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Samenvatting.

Signaalbewerking met gebruikmaking van de interactie tussen acoustische

en optische golven wordt reeds veelvuldig toegepast, o.a. voor het ver

krJjgen van correlatie-functies en voor het moduleren van lichtdraaggol

ven blj communicatie over lange afstand.

Bij ons onderzoek is getracht dit principe toe te passen om een elektrisch

filter te verkrijgen. Het elektrisch ingangssignaal wordt door een piezo

elektrische cel omgezet in een lopende transversale acoustische golf in

glas. Deze golf moduleert een loodrecht invallende monochromatische co

herente lichtbundel. Dit modulatieproces is nader uitgewerkt en via een

iteratieproces is voor kleine waarden van de acoustische uitwijking een

uitdrukking verkregen voor de veldcomponenten van de lichtgolf na het

glas.

Voor lage frequenties van het ingangssignaal treedt vlak na het glas aI

leen fasemodulatie op (Raman-Nath gebied), voor hogere frequenties ook

amplitudemodulatie".

Bij gebruik van circulair ~epolariseerd invall~nd licht hangt de intensi

teit van het licftt na het glas en na een analysator lineair samen met

het ingangssignaal, althans in het Raman-Nath gebied. Zetten we tussen

de analysator en het glas een doorlaatfilter met plaatsafhankelijke eigen

schappen en meten we de intensiteit over het gehele belichte oppervlak

van het glas, dan is het elektrische uitgangssignaal van de gebruikte

fotovermenigvuldiger evenredig met de convolutie van het ingangssignaal

en een functie h(t). Deze laatste functie kan opgevat worden als de im

pulsresponsie van ons lineair overdrachtssysteem en wordt aIleen bepaald

door de eigenschappen van het door~aatfilter.

De functie h(t) heeft slechts in een eindig gebied e€n van nul verschil

lende waarde. We hebben dus een systeem met een eindige geheugenwerking.

De Laplace-getransformeerde van h(t) bestaat en is overal holomorf.

Nemen we als doorlaatfilter een tralie dan heeft de corresponderende

frequentie-overdrachtsfunctie een sinc.vormig verloop, de breedte van

de hoofdpuls is bij een vaste geheugenlengte onafhankelijk van de fre

quentie.

Dit laatste is door een aantal metingen bevestigd. Helaas bleek het ten

gevolge van de grote vermogensdemping (50 dB) niet mogelljk metingen te

doen aan andere dan sinusvormige signalen. Enkele wegen zijn aangegeven

om deze demping te verminderen.
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Inleiding

In bet algemeen wordt de waarde van bet uitgangssignaal van een over

draehtssysteem op een zeker moment bepaald door de waarden van bet

ingangssignaal op datzelfde moment en op aIle daar v66rliggende momen

ten, ieder vermenigvuldigd met een bepaalde gewiehtsfaetor. Dit houdt

in dat er een geheugenwerking optreedt. B~ een lineair t~donafhanke

lijk systeem komt deze geheugenwerking tot uiting in de impulsresponsie.

~et verloop van deze impulsresponsie bepaalt de aard van de geheugen

werking.

De bedoeling is nu om een overdrachtssysteem te ontwerpen met een ein

dige geheugenwerking. Ret uitgangssignaal hangt dan aIleen af van de

waarden van het ingangssignaal in een eindig t~dsinterval.

We kunnen zo'n systeem verkr~gen door gebruik te maken van de inter

aetie tussen aeoustisehe en optisehe golven, vandaar de naam acousto

optisen filter.

Ret elektriseh ingangssignaal wordt via ten piezo-elektriscbe cel om

gezet in een lopende aeoustische golf in glas. Ret signasl staat a.h.w.

afgebeeld in het glas. Een uitgangssignaal wordt nu verkregen door

het glas te belichten en de nu gemoduleerde lichtgolf te detekteren.

Het uitgangssignaal op een bepaald moment hangt af van aIle waarden

die de uitwljking van de acoustische golf aanneemt in het belichte deel

van het glas.

In het tijddorpein gedacht betekent dit dat hEt uitgangssignaal van de

detektor, aangenomen dat deze geen geheugenwerking heeft, afhangt van

het ingangssignaal gedurende een t~dsintErval gelijk aan de looptijd

van de acoustische golf in het belichte deel van het glas.

We hebben zo een eindige geheugEnwerking verkregen. Bovendien kan elke

waarde van het in bet glas "opgeslagen" ingangssignaal met een bepaal

de gewichtsfaetor vermenigvuldigd worden. Beschouwen we het uitgangs

signaal als de convolutie van het ingangssignaal en een impulsrespon

sie, wat bij een lineair tljdonafhankelljk systeem toegestaan is, dan

blijkt dat deze impulsresponsie op zeer eenvoudige w~ze samenhangt met

de genoemde gewichtsfactoren. Een eventuele synthese wordt dan al zeer

gemakkelijk.

In bet frequentie-domein verkrljgen WE zo een filterwerking. Tengevolge

van het eindige geheugen zal de frequentiekarakteristiek niet elk wil

lekeurig verloop ~unnen hebben.

Bet verslag is opgebouwd uit twe€ delen nl. een theoretische afleidinS

van de verkregen impulsresponsie en eEn praktisch gede€lte waar de

metingen aan een gebouwd systeem beschrEven zljn.

De metingen hEbben slechts betrekking op 6€n gedeelte van de behandelde
theorie, die onderverdeeld is in e€n drietal hoofdstukken.



- 3 -

In het eerste boofdstuk wordt het vErband beschreven tussen het aan

gelegde elektrisch signaal en de resulterende variaties in dE brekings

index van het glas, waarna in het tweede hoofdstuk de veroorzaakte

modulatie van de lichtgolf bepaald wordt.

In het laatste hoofdstuk van het eerste deel wordt een methode afge

leid om het gewenste systeem te verkr~gen. Ook worden een aantal eigen

schappen van de b~behorende impulsresponsie afgeleid.
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1 Acoustische golv€n in glas.

1.1 Acottstische golfvergelljking.

Ret elektrisch ingangssignaal v.(t) wordt door middel van een plezo-
1

elektrische cel (transducer) omgezet in een acoustisch signaal vT(t).

Dit signaal veroorzaakt een lopende acoustische golf die na het glas

doorlopen te hebben volledig geabsorbeerd wordt.

Een lopende acoustische golf met hoekfrEqu.entie.n. en golfgetal K, 10

pend in de positieve x-richting, veroorzaakt in de stof waarin zlj loopt

z elastische deformaties, althans blj kleine uit

wljkingen wat hier steeds verondersteld wordt.

De plaatselljke uitwljkingen kunnen we beschrlj-

./----y yen met ... ...
u = A cos(At - Kx)..

De vector A geeft de amplitude en richting

van de uitwljking aan.

Aangenomen is dat het golffront onEindig uitgestrekt is in de y- en

z-richting.

Wanneer de afmetingen van de transducer in deze richtingen veel groter

zljn dan de golflengte van de acoustische golf in glas is deze aanname

geoorloofd.

Deze beschrijving moet een oplossing zljn van de golfdifferentiaalver

gelljking voor golven in elastische isotrope stoffen./16/'
2_

a \A (L-S) V(V.u) + S" ~u
f' &la =

waarin p de dichtheid en L en G de longitudinale en glljdingsmodulus

voorstellen.

, Blj stoffen met een kristalstruktuur moet uiteraard in plaats van met

L en G met de componenten cijkl van de elasticiteitstensor gewerkt

j worden./l,2I

Substitueren we de uitdrukking voor dE·uitwljking in de golfvergelljking,

dan ontstaat de zgn. dispersievergelljking.

Voor dit geval luidt deze, uitgeschreven in componenten;

n2 A _ L K2Af x - x
n 2A _ G K2 A

p~" y - Y
2r J1 Az =G K2Az

: De tussen schuine strepen vermelde nwnmers correspondsren mEt

de nummers in de aan het eind van dit verslag opgenomen litteratuur
lljst.
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De oploBsingen hiervan zijn

A =A =: 0
y Z

B

nit is een zuiver longitudinale golf. De uitwijking is overal in

de richting van de voortplanting.

Voor het golfgetal K geldt : K:nip/L' • De voortplantingssnelheid

V is hier V:D./K=IL'7f.
Er is geen dispersiE, dus wanneer het signaal vT(t) opgebouwd

is uit verschillende frequenties zal dit signaal onvervormd het

glas doorlopen.

Ax=0; Ay en/of Az~ 0 •

Dit is een zuiver transversale golf. De uitwijking is overal Iood

recht op de vocrtplantingsrichting.

Voor het golfgetal K geldt : K=!l'fIG' . Voor de voortpla.ntingssnel

heid V vinden we V=VGlf' • Ook hier geen dispersie.

Daar de modulus G voor de meeste stoffen een factor vier maal zo klein

is als L zal de voortplantingssnelheid van transversale golven onge

VEer een factor twee maal zo klein zijn als die van longitudinale gol

ven. De in de inleiding genoemde geheugenlengte zal dus groter' zijn.

Elke transversale golf lopend in de x-richting kan ontbonden worden

in twee golven met uitwijkingen die loodrecht op elkaar staan.

nl. Ie Ax= Az=. 0

A =A = 0,x y

Conclusie Er zijn drie mogelijke basisgolven in de positieve x-rich

ting; een longitudinale golf en twee transversale golven.

