsies P 1 en P2 • Door PI en P2 
in de hele x,y,z-ruimte te bepalen, weten ~~ waar ae middens ~an de s 
meetvolumina zich bevinden. Door de twee spiegels (of een van de twee 
spiegels) aan te passen kunnen de middens van meetvolumina op elkaar 
gelegd worden. Daarmee is de deeltjeskijker uitgelijnd. 

Het doorlopen van de ruimte gebeurt op de volgende manier: voor een 
bepaalde waarde van x wordt voor een groot aantal waarden van z de 
y-coordinaat met de stappenmotor over een bepaalde afstand gevarieerd. 
Er wordt op deze wijze als het ware een doorsnijding gemaakt in een 
y-z-vlak. We kunnen voor dit vlak nu eenzelfde soort hoogteplaatje 
maken als figuren 1.17 en 1.22. Dit is eenvoudig realiseerbaar door op 
een x-y-schrijver de y-ingang te laten overeenkomen met de y-positie 
van de pinhole; en de x-ingang van de schrijver moet dan gestuurd 
worden door het signaal SI of s2• Indien S=O voor alle y geeft dit 
natuurlijk een rechte lijn. Door de positie van deze rechte evenredig 
te kiezen met de positie van de z-coordinaat van de "puntbron", 
creeeren we een plaatje dat grote overeenkomsten vertoont met de 
figuren 1.13 en 1.18. 

Figuren 4.2 en 4.3 geven twee voorbeelden van de hierboven beschreven 
plaatjes. Figuur 4.2 geeft signaal SI voor een waarde van x, waarbij x 
vrijwel gelijk is aan nul (ten opzichte van de ligging van het 
brandpunt van de voorste lens). Figuur 4.3 geeft signaal s2 voor 
dezelfde waarde van x. In het grondvlak van de figuren staan drie 
lijnen getekend. Deze geven de plaats aan van de maxima van de 
signalen S. De middelste lijn loopt door de lengte-as van het 
meetvolume. De twee gekruiste lijnen geven de richting van de lobben 
(zoals deze ook in figuur 1.17 te zien zijn). Het snijpunt van de drie 
lijnen geeft het maximum van S voor de gekozen waarde van x. Door een 
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Figuur 4,2 Experimentele bepaling van de impulsresponsie. 
Een voorbeeld van een meting voor het eerste meetsysteem. 
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Figuur 4.3 Experimentele bepaling van de impulsresponsie. 
Een voorbeeld van een meting voor het tweede meetsystee~. 
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aantal van deze doorsnedes te maken, kan het midden van het meetvolume 
vrij nauwkeurig bepaald worden. 

Behalve y-z-doorsnedes, zijn er ook x-z-doorsnedes gemaakt. Dit is 
gebeurt door de kijker een kwartslag te draaien ten opzichte van het 
traverseersysteem. Door zowel horizontale als vertikale doorsnedes te 
maken is de nauwkeurigheid van het uitlijnen erg groot. 

De nauwkeurigheid, waarmee de twee meetvolumina op elkaar liggen is: 
in x-y-richting ± 20 ~m, en in z-richting ± 0,7 mm. Merk op dat de 
verhouding van deze onnauwkeurigheden overeenkomt met een hoek van 2°, 
dit is de kleinste strooihoek van de deeltjeskijker. De grootste fout 
bij deze meetmethode wordt gemaakt bij de grafische bepaling van het 
middelpunt. Figuren 4.2 en 4.3 zijn relatief mooie figuren, omdat alle 
drie de lijnen elkaar snijden in precies een punt. In de praktijk zijn 
er ook figuren gemaakt, waarbij dit niet het geval was. 
De behaalde nauwkeurigheid is uiterst bevredigend, en boven 
verwachting. 

4.3 Vergelijking van de experimentele en theoretische P
6
• 

Vergelijking van figuren 4.2 met figuren 1.13 en 1.18 leert dat figuur 
4.2 eigenlijk een soort gemiddelde is van figuur 1.13 en figuur 1.18. 
In het midden van het meetvolume is P sterk afgerond zoals in figuur 
1.18 Dit is dus het gevolg van de buiging van het licht aan het 
diafragma. Daarentegen zijn de lobben van figuur 1.13 uitdrukkelijk 
aanwezig. Ook dit is voorspeld in hoofdstuk 1. De (benaderde) figuur 
1.18 geeft immers vooral een goed beeld rond de oorsprong. 

Overigens is het de lezer misschien opgevallen, dat de lobben in 
figuren 4.2 en 4.3 niet symmetrisch zijn, en niet even hoog, links en 
rechts. Dit is het gevolg van de niet-isentrope verdeling van het 
licht dat uit de fiber komt. Anders gezegd: indien de fiber meer licht 
uitzendt naar links dan naar rechts, vangt de deeltjeskijker relatief 
meer licht op als de fiber zich linksvoor of rechtsachter (ten 
opzichte van de oorsprong) bevindt. 

In de figuren 4.2 en 4.3 zijn ook de hoeken aangegeven die de lobben 
maken met de optische as. Deze hoeken komen goed overeen met de 
verwachte strooihoeken van 2,2° en 4,4°. 

Om de grootte van het meetvolume beter te kunnen bepalen en 
vergelijken met de theoretische waarde, is in onderstaande figuren de 
experimentele waarde en de theoretische waarde voor P en P 2 
uitgezet voor r=O in figuren 4.4 en 4.5; en voor z=O 1~ figurgn 4.6 en 
4.7. De theoretische waarden zijn bepaald volgens paragraaf 3.3. De 
experimentele waarden zijn bepaald uit figuren 4.2 en 4.3. 
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figuur 4.4: De genormeerde impulsresponsie voor z=O van het eerste 
meetsysteem, theoretisch en experimenteel. 
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figuur 4.5: De genormeerde impulsresponsie voor z=O van het tweede 
meetsysteem, theoretisch en experimenteel. 
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figuur 4.6: De genormeerde impulsresponsie voor r=O van het eerste 
meetsysteem, theoretisch en experimenteel. 
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figuur 4.7: De genormeerde impulsresponsie voor r=O van het tweede 
meetsysteem, theoretisch en experimenteel. 

Uit de figuren blijkt,dat de theoretische en experimentele afmetingen 
van het meetvolume in radiele richting zeer goed overeenkomen. Daarmee 
zijn een groot deel van de benaderingen in paragraaf 1.6 en in 
paragraaf 3.3 gerechtvaardigd. De afwijkingen in figuur 4.4 ontstaan 
door de asymmetrie in figuur 4.2. 
In z-richting is de overeenkomst veel minder goed. In paragraaf 
1.6.3.3 hebben we reeds opgemerkt dat we voor ZfÛ het 
Fresnell-buigingspatroon benaderd hebben door een geschaald 
Fraunhofer-buigingspatroon. Uit de figuren 4.6 en 4.7 blijkt inderdaad 
dat deze benadering tekort schiet. Overigens is het opvallend dat de 
experimentele lengtes van het meetvolume voor beide systemen gelijk 
zijn. Dit is met de theorie van paragraaf 1.6 niet eenvoudig in te 
zien. Maar het komt wel overeen met de theorie volgens de geometrische 
optika (zie paragraaf 2.2). 
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Hoofdstuk 5 IJkmetingen 

5.1 Inleiding. 

Foto 2.2 en figuur 2.3 geven de opstelling waarmee de ijkmetingen aan 
de deeltjeskijker zijn verricht. 

In de cuvet bevindt zich bij iedere ijkmeting een oplossing met 
monodisperse deeltjes. Als ijkdeeltjes zijn polystyreen 
(latex)deeltjes van "Dow Chemical" gebruikt. Er is gemeten met vijf 
verschillende maten diameters: (standaarddeviatie 1,7%). 

1,05 ~m; 2,95 ~m; 4,50 ~m; 5,60 ~m; 10,5 ~m. 

De brekingsindex van de deeltjes is 1,6. De deeltjes bewegen door de 
cuvet, omdat de oplossing verwarmd wordt met een soldeerbout. Als een 
deeltje zich door het meetvolume beweegt geven de twee optische 
meetsystemen twee signalen P1 en P2 af. Figuur 5.1 geeft een voorbeeld 
van twee van deze signalen. Deze zijn opgenomen op een 
transientrecorder, en later uitgeschreven op een x-y-schrijver. De 
onderlinge verschuiving van de signalen is het gevolg van de 
verwerking van de x-y-schrijver. In werkelijkheid vallen de pieken 
samen. 

Figuur 5.1 Een voorbeeld van de signalen P
1 

en P 2, die de 
deeltjeskijkier afgeeft aan de fotomultipl1ers, als een 
lichtverstooiend deeltje door het meetvolume beweegt. 

Zoals in hoofdstuk 2 en 3 duidelijk is gemaakt worden deze opgevangen 
vermogens P

1
, en P2, bij de verwerking op elkaar gedeeld. Het max max . quotient noemen we het signaal S , dat de deeltJeskijker afgeeft, max 

als een deeltje waargenomen wordt. 

Als we nu gedurende een bepaalde tijd een voldoende aantal van deze 
signalen opmeten, kunnen we een verdelingsfunctie opstellen. Bij 
metingen aan monodisperse deeltjes is deze verdelingsfunctie een 
experimentele bepaling van het apparaatprofiel. De gemeten 
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verdelingsfunctie is dan een Gauss-achtige kromme. 
De ligging van de kromme hangt af van de diameter van de gebruikte 
deeltjes. We noemen het centrum van de kromme (het "gemiddelde" 
signaal): de functiewaarde van de deeltjeskijker voor deeltjes van een 
bepaalde diameter. Als de twee meetvolumes van de optische 
meetsystemen precies samenvallen, en als de waist van de laser precies 
in de oorsprong ligt (het brandpunt van de voorste lens) is deze 
functiewaarde gelijk aan het optimale signaal, zoals dat in paragraaf 
3.5 gedefinieerd is. 

De breedte van de kromme bepaalt de resolutie van het gehele systeem. 
Als het apparaatprofiel breed is, zal het oplossend vermogen klein 
zijn. 

De hoogte van de kromme hangt af van de dichtheid van de deeltjes, de 
gemiddelde snelheid van de deeltjes en de tijdsduur van de meting. 
Indien twee maten deeltjes tegelijk in een meting worden gebruikt, 
zijn de onderlinge hoogtes van de krommen een maat voor de onderlinge 
concentratieverschillen. 

Voordat we enige voorbeelden van ijkmetingen behandelen zullen we in 
paragraaf 5.2 iets meer vertellen over de oplossing van de deeltjes, 
en in paragraaf 5.3 iets over de verwerking van de meting. 

5.2 De oplossing 

De latexbolletjes zijn opgelost in ethanol (brekingsindex 1,35). (In 
gedestilleerd water gaan de polystyrene deeltjes klonteren). De 
orginele fabrieksoplossing is een factor 105 verdund. De uiteindelijke 
dichtheden zijn dan in de orde van grootte 109 -10 1 0 deeltjes/m3 • 

Theoretisch (paragraaf 2.3) kan met een dichtheid van 101 0-IOll 
deeltjes/m3 gemeten worden. Door deze lage dichtheden zijn de 
afzonderlijke signalen echter gemakkelijker te detecteren. 

In vorige stages (Hey-84 en Bos-84) zijn ook deeltjessproeiers 
gebruikt. Het nadeel van deze sproeiers was, dat men er nooit zeker 
van was dat er geen laagje water meer om de bolletjes lag. Vandaar dat 
wij gekozen hebben voor het oplossen van de deeltjes in ethanol. 

Een voordeel van het gebruik van een oplossing is dat de brekingsindex 
van de polystyreen bolletjes ten opzichte van ethanol, ongeveer gelijk 
is aan de brekingsindex van water ten opzichte van lucht. Dit betekent 
dat de resultaten van de ijkmetingen van latexdeeltjes overdraagbaar 
zijn naar metingen aan mistdruppeltjes. 

Een nadeel van het gebruik van een oplossing is de extra breking van 
het strooilicht bij overgang van de ethanol in de cuvet naar de lucht. 
Dat betekent dat de strooihoeken niet gelijk zijn aan 2,2° en 4,4° 
(zie hoofdstuk 2), maar aan 1,6° en 3,2°. De breedte van de 
meetvolumes blijven gelijk. De lengtes worden echter vergroot met een 
factor 1,35. Ook schuift het meetvolume verder weg van de voorste 
lens. Deze verplaatsing is afhankelijk van de lengte van de cuvet en 
de plaats van de cuvet. Merk op dat de ligging van de waist naar de 
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voorste lens toeschuift. Deze tegengestelde verplaatsing kan 
natuurlijk gecompenseerd worden door de plaats van de focusserende 
lens aan te passen. 

5.3 Verwerking van de meetgegevens 

De opgevangen vermogens P en P worden door de fotomultipliers 
omgezet in elektische sighalen, 2deze elektrische signalen worden 
continue uitgeschreven op een w+w-recorder. Figuren 5.2 en 5.3 zijn 
twee voorbeelden van de output van de recorder. 

I I 
~-~~l.L..,...·~~ .. _.....~-~~l--Jt~~~tj__ 

Figuur 5.2 Een voorbeeld van de uitvoer van de w+w-recorder. Kleine 
dichtheid van de deeltjes en een minimale schaalversterking door de 
recorder. 
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Figuur 5.3 Een voorbeeld van de w+w-recorder. Grotere dichtheid van de 
deeltjes en een grotere schaalversterking door de recorder 

De output van de recorder is met de hand verwerkt. In de toekomst 
zullen de metingen automatisch gebeuren met behulp van een 
piek-hoogte-detector. Deze is echter niet geschikt voor de lage 
snelheden van de deeltjes. (De orde grootte van de snelheid was enkele 
millimeters per seconde.) 
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Twee pieken van de fotomultipliers geven samen een signaal van de 
deeltjeskijker. Een aantal signalen kan verwerkt worden als een aantal 
punten in een histogram. Dit histogram geeft dan het apparaatprofiel. 
Over het algemeen bleek dat 100 punten iets te weinig was voor een 
duidelijk beeld. Er is een meting gedaan ,waarin 400 punten zijn 
verwerkt. Het resultaat was niet beter dan de eerste 200 punten. 
Er zijn 13 ijkmetingen gedaan. Een achttal daarvan is volledig 
uitgewerkt (Dat wil zeggen dat er 300 of meer pieken, dus 150 of meer 
signalen verwerkt zijn). In de volgende paragraaf worden vijf 
voorbeelden gegeven. 

5.4 Theoretisch apparaatprofiel 

Voordat we de experimentele resultaten behandelen, is het nuttig de 
theoretische verwachtingen te geven. Figuren 5.5-5.8 geven het 
apparaatprofiel, zoals berekend volgens hoofdstuk 3 voor deze 
experimentele situatie. Als triggerniveau is een 10% drempel genomen. 

De functiewaarden, die we theoretisch voor de gebruikte latexbolletjes 
mogen verwachten zijn in onderstaande tabel uitgezet. 

diameter 

functie
waarde 

~m 

0,25 

3 ~m 

0,34 

4,5 ~m 5,6 ~m 10 um 

0,50 0,67 21 

Tabel 5.1 De theoretische functiewaarden van de deeltjeskijker voor de 
verschillende diameters van de gebruikte ijkdeeltjes. 