1.2 : Fotoelasticitelt.

Ter beschrijving van de deformaties die optreden wanneer door het glas

een acoustische golf loopt wordt gebruik gemaakt van de deformatieten

sor eij (i,j uit x,y of z).

De componenten e' , e' , en e stellen relatieve rekken voor in dexx yy zz
drie hoofdrichtingen volgens e' =(3uj3x, e' :=auy/?J Y en e' = au /az.xx yy zz z
De andere componenten (i ~ j) stellen afschuivingen voor.

Bij het hier gebruikte orthogonale coordinatensysteem kan bijv. e xy

worden.als voIgt geinterpreteerd
y

A~a. _ -~ ~'
c, , ....

/0{ '\, 1 cl ,/~/ .., ....neL,
"Q&, " ~ \
'" "...J'" ' ,. II

fIiIo'~ " ,''','d.,
'.).~
,', ,,( "-

,~' '"
1'''> "

"",'~ ...'
I' ~

,; "_.p;- ...;L. X

Een kubusvormig blokje materiaal wordt

vervormd tot €eo scheef blokje met

doorsnede OAB'C' met het x-y-vlak.

o A



/
J2.'? ,

l
II

" (
,«

.~

I (' , ':!

(

( '1.;.- J/

T', ,~".c.,

/'

a ' 1
)
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ge1dt 4 dl =Ad2 en

I-tg"/2
tg(1I'/4-f/2)=---

1+tgf/2

= d2 =1-4d/d = .::.:
dl 1+4d/d l+e

waarin e de relatieve rek resp. eontractie van de diagonalen voorstelt.

cBIijkbaar geIdt: e =tgf/2 ~ 1/2 e' •xy
Deze deformatie kan dus ook worden verkregen door cen rek e in de

(l,I,O)-riehting en een eontraetie e in de (-l,l,O)-riehting.

Eigenlljk moet hier nog een kleine rotatie over een hoek 1/2aretg e'xy
aan toegevoegd worden.

De deformatietensor kunnen we splitscn in een rektensor e en een rotatie

tensor w volgens ei j =eij ... wij • /5/
met bljv. i = x en j =y wordt di t :

e =1/2 (au /ay + ~u /C) x)xy x y
W Co 1/2 (au If) - ou /ax)

xy x y y
Daar de rotatietensor blj isotrope stoffen geen invloed heeft op het

optiseh gedrag wordt verder aIleen met de rektensor gewerkt.

Ten gevolge van de optredende rekken zullen versehillende parameters

van de stof een ver-andering ondergaan.

Een voorbeeld is de spanningstoestand. De samenhang tussen rek en span

ning voIgt uit de elastieiteitswet van Hooke.

in lineaire benad~ringde x-richting geldt
2An = -n qex xx

41 n ::An =_n2pe
y z xx

De parameter waar hier vooral de interesse naar uitgaat is dE br€ldngs

index n .Dit is eehter geen tensor zodat het verband hier niet zo eEn

voudig is als blj de wet van Hooke.

Besehouwen we eerst het eEnvoudige geval van isotrope stoffen. We kun

nen gebruik maken van de elasto-optisehe eoefficienten p en q van

Neumann. /3/
Blj een rek e inxx

Onder n wordt verstaan de brekingsindex voor een vl~~e elektromag-x
netisehe golf Iopend in cen richting loodreeht op de x-as en lineair

gepolariseerd inde x-richting; n is de brekingsindex in de rusttoestand.

Bedenken we dat L\ l/'r= A 1/n2 :::: -2/n3.tmx dan ziEn we dat 2q/n het

lineaire verband aangeeft tussen de rek en de variatie van de reciproke

dielektrische constante.

Uitbovenstaande vergelijkingen blljkt dat de stof dubbel-brekend wordt.

Het verschljnsel is in 1816 door David Brewster ontdekt en wordt meestal

aangeduid aJ.s foto-elasticiteit of piezo-optisch effect.

De grootheden p en q zijn w.mensieloos en van de orde 10-1.

Voor de optredende deformaties z~n de brekingsindexvariaties nu

,.
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e =:> /l n = _n2qexx x . xx

IJ n :An = _n2 pe
y z xx

e en eyy zz analoog

e ==>xy Splitsen in diagonale rekken e(1,1,0)cexy!2;

e(_1,1,of-exy/2 •

d n(l 1 0)= -1/2 n
2

(q_p)e, , 2 xy
~ n(-l,l,O)= +1/2 n (q-p)exy

6 n = °z e en eyz zx analoog

Hebben we te maken met een vlakke elektromagnetische golf lop end in

de y-richting dan kan de invloed van deze kunstmatige dubbelbreking

bepaald worden door de golf te splitsen in twee gepolaris€€rdE golven

met de elektrische veldvEctoren in de (1,0,0)- resp. de (O,O,l)-rich

ting wanneer we te maken hebben met zuivere rekken in de x- of z

richting.

Hebben we te maken met zuivere afschuivingen (scharingen) dan kan ge

splitst worden in golven mEt de veldvectoren in de (1,0,1)- resp. de

(-1,6,1)-richting.

<7Bjj optreden van zowel rekken als scharingen kan superpositie wordEn

.. toegepast.

Wanneer we glaa gebruiken met een kristalstruktuur kan bovenstaande

methode niet meer worden toegepast.

Er zjjn nu meerdere co~fficienten die het pi~zo-optisch gedrag bepalen

/4/ .In een isotroop medium worden de dielektrische eigenschappen bjj... ~.... .....
• D-'" E = £. ~ E , waarin D de• -... l' 0

de !elektrische veldsterktevector,

de permittiviteit in vacuum voor-

optische frequenties beschreven door
--dielektrische verplaatsingsvector, E

£ de relatieve permittiviteit en &
l' 0

stellen.

Uit de wetten van Maxwell voIgt dat indien de relatieve permEabiliteit

PI' op I gesteld kan worden (zoals bier steeds het geval is ) de voort

plantingssnelheid v van een vlakke elektromagnetische golf gegeven

wordt door v =c/~ , waarin c de voortplantingssnelheid in vacuum
l'

is. De verhouding c/v wordt de brekingsindex geno€md. -- ...Voor een homogeen anisotroop medium moet de beschrjjving D=CE gewij-

zigd worden in :

D. en Ej zjju de compouenten (resp. covariant en contravariant /5/ )
1

van de verplaatsings en veldsterktevectoren, terwjj1 de factoren~ij

de covariante component en van de permittiviteitstensor zjjn.
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Uit de elektromagnetisehe besehrljvingswetten van Maxwell is nu af te

leiden ( 141 blz.305) dat zieh in een bepaalde riehting twee golven

met versehillende voortplantingssnelheden kunnen voortplanten.

De twee golven zljn gepolariseerd met de verplaatsingsveetoren loodreeht

op elkaar. De richting van de verplaatsingsvectoren blljft ongewljzigd

voor de twee modi en hangt af van de ori~atie van de optisehe assen

in het glas.

De brekingsindex ni voor elk van deze golven wordt gedefinieerd door

de verhouding e/v .•l.
We kunnen deze brekingsindex bepalen uit de zgn. brekingsindex-ellipsoide

(ook weI indieatrix genoemd).

Indien x,y en z de prineipiele assen van de permittiviteitstensor zijn

(3 hoof4riehtingen ) is de indicatrix gedefinieerd door

222
.2L+L+~=l

z n2 n2 n2
x y z

De indicatrix heeft de volgende

eigensehap:

In een willekeurige richting PO

kunnen 2 gepolariseerde golven

lopen met de verplaatsingsveetoren

evenwljdig aan OA resp. OB.

OA en OB zijn de hoofdassen van de ellips die ontstaat uit eEn doorsnij

ding van dE ellipsoide en het vlak door 0 loodreeht op OPe

aIle andere golven lopend in de richting PO kunnen samengesteld gedacht

worden uit deze twee golven.

De vergelijking van de ellipsoide kan ook in de volgende kwadratisehe

vorm gesehreven worden

tla ..:>'S p ..klekl
l.Jk'T l.J

De aij-factoren zijn de covariantE componenten van de relatieve imper

mittiviteitstensor.

Bovengenoemde vergeljjking is tevens de kwadrati.sehe vorm behorend bjj

de impermittiviteitstensor.

De indieatrix en de kwadratisehe vorm zijn identieke representaties.

Evenals bjj de wet van Hooke een eenvoudig lineair verband verondersteld

werd tussen spanning en rek kan nu een lineair verband worden veronder

steld tussen rek en de veranderingen in de relstieve impermittiviteit.
nl:
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De factoren ekl zljn de contravariante component en van de deformatie

tensor, terwijl Aai . de verandering van aij t.g.v. de deformatie voor-
J

stelt.

De 81 componenten Pijkl zijn de elasto-optische component en.

Bovenstaande thEorie voor de fotoelasticiteit in kristallen is afkom

stig van F.Pockels /61 •
De p-factoren zijn dimensieloos en van de orde 10-1 •

Daar de componenten a .. van de orde 1 zijn, zijn de variaties 6a.. di"'ekt
lJ lJ

een maat voar de variaties van de indexeIIipsoide.

Daar geldt a .. = a .. zullen er betrekkingen bestaan tussen de p-com
lJ Jl

ponenten. Indien symmetrieassen en 1 of vIakken aanwezig zijn reduceert

het aantal ollafhankelijke p-componenten. ',' ;J i i

dk."...>"~, ':~""'" ~_,~,~~~,/

Bij een isotrope sto! reduc€ert zo het aant~efllcienten tot twee

nl: Pxxxx en Pxxyy •
Het verband met de Neumann constanten is

p - 2q/n, en p = 2p/nxxxx- xxyy (zie ook bIz. 6 onderaan)

Opmerking : Meestal komt men de laatstgenoemdE p-componenten

tegen met de indexatie Pll resp. P12. Dit hangt

samennmet een andEre methode van indexering waar

hier verder niet op wordt ingegaan.

Passen we het bovenstaande toe op vlakke elektromagnetische golven

lopend in de y-richting dan zien we dat aIleen de doorsnede van het

x-z vlak en de index-ellipsoide van belang is.

Deze indexellips zal bij deformatie vervormd worden en het probleem

is nu om te bepalen hoe de hoofdassen komen te liggen en hoe zij varie

rell in grootte en in richting.

De index ellips in het x-z vlak wordt voorgesteld door

a x2 + 2a xz + a z2 = 1xx xz zz

De hoofdassen vallen nu dus niet meer samen met de coordinaatassen.

Willen we nu grootte en richting van de hoofd en zij-as bepalen dan

herschrijven we de vorrn op andere coordinaatassen zodanig dat de kwa

dratische vorm reduceert tot :
A. x,2 + A z ,2= 1

1 . 2 '

Uit de theorie van de kwadr~tische vormen is bekend dat we dit verkrij-

gen door over te gaan op een basis van eigenvectoren van een symmetr'ische

afbeelding .If •
De bij de afbeelding behorende matrix is

A en ~ zijn de bijbehorende eigenwaarden.
1 2
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Eenvoudig voIgt nu :
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a +a Vc 2Al ,2 = xx zz f2.! (a fa 1- 4(a a -a )
2 xx zz xx zz xz

De assen maken de

Er geldt:

hoeken ~ en Cf? + 1l"/2 met de positieve x-as.

2a
tg 2~= xz

a - axx zz

De brekingsindex in de vl-richting is l/~ en in de v2-richting 1/{~2

Blj gegeven rekken kunnen we via de Pockels-coefficienten de hoek

en de eigenwaarden Al en ~2 bepalen.

Vooral blj kristalstrukturen met cen lage graad van symmetrie (triklien,

monoklien ) kost een en ander vrlj veel werk, ook al omdat het bepalen

van de deformaties veel moeilljker wordt.

Voor kubische kristallen (3 onafhankeljjke elasto-optische coefficien-

ten nl.:p ,p ,p of Pll,P12 en P
44

) is een en ander uitge-xxxx xxyy yzyz
voerd in het genoemde artikel van Mueller /2/: Dezelfde auteur heeft

ook als een der eersten een microscopische ver-klaring voor het piezo

optisch effect gegeven /7/.
Voor kubische kristallen reduceren de foto-elastische vergeljjkingen

voor licht dat invalt in de y-richting tot /2/

lJ. axx = Pllexx + P12(eyy+ezz)
~' .

~azz ;Pll€zz + P12(eXX+€yy)

Aa _ P e
'" xz - 44 xz

De vergelljkingen voor isotrope stoffen verkrjjgen we uit die voor ku

bische kristallen door te stellen P
44

= 1/2 (Pll-P12). Dit is de zgn.

Cauchy-relatie /1/.

BGvenstaande vergeljjkingen voor isotrope stoffen zjjn ook af te leiden

uit de t~orie van Neumann door superpositie toe te passen.Bovendien

zien we dan de overeenkomst tussen de eenvoudige theorie van Neumann

en de meer uitgebreide theorie van Pockels.

~: Een eenzljdige rek e
xx

zal aIleen een verandering van aXx,ayyen

a
zz

tengevolge hebben. De indexbol wordt vervormd tot een index-
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en voor ezz

x- y-en z-assen.

Analoog voor eyy

ellipsoide, maar de hoofdassen bl~ven langs de

De factoren axy, a en a zullen nul bl~ven.yz zx
Er geldt : aa

xx
tHin; =- 21:m,/n3 = 2qex,/n

!:J.a = ~a == 2pe In.yy zz xx

; I "%.

"'--'--."'..;"- h T/i ,S'Tf.;.-- ..
"..,

als hieronder is aan
X

1"'--: ".::'.<- t =0, 't ,T..-
• '-; \ 2-':. \>z.

gegeven.

De indexcirkel in het x-z-vlak verandert
X

B: Een scharing e betnvlcedt behalve de grootte ook de orientatie
xz

van de assen. B~ zuivere scharing,vervormt de indexcirkel in
o 0het x-z-vlak tot een ellips met hoofdassen onder 45 en 135

met de x-as. Izie bIz. 71
De verandering van de brekingsindex in die richtingen bedraagt:

~nCl,O,l)= -n
2

Cq-p)exz/2

~nC-l,O,l)= n
2

Cq-p)exz/2 •

De hiermee corresponderende variaties van de a-componenten vol-

oonder 45 en

de index-ellips :

2a xz + a z2 = 1xz zz
een e1lips met assen

gen uit de vergelijking voor

2a x +xx
Dit is nu de vergelijking van

1350 met de positieve x-as.

Voor de verandering van de brekingsindex in de (I,O,I)-richting

vinden we zo :

anCl,O,l)= l~a-+-2-~--+-a--'i - n= nfJl 2 2
1
(A I\~ )/-'2 - 1]

V xx xz zz . +n axz+n uaxx+~zz

waarin a = 1/n2 +
xx 2

a = lin +zz

~axx
!:J.azz en a = aa •xz xz

Voor kleine deformaties is de wortelvorm te benaderen door :

1 - n2axz/2 - n2Chaxx+aazz)/4

We vinden zo : an Cl ,O,l)= -n3CAaxx~~zz)/4 - n3a xz/2

Verge1~king met de eerder gevonden waarden levert

~ of' aa =0xx zz Aa = Cq-p)e Inxz xz
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,/I=JT.I"':---··
~& 01 ~r. ~_....

--i'--"""if-~f-- Z

is iT, ST.--·.. ~.

,/
,/

-----..,t---+-t---z

Uit symmetrie-overwegingen voIgt direkt· l!Ja =6a = 0• xx zz
De indexcirkel in het x-z-vlak wordt dus als voIgt vervormd

X X

In totaal' vinden we zo - 2qexx/n +

- 2qe In +zz

(q-p)exz/n

2p(e +yy

2p(e +xx

e )/nzz

e )/nyy

•

Bedenken we dat Pll = 2q/n en P12= 2p/n dan zien we hier dezelfde

uitdrukking als eerder werd gevonden uit de foto-elastische vergellj

kingen.

We zijn nu zover dat we

in het x-z-vlak kunnen

Voor de hoek die de

blj een willekeurige rektoestand de index-ellips

bepalen, althans blj isotrope stoffen.

hoofdas vande index-ellipsmet de positicve x-as

maakt vinden we zo
2a

tg 2%.= xz
:c a -a

:xx zz
= @exz

e -exx zz

In het algemeen zullen de rekken tijd- .afhawtelijke functies zijn, zodat

ook de orientatie van de assen van de ellipsoide tijdafhankelijk zal

zjjn. Lineair gepolariseerd invallend licht zal dus gedEpolatiseerd

worden ten gevolge van deze kunstmatige dubbelbreking.

Voor de in de eerste paragraaf afgeleide basisgolven krijgen we nu

LongitUdinale Transversale
golf golf

e KAxsin(fit-Kx) 0xx
e

6 0xz,

exy 0 KA sin(nt-Kx)y

tI> 0

Anx -n2qKA sin(nt-Kx)x

An -n2pKA sin(nt-Kx)
z x

l!Jn( 1,0,1)

lm(_l,O,l)
I

Transversale
golf

o

KA sin(.nt-Kx)z

-n2K(q-p)A sin,(!lt-Kx)/2
z

2 '+n K(q-p)A sin(nt-Kx)/2z
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We zien dat de transversale golf met uitwUking in de y-richting licht

dat invalt in de y-richting niet betnvloedt, hetgeen ook te verwach

ten was.

Verder bl~kt de ,hoek ~ voor aIle golven t~donafhankelUk te zljn.

Wanneer de longitudinale en de transversale golven gelijktUdig aanwezig

zljn zal dit door de verschillende voortplantingssnelheden niet maar

het geval zljn.

1.3 : Acousto-optische kwaliteitsfactor.

Tot nu toe hebben we aIleen het verband tussen het ingangssignaal en

de veroorzaakte veranderingen in het optisch gedrag van het glas be

keken.

Van belang is echter voornamelijk de veroorzaakte modulatie van het

invallende licht. Deze zal afhangen van het gebruikte soort glas, van

de grootte van het ingangssignaal en ook van de polarisatievorm van

het invallende licht. Verder is de methode van detectie van groot belang.

Wanneer b~v. een in fase gemoduleerde lichtbundel gedetecteerd wordt

door de intensiteit ervan te meten dan zal aIle modulatie-informatie

verIoren gaan.

Het is dan ook onmogelljk zonder maer een kwaliteitsfactor te defini

eren op grond waarvan verschillende glassoorten vergeleken kunnen wor

den op hun geschiktheid voor acousto-optische doeleinden.

Zoals in het vervolg van dit verslag afgeleid zal worden is hier vocr

namel~k van belang de grootte van de fasemodulatie die ontstaat wanneer

de invallende lichtgolf het glas doorloopt.