We zien dat de functiewaarden voor de deeltjes met een diameter van 1 
tot 6 ~m monotoon stijgen. De waarden verschillen genoeg om 
onderscheidbaar te kunnen zijn. De functiewaarde voor de grote 
deeltjes van 10 ~m is zo hoog, dat deze deeltjes waarschijnlijk niet 
gemeten kunnen worden. Het probleem hierbij zit in de 
signaalbegrenzingen van de fotomultipliers. Een functiewaarde van 20 
ligt in dezelfde orde-grootte als de signaal-ruis-verhouding van de 
fotomultipliers. 



ze r 

! 8 

16 

14 

12 

10 ' 

. Figuur 5.5 Theoretisch apparaat
profiel voor deeltjes van 3 ~m. 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

.~ ~ ::: 1un 
lllllllllllllllllllllfr I I 

111111 11111 11111 

.02 .1 .1s .zs .34 .42 .s .se .ss .74 .ez .9 .ge 

Figuur 5.7 Theoretisch apparaat
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Figuur 5.8 Theoretisch apparaat
profiel voor deeltjes van JO ~m. 
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5.5 Experimentele resultaten 

5.5.1 Inleiding 

In de experimenten zijn telkens meerdere maten diameters tegelijk 
gemeten. Dit is om twee redenen gedaan: 

-Uit voorbereidende metingen bleek, dat het erg moeilijk is om 
reproduceerbare metingen te verkrijgen. De oorzaak is het leegmaken en 
het opnieuw vullen van de cuvet. Dit is niet mogelijk zonder de cuvet 
van zijn plaats te halen. Het probleem is het precies terugzetten van 
de cuvet. 
Theoretisch betekent een draaiing van de cuvet over een halve graad, 
dat de waist in radiele richting een afstand van ongeveer 25 ~m 
verschuift ten opzichte van het meetvolume. Een verplaatsing van de 
cuvet van 3 mm langs de optische as, betekent een verschuiving van 1 
mm in axiale richting van de waist ten opzichte van het meetvolume. 
Beide effecten hebben een vergroting van de functiewaarden met een 
factor 2 tot gevolg. 
Om nu verschillende metingen met elkaar te kunnen vergelijken, is het 
beter met twee of meer diameters tegelijk te meten. In dat geval meten 
we twee of meer functiewaarden, waarvan de onderlinge verhouding 
onafhankelijk is voor verschillende standen van de cuvet. 

-De tweede reden voor het meten met meerdere diameters is dat we op 
deze wijze meteen iets te weten komen over de resolutie van het 
systeem. 

Figuren 5.9-5.13 geven de experimentele resultaten. In de figuren is 
de onderlinge gevoeligheid van de fotomultipliers (zie hoofdstuk 2) 
reeds verwerkt, zodat de functiewaarden op de horizontale as meteen 
vergeleken kunnen worden met de theoretische waarden. 

In de volgende paragrafen zullen we de figuren in het kort bespreken. 
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Figuur 5.10 Experimentele verdelingsfunctie van de 
diameter. De oplossing bevat 40% deeltjes met een 
diameter van 3 vm en 60% van 5,6 pm. 
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Figuur 5.11 Experimentele verdelingsfunctie 
van de diameter. De gebruikte oplossing bevat 
50% deeltjes met een diameter van 5,6 ~m, en 
50% deeltjes van 10 ~m . 
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Figuur 5.12 Experimentele verdelingsfunctie 
van de diameter. De gebruikte oplossing bevat 
50% deeltjes met een diameter van 4,5 pro, en 
50% deeltjes van 10 ~m. 
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Figuur 5.13 Experimentele verdelino;sfunctie van de diameter 
De gebruikte oplossing bevat 50% deeltjes van 1 pro en 50% 
deeltjes met een diameter van 3 pro. 
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5.5.2 Figuur 5.9 

In de figuur zien we duidelijk twee pieken. De grote piek hoort bij 
deeltjes van 1 ~m. De kleine hoort bij deeltjes van 3 ~· Deze meting 
is met grote zor~vuldigheid uitgevoerd en met relatief lage dichtheid 
(10 9 deeltjesim ), nadat eerdere metingen (bij voorbeeld figuur 5.13) 
geen eenduidige resultaten gaven. 
De resolutie van de deeltjeskijker is blijkbaar groot genoeg om 
deeltjes van 1 ~m en 3 ~m te kunnen onderscheiden, ook als de 
onderlinge concentratie een factor 4 verschilt. 
Een tweede positief punt is de onderlinge verhouding van de 
functiewaarden. Kiezen we uit de figuur als waarden: 0,45 en 0,67 dan 
is het quotient van die twee gelijk aan 0,74(±0,08). Deze waarde komt 
goed overeen met de theoretische waarde 0,75 (uit tabel 5.1 bepaald). 
Vergelijking van de experimentele functiewaarden met de theoretische 
voorspellingen leren dat de experimentele waarden een factor twee 
groter zijn. Blijkbaar ligt de waist niet precies in het midden van 
het meetvolume. In paragraaf 5.6 zullen we deze factor twee uitgebreid 
bespreken. 

5.5.3 Figuur 5.10 

De resultaten in deze figuur zijn volkomen analoog aan figuur 5.9. We 
zien weer twee pieken. Een piek voor deeltjes van 3 ~m en een piek 
voor deeltjes van 5,6 ~m. Ook hier geldt dat de functiewaarden een 
factor twee groter zijn dan de theoretische voorspellingen. Maar de 
onderlinge verhouding komt goed overeen met de theoretische waarde. 
Merk op dat de hoogte van de pieken de concentraties van de deeltjes 
goed weergeeft. 

5.5.4 Figuur 5.11 

We zien hier twee overheersende pieken met functiewaarden 4,06 en 
1,49. Deze tweede waarde komt goed overeen met de gemeten 
functiewaarde uit figuur 5.10. 
De eerste waarde zou men kunnen toewijzen aan deeltjes met een 
diameter van 10 ~m. Hierbij moet opgemerkt worden dat een signalen, 
groter dan 10 in deze meting (in verband met de handverwerking) niet 
waargenomen kunnen worden. We zouden deze piek dus kunnen beschouwen 
als de "uitloop" van een kromme met een hogere functiewaarde. 
Verder zien we twee flauwe pieken met functiewaarden 1,11 en 0,74. 
Deze waarden kunnen afkomstig zijn van verontreiniging van de 
oplossing met deeltjes van 4,6 en 3 vm.Deze verontreiniging ontstaat 
voornamelijk door het vele verdunnen van de oplossingen en door 
neerslag van de ijkbolletjes in de meetcuvet. Dit was een van de 
grotere problemen van de ijkmetingen. Vooral de eerste metingen hadden 
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hier veel last van. Bij latere metingen heb ik voor iedere verdunning 
van een oplossing een nieuw flesje gebruikt, en de cuvet uitvoerig 
schoon gemaakt. Verder heb ik de oplossing bij latere metingen nooit 
langer dan een uur in de cuvet laten zitten, zodat neerslag tot een 
minimum beperkt wordt. De twee volgende figuren geven eveneens 
metingen met verontreinigingen. Vaak waren deze verontreinigingen al 
te meten in de "schone" ethanol, voordat de oplossing hieraan 
toegevoegd werd. 

5.5.5 Figuur 5.12 

Deze figuur geeft weer twee pieken. De functiewaarde 1 hoort bij 
deeltjes met een diameter van 4,5 ~m. De brede piek met functiewaarde 
1,7-2,2 is het gevolg van verontreiniging met deeltjes van 5,6 ~· 
Waarschijnlijk zit hier ook een staart van de piek, die hoort bij 
deeltjes met een diameter van 10 ~m. In deze meting konden signalen 
groter dan 4 niet goed gemeten worden. 

5.5.7 Figuur 5.13 

Volgens verwachting had deze figuur slechts twee pieken mogen 
vertonen. Dit is duidelijk niet het geval. Toch is dit een hele mooie 
meting, omdat we vier afzonderlijke pieken zien, waarvan de onderlinge 
verhoudingen van de functiewaarden goed overeenkomen met de 
theoretische voorspellingen voor de vier gebruikte diameters. Dit 
plaatje geeft veel steun aan de bewering dat de oplossing 
verontreinigd is met deeltjes uit vorige metingen. Hier moet ook 
opgemerkt worden, dat de vermogens, die de fotomultipliers opvangen, 
voor de grotere deeltjes al gauw een factor 4 groter zijn dan voor de 
kleine deeltjes. Dit heeft tot gevolg, dat grotere deeltjes 
overgewaardeerd worden ten opzichte van kleiner deeltjes. Daarom zijn 
verontreinigingen voornamelijk te zien in de metingen waarin kleine 
deeltjes bekeken worden. 

Uit deze metingen kunnen we concluderen, dat de resolutie van de 
deeltjeskijker groot genoeg is om de vier maten deeltjes te kunnen 
onderscheiden. 

Onderstaande tabel geeft de functiewaarden uit de metingen van 
paragraaf 5.5. 
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diameter(]Jm) 1 3 4,5 5,6 10 
figuur 

5.9 0 ,50! 0,671 - - ? 

5.10 - 0 671 - 1 '5! ? ' . 
5. 11 - 0,7? 1 ' 1 ? I , 5 ~ ? 

5.12 - - 1 ,0! 2,0? ? 

5.13 0,5? 0,7? 1 ,0? 1 '5? ? 

Tabel 5.2 Een overzicht van de gemeten functiewaarden voor 
verschillende diameters, zoals bepaald uit de figuren 5.9-5.13. Een 
uitroepteken achter de functiewaarde betekent dat deze waarde vrijwel 
zeker hoort bij de aangegeven diameter. Een vraagteken betekent, dat 
deze functiewaarde misschien toegeschreven kan worden aan deze 
diameter. Dit vraagteken wordt voornamelijk gebruikt uit 
functiewaarden, die bepaald zijn uit metingen met verontreinigingen. 

5.6 Conclusies 

Als we nu tabel 5.2 bekijken, dan zien we dat de metingen goed 
reproduceren. De functiewaarden zijn in alle metingen met elkaar te 
vergelijken. Deze reproduceerbaarheld is dan ook een van de grootste 
aandachtspunten geweest tijdens de metingen. 
Verder zien we dat de verhoudingen tussen de functiewaarden kloppen 
met de theorie, maar dat de absolute waarden een factor 2 verschillen 
met de theoretische voorspellingen. Hiervoor zijn praktisch gezien 
twee mogelijke verklaringen: 

-De cuvet kan bij alle metingen systematisch een halve graad gedraaid 
zijn. Bij het plaatsen van de cuvet heb ik steeds de lichtreflecties 
van de gelsoppervlakken van de cuvet laten samenvallen met de 
oorspronkelijke bundel. De nauwkeurigheid van deze methode is ongeveer 
een halve graad 
-De tweede verklaring ligt in het instellen van het focusserende 
lensje. Bij voorbereidende metingen merkte ik, dat de instelling van 
dit lensje zeer nauw luistert. Als de cuvet niet aanwezig is, is het 
relatief eenvoudig dit lensje optimaal in te stellen (zie appendix 
A9). Als er echter wel een cuvet aanwezig is met een 
ethanol-oplossing, dan is het lensje slechts ruwweg instelbaar, door 
te zoeken naar maximale signalen. (Immers als de walst in het 
meetvolume ligt, dan kan een optisch systeem in de deeltjeskijker een 
maximale hoeveelheid licht opvangen.) Deze instelling kan met een 
nauwkeurigheid van ongeveer 50 ~m in radiele richting, en 5 mm in 
axiale richting. Bij de metingen in paragraaf 5.5 heb ik vooral 
aandacht geschonken aan de reproduceerbaarheld van de metingen. Het 
nauwkeuriger instellen van de focusserende lens heb ik als 
ondergeschikt beschouwd, omdat dit een zeer tijdrovende zaak zou zijn. 
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Een derde mogelijkheid voor de verklaring van de factor twee kan zijn, 
dat de twee meetvolumes van de twee meetsystemen in de deeltjeskijker 
niet goed op elkaar liggen. De metingen uit hoofdstuk 4 tonen echter 
aan dat hier geen factor twee mee verklaard kan worden. (zie laatste 
alinea uit paragraaf 4.2). 

Een vierde mogelijkheid is natuurlijk een fout van een factor twee in 
de theorie. De experimentele functiewaarden kloppen namelijk exact met 
de theorie volgens de geometrische optika. (vergelijk 3.4 en 3.5) 
Figuren 4.4 en 4.5 geven echter veel vertrouwen in de theorie die in 
paragraaf 1.6 ontwikkeld is. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat we met de gebruikte opstelling 
diameters kunnen bepalen van latexbolletjes in een bereik van 1-6 ~m. 
De resolutie van het systeem is gemiddeld 1 ~· Bij zorgvuldige 
metingen kunnen uitspraken gedaan worden over de dispersiteit van de 
deeltjes. De experimenten voldoen binnen de gestelde verwachtingen aan 
de theorie. De dichtheid van de gemeten deeltjes ligt in de orde van 
10 9 -10 1 0 deeltjes/m3

• 

Overigens is de resolutie van de metingen natuurlijk verkleind door 
het gebruik van een ethanol-oplossing. De strooihoeken zijn nu immers 
1,6° en 3,2° (zie paragraaf 5.2). Bij gebruik van de grotere hoeken 
2,2° en 4,4° in de "vrije" ruimte moet de resolutie aanzienlijk 
verbeteren (vergelijk daartoe de figuren 1.6 en 1.7). 



6. 1 

Hoofdstuk 6 Resultaten en aanbevelingen 

Er is een kijker ontworpen en gemaakt, waarmee de diameter van 
bolvormige deeltjes met een dichtheid tot 10 10 deeltjes/m3 bepaald kan 
worden in een bereik van 1-10 ~m. Het ontwerp is theoretisch vrij 
grondig doorgelicht. Als praktisch resultaat hebben deze theoretische 
beschouwingen een programma opgeleverd, waarmee verschillende situaties 
doorgerekend kunnen worden. Een van de mogelijkheden van dit programma 
is het berekenen van het apparaatprofiel (voor gegeven diameter en 
brekingsindex van het deeltje) als functie van het triggerniveau van 
het signaalverwerkende systeem. Een andere mogelijkheid is theoretisch 
bekijken welke invloed de ligging en de grootte van de waist van de 
laserbundel heeft op het apparaatprofiel. 

Het meetvolume is experimenteel bepaald en komt in radiele richting 
overeen met de theoretische voorspelling. In axiele richting blijken de 
gemaakte theoretische benaderingen niet geheel te voldoen. 

Tenslotte zijn er ijkmetingen gedaan aan polystyreen bolletjes. Bij 
deze meting is een systematische fout van een factor twee naar voren 
gekomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een systematische 
meetfout. 
De resolutie van het meetsysteem bleek, ondanks de kleine strooihoeken, 
groot genoeg om de gebruikte diameters (1; 3; 4,5; 5,6 ~m) te kunnen 
onderscheiden. Bij zorgvuldige metingen kunnen concentratieverhoudingen 
min of meer bepaald worden. 

Het is de bedoeling dat de kijker gebruikt wordt om de diameters van 
mistdruppeltjes in een schokbuisopstelling te bepalen. Inmiddels is 
gebleken, dat deze mistdruppeltjes in de meeste experimenten kleiner 
zijn dan 3 ~men een dichtheid hebben, die groter is dan 10 11 

deeltjes/m 3
• In dat geval is het huidige ontwerp niet zonder meer 

geschikt, maar kan relatief eenvoudig aangepast worden. 
In eerste instantie moet de voorste lens vervangen worden door een lens 
met kleinere brandpuntsafstand. Dit geeft grotere strooihoeken, 
waardoor de resolutie van het systeem beter wordt voor de deeltjes in 
het bereik 1-3 ~m. Aan te bevelen is een lens met een brandpuntsafstand 
van 170 mm (strooihoeken 3° en 6°) of 125 mm (strooihoeken 4° en 8°). 
Voor deze lenzen wordt het meetvolume meteen kleiner als in het 
huidige ontwerp. Uit formules 1.82 en 1.83 blijkt dat de inhoud van 
het meetvolume evenredig is met f 0 • 

Indien het meetvolume nog niet klein genoeg is, zijn er twee 
mogelijkheden dit te verkleinen. 