In hoofdstuk 2 zal worden afgeleid binnen welke grenzen deze fasemo

dulatie ontstaat.

Blj een brekingsindexvariatie t. n zal de uitgaande lichtgolf een fase

hoek 21r(2d).1n/i\. verschillen met het geval waarbij An =0 •

Aangenomen is hier dat het licht langs een van de optische assen is

gepolariseerd.De afstand waarover de interactie tussen de lichtgolf

en de acoustische golf plaatsvindt is 2d, terwijl A de golflengte

van het licht in vacuUm. De twee golven kruisen elkaar loodrecht.

Voor de transversale golf met uitwijking in de z-richting reduceert

de bewegingsvergel~king/zie blz.4/ tot

I

G~u.&

oxot

Dit is te schrijven als een behoudswet volgens :
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Het linkerlid stelt de afgeleide naar de tljd van de energiedichtheid

in het glas voor 1 terwljl het rechterlid de afgeleide naar de plaats

van het energietransport per tljdsEenheid door een eenheidsdoorsnede

voorstelt.

Het acoustisch vermogen is dus gelijk aan

P _ G G)u lat .au lox 0 waarin 0 het oppervlak vanac z z
het acoustisch golffront

voorstelt. O=2dH

H is de hoogte van de acous

tische bundel.

Met u =A cos(nt-Kx) krljgen we voor het gemiddelde acoustische verz z
mogen :

Voor de Az krij gen we zo

is hier op te vatten als cen kwaliteits factor.

De amplitude

_ 21t(2d)
A

De grootheid

van de fasedraaiing is gelljk aan

1 n2 jiPac~: /f-;:----d--l-l --)-2---"
~ n' (q_l"\__ .• -P

- K(q-p) =-1f -r - - ~--
2 O.fl2fV

t
A H pVf ac

&g_p)2_

fVf

of

Blj de keuze van het te gebruiken glas moeten we er naar streven deze

factor zo groot mogel.ijk te krljgen.

Voor de longitudinale golf vinden we op een analoge manier voordeze

factor :

Blj een stof waarvan een van de twee Neumann-coefficienten veel groter

1s dan de andere (bljv. p»q) zal gelden p-q~p

Indien VI ~ 2V t zien we dat de kwaliteitsfactor voor longitudinale

golven twee maal zo klEin is als voor transversale golvcn.

Een veel groter voordeel van transversale golven is echter dat door

de kleinere voortplantingssnelheid de voor ons doel zo belangrUke ge

heugenlengte groter wordt. Bovendien gedragEn transversale golven zich

blj breking en reflectie "netter" dan longitu.dinale golven. III
Behalve deze afgeleide kwaliteitsfactor zijn er nog meer te defini~r€n.

Deze staan o.a. vermeld in het genoemde artikel van D.A.Pinnow/8/,

waarin ook een uitgebreide literatuurlljst is opgenomen.
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2 Diffractie.

2.1 : Inleiding.

Wanneer een vlakke lichtgolf door een stof loopt waarvan de eigenschap

pen plaatsafhankelljk zljn zal in het algemeen diffractie optreden.

Zo ook wanneer deze plaatsafhanke1ljkheid veroorzaakt wordt door een

lopende acoustische golf.

Over deze wljze van diffractie zijn a1 vele artikelen verschenen. Een

zeer uitgebreide verhandeling verscheen van de hand Van E.H.Wagner/10/,

die het probleem behandelt vanuit de Maxwell-vergelijkingen en ook re

kening houdt met de randvoorwaarden en niet-loodrechte inval van het

licht. De golfvergelijkingen reduceren bij een monochromatische acous

tische golf tot Mathieu differentiaalvergelijkingen.

Om een overzicht te krijgen van het interactieproces is deze berekening

echter te uitgebreid, terwij1 de uitkomsten moeilljk analytisch te ver

werken zjjn.

Vrljwel hetzelfde geldt voor de artikelen van Ruey-Shi Chu en Theodor

Tamir /11,12/. Zeer uitgebreid is ook het artikel van A.B.Bhatia en

W.J .Noble /13/ ,w,aarin aIleen de interactie met longitudinale golven

in een vloeistof bestudeerd wordt.Dit artikel is overgenomen in het

boek van M.Born en E.Wolf /14/.

Dezelfde afleiding, maar met transversale golven in dubbe1brekende

stoffen is te vinden in een artike1 van Lawrence L. Hope /14a/.

Als laatste noemen we nog de afleiding van W.R.Klei~,B.D.Cook en W.

G.Mayer. Deze afleiding sluit zaer goed aan blj een praktische opstel1ing.

In dit laatste artikel worden een drietal parameters ingevoerd die

het systeem volledig beschrjjven. Verschillende opstellingen met dezelf

de parameterwaarden gedragen zich identiek. /15,15A/

A11e bovenstaande artikelen beschrijven a11een systemen met sinusvormige

ingangssigna1en en bepa1en veela1 a11een de intensiteit van het 1icht

na de modulator. Wt zijn echter ook gernteresseerd in het ver100p van de

ve1dsterkte wanneer niet-sinusvormige signalen aange1egd worden.

Daarom is getracht de modu1atie van de lichtgo1f op een and~re wijze af

te 1eiden.

We gaan tnt van de op de volgende bladzljde geschetste opstelling.

Het acoustische signaa1 vT(t-x!V) loopt in de positieve x-richting

en wordt in A volledig geabsorbeerd. Levlakke monochromatische licht

golf valt 100drecht in. De interactielengte is 2d • Aangenomen wordt

dat de afmetingen in de z-richting oneindig uitgestrekt zijn. Er is

dus geen z-afhankelljkheid .. De uitwjjki.ng is in de z-richting.
Als glas gebruiken we amorf glas. Dit is €€n isotrope stot en er is
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geen natuur1ljke dubbe1breking.

Ten gevolgc van de transversale acoustische

golf za1 de indexcirkel in het x-z-vlak

vervormd worden tot een index-el1ips met

assen onder 450 en 1350 met de positieve

v (t)
T

I
I
I
I

--+-

L

De brekingsindex is aIleen gedefinieerd

voor licht dat lineair is gepolariseerd

langs een van de assen van de ellips.

Voor dit licht kan gesteld worden dat de

brekingsindex, dus ook de permittiviteit,

zich gedraagt als een scalarfunctie.

We lossen het probleem nu op voor licht dat gepolariseerd is langs

de (1,0,1)-as. Voor licht gepolariseerd langs de (-l,O,l)-as vinden

y ------

we een ana10ge op1ossing.

We hebben onze opste1ling nu vo1doende gemodelleerd voor een verdere

mathematische bewerking.

Er is echter cen verwaar10zing gemaakt wat betreft de loodrechte inva1.

nit ge1dt a1lee~ voor 1icht dat de acoustische bundel binnenkomt;zodra

het verstrooid wordt valt het niet meer loodrecht in en ge1dt ook de

geste1de brekingsindexvariatie niet meer. We zien de index-e11ipsoide

a.h.w. iets gedraaid om zljn z-as. Zolang slecht weinig 1icht verstrooid

wordt en dan nog over k1eine hoeken is dit echter €en te verwaar10zen

effect. Dit laatste kan echter pas met zekerheid geste1d worden nadat

het totale effect berekend is.

We stellen nu de relatieve permittiviteit gelljk aan

£r = (r(x,y,t) •

Verder nemen we aan dat € continu met y varieert, zodanig dat de eerater
afgeleide van £r naar y overa1 bestaat. Door een 1imietovergang kan

daarna een discontinue overgang aan de randen van het glas verkregen

worden.

De wetten van Maxwell luiden in differ.entiaa1vorm

-" --30.

'\IKE. ::-M £.. 111
/ 0 at '/L

- -"\/x IJl =.2.. E[, waarin £:£ Eo... at 0 r .
~

£ en ~ zljn de elektrische en magnetische ve1dv~ctoren.
Toepassing van de operator rotatie 1evert :
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met als nevenvoorwaarden \1.,£=0 en V.'}l7.0. UitV.€to vOlgtV'€=-.l.(E.Vcr )·
... .... ... -a. .... Er .

Ook geldt V X E E. : 'IE A £ ... £ \}"G = '\IE A E - ~o.f"lJtr- :'" J)l .
We vinden zo c!1E -E.1.I. aa ErE= - 'V(~.. (t,Uf.)) (1)

~ /' 0 C)t~ ... Cl ( ... )
It. ttl _ r../4 2. (E .ft{) = - ct \I £ "E. (2 )
U 'Il.. ~. lit r bl

V.El =° (3)

V.J)l =° (4) •

A

A

A

B

Bt
K
(t",fy • £,)

t. y (E... Ey .£")

o

Daar t r en £ aIleen van x en y en niet van z afhangen Ievert het rech

terlid van vergelljking (1) een vector op die aIleen afhangt van £ ,
r-

E en € en waarvan de z-component nul is. Noemen we deze vector e.,x y
dan levert uitschrljven van de vergelljkingen (1) tim (4) :

al,
~ c,x - £0/0 ~tl. Cr Ex =

E c:l.c1 y - Eo p. at-I. f,. E. y =
co atA c:. z - (0 J&.._ epo £ ... -

I ot1 .. -

6 ~x - E. fo:~ (e, ~r~) =
IJ. "Jl - f o IJ.. C> (E () "'Itv)_

y J ~~ r c)t -

a J1J E JJ. CJ Ie C)'J{1)
Il z- "I • ut \r¥ =

0: (eEx) + ;y(£fy ) - °
:1. J]fx + :y lJfy - 0

waarin de operator a/dz overal door de nul-operator is vervangEn.

De laplace-operator 6 heeft dus aIleen betrekking op de x- en y- covr

dinaat.

Bovenstaande 8 vergelljkingen zijn te splitsen in 2 steiseis A en B waar
in 0fE, J}( en 1Jl voorkomen (st elsel A ) d f f. , E. en IJt (stelselB).z x y x y z
Er is geen enkele vergelijking die ean koppeling teweegbrengt tussen

deze twee stelsels, ook de randvoorwaarden niet daar deze door het

continu stellen van (r(y) uit de vergelijkingen te halen zljn.

We exciteren met een veld waarvoor geldt
-...
€ ... (co'O,£o)'

De elektrische veldsterkte heeft twee gelljke component en in de x- en

z-richting en geen component in de y-richting.

Splitsen we nu £ in een gedeelte dat aIleen van de y-coordinaat af
r

hangt en een gedeelte dat ook van de x-coordinaat en de tljd afhangt.

=;;> £ r = E:1 (y) + £ (x, y , t , )

De vier vergelljkingen van stelsel A zijn nu als voIgt te schrijven :



Voor f: = 0 staan hier de vergelijldngen die de overdracht door een p1an

para11el1e plaat beschrijven. De term ~(:~ Ez ) kunnen we beschouwen

a1s een bronterm voor de geref1ecteerde golven.
,.,

op deze1fde manier zljn de termen met ~ erin te beschouwen als bron-

termen veroorzaakt door de acoustische golven.

We kunnen ons het glas opgebouwd denken uit een groot aanta1 ongeac

tiveerde dipolen. Wanneer een e1ektromagnetische golf invalt worden

.deze dipolen geactiveerd waardoor een brondichtheid ontstaat. Dit kan

a1s de oorzaak van de breking beschouwd worden /16/.

Ten gevolge van de acoustische golven wordt deze dipooldichtheid bo

vendien nog gemoduleerd.

Nu staat elke dipoo1 behalve in het veld van de invallende go~f ook

in het veld opgewekt door de omringende dipolen. We nemen nu aan dat

dit veld klein is ten opzichte van het inval1ende veld. De intensiteit

van de opgewekte bronnen kan dan evenredig met het inval1ende veld

gest e1d worden. In de verge1ijkingen "A" houdt dit in dat voor de veld
sterktes in de rechterleden de ve1dsterktes genomen kunnen worden waar

voor geldt € = O. We geven dit aan door de index"o" • e is dus dezo
e1ektrische ve1dsterkte in de z-richting waarvoor C= O.

Op deze wljze krljgen we een eerste benadering voor het veld in de glas

plaat. Dit gevonden veld kan daarna als exciterend veld voor de bron

nen genomen worden, zodat een tweede benadering ontstaat die hope1ijk

beter is dan de eerste.

Door dit iteratieproces voort te zetten kan het tot ale veld voldoende

goed benaderd worden, mits het proces convergeert wat voor kleine

variaties vrijwe1 steeds het geval za1 zijn.

2.2 Eerste orde ve1dverstoring.

Het ongestoorde veld in de p1aat is het veld waarvoor de permittiviteit

tljdonafhankelijk is. De e1ektri13che veldsterkte in de z-richting kan

dan voorgeste1d worden door

£ (x,y,t) = Rezo

-jk ny ... jc.)t
E e 0

o

waarin E de comp1exe amplitude van de z-component van het invallende
o

veld is en kon het golfgetal in het glas (n=~).
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De glasplaat is aan beide z~den voorzien van een anti-reflectie laag

We veronderstellen dat dit laagje oneindig dun is en gerepresenteerd

kan worden door een fasesprong oc. in de elektrische en een fasesprong

p in de magnetische veldsterkte.

Met (:0 krijgen we zo voor de z-component van het elektrische veld:

I

Iyf <D
e-jkony

2.
1 E =Ezo 0( en. 1

(;1.. 1~ 1
-jk Y + jec.1

y> D 0
1 E =E ezo 0

X 1
I -jk Y - j«
1 y< -D E =E

0e
I zo 0
1 met e r:Re E

jlo)t
e

..bycl 0 -d -b zo zo

De fasesprong oc (~) hangt ondermeer af

van de hoek van inval. Voor golven die loodrecht of bijna loodrecht

invallennkan oc. echter constant verondersteld worden.

Indien in het anti-reflectielaagje demping optreedt kan dit gerepre

senteerd worden door" complex te nemen.

Bezien we nu de eerste van de op te lossen vergelijkingen

De bronterm is hierin bekend wanneer de variatie £ bekend is.

Berekenen we eerst de veldverdeling die ontstaat ten gevolge van een

rechterlid van de vorm · ...t jK
a(y )e Jw e x S(y-y )
0_0

waarna door superpositie de veldverdeling tengevolge van de oorspron

kelijke bronterm is te bepalen. Dit is geoorloofd vanwege de lineariteit

van de differentiaalvergelijking.

B~ deze bronterm wordt deze vergelijking

....
f(y) e jKx

l:z =

t ,.,
A~ aCe J·wt ... J"Kx ~
~~ - t: JJ. £ - a(yo) e Ci (Y-Yo)z oJ 0 1 () tl. -

Gevraagd wordt nu de veldverdeling veroorzaakt door een mat~emati8che

"vlakbron" ter plaatse y =Yo met een ·intesiteit a(yo) e jKx in de
jwtx-richting en een t~dafhankelijkheidvolgens e •

Als oplossing stellen we :

Substitutie geeft :

d
2

f&:,)
d Y a(y ) G(y-y )o 0

Als randvoorwaarden gelden :
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le Voor y=Yo is fey) continu, terwijl df(y)/dy discontinu is.

df(y)/dy I - df(y)/dy I = a(yo)
y=Yo+O y=yo-6

zoals direct uit de differentiaalvergelijking voIgt.

~e Er worden aIleen golven weggezonden; er treden geen reflecties

ope Deze fysische eis geldt uiteraard ook voor deze "mathema

tische" bron.

We vinden zo als

Voor y) D geldt f(y) = D

.jJ"Z "2'jet -jy k-Koe e

waarin k2
:=£ LL w2= :;j2/ c2o oro

en c de lichtsnelh€id

voorstelt •

daar € =1 voor y)D.
1

Invullen van de randvoorwaarden Ieidt tot

':l. -2 _2'-jy k-Ko I 0e

B

wat voor € (XfYft) inhoudtz

-IHy(yo

g< y(b

en voor

y)D

- a(yo) J..r"'2 <vz'
ej(KX+~t)

j(y-y) k-K
tz(x,y,t)

o 0
=

-2j "'1k~_R2
e

j (Kx+wt)
a(y ) J 0012 -2'

C (xfy,t) 0
-j(y-yo) ;'ko-K

= e
-2jV~k~-K2

e
z

..jk2 -2"
..., N a(yo )

£. (X'Yf t )
j(Kx+wt) -jy o-K

e e- -2jJ'Ik~_K2' ".z "

·CC40 • • It k2 _f{2 '
J JYo'lll 0

.. e
·... t ·K

Het veld veroorzaakt door een rechterlid van de vorm a(y) e Jw e J X(UlytcO-Uty-dl)

vinden we door de gevonden veldverdeling te integreren naar de para-

meter yoen weI voor 'y'<d,volgens:



€, (x,y,t)=z

y
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-j(y"y.)Vt,k.'-Rl'
e a(yo)dyo

dyo

Voor y)D wordt het veld gegeven door :

j(v '" L) . (_/r&'" L') 'tel.
. n)(+taH -JY V K.-K J' \/ It:~ W-e: (x , y , t ) _ e j '" J Yo VI, •- ( )z - e e ay
- 2 j Ye, 'K~ - Rio' _d. 0

Bepalen we nu de bronterm uit de oorspronkelljke vergelljking; deze luid

de : ai ez!o c2at 2
•

Voor £, moet hierin genomen worden Re E e-j!tilY + jwt
zo 0

Stellen we het acoustisch signaal vT(t) gelljk aan : vT(x,t).AzCOs(~t-Kx)

waarin A dus een component is van de uitwljkingsvector u. Izie 1.11z
Voor de brekingsindexvariatie A n(l,O,l) hadden we gevonden

Met An = £12n vinden we voor £ :

€;:: -n~(q-p)A sin(llt-Kx).
z "~-----

We stellen dit ~elijk aan £ = e sin(ftt-Kx): ---~--~~ -~-

Voor de y-component van de uitwljking zal gelden E:0; We werken verder

aIleen met transversale golven met uitwijkingsrichting langs de z-as.

Substitutie in de bronterm gee~t na wat bewerking ~ J
~ a2 'E S \= Re (jEo e -JkonY[(U+,fi)2e j (l.oJ+fi )t-~K(u_.n)2ej(c.J-n)t+jKX
c c)t2 ~ zo) 2

2c

We zien twee"brongolven" met verschillende frequenties en geljjke golf

getallen.Er treedt hier een Doppler-effect Ope

We zien dat het veld binnen de plaat is opgebouwd uit vier vlakke gol

ven met verschillende frequenties en voortplantingsrichtingen.