-De eerste mogelijkheid voor de beperking van het meetvolume is 
verkleining van de pinholes. De berekeningen uit paragraaf 1.6 gelden 
zolang p>Àf0 /TI(b+a). Hieruit volgt dat de pinhole van het eerste 
meetsysteem tot 20 ~m verkleind kan worden. Door alleen de eerste 
pinhole te verkleinen wordt de uitlijning van de twee meetvolumes 
ten opzichte van elkaar tevens veel minder gevoelig. De oppervlakten 
van de twee pinholes ten opzichte van elkaar mogen niet teveel 
verschillen omdat de opgevangen vermogens dan teveel gaan verschillen. 
In dat geval kan de signaal-ruis verhouding van het meetsysteem te 
klein worden. Door het meetvolume alleen af te laten hangen van de 
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kijker en niet van de gebruikte laserbundel, kan de waist zeer groot 
gekozen worden, zodat de uitlijning van de laser geen probleem meer 
is. 

-De tweede mogelijkheid voor de beperking van het meetvolume is het 
gebruik van een zeer kleine waist. Deze mogelijkheid is reeds in 
hoofdstuk 2 genoemd. Indien voor deze mogelijkheid gekozen wordt, is 
het verstandig de pinholes van de kijker te vergroten tot bij voorbeeld 
1 mm. Bij het ontwerpen van de kijker ben ik er van uit gegaan dat het 
effectieve meetvolume alleen afhangt van de kijker. Bij gebruik van een 
kleine waist vervalt deze aanname. De uitlijning van de twee 
meetvolumes, die door de optische systemen bepaald worden, en de waist 
ten opzichte van elkaar wordt dan veel eenvoudiger en veel minder 
kritisch. 

Met de eerste mogelijkheid kan een meetvolume van 5.10- 1 ~ m3 bereikt 
worden. De grootte van het meetvolume bij de tweede mogelijkheid hangt 
mede af van de strooihoeken (Deze geven een beperking aan de minimale 
waist). Een grootte van 10- 13 m3 is haalbaar bij strooihoeken van 4° 
en 8°. 

Als de opstelling aangepast wordt volgens een van deze twee 
mogelijkheden, is de uitlijning van de opstelling minder kritisch. De 
ijkmetingen kunnen dan overgedaan worden met hogere concentraties en 
met een eenvoudigere reproduceerbaarheid. Dan kan ook met zekerheid 
gezegd worden of de factor twee uit paragraaf 5.6 te wijten is aan de 
experimenten of aan de theorie. 
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Appendix At De functies q(x,y;a) en p(x,y;x
0

,y
0
,a) 

De quadratische fase-term q(x,y;a) heeft enige zeer nuttige eigenschap

pen, die overgenomen zijn uit Gaskill (Gas-78). 

q(x,y;a) = q(r;a) = exp(jTia(x2+y2J) 

q(±x,±y;a) = q(x,y;a) 

q*(x,y;a) = q(x,y;-a) 

q(bx,by;a) = q(x,y;b2a} 

q(x,y;O) = 

q(x,y;a
1

) q(x,y;a2) = q(x,y;a
1
+a2) 

q(x,y;al) ** q(x,y;a2) =a la q(x,~; 

Q(~,n;a) = ~~{q(x,y;a)} =! q!(~,n;~) 

ALl 

A1.2 

A1.3 

A1.4 

ALS 

Al.6 

Al.7 

Al.8 

Indien f(x,y) een willekeurige functie l.S met ·Fouriergetransformeerde 

F(~,n) , kunnen we schrijven: 

f(x,y) ** q(x,y;a) ~ q(x,y;a) ~~{f(x,y)q(x,y;a}}~=ax~n=ay Al.9 

=ja q(x,y;a){F(ax,ay) ** q*(x,y;a}} 

{f(x,y) q*(x,y;a)} ** q(x,y;a) = q(x,y;a) F(ax,ay) Al. 10 

De lineaire fase-term p(x,y;x0y 0 ,a) heeft analoge eigenschappen. 

Onderstaande vergelijkingen zijn zelf afgeleid. 

p(bx,by;x
0

,yu,a) = p(x,y;bx
0

,by
0
,a) = p(x,y;x

0
,yu,ba) 

p(x,y;x
0 
,y 

0 
,0) = 

p(x,y;xo,yu,al) p(x,y;xo,yo,aL) = p(x,y;xo,yo,al+aL) 

P(~,n;x 0 ,yu,a) = ~~{p(x,y;x0 ,y 0 ,a)} = ~(~-ax 0 ,n-ay 0 } 
~~{p(x,y;x 0 ,yu,a) f(x,y)} = F(~-ax 0 ,n-ay 0 } 

~~{f(x+axu,y+ay 0 )} = p(~,n;xu,y 0 ,a) F(~,n) 
q(x+xu,y+y

0
;a) = q(x,y;a) q(x

0
,y

0
;a) p(x,y;x

0
,y

0
,a) 

Al . I 1 

Al. 12 

Al. 13 

AJ.l4 

Al. I 5 

Al. 16 

Al.17 

Al ,18 

Al .19 
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Appendix A2 Besselfunctie 

In het "Handbook of mathematica! functions" van Abramowitz staan de 

Besselfuncties en enige eigenschappen goed beschreven. Wij voegen 

hier slechts een extra eigenschap aan toe: 

J~ (z) + J~(z) 
2 

-+-
7T z 

voor z >1 A2. 1 

,o~~~~~~~~~~~~~~~·~· 

Figuur A2 De overeenkomst tussen J 2 +J 2 en 2/TI z 0 1 

Appendix A3 Elliptische integraal 

Abramowitz (Abr~65) geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschap

pen van de elliptische integralen. Daarnaast heb ik nog twee eigenschap

pen afgeleid, die van pas komen: 

EJ (<jl ;m) 

E
2

(<j>;m) 

1 -1 
= m2 E

1 
(8 ;m ) 

= {m-! - m~)E (8 ·m-1) 
. l ' 

1 
met e := arcsin(m 2 sin<j>} 

Voor m~.sin<j> << 1: 

E
1 

(<jl,m) ~ <!> + lm<<t>~!sin2<j>} 

E
2

(<j>,m) ~ <!> - jm(<!>-!sin2<jl) 

A3.1 

A3.2 

A3.3 

A3.4 

A3.5 
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Appendix A4 Lenswerking in de Fourier optika 

Beschouw als voorwerp een puntbron in het vlak z1 met coordinaten x ,y • 
1 1 

Dan wordt dit punt door een lens in het vlak z2 afgebeeld in het punt 

x
3
,y

3
,z 3 • We kunnen dan de volgende relaties opstellen: 

M F .:u A4.1 
zl4! 

M is de vergrotingsfaktor. 

1. = _l_ + L. 
f z z 12 23 

A4.2 

f is de brandpuntsafstand van de lens. 

x3 = -Mxl ' Y3 = -Myl A4.3 

Voor de amplitudefunctie aan de linkerkant van de lens geldt: 

A4.4 

Deze vergelijking is analoog aan vergelijking 1.4J. Evenzo geldt: 

Voor de 

LW(x,y} 

lenswerking kunnen we nu schrijven: 
... 

u' 
F- = t (x y)· q(x-x v-y ·a ,- q>f-(x x y y ·a ) 

u 
- 1' ~'- 3'32 1 -1,-1'12 

A4.5 

A4.6 

Met Al.l9, Al.1.4, Al.6, Al.I3 en Al.lS kunnen we dit schrijven als: 

' LW(x,y) = t
1

(x,y) q*(x,y;af) q*(x!,y1 ;a1) p(x,y;x1,y
1
,a12+Ma

32
J A4.7 

1 
Met af= a 12 + a23 = Àf A4.8 

al = al2 + M2a32 

Als we nu verder nog 

1 z!2+z23 
= ÀZ12 zl2 

bedenken dat geldt: 

al2 + Ma32 = _l_"'"' z23 ..2..._ = 0 
Àzl2 . zl2 z23 

Dan kunnen we met Al.J4 schrijven: 

LW(x,yT = t
1

(x,ylq*(x,y;af) q*(x1,y
1
;a1) 

A4.9 

A4 .10 

A4.Jl 

Vergelijkingen A4.Jl A4.8 en A4.9 geven de lenswerking volgens de 

Fourier optika 
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Apoendix A5 Afleiding van vergelijking 1.55 

We zullen in deze appendix de vergelijking 1.55 afleiden uit de verge

lijlingen 1.47 tot 1.54. Indien er geen verwarring kan ontstaan, zijn 

de subscripts weggelaten. 

u:(r} = u;(rl ** B34q(r;a34) 

= {u~(r} q*(r;af2}} ** B34q(r;a34 ) 

Met a34=af
2 

en vergelijking Al.lO: 

u:(rJ = B34 q(r;a34 l ~~{~:(r)} _ p-a34r 

= B34 q(r;a34 ) ~~{u:(r} ** B23 q(r;a 23 }_} _ 
. p-a34r 

AS.J 

A5.2 

en Al.8: 

A5.3 

A5.4 

z34""z23 
en a' = a

3 
'· A5. 5 34 .. z34 

u:(r) = Bj 4C23 q(r;a: 4 } ~~{u;(r) q*(r;af
1

} td(r)}p=a
34

r 

= AB34C:l3q(r;aj4J ~~{q(rl2;a.12} q*(r2;aflJ td(r2)}p=a34r A5,6 

Met Al.l9, A1.6 en Al.J7: 

Indien we verder nog schrijven: 

met 

Dan hebben we tenslotte vergelijking 1 ,55: 

u:(x,yJ = K ~~{q*(r;o;J td(r}}p' 

A5.7 

A5.8 

A5.9 

AS,JO 

A5.1J 
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Appendix A6 Oplossing van de vergelijking 1.61 

~e willen de integraal 1.61 oplossen: 
b 

F(x
1

=y1 =0) = ~~{q*(r;a) td(r)} = = 
p a 3 .. r'+ 

2nJ exp(jnr 2a) J
0

(2npr) rdr 
a 

Voor de besselfunctie kunnen we schrijven: 

zn J~-l(z) = :z {zn Jn(z)} 

We kunnen nu vergelijking A6.1 partieel integreren: 

{ l
b b . 

F = 2n exp(jnr2a) Z~p J 1 (2npr) - J J~ exp(jnr 2a) J
1

(2npr) 
a a 

• 2n { ""P (j nr
2
a) 2~p J 1 (2npr) I:- ~~ cxp (jnr

2
a) 

+! (j~)' exp(jnr2a) J 2 (2npr) r 3dr} 

oo lr=b = L exp(jnr 2 a) (-ja)n(~)n+l Jn+ 1(2npr) 
n=O p r=a 

A6.2 

A6.3b 

A6.3c 

A6.1 

A6.3a 

Als we nu bedenken dat a=z 1 /Àf~ dan is het moeilijk iets te zeggen over 

de convergentie van deze reeks, zelfs voor kleine z. 

Met behulp van een andere eigenschap van de Besselfunctie kunnen 

we vergelijking A6.1 ook anders oplossen: 

~z {z-n Jn(z)} = -z-n Jn+J(z) A6.4 

~ederom met partieel integreren: 

A6.5a 

% exp(jnr 2a) J 1 (2npr)lb 
a 

A6.4b 

A6.4c 

Ook voor deze reeks is het moeilijk op het eerste gezicht iets te 

zeggen over de convergentie. 

Zelfs als het voldoende blijkt slechts enkele termen mee te nemen, 

dan moet de lezer niet vergeten dat we dan pas de amplitudefunctie 

F berekend hebben. Om de impulsresponsie te berekenen, moeten we F 

nog kwadrateren en integreren over een bepaald oppervlak. 
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Apnendix A7 Oplossing van de integraal 1.73 

Beschouw vergelijking I ,73 en de oijbehorende figuur 1.21: 

+ 
P6(x,y,zl = K(z:l ~Jtp(x~,y•) J:(r:~l dx~dy~ I. 73 

ri~ = TI(b+a)a 3 ~vl(x~ + !:
2 

x)
2 

+ (Y. + !~ 2 y)
2 

I. 71 

z; en K(z;) worden gegeven door 1.67 en I .74 en zijn hier niet van 

belang. Laten we stellen dat yy=O Dit is geen essentiele beperking, 

maar vereenvoudigt het schrijfwerk. Noem xf=x.f
2

/z
12 

(Vergelijk 1.60). 

Indien we overgaan op cirkelcoordinaten r en ~' gezien vanuit het punt 

Mf(xf,O), kunnen we voor 1.73 schrijven: 

2TI r + 

P = K(z') 
1 

f d~ f J~(cr) rdr voor 
0 0 + 
+e: r 

P = K(z~) f d~ f_ J~(cr) rdr voor 

Met: 

-e: r 

c = TI(b+a)a 
3• 

e: = arcsin (p/xf) 

± ± 
r = r (~1 = xf.cos(~) 

x < p f . 

Een van de eigenschappen van de besselfuncties: 

Hiermee kunnen we voor A7.1 schrijven: 

2 + 
p = K(z;) f d~ ~r 2 {J:(cr)+J~(cr)}lr. voor xf<p 

0 0+ 
+e: 

~r 2 {J~(cr)+J~(cr)}lr-p = K(z~) f d~ voor xf>p 
-e: r 

A7. Ia 

A7 .Ib 

A7. I c 

A7 .Id 

A7 .Ie 

A7.2 

A7.3a 

A7.3b 

~et de benaderinR A2.1 voor cr>l, en invullen van A7.le kunnen we 

schrijven: 
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·in 
- (xfysin2(cp; p = K(z') J dcf> 4P ft voor c(p-xf)>l A7.4a 

1 O TIC ,p 

P = K(z'} 
1 

f dcf> 4P ;. 
0 c 

- (;fy sin2 (cf>) voor c(xf-p)>I A7.4b 

In vergelijkingen l-7.4a en A7.4b herkennen we elliptische integralen. 

Eigenschappen van deze integralen zijn te vinden in Abr-65 en 

appendix A3. We definieren: 

E1 (m) = J1Tdcf> (I-m 2 sin 2 (cf>))-~ A7.5a 
0 

E2 (m) = lnd~ (t-m2 sin 2 (~J)+! A7.5b 

E1 en E2 worden de volledige elliptische integraal van de eerste en 

tweede soort genoemd. Daarmee blijken we A7.4 te kunnen schrijven als: 

p = K' (zi·) E
2

(m) voor x<r A7.6a 

K'(z') {<m-1-m! )E
1 

(m- 1
) + m ~ E 2 (m-I ) } + p = voor x>r A7.6b 

1 

Met _ (Xf)2 _ (f 2 X\2 
m- p - \zl2p) A7.6c 

K'(z') = K(z') 4P 
1 1 TIC 

A7.6d 
± zl2 À z_ 

r ± 1 2 A7.6e =-p 1T (b+a) f2 

Vergelijking A7.6 is eenvoudig uit te breiden voor y~O, door in verge

lijking A7.6c x te vervangen door r=lx2+y2• 

Voor r<<J en voor r>>I zijn A7.6a en A7.6b eenvoudig te benaderen 

met behulp van A3.4 en A3.5 
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Appendix AB Onderlinge gevoeligheid van de fotomultipliers 

Om de onderlinge gevoeligheid Gl 2 van de fotomultipliers (FMP) 
te meten, is de volgende opstel ~ng gebruikt: 

pinhole 

ler 1?
..._l _lase_r __t::l ==i::f ===1 ~ 

deeltjes

kijker 

Figuur A8.1 Schematische voorstelling van de opstelling, waarmee 
de onderlinge gevoeligheid van de fotomultipliers bepaald is. 