De golven met hoekfrequentie .t1+c.J hebben €en snelheidscomponent in de
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positieve x-richting, die met een hoekfrequentie w-A hebben een snel

heidscomponent in de negatieve x-richting.

De vormen tussen de rechte haken zijn niet helemaal aa~ elkaar gelijk

daar !l. + (oJ ~ \IJ - n
Bij een vaste waarde van y zien we dat het veld als functie van het

argument (At-Kx) in fase is verschoven ten opzichte van de exciteren

de acoustische golf. In de tijd (2dn/c) dat een fas€vlak van de licht

golf zich door het interactiegebied voortplant is het fasevlak van

de acoustische golf ook iets verschoven.

Indien deze onderlinge "beweging" te verwaarlozen zou zjJn zou het

resulterende veld in fase zijn met de stoorterm.

Dit is bijv. het geval indien n.O.

Maar ook indien 12::l0 kunnen we doan alsof de verstoring zo langzaam

verloopt dat de onderlinge beweging te verwaarlozen is. We spreken

dan van het "bevroren veld".

De eis hiervoor is op grond van bovenstaande redenering :

2dnV/c ~A.

We zullen zien dat deze eis ook uit de gevonden uitdrukking v~or het

elektrische veld voIgt.

Bezien we hiertoe de wortelvorm \/n2 (wtn)2/ c2_K2 wat nader.

Onder het wortelteken staan vier termen die zich verhouden als :

1 : 20/(0) :
of, na wat bewerking, als

I : (n./21'1")2A/c

waarin Ade golflengte en c de snelheid van het licht is.

Met A=6328 IO-lOm. ; c =3.108m/s. jn=1,51 en V=3,4 l03m/ s . is dit

als 1 (~s/2~)4,22 lo-15:(ns/2~)24,45 lO-30:(~S/2WJ21,52 lO-2C
Met sterk vertekende schaal zijn drie van d~ vier functies hieronder

weergegeven.

..
2,31/0''1

c.b....
R.B 105

Q...

_10

1.1/0

11----------+--------------:;7j"'=---

-5
J,~ 10
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De functie (n/w )2 is zonder meer te verwaarlozen.

We zien in de figuur drie frequentiegebieden optreden nl. a,b en c •

Het meest geinteresseerd zijn we in gebied b. De functie 21Vw is daar

veel kleiner dan de functie (Kc/nw)2 die weer veel kleiner dan 1 is.

In di t gebied

~nu/c)2_K2

is de wortelvorm te benaderen door :

+ 2wfl " /)2 K2 (1'" w.o.1 - 2 2 ~ nw c - - 2 2 + •••••••
~ -(Kc/n) W -(Kc/n) )

2 dna!c« 2 1T

De laatste term veroorzaakt de reeds genoemde faseverschuiving.

Daar de wortevorm in de fase van een complex getal staat is deze

ste term aIleen te verwaarlozen als geldt

J 2 2 wn
2d (nw/c) -K 2 2 ~

W -(Kc/n)

laat-

Hierin is voor de fasehoek de grootst mogelijke waarde genomen, nl.

die waarbij y-y =2d •o
Daar .0;21'1' = V/A staat hier dezelfde voorwaarde als eerder afgeleid werd.

Voor .n. geeft dit als grans : n« 21rc/2dn:l: 2 tr.15, 7 109 s-; In geM.ed b

kunnen we stellen U-n~lohn. (mits we niet te dicht bij de bovengrens

komen ). We kunnen echter nog niet de term K2 verwaarlozen ten opzich

te van (k n)2. Dit kan weI in gebied a zoals gema~telijk is te zien.o
Onder bovenstaande voorwaarden vinden we voor het veld binnen de plaat :

·E k2 - je,,)t
R -3 0 o~e sin(nt-Kx).EZI (x,y,t,) = e 2"k~n2_K2

. [fY
_j{Y.Y.l~-~:-n1.-_K""'l"l' -jl<onyo /c1."j(Y-YO)V\<:h1_1<1'

• e e. dy+ \:.
~ 0

Voor y>D vinden we evenzo : Y

j E 1 2 - j e,,)t . •r;:7:L. 1" d. { lli""i'l7.l~
- 0 {oEe. jyVIc;-k' +J"- J -d Y• k"n-'l(on-l<

C' ( t) - Re 'i2 2 2 s1.n(nt-Kx) e e. Yo
lJ zl x, y, ,. - 2 n -K

o -d

Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit aIleen voor kleine waarden

van y geldt. Wordt y zeer groot dan zal het genoemde faseverschil weer

op gaan treden. Nemen we voor .n./2 ir bijv. 5 Mhz dan is de grens voor y

y« 21'1'c/n.n~40 m.

Een zeer klein frequentieverschil tussen twee lichtgolven zal op grote

afstand een zeer groot faseverschil kunnen veroorzaken.

Voor y)D zien we twee lopende vlakke golven resp. onder de hoeken e
en -e met de positieve x-as.

sin e =K/ko
De frequenties van beide golven zijn resp. <.,)+.n en w-il/14/ •

We hebben nu een uitdrukking voor de eerste orde verstoring van de

invallende elektromagnetische vlakke golf.
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Voor het totale elektrische veld in de z-richting vinden we

Y).1J

€ z(x,y,t) = Re

of

•

We zien dat er cen modulatie van het elektrische veld plaatsvindt.

De modulatie zal klein zljn wanneer de absolute waarde van de term voor

de sinusvorm veel kleiner dan 1 is.

Di t is zo wanneer geldt : t k d In« 1o
Indien aan daze voorwaarde niet is voldaan, is de verstoringsterm van

dezelfde orde van grootte als het exciterende veld en is de iteratie

methode niet zonder meer toepasbaar. Dit blljkt onder meer uit de in

tensiteitsverdeling op grote afstandj de zljbundels hebben dan een even

grote of grotere intensiteit ale de hoofdbundel.

In onze opstelling had steeds de hoofdbundel een veel sterkere inten

siteit dan de zijbundels zodat steeds aan de voorwaarde is voldaan.

Bovendien kan altljd aan de voorwaarde voldaan worden daar £ willekeurig

klein is te kiezen.

Met 2d =12,3 mm. geeft dit aan £ als grens : £« n/kod ~ 2,4 10-5.
Daar deze modulatie van C vrij klein is is in het verdere verloop van

I'

dit verslag ook de tweede stap van het iteratieproces gedeeltelijk uit-

gevoerd. Dit mede omdat bij bepaalde frequenties de tweede orda zljbun

dels (w1'2f2.) zichtbaar waren.

Als ek d/n« 1 mogen we aannemen het elektrische veld voldoend nauw-o
keurig bepaald te hebben, althans de z-component ervan.

Be palen we nu eerst op dezelfde wljze het volledige veld.

De golfvergelljking voor ~ luidde:z

f1 JK - l. • t £ (t: ~)= - E- ( a£ E - ~.£ C
IC

)
Z 0 Oat ra~ at C)X Y dy
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Deze is te schrljven als :

x)O

x(O.

met U(x)= 1

= 0
111 t" _ R H - jkony jwt
-f\.z='Azo- e oe e

De eerste term in het rechterlid kan opgevat worden ala de bronterm

voor de reflecties aan de rand, (y=tD) en kan vanwege de aangebrachte

anti-reflectielaag weggelaten worden.

In het rechterlid mag verder in eerste benadering weer aangenomen wor-
den : E = £ = Re E e -jkonyej",t

x xo 0

Ey _ 0

E= £. sin(J1t-Kx) [U(Y+d)-U(y-d)]

Voor H geldt-: E III =-·fu.l£ El d.w.z. de golfimpedantie in het glas.o 0 0 w-o 0

De term alloy E veroorzaakt reflecties aan de rand van het interac-x
tiegebied. (y= :td)

Als bronterm krijgen we nu na wat bewerking :

Ref r::~"'e-jkon: E~~o' e-jk°(YS(Y+d)_ d(y-d» J[ j (",.11)ej (",·I1)t-jKx_

- j (",-11) e j (.., -Il)t+ jKx ] J
de vorm a(y) e j~t ejKX ten wee vanWe zien hier twee brontermen van

'-t "Kde vorm a(y)S(y~yo) eJfI) e J x.

De eerste twee leveren een soortgelijk resultaat als de overeenkomstige

brontermen in de golfvergelijking voor £ j aangenomen dat we weer inz
de "bevroren veld" toestand zitten.

Voor- y>D vinden we de volgende bijdrage tot het magnetisch veld in de

z-richting :

• sin (1l.t-Kx)

moet hier

n

...
jwt jKxe eb (y-y )

o

II

[ j (Co) ~.n) e j (~ ...n) t-jK!j (fo)-.n) e j (w -.nh-+jKX]

J}

De bijdrage van de twee "vl.akbronnen"

afzonderlijk bestudeerd worden.

De brontermen zijn :
E - -jkOny {Re g£pt e ~(YTd)

2j

- 6(y-d) [
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elektrische veldsterkte in stelsel A was bere
·"t Rxa(y ) eJ~ e j o(y-y) voor y)D een elektri-o 0

De eerste bronterm stelt een vlakbron tar plaatse y= -d voor, de tweede

een ter plaatse y= d.

By de afleiding ven de

kend dat een bronterm

sche veldsterkte

veroorzaakt.