De deeltjeskijker vangt een hoeveelheid licht op van de puntbron. 
Fiber 1 geeft een signaal SI af, en fiber 2 geeft een signaal S2 
af. Eerst wordt SI met FMPl gemeten, en S2 met FMP2; vervolgens 
wordt de omgekeerde combinatie. Uit de twee verschillende resul
taten is dan dirct c

12 
te bepalen. 

Het voordeel van deze manier van meten, is gelegen in het feit 
dat de signalen Sl en S2 gedurende de hele meting gegarandeerd 
hetzelfde blijven, en niet afhangen van bij voorbeeld de uitlijning 
van de FMP's. 
De behaalde nauwkeurigheid is ± 3%. 
Onderstaande figuur geeft c

12 
als functie van de voedingsspanning 

van de FMP's. 

G12 

3,2 

I 3, I 

I 3,0 

2,9 

2,8 
. 

JO 1J 12 voed inga-
spanning 

Figuur A8,2 De onderling~ gevoeligheid van de fotomult}pliers als 
functie van de georuikte voedingsspanning, 
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Appendix A9 Uitlijnin~ van de bundelfocusserende lens. 

Als er geen cuvet gebruikt wordt met een oplossing, maar als 
er in de "vrije ruimte" gemeten wordt dan kan de optimale 
plaats van de bundelfocusserende lens eenvoudig bepaald worden 
met de volgende opstelling. 

pinhole 

ler I?-' 
Ll~as~er:_J====tt ==== ~ deeltjes

kijker 

Fi~uur A9.1 Opstelling waarmee de ideale plaats van de 
focusserende lens bepaald kan worden. 

De laserbundel wordt na focussering op een pinhole gericht. 
De oil'lhole is bevestigd é'.an een traverseersysteem (hetzelfde 
als in hoofdstuk 41 en dient als puntbron. Het ster~ afgebogen 
licht zal door de kijker worden opgevangen. De opgevangen 
vermogens van de twee meetsystemen worden via de fotomultipliers 
zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop. 
Het is nu eenvoudig de pinhole en de lens zodanig te verschuiven, 
dat het signaal op de oscilloscoop maximaal is. Dit betekent dat 
de pinhole en de waist in het midden van de twee meetvolumes 
liggen. De nauwkeurigheid, die hiermee bereikt wordt is ruim 
voldoende, 
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A;ppendix Al C Listing van het programma van hoofdstuk 3 

Op de linkerpagina staat een beknopt commentaar. Op de rechter
pagina staat het feitelijke programma. In wezen zijn alle proce
dures opgenomen in een biblotheek. Dat heeft voordelen voor de 
rekentijd als het programma meermaals na elkaar redraaid wordt. 
Tevens öiedt dit systeem meer mogelijkheden voor veranderingen. 
De eerste drie regels en de laatste twaalf regels zijn comando's 
voor het bibliotheekmchanisme. 

$INCLUDE 

DEFINE 

Hiermee worden enige standaard-procedures uit de !HE
bibliotheek aangeroepen. 

Met deze statements worden enige afkortingen gedefi
nieerd. 

PROCEDURE ABORT 
Invoervariabelen 

S; Een string met een willekeurige tekst 
Uitvoervariabelen 

geen 
Toelichting Bij aanroep van deze procedure wordt het programma 

onderbroken onder vermelding van de tekst S. Voor een 
voorbeeld: zie procedure INT 

PROCEDURE ANGFIE 
Zie PROCEDURE INT 

PROCEDURE PSIENPSIAFG 
Zie PROCEDURE INT 



$RESET LIST 11 A. 
$SHARING=DONTCARE 
BEGIN 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/LEGPMN1 ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/JAPLUSN ON APPL" 
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/JAMINUSN ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ ALGOL/NEWOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/TEXT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DRAWOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DISPOSEOBJECT ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ ALGOL/ AXIS ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/STRAIGHTLINEPIECE ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPOBJECT1 ON APPL" 
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/MAPANDDRAWOBJECTl ON APPL" 
$INCLUDE "STATLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$INCLUDE "STATLIB/ALGOL/ONEWAYFREQUENCY ON APPL" 
$INCLUDE "STATLIB/ALGOL/FINDEXTREMEVALUES ON APPL" 
$INCLUDE "STATLIB/ALGOL/HISTOGRAMPLOTTING ON APPL" 
$INCLUDE "STATLIB/ALGOL/BASICSTATISTICS ON APPL" 
$INCLUDE "FRANK/DECLARATION/SURF2" 
DE FINE 

FORL(OG,BG) • FOR L:=OG STEP 1 UNTIL BG D~l, 
FORM(OG,BG) = FOR M:=OG STEP 1 UNTIL BG D~l, 
FORM 1(0G,BG) = FOR M:=OG STEP -1 UNTIL BG D~l, 
FORN(OG,BG) = FOR N:=OG STEP 1 UNTIL BG DO#; 

PROCEDURE ABORT(S); STRING S; 
BEGIN 

FILE SCHERM(KIND=REMOTE); 
IF MYSELF.INITIATOR=O THEN SCHERM(KIND=PRINTER); %JOB! 
WRITE(SCHERM,<A*),LENGTH(S),S); 
BEGIN INTEGER G; G:=1/0 END; %STATEMENT VOOR PROGRAMMASTOP. 

END; 

PROCEDURE ANGFIE(TETA,N,PN,TN); 
VALUE TETA,N; REAL TETA,PN,TN; INTEGER N; 
BEGIN 

DOUBLE ARRAY P[0:2]; 
LEGPMN1(P,2,N,COS(TETA)); 
PN:=-P[1]/SIN(TETA); 
TN:=COS(TETA)*PN-P[2]; 

END ANGFIE; 

PROCEDURE PSIENPSIAFG(X,NMAX,D,PSI,DPSI); 
VALUE X,NMAX,D; REAL X; INTEGER NMAX,D; REAL ARRAY PSI,DPSI{*]; 
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PROCEDURE CHIENCHIAFG 
Zie PROCEDURE INT 

PROCEDURE ANENBN 
Zie PROCEDURE INT 



BEGIN 
REAL ARRAY J[O:NMAX]; REAL HPI; INTEGER N; 
JAPLUSN(X,.S,NMAX,D,J); 
HPI:=2*ARCTAN(1); 
FOR N:=1 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
BEGIN 

PSI[N] :=SQRT(HPI*X)*J[N]; 
DPSI[N]:=SQRT(HPI*X)*J[N-1]-N*SQRT(HPI/X)*J[N]; 

END; 
END PSIENPSIAFG; 

PROCEDURE CHIENCHIAFG(X,NMAX,D,CHI,DCHI); 

A. 13 

VALUE X,NMAX,D; REAL X; INTEGER NMAX,D; REAL ARRAY CHI,DCHI[*]; 
BEGIN 

INTEGER N; REAL HPI; REAL ARRAY J[O:NMAX+1]; 
JAMINUSN(X,.5,NMAX+1,D,J); 
HPI:=2*ARCTAN(l); 
FOR N:=1 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
BEGIN 

CHI[N] :=((-l)**N)*SQRT(HPI*X)*J[N+l]; 
DCHI[N]:=((-l)**(N+l))*(SQRT(HPI*X)*J[N]+SQRT(HPI/X)*J[N+l]); 

END; 
END CHIENCHIAFG; 

PROCEDURE ANENBN(ALFA,M,NMAX,D,AN,BN); 
VALUE ALFA,M,NMAX,D; REAL ALFA,M; INTEGER D,NMAX; 
COMPLEX ARRAY AN,BN[*]; 
BEGIN 

REAL BETA,PA,DPA,PB,DPB; INTEGER N; COMPLEX ZA,DZA; 
REAL ARRAY PNA,DPNA,PNB,DPNB,CNA,DCNA[1:NMAX]; 
BETA:=M*ALFA; 
PSIENPSIAFG(ALFA,NMAX,D,PNA,DPNA); 
PSIENPSIAFG(BETA,NMAX,D,PNB,DPNB); 
CHIENCHIAFG(ALFA,NMAX,D,CNA,DCNA); 
FOR N:=l STEP 1 UNTIL NMAX DO 
BEGIN 

PA:=PNA[N]; DPA:=DPNA[N]; 
ZA:=COMPLEX(PA,CNA[N]); 
DZA:=COMPLEX(DPA,DCNA[N]); 
PB:=PNB[N]; DPB:=DPNB[N]; 
AN[N] :=(PA*DPB-M*PB*DPA)/(ZA*DPB-M*PB*DZA); 
BN[N]:=(M*PA*DPB-PB*DPA)/(M*ZA*DPB-PB*DZA); 

END; 
END ANENBN; 
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PROCEDURE AMPLFIE 
Z~_e PROCEDURE INT 

PROCEDURE INT 
Invoervariabelen 

ALFA; De sizeparameter. z1e pag 1.1 
M; De brekingsindex. 
TETA; De strocihoek. 

Uitvoervariabelen 
11; De intensiteitsfunctie i 1(a,6,m) zie pag 1.2 
I2; De intensiteitsfunctie i 2 (a,B,~) Toelichting Voor gegeven a,B,m berekent deze procedure de intensi
teitsfuncties i 1 en i 2 volgens de Mie-theorie. Deze en 
de vorige proceaures worden uitgebreid oehandeld in 
Man-81, 

PROCEDURE GENEREER 
Invoer 
Uitvoer 

geen 
FQ •.• ,,labda; Beschrijving wordt gegeven binnen de 
procedure, 

Toelichting Bij aanroep definieert deze procedure een behoorlijk 
aantal variabelen, die nodig zijn voor standaard bere
keningen. Via de files IN en UIT kan de georuiker 
tijdens het progra,mma wijzigingen aanorenngen, Deze 
veranderingen zijn van ti'jdelîjke aard en worden na be
eindiging van het programma verwijderd. Voor definî~ 
tieve veranderingen van de uitvoervarîaoelen moeten de 
waarden binnen de procedure-body aangepast worden. 



PROCEDURE AMPLFIE(ALFA,M,TETA,NMAX,D,S1,S2); 
VALUE ALFA,M,TETA,D,NMAX; 
COMPLEX Sl,S2; REAL ALFA,M,TETA; INTEGER D,NMAX; 
BEGIN 

COMPLEX ARRAY AN,BN[1:NMAX); INTEGER N; 
COMPLEX SOM1,SOM2,A,B; REAL P,T,FAKTOR; 
ANENBN(ALFA,M,NMAX,D,AN,BN); 
SOM1 :=SOM2:•0; 
FOR N:=1 STEP 1 UNTIL NMAX DO 
BEGIN 

ANGFIE(TETA,N,P,T); 
A:=AN[N); B:=BN[N); 
FAKTOR:=(2*N+1)/(N*(N+1)); 
SOMl:=SOMl+FAKTOR*(A*P+B*T); 
SOM2:=SOM2+FAKTOR*(A*T+B*P); 

END; 
S1:=SOM1; S2:=SOM2; 

END AMPLFIE; 

PROCEDURE INT(ALFA,M,TETA,Il,I2); 
VALUE ALFA,M,TETA; REAL ALFA,M,TETA,I1,I2; 
BEGIN 

INTEGER NMAX,D; COMPLEX Sl,S2; 
IF ALFA(= 50 THEN NMAX:=ENTIER(ALFA+10); 

A.15 

IF ALFA) 50 AND ALFA (=150 THEN NMAX:=ENTIER(ALFA+l5); 
IF ALFA) 150 THEN NMAX:=ENTIER(ALFA*l.l); 
D:=6; 
IF TETA (= 0 ORTETA )= 90 THEN ABORT("HOEK TETA BUITEN DOMEIN"); 
TETA:=TETA*ARCTAN(l)/45; 
IF ALFA (• 0 THEN ABORT("ALFA IS ONZIN"); 
IF M (• 0 THEN ABORT("BREKINGSINDEX IS ONZIN"); 
AMPLFIE(ALFA,M,TETA,NMAX,D,S1,S2); 
Il:=(CABS(S1))**2; 
I2:=(CABS(S2))**2; 

END INT; 

PROCEDURE GENEREER(FO,LF,A1,B1,F1,P1,A2,B2,F2,P2,AZM,AXM,NZ,NX, 
VPAZM,VPAXM,VPAFM,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,IN,UIT); 

REAL FO,LF,A1,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,AZM,AXM,VPAZM,VPAXM,VPAFM,WO,DZ, 
DX,DY,PT,LABDA; 

INTEGER NZ,NX; 
FILE IN; 
FILE UIT; 
BEGIN 
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Eventuele tijdelijke veranderingen worden getest op 
eenvoudige criteria. (b.v. is een nieuwe afstand wel 
<?roter dan nul7} 

EBCDIC-code voor het schoonwissen van het scherm 
CH; De string SG wordt op het scherm geschreven. Een getal 

G kan ingelezen worden. Daarmee krijgt G een nieuwe 
waarde. (CH=cnangei 

CHFOUT; Werkt als CH, Tevens wordt gecontroleerd of G>O. 

EVENFOUT; Controleert of G even is. 

FOUT; Controleert of GG groter is dan GK. 
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STRING SFO,SLF,SA1,SB1,SF1,SP1,SA2,SB2,SF2,SP2,SAZM,SAXM,SNZ,SNX, 
SVPAZM,SVPAXM,SVPAFM,SWO,SDZ,SDX,SDY,SPT,SLABDA; 

INTEGER ANTW 1 , ANTW2, ANTW3 ; 
BOOLEAN BLBL2,BLBL3; 
LABEL LBL1,LBL2,LBL3,LBL4; 
DEFINE 
CLNULL=4"275C"#, 
CH(SG,G)= . 