Nemen we weer aan dat ~-1l ~ w+!l dan zien we dat de twee magnetische

vlakbronnen voor y)D een bydrage leveren die gegeven wordt door :

-. jf,)t+jr-jY/k~_K2[-jd 1...2_K2 jk nd jd 'k2_K2 -jk nj
E £ tJ~e VKO 0 V- 0 o. ( )

Re 0 0 "/ 2 2 2 e e -e e S1n nt-Kx •
-2J k n -Ko

met E = -H 'p. Ie. &1 = -H In&. c is dit geljjk aan :o 0 V/o 0 0 0 _

kleiner is dan de bij-We zien dat deze bijdrage een factor

drage van de andere brontermen.

Deze verhouding is gelijk aan : (k In )/k2 d = 11k nd •
(j 0 0

Zolang de interactielengte 2d maar veel groter is dan de golflengte

~ In in het glas is de bijdrage van de randen te verwaarlozen. ten op-o
zichte van de bijdrage van het overige deel van het interactiegebied.

Hetzelfde geldt ook voor de bijdrage voor Iy/<d, dus binnen het inter

actiegebied.

De golfvergelijking voor de y-component van de magnetische veldsterkte

luidde : 1. JlJ
IIJ _ £ - t.. nl _ £ Ji €. + L 07. d~o + E J.I.. (.£ lJ (l yo + ai a 1Jr{ yo )

~I\y of'OE.1i>idly- °C)JC, Cli ZO ache e>t 0/-\ dP· Dol I~H

In tegenstelling tot de golfvergelijking voor Ez en ~z zjjn hier de

rechterlidtermen met 1£ erin gelijk aan nul, daar in ongestoorde toeyo
stand JJ{ =0 • t kY jw -j any
Nemen we voor f. weer Re E e en t =£sin (flt-Kx) dan vindenzo 0

we als bronterm

ReE£E ( Kfi sin(Jlt-Kx)o 0
Kw cos(nt-Kx) )

-jk ny+jwtoe

De tweede term is hierin veel groter dan de eerste.
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Met £ E = -H Inc is de amplitude van deze laatste term
000

£H "'Klnc = 2H k Kin
000

was

De amplitude van de grootste bronterm in de golfvergelfjking voor~

l H ~i12c2 =tHok~/2 z
Daar k)) K (k IK ~IO-~) zal de y-component van het verstoorde veldo 0

te verwaarlozen zljn.

We hebben nu in eerste benadering de veldcomponenten nl ~ en £_.... -{l.y,'ll z z
bepaald. E: voIgt uit \I x ~ = £. £ £.

x at
Uitgeschreven in component en geeft dit voor Ex

j"+j~t-jk Y j«+jwt-jk y
e 0 = E e 0

o

Daar geldt

ven als .~
Eo 'Fol to· ko/lJEo

E en £ hebben,zoals was te verwachten, in eerste benadering hetzelf-x z
de verloop.

Voor £y geldt : ~ cf = ~ 'X _l.. ~f =_~ lU
ut 'I C)z. ~ Zl)( z. aX. Ill.

Daar ~z hier naar x gedifferentieerd wordt is de component £Yl een

factor ko/K kleiner dan £; xl •

a££)(=~lJ( _E..~ =~ j(
at ?Jy £. ~z. y uy r.

Voor y)D geldt e =€o. Met ko»K en w»fl resulteert dit voor Ex in:

k o H -jkoY'f'jwt-tjr[ 1 . £ k~d jY(ko-Jk~-K2~in d(k n~"1{2n2_K2>.f. =Re - - e -J e o-o===---
X (,JE o 0 . .C2_K2 d(k n--~_K2)VKO 0 ~ou

• sin(At-Kx) ]

is de term voor de rechte haken te schrfj-

~ ~

Als laatste component is nog ~x te bepalen. Deze voIgt u:tt:\7x E.=-fo~ 'J.{

Voor 'J(x geeft dit : -Po it ~j( .= /y e.z -

Op dezelfde manier als bij de afleiding van C. leidt dit tot :'}t = -~ •- x x z
R en 'X zijn in tegenfase, hetgeen niet verwonderlijk is gezien dex z
voortplantingsrichting van de elektromagnetische golf.

Voor de elektrische veldsterkte in de (l,O,I)-richting hebben we nu

gevonden, althans ala resultaat van de eerste stap van een iteratie-

proces

E {x,ljJl .::
:1,0,1



moet in de term ~EE/ c2at2 nu inz
worden.
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Voor de magnetische veldsterkte in de (l,O,I)-richting geldt een soort

gelijke uitdrukking.

Alvorens deze uitdrukking wat nader te bestUderen zal eerst de twee

de stap van het iteratieproces gedeeltelijk uitgevoerd worden.

2.3 Tweede orde veldverstoring.

Zoals uit de vergelijking voor de eerste orde veldverstoring blijkt

zal de eerste orde benadering des te slechter worden naarmate £ k do
groter wordt.

We veronderstellen nu dat Ek d een aanzienljjke waarde heeft, ui tero
aard nog steeds veel kleiner dan ~en daar anders het iteratieproces

niet convergeert •

.Het valt te verwachten dat als tweede term een bjjdrage verschjjntdie

weer dezelfde factor & kod maal de eerste bjjdrage zal zjjn.

Deze tweede term zal, om de berekening zin te doen hebben,veel gro

ter moeten zjjn dan de reeds verwaarloosde veldcomponenten.

We veronderstellen nu dat de dipooldichtheid in het glas veroorzaakt

wordt door het in eerste benadering gevonden veld in samenwerkillg

met de acoustische golf.

In de golfvergelijking voor £ z

plaats van £ : £ 1'£1 ingevuldzo r.o Z

Veronderstellen we dat aan aIle genoemde voorwaarden voldaan is dan

luidt deze extra bronterm :

at. - . t _ 'f k2 E: edc.l! [fY
-j(v-v,,)J":,,&-Kl

-Jkol"lYo {c! j{v-y,J{k;"."-K
l

-Jk",nyo J ]
Re - £ :t1n.ln~"I<J) J 0 0 e Q dv.. '" e e Yo

cta~.t llkX- I{& -Cl Y

(?ole blz 2.3)

Daar geldt: sin2 (Jlt-Kx) = 02 - (e2j (1lt-KX)+ e-2j (llt-Kx) )/4,

zien we hier drie brontermen van het tlPe
j -t "K. a(y) e W eJ x,

nameljjk een met

met :K = 0 en ~ = lA)

K= 2K en W:::Q-211, een met it = -2K en U:lJ+2fl. en een

De laatste term veroorzaakt een vlakke golf in

dezelfde richting als de ongestoorde golf.

De amplitude a(y) is voor aIle drie de termen op een factor 2 na

geljjk. Veronderstellen we dat behalve de hoekfrequentien ook de hoek

frequentie 2Jl aan de gestelde voorwaarden voor het "bevroren veld"
voldoet, dan _vinden we voor de tweede orde verstoring van het elek

trische veld in de z-richting voor y> D



(zie bIz. 21)

We zien weer drie vlakke gOlven, een rechtdoorgaande met hoekfrequen

tiet.Jen twee zijbundels met frequentil~scJ+2fi en Co) -2n,
Zij lopen onder een hoek G=arcsin 2K/k met de positieve y-as.o
Soortgelijke uitdrukkingen zijn af te leiden voor c , 2e en ~ •x x z
Bij nadere bestudering van deze vrij uitgebreide uitdrukking blijkt dat

zij tamelijk ontoegankelijk blijft voor verdere conclusies.

AIleen in het geval dat de wortelvormen in de exponenten te benaderen

zijn (Raman-Nath gebied) vereenvoudigt de uitdrukking sterk, maar in

dat geval was het weI zo eenvoudig geweest eerst te benaderen. Dit

zal dan ook gedaan worden.

Bovenstaande afleiding is meer voor de volledigheid bijgevoegd.

2.4 Raman-Nath gebied.

Veronderstellen we dat we de invloed van de acoustische golf kunnen

weergeven door zowel een fase- als een amplitude-modulatie van de licht

golf. Het elektrische veld voor Y)D wordt dan gegeven door:

jwt-jk Y
£. (I , ql) (x, y , t ) = Re Eoe 0 (1+ SA )

Met ,0J;/OF/«I kan di t gesehreven worden als :

j~t-jk y j~

Re Eoe 0 (1+cS'AofojOF) e \fi
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Hierin is J A een maat voor de amplitude- en 0 F een maat voor de fase

modulatie van de elektrische veldsterkte.

gevonden uitdrukking voor £ blljkt dat in dez
geldt :

sin d(k n_vk2n2 _K2 )
o 0

~
2y(k - -K)o 0

cos

d(kon-Jk.~n2-K2)

d(k n_Vi{2n2_K2)
o 0

sin

Uit vergelljking met de

eerste orde benadering

k
2 d ,..

J 0 e
A= ~n2_K2

We zien dat <fA en c5 F funeties zljn y,K en
,.,

Dit laatstevan van E- .
is uiteraard niet verwonderlljk.

Blj vaste waarde van y zljn de amplitudes SA en JF van J A resp. OF fune-

ties van K, dus van de frequentie F (=KV/21r) van het sinusvormige in-

waarin sin e benaderd

golven zullen over een afstand y een

faseversehil opbouwen dat gelljk is aan:

2rry/7L - 2Tf(y-tA s )/"ft waarin

A de golf1.engte van de golf met hoek-
«A de golflengte van de

Twee vlm~e lopende elektromagnetische

...