BEGIN 
WRITE(UIT,<A*,"?"),LENGTH(SG),SG); 
READ(IN,/,G); BLBL3:=FALSE; 

ENDII, 
CHFOUT(SG,G)= 

BEGIN 
WRITE(UIT,<A*,"=?">,LENGTH(SG),SG); 
READ( IN,/ ,G); 
IF G(O 
THEN 
BEGIN 

WRITE(UIT,<A*,"<=O, VERANDER DIT!!"),LENGTH(SG),SG); 
BLBL3:=TRUE; 

END 
ELSE BLBL3:=FALSE; 

END#, 
EVENFOUT(SG,G)= 

IF G MOD 2 =1 THEN 
BEGIN 

WRITE(UIT,<A*,"IS ONEVEN,VERANDER DITII">,LENGTH(SG),SG); 
BLBL3:=TRUE 

END 
ELSE BLBL3:=FALSE#, 

FOUT(SGG,GG,SGK,GK,ANT)= 
IF GG <= GK THEN 
BEGIN 

WRITE(UIT,<A*,"<",A*,", VERANDER DIT!!"),LENGTH(SGG),SGG, 
LENGTH(SGK),SGK); 

BLBL2:=TRUE; 
ANTW2:=ANT; 

END 
ELSE 
BEGIN 

BLBL2:=FALSE; 
ANTW2:=0; 

ENDII; 

BLBL2:=FALSE; 
BLBL3:=FALSE; 
ANTW2:=0; 
F0:=230; 
LF:=5; 

SFO :.="FO, brandpuntsafstand voorste lens(mm)"; 
SLF:="LF,afstand tussen voorste lens en diafragma(mm)"; 
SAl:c"Al,binnenstraal kleine diafragma(mm)"; 
SBl:="Bl,buitenstraal kleine diafragma(mm)"; 

Al :=8.2; 
B1 :=9 .2; 



LBLl. 
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Alle huidige gegevens worden op het scherm geschreven 
en er wordt gevraagd of de gebruiker nog gegevens wil 
veranderen. 
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Fl :=500; SFl: •"Fl, brandpuntsafstand eerste lens (mm)"; 
Pl :=0.05; SPl :="Pl, straal pinhole eerste meetsysteem(mm)"; 
A2:=16.9; SA2 :•" A2, binnenstraal grote diaf ragma(mm)"; 
B2 :=17 .9; SB2 :="B2, buitenstraal grote diafragma(mm)"; 
F2:=250; SF2:="F2,brandpuntsafstand tweede lens(mm)"; 
P2:=0.05; SP2:="P2,straal pinhole tweede meetsysteem(mm)"; 
AZM:=2; SAZM:="AZM,z-verhouding vlak en meetvolume"; 
AXM:=2; SAXM:="AXM,r-verhouding vlak en meetvolume"; 
NZ:=40; SNZ:="NZ,aantal z-lijnen in vlak"; 
NX:=30; SNX:="NX,aantal x-lijnen in vlak"; 
VPAZM:=.5; SVPAZM:="VPAZM,z-verhouding viewpoint en meetvol."; 
VPAXM:•2; SVPAXM:="VPAXM,x-verhouding viewpoint en meetvol."; 
VPAFM:•l.5; SVPAFM:="VPAFM,f-verhouding viewpoint en meetvol."; 
W0:=0.042; SWO:="WO,waist van laserbundel(mm)"; 
DZ:=O; SDZ:="DZ,z-afstand tussen waist en meetvol(mm)."; 
DX:=O; SDX:="DX,x-afstand tussen walst en meetvol(mm)."; 
DY:=O; SDY :="DY ,y-afstand tussen walst en meetvol(mm)."; 
PT:=5@-3; SPT:="PT, laservermogen(W)"; 
LABDA:=632@-9; SLABDA:="labda,golflengte laserlicht(m)"; 
GO LBLl; 

LBLl:WRITE(UIT[NO] ,(A2),CLNULL); 
WRITE(UIT,/,FO,SFO); 
WRITE(UIT,/,LF,SLF); 
WRITE(UIT,/,Al,SAl); 
WRITE(UIT,/,Bl,SBl); 
WRITE(UIT,/,Fl,SFl); 
WRITE(UIT,/,Pl,SPl); 
WRITE(UIT,/,A2,SA2); 
WRITE(UIT,/,B2,SB2); 
WRITE(UIT,/,F2,SF2); 
WRITE(UIT,/,P2,SP2); 
WRITE(UIT,/,AZM,SAZM); 
WRITE(UIT,/,AXM,SAXM); 
WRITE(UIT,/,NZ,SNZ); 
WRITE(UIT,/,NX,SNX); 
WRITE(UIT,/,VPAZM,SVPAZM); 
WRITE(UIT,/,VPAXM,SVPAXM); 
WRITE(UIT,/,VPAFM,SVPAFM); 
WRITE(UIT,/,WO,SWO); 
WRITE(UIT,/,DZ,SDZ); 
WRITE(UIT,/,DY,SDY); 
WRITE(UIT,/,PT,SPT); 
WRITE(UIT,/,LABDA,SLABDA); 
WRITE(UIT, ("WILT U NOG GEGEVENS VERANDEREN?(l=JA,2=NEE)")); 
READ(IN,/,ANTWl); 
WRITE(UIT[NO],(A2),CLNULL); 
IF ANTWl=l THEN GO LBL2 ELSE GO LBL4; 

LBL2:WRITE(UIT,("WELK GEGEVEN WILT U VERANDEREN?">); 
CASE ANTW2 OF 
BEGIN 



LBL3; 

PRO SE DURE 
Invoer 
Uitvoer 
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Hier wordt een getal veranderd en gecontroleerd op 
triviale fouten. Het te veranderen getal is afhanke
lijk van een eerder gegeven antwoord en ligt vast 
door ANTW3. Bij een gevonden fout wordt de gebruiker 
gevraagd dit te veranderen. Anders gaat het programma 
terug naar LBL1, zodat de gebruiker eventueel reeer 
gegevens kan veranderen. 

KIES PUNTEN GEOM OPT 
FO.-:-•.•• NY; Zie-GENEREER 
Z,X,Y; Drie eendimensionale arrays, waarin een stel 
gegenereerde punten worden vastgelegd. Deze punten liggen 
in de buurt van het brandpunt van de voorste lens. 
(De oorsprong van figuur 1.10) 
FLAG1,FLAG2; Twee driedimensionale arrays, waarin vastligt 
of een punt x,y,z volgens de geometrische optika al dan 
niet in het meetvolume ligt. 
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WRITE(UIT,<"(FO=l,LF=2,Al=3,Bl-4,Fl=5,Pl=6,A2=7,R2=8,F2=9,P2=10,",/, 
"AZM=ll,AXM=l2,NZ=l3,NR=l4,VPAZM=l5,VPAXM=l6,VPAFM=l7,",/, 
"WO=l8,DZ=l9,DX=20,DY=2l,PT=22,LABDA=23)")); 

WRITE(UIT, <" ( Al=3, Bla4) ">); 
WRITE( UIT,<" (A2=7, B2=8) ">); 

END; 
READ(IN,/,ANTW3); 
GO LBL3; 

LBL3:CASE ANTW3-l OF 
BEGIN 

CHFOUT(SFO,FO); 
CHFOUT(SLF ,LF); 
BEGIN CHFOUT(SAl,Al);FOUT(SBl,Bl,SAl,Al,l) END; 
BEGIN CHFOUT(SBl,Bl);FOUT(SBl,Bl,SAl,Al,l) END; 
CHFOUT(SFl,Fl); 
CHFOUT(SPl,Pl); 
BEGIN CHFOUT(SA2,A2);FOUT(SB2,B2,SA2,A2,2) END; 
BEGIN CHFOUT(SB2,B2);FOUT(SB2,B2,SA2,A2,2) END; 
CHFOUT(SF2,F2); 
CHFOUT(SP2,P2); 
CHFOUT(SAZM,AZM); 
CHFOUT(SAXM,AXM); 
BEGIN CHFOUT(SNZ,NZ);EVENFOUT(SNZ,NZ) END; 
BEGIN CHFOUT(SNX,NX);EVENFOUT(SNX,NX) END; 
CH(SVPAZM,VPAZM); 
CH(SVPAXM,VPAXM); 
CH(SVPAFM,VPAFM); 
CHFOUT(SWO,WO); 
CH(SDZ,DZ); 
CH(SDX,DX); 
CH(SDY,DY); 
CHFOUT(SPT,PT); 
CHFOUT(SLABDA,LABDA); 

END; 
IF BLBL2 THEN GO LBL2; 
IF BLBL3 THEN GO LBL3; 
GO LBLl; 

LBL4:WRITE(UIT,("O.K.">); 
WRITE(UIT[NO},<A2),CLNULL); 

END GENEREER; 

PROCEDURE KIES PUNTEN GEOM OPT(FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2, 
AZM,AXM,AYM~NZ,NX,NY,Z,X,Y,FLAGl,FLAG2); 

VALUE FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,AZM,AXM,AYM,NZ,NX,NY; 
REAL FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,AZM,AXM,AYM; 
INTEGER NZ,NX,NY; 
ARRAY Z,X,Y[*),FLAGl,FLAG2[*,*,*]; 
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Toelichting Voor gegeven FQ •.• Ny levert de procedure bij aanroep 
een stel punten x,y,z en vertelt of deze punten in of 
bij het meetvolume liggen zoals dat volgens de georne 
trische optika (paragraaf 1.5) gedefinieerd is. 

RMI; 

ZMI; 

HZ; 
K; 

RAl; 
RBI; 

MD; 

MP; 

RPI; 

FA1=1: 

FA1=2: 

FA1=3: 

FAl =4: 

FBI; 

Als FLAG=l libt het punt binnen het rneetvolurne. Als 
FLAG=O of 7 ligt het punt in elk gval buiten het meet
volume. Bij andere waarden is dit afhankelijk van het 
triggernîveau. 

De radiele afmeting van het meetvolurne van het eerste 
optische rneetsysteern. 
De axiale afmeting van het meetvolurne van het eerste 
optische rneetsysteern. 
De afstand tussen twee punten in axiale richting. 
Dit is een constante, die een correctie aanbrengt voor 
LF~O. Overigens wordt bij berekeningen volgens Fourier 
optika aanaeno~en dat LF=O. 
De radius t' uit figuur 1.11 voor het eerste rneetsysteern. 
De buitenraäit·s rb voor het eerste rneetsysteern. 

Dit is de afstand I(Mdx) 2 +(Mdyl 2 in figuur 1.11 

Dit is de afstand I(M' ) 2 +(M' ) 2 in figuur 1.12 
px py 

Dit is de radius r' in figuur 1.12 voor het eerste 
0 rneetsysteern. · 

Met behulp van de driehoeksongelijkheid wordt bepaald 
hoe de drie cirkels van figuur 1 ,] 1 en ].12 ten opzichte 
van elkaar liggen: 
Voor het eerste meetsysteem geldt nu dat de eikel 
r' binnen r' ligt. 
v8or het eePste meetsysteem geldt nu dat de cirkel 
r' binnen de cirkel r' ligt. 

o a Voor het eerste meetsysteem geldt nu dat de cirkels 
r' en r' elkaar snijden. 
v8or he~ eers·te meetsys·teern geldt nu dat de cirkels 
r' en r' buiten elkaar liggen. 

a P 

De waarde van FA1 hangt natuurlijk af van x,y,z. 
Volkomen analoog aan FAJ, maar nu ri i.p.v. r! 
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BEGIN 
REAL RMl,RM2,RM,ZMl,ZM2,ZM,HZ,HX,HY,K,RAl,RBl,RA2,RB2,RPl,RP2, 

MD,MP,R; 
INTEGER FAl,FBl,FA2,FB2,L,M,N; 
RMl:=Pl*FO/Fl; RM2:=P2*FO/F2; RM:=MAX(RM1,RM2); 
ZMl:~RMl*FO/Al; ZM2:=RM2*FO/B2; ZM:=MAX(ZMI,ZM2); 
IF NZ(2 THEN ABORT("NZ ( 2"); 
HZ:=2*AZM*ZM/NZ; 
IF NX<2 THEN ABORT("NX < 2"); 
HX:=2*AXM*RM/NX; 
IF NY NEQ 0 THEN HY:=2*AYM*RM/NY; 
K:=(FO-LF) /FO; 
FORL(O,NZ) 
BEGIN 

Z[L]:•-AZM*ZM+L*HZ; 
RAl:•Al/(FO-K*Z[L]); RA2:=A2/(FO-K*Z[L]); 
RBl:=Bl/(FO-K*Z[L]); RB2:=B2/(FO-K*Z[L]); 
FORM(O,NX) FORN(O,NY) 

BEGIN 
X[M] :=-AXM*RM+M*HX; 
IF NY NEQ 0 THEN Y[N]:=-AYM*RM+N*HY ELSE Y[N] :=0; 
R:=SQRT(X[M]**2+Y[N]**2); 
IF Z[L]xO 

THEN 
BEGIN 

FLAGI[L,M,N] := IF R(RMl THEN 1 ELSE 7; 
FLAG2[L,M,N] := IF R(RM2 THEN 1 ELSE 7; 

END 
ELSE 
BEGIN 

MD:=-R*K/(FO-K*Z[L]); 
MP:=R/Z[L]; 
RPI: =FO* Pl/ ( Fl* ABS(Z[ L])); 
RP2:=FO*P2/(F2*ABS(Z[L])); 
IF ABS(MP-MD))=ABS(RAl+RPl) 

THEN FAl :=4 
ELSE IF ABS(MP-MD)>ABS(RAl-RPl) 

THEN FAl :=3 
ELSE IF RAl)=RPl THEN FA1:=2 ELSE FAl:=l; 

IF ABS(MP-MD))=ABS(RBl+RPl) 
THEN FB1:=4 
ELSE IF ABS(MP-MD)>ABS(RBl-RPl) 

THEN FBl :=3 
ELSE IF RBl)=RPl THEN FB1:=2 ELSE FBl:=l; 

IF FAl=l AND FBl=l THEN FLAGl[L,M,N] :=1 ELSE 
IF FAl=l AND FB1=2 THEN FLAGl[L,M,N] :=2 ELSE 
IF FA1=2 AND FB1=2 THEN FLAG1[L,M,N]:=3 ELSE 
IF FAl=l AND FB1=3 THEN FLAGl[L,M,N] :=4 ELSE 
IF FA1=3 AND FB1=2 THEN FLAGl[L,M,N] :=5 ELSE 
IF FA1=3 AND FB1=3 THEN FLAGl[L,M,N) :=6 ELSE 
IF FA1=4 AND FB1=4 THEN FLAGl[L,M,N] :=7 ELSE 
IF FA1=4 AND FB1=3 THEN FLAGl[L,M,N] :=8 ELSE 



FLAGI; 

FLAG2; 
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Hiermee worden de verschillende mogelijkheden van 
FA! en FBI samengevat tot een variabele. De betekenis 
van de waarde kan men afleiden uit de betekenis van 
de waarden FA! en FBI. Het is eenvoudig aan te geven 
in een figuur, hoe de waarden van FLAGl afhangen van 

t r r en z. 

------:~-- 7 7 

--- - ----- FLAG= 6 /---------
- ----~~ ---....._, __ - -- -- ~---

-~-'o'=-1-~~~---~ z 

Dit verhaal is analoog aan FLAGI, maar nu voor het 
tweede meetsysteem. 

PROCEDURE KIESPUNTEN FOUR OPT 
Invoer FO •..•.. NY; Ziè GENEREER 
Uitvoer Z,X,Y; Drie eendimensionale arrays, waarin een stel 

~egenereerde punten worden vastgelegd. 
Toelichting Deze procedure werkt analoog aan KIES PUNTEN GEOM OPT 

Het is nu echter niet nodig een functie FLAC te defi
nieren. De çoel:ozen rujmte is nu bovendien enigszins 
~roter dan bij de geometrische optika, Immers uit 
paragraaf J.6.5 blijkt dat het meetvolume volgens 
Fourierootka enigszinz groter is dan volgens Geome
trische ~ptika, 
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IF FA1=4 AND FB1=2 THEN FLAGl[L,M,N] :=9 ELSE 
FLAGl[L,M,N]:=O; 

IF ABS(MP-MD))•ABS(RA2+RP2) 
THEN FA2:=4 
ELSE IF ABS(MP-MD))ABS(RA2-RP2) 

THEN FA2:=3 , 
ELSE IF RA2>=RP2 THEN FA2:=2 ELSE FA2:=1; 

IF ABS(MP-MD))=ABS(RB2+RP2) 
THEN FB2:=4 
ELSE IF ABS(MP-MD))ABS(RB2-RP2) 

THEN FB2:=3 
ELSE IF RB2)=RP2 THEN FB2:=2 ELSE FB2:=1; 

IF FA2=1 AND FB2=1 THEN FLAG2[L,M,N]:=l ELSE 
IF FA2=1 AND FB2=2 THEN FLAG2[L,M,N] :=2 ELSE 
IF FA2=2 AND FB2=2 THEN FLAG2[L,M,N] :•3 ELSE 
IF FA2=1 AND FB2=3 THEN FLAG2[L,M,N] :=4 ELSE 
IF FA2=3 AND FBZ=2 THEN FLAGZ[L,M,N] :=5 ELSE 
IF FA2=3 AND FBZ=3 THEN FLAGZ[L,M,N]:=6 ELSE 
IF FA2=4 AND FBZ=4 THEN FLAGZ[L,M,N]:=7 ELSE 
IF FA2=4 AND FBZ=3 THEN FLAGZ[L,M,N] :=8 ELSE 
IF FAZ=4 AND FB2=Z THEN FLAGZ[L,M,N] :=9 ELSE 

FLAGZ[L,M,N}:=O; 
END; 

END; 
END; 

END KIES_PUNTEN_GEOM_OPT; 

PROCEDURE KIES PUNTEN FOUR OPT(FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,PZ, 
AZM,AXM,A~NZ,NX,NY,Z,X,Y); 

VALUE FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,AZ,BZ,F2,P2,AZM,AXM,AYM,NZ,NX,NY; 
REAL FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,BZ,FZ,PZ,AZM,AXM,AYM; 
INTEGER NZ,NX,NY; 
ARRAY Z , X , Y [ * ] ; 
BEGIN 

REAL RMl,RM2,RM,ZMl,ZMZ,ZM,HZ,HX,HY; INTEGER L,M,N; 
RMl: =P 1* FO/Fl; RMZ: =P2* FO/FZ; RM:=S*MAX(RMl, RMZ); 
ZMl:=RMl*FO/Al; ZM2:=RM2*FO/A2; ZM:=MAX(ZM1,ZMZ)*3; 
IF NZ(Z THEN ABORT("NZ ( 2"); 
HZ:=2* AZM*ZM/NZ; 
IF NX(2 THEN ABORT("NX ( Z"); 
HX: = 2* AXM* RM/ NX ; 
IF NY NEQ 0 THEN HY:=2*AYM*RM/NY; 
FORL(O,NZ) Z(L]:=-AZM*ZM+L*HZ; 
FORM(O, NX) X[M] :=-AXM*RM+M*HX; 
FORN(O,NY) IF NY NEQ 0 THEN Y[N] :=-AYM*RM+N*HY ELSE Y[N] :=0; 

END KIES_!UNTEN_FOUR_OPT; 
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PROCEDURE KIES PUNTEN VOOR VBEN 
Invoer FO.: •• labdä; Zie GENEREER 
Uitvoer Z,X,Y; Eendimensionale arrays, waarin een stel 

gegenereerde punten worden vastgelegd. 
Toelichting Deze procedure heeft dezelfde~werking als 

KIES PUNTEN FOUR OPT. Indien de waist echter zeer 
klein is, wordt een kleinere ruimte gekozen. Het 
is dan immers niet zinnig een te grote ruimte te 
kiezen. 

RAY; De Rayleigh-lengte van de laserbundel.(par. 1.3} 

REAL PF.0CEDURE DS 
Invoer RCJ; De radius van cirkel 1 

MXCl; Het middelpunt van cirkel 1 op de x-as 
RC2; De radius van cirkel 2 
MXC2; Het middelpunt van cirkel 2 op de x~as 

Toelichting De procedure berekent de doorsnede van twee cirkels. 

XS; 

De middelpunten van de cirkels liggen op de x-as. 
Dit laatste is natuurlijk geen essentiele beperking. 

De x-coordinaat van het snijpunt van de twee cirkels 

REAL PROCEDURE CO 
Invoer R; De radius van een cirkel 
Toelichting De procedure berekent het cirkeloppervlak van 

een cirkel met radius R. 

PROCEDURE BEPAAL PDELTA GEOM OPT 
Invoer FO •• ,:NY; Zie GENEREER 

z •••• FLAG; Zie KIES PUNTEN GEOM OPT 
Uitvoer PDELTA; De impulsreponsie P6 berekent volgens de 

geometrische optika 
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PROCEDURE KIES PUNTEN VOOR VBEN(FO,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,NZ,NX,NY, 
- - - WO,DZ,DX,DY,LABDA,Z,X,Y); 

VALUE FO,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,NZ,NX,NY,WO,DZ,DX,DY,LABDA; 
REAL FO,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,WO,DZ,DX,DY,LABDA; 
INTEGER NZ,NX,NY; 
ARRAY Z,X,Y[*]; 
BEGIN 

REAL RAY,RMl,RM2,RM,ZMl,ZM2,ZM; INTEGER L,M,N; 
RAY:=WO*W0*40*ARCTAN(l)/LABDA; RAY:=RAY/1000; 
RMl:=Pl*FO/Fl; RM2:=P2*FO/F2; RM:a5*MAX(RM1,RM2); 
ZMl:=RMl*FO/Al; ZM2:=RM2*FO/A2; ZM:=MAX(ZM1,ZM2)*3; 
IF WO<RM THEN RM:=WO; 
IF RAY<ZM THEN ZM:=RAY; 
FORL(O,NZ) Z[L]:=DZ-ZM+L*ZM*2/NZ; 
FORM(O,NX) X[M] :=DX-2*RM+M*4*RM/NX; 
FORN(O,NY) IF NY=O THEN Y[N] :=DY ELSE Y[N]:=DY-2*RM+N*4*RM/NY; 

END KIES_PUNTEN_VOOR_VBEN; 

REAL PROCEDURE DS(RCl,MXCl,RC2,MXC2); 
VALUE RCl,MXCl,RC2,MXC2; 
REAL RCl,MXCl,RC2,MXC2; 
BEGIN 

REAL XS,ALF,BET,MA,MI,RA,RI; 
IF MXC1)MXC2 THEN BEGIN MA:=MXCl;RA:=RCl;MI:=MXC2;RI:=RC2 END 

ELSE BEGIN MA:=MXC2;RA:=RC2;MI:=MXC1;RI:=RC1 END; 
XS:=(RA**2-RI**2+MI**2-MA**2)/(2*(MI-MA)); 
ALF:=ARCCOS((XS-MI)/RI); 
BET:=ARCCOS((MA-XS)/RA); 
DS:=(RI**2)*(ALF-(SIN(ALF))*(COS(ALF))) 

+(RA**2)*(BET-(SIN(BET))*(COS(BET))); 
END DS; 

REAL PROCEDURE CO(R); 
VALUE R; REAL R; 
BEGIN CO:=(R**2)*2*ARCSIN(l) END; 

PROCEDURE BEPAAL PDELTA GEOM OPT(FO,LF,A,B,F,P,NZ,NX,NY,Z,X,Y,FLAG, 
- - - PDELTA); 

VALUE FO,LF,A,B,F,P,NZ,NX,NY; 
REAL FO,LF,A,B,F,P; 
INTEGER NZ,NX,NY; 
ARRAY Z,X,Y[*],FLAG,PDELTA[*,*,*]; 
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Toelichting Voor een gegeven stel punten x,y,z met bijbehorende 
functie FLAG berekent deze procedure de impulsresponsie 
volgens de geometrische optika. Uit formule 1.21 
blijkt, dat dit kan gebeuren door de doorsnede van de 
figuren 1.11 en 1.12 te bepalen. We zullen hier een 
voorbeeld behendelen. 

FLAG=l: In dat geval ligt RA (=r') binnen RP (=r'), en 
RB (=r{,J binnen RP, De itÎpulsresponsie i~ dus 
gelijk aan het ringoppervlak van figuur 1.11. 
(Alle lichtstralen die door het diafragma doorge
laten worden, worden ook door de pimhole doorgelaten) 
PDELTA=CO(RB) ... CO(RA), 
Andere waarden ,van FLAC zijn evenzo te interpreteren. 

PROCEDURE BEPAAL PDELTA FQUR OPT 
Invoer FO ••• ~NY; Zi~ GENEREER 

Z,X,Y; Zie KIES PUNTEN FOUR OPT 
Uitvoer PDELTA; De impuTsresponsie,~berekend volgens de fourier 

optika. 
Toelichting Deze procedure kan de impulsresponsie berekenen volgens 

de fourîer optika voor een gegeven aantal punten. De 
berekening vindt plaats volgens formule ].75, waarbij 
de elliptische integralen benaderd worden. Bovendien 
wordt de oplossing geïnterpoleerd voor de punten, waar 
1.75 niet geldt, De interpolatie is zodanig dat PDELTA 
voor alle x en y continue en differentieerbaar is. (Ten
minste de Benadering} 



BEGIN 
REAL RA,RB,RP,MP,MD,MPD,K,ALF,BET,GAM,DEL,PI,R; 
INTEGER L,M,N; 
K:=(FO-LF)/FO; PI:=4*ARCTAN(1); 
FORL(O,NZ) 

BEGIN 
RA:=A/(FO-K*Z[L]); 
RB:•B/(FO-K*Z[L]); 
FORM(O,NX) FORN(O,NY) 
BEGIN 

IF Z[L)=O 
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THEN IF FLAG(L,M,N]=1 THEN PDELTA(L,M,N] :=CO(RB)-CO(RA) 
ELSE PDELTA[L,M,N] :=0 

ELSE 
BEGIN R:=SQRT(X(M]**2+Y[N)**2); 

MD:=-R*K/(FO-K*Z[L)); 
MP:=R/Z[L); 
RP:=FO*P/(F*ABS(Z[L])); 
MPD:=ABS(MP-MD); 
IF FLAG[L,M,N)=O THEN ABORT("FLAG=O!!!! !"); 
PDELTA[L,M,N) :=CASE FLAG[L,M,N]-1 OF 

(CO(RB)-CO(RA), 
CO(RP)-CO(RA), 
o, 
DS(RB,MD,RP,MP)-CO(RA), 
CO(RP)-DS(RA,MD,RP,MP), 
DS(RB,MD,RP,MP)-DS(RA,MD,RP,MP), 
0, 
DS(RB,MD,RP,MP), 
CO(RP)); 

END; 
PDELTA[L,M,N]:=(PDELTA[L,M,N})/(4*PI); 

END; 
END; 

END BEPAAL_PDELTA_GEOM_OPT; 

PROCEDURE BEPAAL PDELTA FOUR OPT(FO,LF,A,B,F,P,LABDA,NZ,NX,NY, 
- - - Z,X,Y,PDELTA); 

VALUE FO,LF,A,B,F,P,LABDA,NZ,NX,NY; 
REAL FO,LF,A,B,F,P,LABDA; 
INTEGER NZ,NX,NY; 
ARRAY Z,X,Y(*],PDELTA[*,*,*]; 
BEGIN 

REAL PI,ZL,XM,YN,R,ZZ,MM,FMM,AA,BB,CC,DD,K,SINCZ2; INTEGER L,M,N; 
PI:=4*ARCTAN(1); 
AA:=-0.0315501; 
BB:=1.1985596; 
CC:=-0.4156378; 
DD:=0.0394376; 
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Vergelijking van de gebruikte variabelen met de 
vergelijkingen 1.76 en 1.77 zal de betekenis meteen 
duidelijk maken 

PROCEDURE INUL GEDEELD DOOR KKWAD 
Invoer Z,X~Y; Een puntx,y,z. 

l\lQ_; De waist van de laserbundeL 
DZ,DX,DY; De ligging van de waist ten opzichte van 
de oorsprong van het optische systeem. (zie figuur 1.10) 
PT; Het vermogen van de laser. 
LABDA; De golflengte van het gebruikte licht. 

Toelichting Deze procedure berekent de intensiteit van het laser
licht ter plaatse van een punt x,y,z. 

PROCEDURE BEPAAL VBEN 
Invoer FO •. NY,WO, .LABDA; Zie GENEREER 

DIA."M:; De diameter van het lichtverstrooiendè deeltje. 
BREKIND; De Brekingsindex van het licfitverstrooiende 
deeltje. 
Z,X,Y; Arrays, waarin een aantal discrete punten 
aangegeven worden, 
PDELTA; De impulsresponsie, Deze kan volgens de geome-,
triscfie optika of de Fourier optika bepaald zijn, 

Uitvoer VBEN; Een benadering voor het vermogen dat een optisch 
meetsysteem opvangt indien zicfi een deeltje bevindt 
op plaats x,y,z. 



FORL(O,NZ) 
BEGIN 

ZL:=Z[L]; 
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K:=((B*B-A*A)*(B-A)*P)/((FO-ZL)*(FO-ZL)*LABDA*F*2); K:=K/1000; 
ZZ:=(PI*(B*B-A*A)*ZL)/(2*LABDA*FO*FO); ZZ:•ZZ/1000; 
IF ZZ=O THEN SINCZ2:=1 ELSE SINCZ2:=((SIN(ZZ))/ZZ)**2; 
FORM(O,NX) FORN(O,NY) 
BEGIN 

XM:=X[M]; 
YN:=Y(N]; 
R:=SQRT(XM*XM+YN*YN); 
MM:•(F*R)/((FO-ZL)*P); 
IF MM<=O.S 

THEN FMM:=l-~MM/4 
ELSE 

IF MM>=S 
THEN FMM:=l/(2*MM) 
ELSE FMM:=AA/MM + BB + CC*MM + DD*MM*MM; 

PDELTA[L,M,N] :=K*SINCZ2*FMM; 
E~; 

E~; 

E~ BEPAAL_PDELTA_FOUR_OPT; 

REAL PROCEDURE INUL GEDEELD DOOR KKWAD(Z,X,Y,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA); 
VALUE Z,X,Y,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA; 
REAL Z,X,Y,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA; 
BEGIN 

REAL XS,YS,ZS,WOS,DZS,DXS,DYS,PI,HULP,WZS2,K,RS2; 
PI:=4*ARCTAN(l); 
K:=2*PI/LABDA; 
XS:=X*@-3; YS:=Y*@-3; 
DXS:=DX*@-3; DYS:=DY*@-3; 

WOS:=W0*@-3; 
ZS:=Z*@-3; 
DZS:=DZ*@-3; 

RS2:=(XS-DXS)**2 + (YS-DYS)**2; 
HULP:=((ZS-DZS)*LABDA)/(PI*WOS*WOS); 
WZS2:=WOS*WOS*(l+HULP*HULP); 
INUL_GEDEELD_DOOR_KKWAD:=(2*PT*EXP(-2*RS2/WZS2))/(PI*WZS2*K*K); 

E~ INUL_GEDEELD_DOOR_KKWAD; 

PROCEDURE BEPAAL VBEN(FO,A,B,NZ,NX,NY,DIAM,BREKI~, 
- WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,Z,X,Y,PDELTA,VBEN); 

VALUE FO,A,B,NZ,NX,NY,DIAM,BREKI~,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA; 
REAL FO,A,B,DIAM,BREKI~,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA; 
INTEGER NZ,NX,NY; 
ARRAY Z,X,Y(*],PDELTA,VBEN[*,*,*]; 
BEGIN 

REAL Il,I2,ALFA,TETA,INTFIE,PI; INTEGER L,M,N; 



A.32 

Toelichting De berekening van VBEN gebeurt volgens vergelij
king 3.2 

REAL PROCEDURE MAX UIT lDIM RIJ 
Invoer RY; Een-willekeurige r~J getallen 

OG; De ondergrens van RY 
BG; De bovengrens van RY 

Uitvoer INDEXMAXUITRY; Deze variabele geeft aan voor welke 
index het element van RY maximaal is. 

Toelichting Bij aanroep zoekt de procedure het maximum uit 
een willekeurige rij getallen RY. De index van het 
element met de maximale waarde wordt opgeslagen in 
INDEXMAXUITRY. 

REAL PROCEDURE MAX UIT 2DIM RIJ 
Toelichting Als MAX UIT lDIM RIJ, echter nu is de rij twee-

dimensionaal~ -

REAL PROCEDURE MAX UIT 3DIM RIJ 
Toelichting Als de-vorige twee procedures, echter met 

een driedimensionale rij. 



PI:=4*ARCTAN(l); 
ALFA:=PI*DIAM*@-6/LABDA; 
TETA:=ARCTAN((A+B)/(2*F0))*180/PI; 
INT(ALFA,BREKIND,TETA,Il,I2); 
INTFIE:=(Il+I2)/2; 
TETA:=TETA*PI/180; 
FORL(O,NZ) FORM(O,NX) FORN(O,NY) 

VBEN[L,M,N]:= 
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!NUL GEDEELD DOOR KKWAD(Z[L),X[M),Y[N) ,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA)* 
PDELTA[L,M,NÏ*INTFIE*((COS(TETA))**3); 

END BEPAAL_VBEN; 

REAL PROCEDURE MAX UIT lDIM RIJ(RY,OG,BG,INDEXMAXUITRY); 
VALUE OG,BG; ARRAY-RY[*]; INTEGER OG,BG,INDEXMAXUITRY; 
BEGIN 

INTEGER L; REAL MAX,ELEMENT; 
MAX:=RY[OG]; INDEXMAXUITRY:=OG; 
FORL(OG,BG) 
BEGIN 

ELEMENT:=RY[L); 
IF ELEMENT) MAX THEN BEGIN MAX:=ELEMENT;INDEXMAXUITRY:=L END; 

END; 
MAX UIT lDIM RIJ:=MAX; 

END MAX_UIT_lDIM_RIJ; 

REAL PROCEDURE MAX UIT 2DIM RIJ(RY,OGl,BGl,OG2,BG2); 
VALUE OGl,BGl,OG2,BG2;-ARRAY RY[*,*]; INTEGER OGl,BGl,OG2,BG2; 
BEGIN 

INTEGER L,M; REAL MAX,ELEMENT; 
MAX:=RY[OGl,OG2]; 
FORL(OGl,BGl) FORM(OG2,BG2) 
BEGIN 

ELEMENT:=RY[L,M]; 
IF ELEMENT ) MAX THEN MAX:=ELEMENT; 

END; 
MAX UIT 2DIM RIJ:=MAX; 

END MAX_UIT_2DIM_RIJ; 

REAL PROCEDURE MAX UIT 3DIM RIJ(RY,OGl,BGl,OG2,BG2,0G3,BG3); 
VALUE OGl,BGl,OG2,BG2,0G3,BG3; 
INTEGER OGl,BGl,OG2,BG2,0G3,BG3; ARRAY RY[*,*,*]; 
BEGIN 

INTEGER L,M,N; REAL MAX,ELEMENT; 
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PROCEDURE PRINT IN BLOK 
Invoer Z(O,Nz); Een rij getallen met punten z. 

X(O,NX); Een rij getallen met ~unten x. 
F(O,NX;O,NZ1; Een tweedimensionale rij, die een 
functiewaarde toevoegt aan ieder punt x,z. 

Toelichting Bij aanroep wordt de matrix F(x,z} uitgeschreven 
in blokken. Op de horizontale as staat x uitge
schreven. Op de vertikale as z. 
Alle getallen worden gegeven in twee cijfers achter 
de komma. 

PROCEDURE PLOT 
Invoer Z,X,F; Zie PRINT IN BLOK 

VPZ,VPX,VPY; Het-viewpoint (zie Handleiding van 
de procedure surface2T Re-informatie PP 6.5.2} 
STR; Een willekeurige tekst (niet langer dan 60 
karakters) 

Toelichting Deze procedure maakt een driedimensionaal 
plaatje van de functie F(x,z} gezien vanuit een 
bepaald viewpoint. De text STR wordt onder het plaatje 
plaatje gezet. Het kind-attribuut van de plotf(ile) 
geeft aan waar het plaatje naar toe geschreven wordt. 

PROCEDURE BEPAAL TRIGGERNIVEAU 
Invoer MAXVI-;-MAXV2; De maximale opgevangen vermogens van de 

twee optische systemen. 
TMODE; Geeft aan of de triggerniveau's Tl en T2 
absolute waarden zijn of relatieve waarden (in %} 
ten opzichte van MXVI en MAXV2. 
Tl,T2; Als TMODE~l zijn dit twee triggerniveau's. 
(absolute waardenl Als TMODE~J moeten dit twee 
getallen zijn tussen 0 en 1. (relatieve waarden) 



MAX:=RY[OG1,0G2,0G3]; 
FORL(OG1,BG1) FORM(OG2,BG2) FORN(OG3,BG3) 
BEGIN 

ELEMENT:=RY[L,M,N]; 
IF ELEMENT ) MAX THEN MAX: =ELEMENT; 

END; 
MAX UIT 3DIM RIJ:=MAX; 

END MAX_UIT_3DIM_RIJ; 

PROCEDURE PRINT IN BLOK(NZ,NX,Z,X,F,LINE); 
VALUE NZ, NX; INTEGER NZ, NX; 
ARRAY Z,X[*],F[*,*]; FILE LINE; 
BEGIN 

INTEGER L,M,N,NBLOK,OG,BG; 
NBLOK:=NX DIV 11; 
FOR N:=O STEP 1 UNTIL NBLOK DO 
BEGIN 
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OG:=N*11; BG:=IF N=NBLOK THEN NX ELSE 00+10; 
WRITE(LINE,<X10,*E10.2),BG-OG+1,FORM(OG,BG) X[NX-M]); 
FORL(O,NZ) 
WRITE(LINE,<*E10.2),BG-OG+2,Z(L] ,FORM(OG,BG) F[L,NX-M]); 

WRITE(LINE[SKIP 1]); 
END; 

END PRINT_IN_BLOK; 

PROCEDURE PLOT(NZ,NX,Z,X,F,VPZ,VPX,VPF,STR,PLOTF); 
VALUE NZ,NX,VPZ,VPX,VPF; INTEGER NZ,NX; REAL VPZ,VPX,VPF; 
ARRAY Z,X(*],F[*,*]; FILE PLOTF; STRING STR; 
BEGIN 

INTEGER OBJ ; 
NEWOBJECT(OBJ); 
FRANKSURF2(0BJ,3,1,22,20,0,NZ,O,NX,Z,X,F,VPZ,VPX,VPF); 
TEXT(OBJ,0,0.5,22,0.S,O,STR); 
DRAWOBJECT(PLOTF,OBJ,0,0,22,22); 
DISPOSEOBJECT(OBJ); 

END PLOT; 

PROCEDURE BEPAAL TRIGGERNIVEAU(MAXVl,MAXV2,TMODE,Tl,T2,TTl,TT2); 
VALUE MAXV1,MAXV2,T1,T2; 
INTEGER TMODE; REAL MAXV1,MAXV2,Tl,T2,TT1,TT2; 
BEGIN 

IF TMODE=1 
THEN BEGIN TT1: =T 1; TT2: =T2 END 



Uitvoer 

A.36 

TTI,TT2; Absolute triggerniveau's ten opzichte van 
VI en V2. 

PROCEDURE BEPAAL IDIMSIG FOUR OPT 
Invoer Vl,V2T Devërmogens-die de twee optische systemen op

vangen. 
NZ,NX,NY; ·dimensies van VI en V2. 
TTI,TT2; Absolute triggerniveau's. 

Uitvoer EENDIMSIG; een eendimensionale rij, waarin opgeslagen 
staat welk signaal de deeltjeskijker geeft voor een 
deeltje dat door het meetvolume beweegt, parallel aan 
de y-as. 
TOTAAL; Geeft het totaal aantal signalen dat de deel
tjeskijker afgeeft. 

Toelichting Zie ~aragraaf 3.5. Als verzameling deeltjes is hier 
het grondvlak x-z genomen. \~e bekijken dus NXxNZ 
deeltjes die zich op regelmatige afstand van elkaar 
bevinden. Zij bewegen ;:..araHel aan dey-as. In 
EENDIMSIG staat voor al deze deeltjes het maximale 
signaal opgeslagen, dat de deeltjeskijker afgeeft. 

PROCEDURE BEPAAL PROFIEL 
Invoer EENDIMSIG,TOTAAL; Zie Vorige procedure 

NKOLOM; Het aantal kolommen van het histogram, waarin 
het ap~araatprofiel beschreven wordt. 
BFIEHIST; Als BFIEHIST=TRUE, wordt het histogram geplot 
op het previewsysteem. Als BFIEHIST=FALSE wordt het his
togram slechts uitgeschreven op de file LINE. 

Toelichting Zie paragraaf3.5 
In feite wordt in deze procedure slechts de array 
EENDIMSIG in een histogramverdeling uitgezet. Dit werk · 
wordt gedaan door de standaardprocedure ONEWAYFREQUENCY. 

MAXSIG: De maximale waarde van EENDIMSIG, die op de horizontale 
as staat. Deze waarde wordt zo gekozen, dat verwachte 
top van het histogram ongeveer in het midden van het _ 
plaatje lîgt, Bovendien krijgt MAXSIG een beetje nette 
waarde. 

MID: Een array, die de middens aangeeft van de kolommen van 
het histogram (op de horizontale a!) 

NUM: Een array, die de hoogte van iedere kolom aangeeft. 
TOTAALOVER: Omdat MAXSIG in het algemeen iets kleiner is dan het 

maximale signaal, zijn enkele waarden uit EENDIMSIG 
niet in het histogram opgenomen. TOTAALOVER geeft aan 
hoeveel waarden van TOTAAL wel opgenomen zijn. 



ELSE BEGIN TTl:=Tl*MAXVl; TT2:=T2*MAXV2 END; 
END BEPAAL_TRIGGERNIVEAU; 
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PROCEDURE BEPAAL lDIMSIG FOUR OPT(Vl,V2,NZ,NX,NY,TT1,TT2,EENDIMSIG, 
- - - TOTAAL); 

VALUE NZ,NX,NY,TTl,TT2; 
INTEGER NZ,NX,NY,TOTAAL; 
REAL TTl, TT2; 
ARRAY Vl,V2[*,*,*],EENDIMSIG(*]; 
BEGIN 

REAL VlMAX,V2MAX; 
INTEGER ISIG,L,M,N; 
TOTAAL:=ISIG:=O; 
NY:=NY-(NY MOD 2); 
FORL(O,NZ) FORM(O,NX) 
BEGIN 

VlMAX:=Vl[L,M,O.S*NY]; 
V2MAX:=V2[L,M,0.5*NY]; 
IF VlMAX)TTl AND V2MAX)TT2 THEN 

BEGIN ISIG:=ISIG+l; EENDIMSIG[ISIG] :=VlMAX/V2MAX END 
END; 
TOTAAL:=ISIG; 

END BEPAAL_lDIM_SIG_FOUR_OPT; 

PROCEDURE BEPAAL_?ROFIEL(EENDIMSIG,TOTAAL,NKOLOM,LINE,BFIEHIST); 
VALUE TOTAAL,NKOLOM,BFIEHIST; 
INTEGER TOTAAL,NKOLOM; 
BOOLEAN BFIEHIST; ARRAY EENDIMSIG[*]; FILE LINE; 
BEGIN 

INTEGER PMS,IMS,L,TOTAALOVER,IMN,MAXFS,INDEXMAXNUM; 
REAL MEAN ,DUMMY I ,DUMMY2,MINSIG,MAXSIG,MAXNUM; 
ARRAY NUM,MID[l:NKOLOM]; 
BASICSTATISTICS(EENDIMSIG,l,TOTAAL,MEAN,DUMMYI,DUMMY2); 
MAXSIG:=2*MEAN; 
ONE~AYFREQUENCY(EENDIMSIG,l,TOTAAL,O,MAXSIG,NUM,MID,l,NKOLO~); 
MAX UIT !DIM RIJ(NUM, 1 ,NKOLOM,INDEXMAXNUM); 
MAXSIG:-=-2*MID[INDEXMAXNUM]; 
PMS:=ENTIER(LOG(MAXSIG)); IMS:=INTEGER(MAXSIG/(lO**PMS)); 
IF IMS=3 OR IMS=7 OR IMS=9 THEN IMS:=IMS+l; 
MAXSIG:=IMS* ( lO**PMS); 
ONEWAYFREQUENCY(EENDIMSIG,l,TOTAAL,O,MAXSIG,NUM,MID,l,NKOLOM); 
TOTAALOVER:=O; 
FORL(l,NKOLOM) TOTAALOVER:=TOTAALOVER+~1[L]; 
FORL(l ,NKOLOM) 
WRITE(LINE,("SIGNAALHOOGTE:",Ell.2,X5, 

"AANTAL GEMETEN SIGNALEN:",I5),MID[L],NUM[L}); 
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PROCEDURE FOUTMELDING 
Invoer DIAM ..•• BFIEHIST; Zie procedure FUNCTIE 
Toelichting Bij aanroep controleert deze procedure de invoerpara

meters op fouten en geeft waarschuwingen als er veel 
printuitvoer of plotuitvoer wordt verwacht. 



WRITE(LINE[SPACE 1],*/,TOTAAL,TOTAALOVER); 
WRITE(LINE[SKIP 1]); 
IF BFIEHIST THEN 
BEGIN 

FILE PLOTF(KIND=PREVIEWER); 
MAXNUM:=MAX UIT 1DIM RIJ(NUM,1,NKOLOM,IMN); 
IF MAXNUM (-250- -
THEN MAXFS:= 10*((MAXNUM DIV 10 )+1) 
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ELSE MAXFS:=IOO*((MAXNUM DIV 100)+1); 
HISTOGRAMPLOTTING(PLOTF,0,0,30,17.5,NUM,MID,1,NKOLOM,10,MAXFS); 

END; 
END BEPAAL_PROFIEL; 

PROCEDURE FOUTMELDING(DIAM,BREKIND,TMODE,TI,T2,BSIGPR,BSIGPLOT, 
SIGMODE,VLAKMODE,BFIEPR,BFIEHIST,IN,UIT); 

INTEGER TMODE,SIGMODE,VLAKMODE; 
REAL DIAM,BREKIND,T1,T2; 
BOOLEAN BSIGPR,BSIGPLOT,BFIEPR,BFIEHIST; 
FILE IN,UIT; 
BEGIN 

INTEGER ANT; 
IF DIAM ( 0.1 THEN ABORT("DIAM ( 0,1 MICROMETER"); 
IF DIAM) 20 THEN ABORT("DIAM) 20 MICROMETER"); 
IF BREKIND ( 0 THEN ABORT("BREKINGSINDEX ( 0"); 
IF TMODE NEQ I AND (T1)1 OR T2)1) THEN ABORT("TMODE VERKEERD?"); 
IF Tl < 0 THEN ABORT( "Tl < O") ; 
IF T2 < 0 THEN ABORT("T2 < 0"); 
IF NOT(BSIGPR OR BSIGPLOT OR BFIEPR OR BFIEHIST) THEN 

ABORT("ALLE BOOLEANS ZIJN FALSE;HET PROGRAMMA HOEFT NIETS TE DOEN"); 
IF VLAKMODE ( 0 THEN ABORT("VLAKMODE ( O"); 
IF VLAKMODE = 0 THEN VLAKMODE:=1; 
IF VLAKMODE ) 1 THEN 
BEGIN 

IF BSIGPR THEN 
BEGIN 

WRITE(UIT,<"VLAKMODE) 1,ER ZAL VEEL PLOTUITVOER KOMEN!",/, 
"WILT U NOG VERDER GAAN?(1=JA,2=NEE)">); 

READ( IN, I ,ANT); 
IF ANT=l THEN WRITE(UIT,("O.K.">) ELSE ABORT("O.K."); 

END; 
IF BSIGPLOT THEN 
BEGIN 

WRITE(UIT,<"VLAKMODE) 1, ER ZAL VEEL PLOTUIT KOMEN!",/, 
"WILT U NOG VERDER GAAN?(l=JA,2=NEE)")); 

READ(IN, / ,ANT); 
IF ANT=1 THEN WRITE(UIT,<"O.K.")) ELSE ABORT("O.K."); 

END; 
END; 
VLAKMODE:=VLAKMODE- (VLAKMODE MOD 2); 
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PROCEDURE FUNCTIE 
Invoer DIAM; De diameter van het lichtverstrooiende deeltje 

BREKIND; De brekingsindex van het deeltje. 
TMODE; Geeft aan of Tl en T2 absolute waarden zijn, of 
relatieve waarden (zie ook procedure BEPAAL TRIGGERNIVEAU} 
Tl,T2; Als TMODE=l absolute waarden voor het triggerniveau 
van de twee systemen. Anders het relatieve triggerniveau 
ten opzichte van de opgevangen vermogens. (O~Tl,T2~1) 
BSIGPR; (=boolean s~gnaal print) Als BSIGPR=TRUE zullen 
de signalen van de kijker geprint worden. 
BSIGPLOT; (=boolean signaal plot) Als BSIGPLOT=TRUE 
zullen de signalen van de kijker geplot worden. 
SIGMODE; Geeft aan welke signalen precies georint of 
geplot moeten worden. Als SIGMODE•l is dit het opge
vangen vermogen, als SIGMODE=2 is dit het opgevangen 
vermogen van het tweede ·meetsysteem; als SIGMODE=3 
is dit het gedeelde signaal voor iedeE punt x,z. 
In alle andere gevallen worden alle drie de signalen 
~eplot of geprint. 
VLAKMODE; Normaal is men slechts geïnteresseerd in 
het vlak y=O, Als vlakmode11 zullen ook vlakken voor 
y10 bekeken worden, Bij voorbeeld voor vlakmode=S 
worden 5 doorsnedes gemaakt voor verschillende y
waarden. In uitzonderingsgevallen kan dit wel eens 
handig zijn. Het is echter een tijdrovende bezigheid 
voor de computer en levert veel printuitvoer. 
Speciaal als de waist niet in de oorsnrong ligt, kan 
deze mogelijkheid toch nuttig zijn. Vlakmode heeft 
alleen betrekking op het printen of plotten van 
signalen en niet op het aoparaatprofiel, 
BFIEPR; (=boolean functie print) Als BFIEPR=TRUE zal 
het apparaatpr-ofiel volgens de fourier optika 
Berekend worden en geprint worden. 
BFIEHIST; (=ooolean functie histop,ramJ Als BFIEHIST=TRUE 
zal het apparaatprofiel in een histogram uitgezet 
worden. 

Alle pvintuitvoer wordt als Back-up file aangemaakt. Dat betekent 
dat zij ofwel de volgende dag aan de óalie in het rekencentrum te 
-verkrijgen is, ofwel -meteen naar een willekeurige printer te sturen 
is met het commando: 
U $service/óackup on appl:print to printer (nummer van de orinter) 

Alle plotuitvoer wordt op previewer aangemaakt en is- op een 
gt'afische terii_linal te verkrijgen via een commando; 
E $serviceJJ'reviewer on appl (zie RC informatie AG-,20I 



IF BFIEHIST THEN BFIEPR:=TRUE; 
END FOUTMELDING; 
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PROCEDURE FUNCTIE(DIAM,BREKIND,TMODE,Tl,T2,BSIGPR,BSIGPLOT, 
SIGMODE,VLAKMODE,BFIEPR,BFIEHIST,IN,UIT); 

VALUE DIAM,BREKIND,TMODE,Tl,T2,BSIGPR,BSIGPLOT,SIGMODE,VLAKMODE, 
BFIEPR,BFIEHIST; 

REAL DIAM,BREKIND,Tl,T2; 
INTEGER TMODE,SIGMODE,VLAKMODE; 
BOOLEAN BSIGPR,BSIGPLOT,BFIEPR,BFIEHIST; 
FILE IN,UIT; 
BEGIN 

REAL FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,AZM,AXM,AYM,VPAZM,VPAXM,VPAFM, 
WO,DZ,DY,DX,PT,LABDA; 

INTEGER NZ,NX,NY; 
FOUTMELDING(DIAM,BREKIND,TMODE,Tl,T2,BSIGPR,BSIGPLOT,SIGMODE, 

VLAKMODE,BFIEPR,BFIEHIST,IN,UIT); 
GENEREER(FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,AZM,AXM,NZ,NX,VPAZM,VPAXM, 

VPAFM,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,IN,UIT); 
IF VLAKMODE ) NX THEN VLAKMODE:=NX; NY:=NX; 
IF BSIGPR OR BSIGPLOT THEN 
BEGIN 

ARRAY Z[O:NZ] ,X[O:NX],Y[O:VLAKMODE], 
FLAGl,FLAG2,PDELTAl,PDELTA2,VBENl,VBEN2, 
SIG[O:NZ,O:NX,O:VLAKMODE] ,VBEN1XZ,VBEN2XZ,SIGXZ[O:NZ,O:NX]; 

REAL TTl,TT2,MAXVl,MAXV2,MAXSIG; INTEGER L,M,N; 
IF VLAKMODE=O THEN AYM:=O ELSE AYM:=AXM; 
KIES PUNTEN VOOR VBEN(FO,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,NZ,NX,VLAKMODE, 

- - - WO,DZ,DX,DY,LABDA,Z,X,Y); 
BEPAAL PDELTA FOUR OPT 

-(FO,LF:Al,Bl,Fl,Pl,LABDA,NZ,NX,VLAKMODE,Z,X,Y,PDELTAl); 
BEPAAL PDELTA FOUR OPT 

-(FO,LF~A2,BÏ,F2,P2,LABDA,NZ,NX,VLAKMODE,Z,X,Y,PDELTA2); 
BEPAAL VBEN(FO,Al,Bl,NZ,NX,VLAKMODE,DIAM,BREKIND, 

- WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,Z,X,Y,PDELTAl,VBENl); 
BEPAAL VBEN(FO,A2,B2,NZ,NX,VLAKMODE,DIAM,BREKIND, 

- WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,Z,X,Y,PDELTA2,VBEN2); 
MAXVl:=MAX UIT 3DIM RIJ(VBENI,O,NZ,O,NX,O,VLAKMODE); 
MAXV2:=MAX-UIT-3DIM-RIJ(VBEN2,0,NZ,O,NX,O,VLAKMODE); 
BEPAAL TRIGGERNIVEAU(MAXVl,MAXV2,TMODE,Tl,T2,TTl,TT2); 
FORL(O~NZ) FORM(O,NX) FORN(O,VLAKMODE) 

SIG[L,M,N]:=IF VBENl{L,M,N](TTl OR VBEN2[L,M,N]<TT2 
THEN 0 ELSE VBENl[L,M,N)/VBEN2[L,M,N]; 

MAXSIG:=MAX UIT 3DIM RIJ(SIG,O,NZ,O,NX,O,VLAKMODE); 
FORN(O,VLAKMODE) -
BEGIN 

FORL(O,NZ) FORM(O,NX) 
BEGIN 

VBENlXZ[L,M]:=VBENl[L,M,N]; 
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Toelichting Deze procedure maakt verder geen berekeningen, 
maar rijgt slechts de vorige procedures aaneen. 
De invoervariabelen geven voldoende informatie 
over de werking van FUNCTIE. Interne (lokale) 
variabelen kunnen allemaal teruggevonden en 
begrepen worden in de varafgaande procedures. 



VBEN2XZ[L,M]:=VBEN2[L,M,N]; 
SIGXZ(L,M]:=SIG[L,M,N]; 

END; 
IF BSIGPR THEN 
BEGIN 

FILE LINE(KIND=PRINTER); 
IF SIGMODE NEQ 2 OR SIGMODE NEQ 3 THEN 
PRINT_IN_BLOK(NZ,NX,Z,X,VBEN1XZ,LINE); 

IF SICMODE NEQ 1 OR SIGMODE NEQ 3 THEN 
PRINT IN BLOK(NZ,NX,Z,X,VBEN2XZ,LINE); 

IF SIGMODE NEQ 1 OR SIGMODE NEQ 2 THEN 
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PRINT IN BLOK(NZ,NX,Z,X,SIGXZ,LINE); 
WRITE(LINE,*/,FO,LF,A1,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2); 
WRITE(LINE,*/,AZM,AXM,AYM,NZ,NX,N,VPAZM,VPAXM,VPAFM); 
WRITE(LINE,*/,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA); 
WRITE(LINE,*/,DIAM,BREKIND,T1,T2,TT1,TT2); 
WRITE(LINE[SKIP 1]); 
WRITE(UIT,<"Er is print-uitvoer! I!! I!!")); 

END; 
IF BSIGPLOT THEN 
BEGIN 

REAL VPZ,VPX,VPF; 
VPZ:=Z[NZ]*VPAZM; VPX:=X[O]*VPAXM; 
IF SIGMODE NEQ 2 OR SIGMODE NEQ 3 THEN 
BEGIN 

FILE PLOTF(KIND=PREVIEWER); STRING TEXTSTR; 
TEXTSTR:= 
11 Vermogen, opgevangen door meetsysteem 1 
VPF:=MAXVl*VPAFM; 
PLOT(NZ,NX,Z,X,VBENlXZ,VPZ,VPX,VPF,TEXTSTR,PLOTF); 
WRITE(UIT,(11Er is een plotfile aangemaakt! 1111!!1 11

)); 

END; 
IF SIGMODE NEQ 1 OR SIGMODE NEQ 3 THEN 
BEGIN 

FILE PLOTF(KIND=PREVIEWER); STRING TEXTSTR; 
TEXTSTR:= 
11 Vermogen, opgevangen door meetsysteem 2 
VPF:=MAXV2*VPAFM; 
PLOT(NZ,NX,Z,X,VBEN2XZ,VPZ,VPX,VPF,TEXTSTR,PLOTF); 
WRITE(UIT,(11Er is een plotfile aangemaaktllll!!l!">); 

END; 
IF MAXSIG=O THEN ABORT( 11MAXSIG=O, Tl OF T2 TE HOOG? ?11

); 

IF SIGMODE NEQ 1 OR SICMODE NEQ 2 THEN 
BEGIN 

FILE PLOTF(KIND=PREVIEWER); STRING TEXTSTR; 
TEXTSTR:= 
11 Gedeelde signaal na triggering 
VPF:=SIG[NZ/2,NX/2,VLAKMODE/2]*VPAFM; 
PLOT(NZ,NX,Z,X,SIGXZ,VPZ,VPX,VPF,TEXTSTR,PLOTF); 
WRITE(UIT,<11Er is een plotfile aangemaakt!!!!!!!!">); 

END; 
END; 

11. 

' 

11. 

' 

11. 

' 
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De laatste twaalf regels zijn commandoregels voor het library
mechanisme, 

Een programma, waarmme het apparaatprofiel voor waterdruppeltjes van I vm 
berekend wordt, ziet er dan als volgt uit: 

100 BEGIN 
200 FILE IN,UIT(KTl,Tn=REMOTE); 
300 $INCLUDE"FRANK/DECLARATION/LIB" 
400 $iNCLUDE"FRANK/DECLARATION/SURF2" 
500 FUNCTIE(l, 1.33, 2, .3, .3, FALSE, FALSE, 4, 1, FALSE, TRUE, IN, UIT); 
600 END. 
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END; 
END; 
IF BFIEPR THEN 
BEGIN 

FILE PLOTF(KIND=PREVIEWER); 
ARRAY Z[O:NZ],X[O:NX],Y[O:NY],FLAGl,FLAG2,PDELTAl,PDELTA2,VBEN1, 

VBEN2[0:NZ,O:NX,O:NY],EENDIMSIG[l:2*NZ*NX]; 
REAL TTl,TT2,MAXVl,MAXV2; INTEGER L,M,N,MIN,TOTAAL,DUBBEL; 
FILE LINE(KIND=PRINTER); 
AYM:=AXM; NY :=0; 
KIES PUNTEN VOOR VBEN(FO,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2,NZ,NX,NY, 

- - - WO,DZ,DX,DY,LABDA,Z,X,Y); 
BEPAAL_PDELT~FOUR_OPT(FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,LABDA,NZ,NX,NY,Z,X,Y,PDELTAl); 
BEPAAL PDELTA FOUR OPT(FO,LF,A2,B2,F2,P2,LABDA,NZ,NX,NY,Z,X,Y,PDELTA2); 

BEPAAL VBEN(FO,Al,Bl,NZ,NX,NY,DIAM,BREKIND, 
- WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,Z,X,Y,PDELTAl,VBENl); 

BEPAAL VBEN(FO,A2,B2,NZ,NX,NY,DIAM,BREKIND, 
- WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA,Z,X,Y,PDELTA2,VBEN2); 

MAXVl:=MAX UIT 3DIM RIJ(VBENl,O,NZ,O,NX,O,NY); 
MAXV2:=MAX-UIT-3DIM-RIJ(VBEN2,0,NZ,O,NX,O,NY); 
BEPAAL TRIGGERNIVEAU(MAXVl,MAXV2,TMODE,Tl,T2,TTl,TT2); 
BEPAAL-lDIMSIG FOUR OPT(VBENl,VBEN2,NZ,NX,NY,TTl,TT2,EENDIMSIG, 

- - - TOTAAL); 
IF TOTAAL=O THEN ABORT("TOTAAL=O, Tl OF T2 TE HOOG??"); 
BEPAAL PROFIEL(EENDIMSIG,TOTAAL,IOO,LINE,BFIEHIST); 
WRITE(LINE,*/,FO,LF,Al,Bl,Fl,Pl,A2,B2,F2,P2); 
WRITE(LINE,*/,AZM,AXM,AYM,NZ,NX,NY,VPAZM,VPAXM,VPAFM); 
WRITE(LINE,*/,WO,DZ,DX,DY,PT,LABDA); 
WRITE(LINE,*/,DIAM,BREKIND,Tl,T2,TT1,TT2); 
WRITE(LINE[SPACE 1]); 
IF BFIEHIST 
THEN WRITE(UIT,<"Er is print-uitvoer en een plotf aangemaakt">) 
ELSE WRITE(UIT,<"Er is print-uitvoer!!")); 

END; 
END FUNCTIE; 

EXPORT ABORT, ANGFIE, PSIENPSIAFG, CHIENCHIAFG, ANENBN, AMPLFIE, 
INT, GENEREER, KIES_PUNTEN_GEOM_OPT, KIES_PUNTEN_FOUR_OPT, 
DS, CO, BEPAAL PDELTA GEOM OPT, BEPAAL PDELTA FOUR OPT, 
MAX_UIT_lDIM_RIJ, MAX UIT_2DIM_RIJ, MAX_UIT_3DIM_RIJ, 
INUL GEDEELD DOOR KKWAD, BEPAAL VBEN, 
PRINT_IN_BLOK, PLOT, BEPAAL_lDIMSIG_FOUR_OPT, 
BEPAAL PROFIEL, 
FOUTMELDING, BEPAAL_TRIGGERNIVEAU, FUNCTIE; 

MYSELF.OPTION:=*&l[l2:1]; 
FREEZE(TEMPORARY); 
END. 