.-.

y

gangssi gna.al v. (t ) •_ 1

De funeties JA/£ en d~€ zijn uitgezet in de grafieken op de volgen

de twee paginas, voor een vaste waarde van y. De bovengrens van F voIgt

uit het gestelde op bIz. 23.

We zien dat ~~i een vlak stuk vertoont voor lage frequenties; dAlE
heeft daar nog een zeer kleine waarde en er is aIleen fasemodulatie.

De waarde van y blijkt van groot belang te zljn zoals ook blijkt uit de

grafieken op bIz. 32. Dit is ook niet verwonderlijk als we bedenken

dat de twee zljbundels over een vrlj korte afstand een groot faseversehil

op kunnen bouwen als gevolg van de onderlinge hoek en het onderlinge

frequentieversehil.
~s

frequentie c.J en

golf met hoekfrequentie Wi'll voorst elt.
2 ~2 2 ~Met Il s ::=:G y/2= 1\ y/2!\.-, en 1/)" = (l+VA/eA )/).

is door het argument e, is dit faseversehil gelljk aan

-1ft y(V/c-t 11./2/\)/n
Bij een frequentie F= 5 Mhz. zal een faseverschil van 1'l"'/2 radialen op

gebouwd zljn bij een afstand y gelljk aan : y= 36 em.

De fasemodulatie direct aehter de modulator (y~ 0) zal dus na deze

afstand omgezet zijn in een amplitudemodulatie. Het bovenstaande is

in overeenstemming met de grafiek op bIz. 32.

f
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Uitdeze grafiek blijkt ook dat o!i en o~i bij vaste afstand y sterk

frequentieafhankelijk zljn; een uitzondering geldt voor y~O. Hier zal

aIleen fasemodulatie optreden, althans bij lage frequenties.

Dit laatstgenoemde gebied noemen we het "Raman-Nath" gebied 115/.
Uit de uitdrukking voor d~£ zien we dat voor lage waarden van K het

argument van de sine-funetie naar nul nadert.

Benaderen we de wortelvorm nu door :

2(yK 12k ••••. )o

Deze reeks eonvergeert daar

Dit geeft voor OF:

k 2 d ...
o € 26F = - 2 sine (dK 12k n •••• ) cos

(k n-K 12k n ••• ) 0o 0

De sine-funetie zal onafhankelijk

Daar kon}> K zal de funetie 0FI '!.
tie F zijn indien geldt :

van K zijn als geldt : dK2/k n <41t'o
onafhankelijk van de ingangsfrequen-

yK2/k. «7T'o
dK2lit n «a7ro

Deze twee voorwaarden zijn afzonderlijk genoemd omdat de tweede groot-

heid vaak een systeemgrootheid is die moeilljk is te varieren, terwijl

de eerste grootheid gemakkelijk is te veranderen.

De zgn. Raman-Nath voorwaarde dK2/k n«tris ook te sehrijven ala
o

(2d)(i\ In)/./\. «.1\ Bedenken we dat A InA de hoek is waaronder de hoofd-o 0

bundel en de door de aeoustisehe verstoring veroorzaakte zijbundels

in het glas met elkaar lopen, dan zien we dat daze eis inhoudt dat

de afbuiging van deze bundals in de x-richting veel Kleiner moet zijn
u Y

dan de karakteristieke afstand A van de ver-

-d

--"Tid-il,/""
.'L.__ .:-.~

I
I

I
I

-..i:J I,l)
---...y

storing.

In termen van de geometrisehe optiea moeten

een invallende liehtstraal ~n de veroorzaak

te bUigingsstralen door een'gebied met na

genoeg eonstante eigensehappen lopeno

Voor de amplitude van de veroorzaakte fase

modulatie vinden we zo :

wat overeenstemt met.6ep=6(k n).2d = 2dk il2n = ik din ,
000

de gevonden waarde voor y ~J).

Een si,nus-vormige permittiviteitsvariatie versehijnt onvervormd met

een bepaalde gewichtsfaetor in de fase van het elektrisehe veld na

de plaat.Een andere variatie waarvan de frequentie ook binnen de
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Raman-Nath zene valt heeft dezelfde gewichtsfactor. Dit geldt niet

meer voor frequenties die buiten de Raman-Nath zone vallen.

Als grans van de Raman-Nath zone geldt :

K
2«1l'k:/d of F2«trkoV&/(2n-)2d =nv2/2dAo •

Met d =6,15 nun. geeft dit voor F

F «.47 Mhz. (z.ie ook biz 31.)

De frequentie van het ingangssignaal v.(t) moet dus ver beneden de
~

~7 Mhz. blljven, een eis waar we niet geheel aan voldoen.

In het vervolg moet blj wat nauwkeuriger berekeningen dan ook rekening

worden gehouden met een kleine amplitudemodulatie.

2.' Tweede orde verstoring in het Raman-Nath gebied.

Voor de eerste orde veldverstoring vonden we op bIz. 23 voor de elek

trische veldcomponent in de z-richting :
"E k 2 - jc.Jt-J £e

Ezl(x,y,t)= He ~o202:Z sin (J1t"·Kx) •
2 kon -K

(J
Y

-j(y-y )·Jk2n2_K2' -jk ny f.clj(y_y )'l2n2~K2'_jk ny ]• 0 VJ 0 0 0d 0 VKO 0 0d
e . yo+ e Yo

-~ ~

Voor het Raman-Nath gebied is deze uitdrukking to benaderen dO.or

-J"k E " t " k 2j (y-d)konJW -JY n 1
Re l 2n0 0 sin(Jl.t-Kx) e 0 (y+d + e -2jk n - )

o

Het verstoringsveld groeit binnen de plaat lineair aan met de y-coor

dinaat. Voor y=-d is het verstoringsveld nog zaer klein, terwijl voor

y=d de amplitude aangegroeid is totE: kodin, juist de waarde di.e ook

al eerder gevonden was.

Als extra bronterm krijgen we in de golfvergelijking voor £; z:

jwt-jykon
e (y+ d), waarin de

laatste term uit de vorige uitdrukking verwaarloosd is daar deze veel

kleiner is dan de eerste.
. () jKx" jwtWe z~en weer drie brontermen van de vorm aye •

Op analoge wijze als bij de bepaling van de eerste orde verstoring geeft

di t voor de tweede orde verstoring van de elektrische veldst erk~e . in

de z-richting voor y> D :
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( (,cul) :Rez2 'J'

...cl
___1,,-- fcy + d)dy

4 "k 0 0- J n
o -cl

In de Raman-Nath benadering geeft dit voor y~D

Voor de totale elektrische veldsterkte in de z-richting vinden we zo:

jl.1t- jk y+ joe. (
tz(x,y,t)= Re E e 0 I-j(ck d/n)sin(nt-Kx) -o 0

Deze uitdrukking is ook te verkrijgen door de op bIz. 29 gevonden vorm

to bonaderen.

We zien hier tussen deaccolades de eerste drie termen staan van de

reeksontwikkeling van :

-j(fk din) sin(flt-Kx)oe
2-

Voor (~kod/n)« 1 kunnen we voor het Raman-Nath gebied dUB stallen dat

vlak na de modulator aIleen fasemodulatie zal ontstaan.

Dit is hier alleen afgeleid voor de z-component van de elektrische

veldsterkte, maar op analoge wijze als bij de eerste orde verstoring

is af t e leiden dat het ook geldt voor de component en f. t 'if en 1f ~
. x x z

dus ook voor het elektrische veld in de Cl,O,l) richting.

2.6 Niet-sinusvormige ingangssignalen.

Als ingangssignaal nemen we nu niet een sinusvormige spanning, maar

de som van twee sinusvormige spanningen met frequenties Fl en F2 •

Direct is in te zien dat we in de eerste orde benaderingook de som van

twee verstoringen krijgen, elk veroorzaakt door een van de sinusvormige

spanningen.

Indien zowel £lkod/n als E2kod/n veel kleiner dan een zijn en we

/
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dus kunnen volstaan met de eerste orde benadering, kr~gen we zo

waarin Ao de amplitude en JAI, 2 en cS FI, 2 de amplitude- resp. fase

modulatie voorstellen veroorzaakt door de corresponderende frequenties.

B~ de tweede orde verstoring ontstaat in de bronterm een mengterm nl.:

2 tIE 2 sincnl t-KI x) sinC~t-K2x).

In het Raman-Nath gebied kan echter het totale veld weer benaderd wor

den door

e
- jko d Ci I sincnf-KIx) + i2sinC~t-K2X) )/n

Ao

We vinden het ingangssignaal terug in de fase van de veldsterkte nn

het glas. Het signaal is niet onvervormd daar het elasto-optisch ef

fect afhankelljk is van de afgeleide van de acoustische uitwijking naar

de x-coordinaat.

De eis ikod/n<{ I is voor ingangssignalen met een hoge frequ€ntie

dan ook een strengere eis dan voor signalen met een lage freq~€ntie.

Habben we te maken met een ingangssignaal opgebouwd ui t frequenties

die allen voldoen aan de Raman-Nath voorwaarde en indien de veroorzaak

te maximale fasedraaiing klein is Cklein wil hier zeggen klein ten

opzichte van 'T'r) dan kunnen we stellen dat we het ingangssignaal ge

differentieerd terugvinden in de fase van het elektrisch of magnetisch

veld vlak achter het glas.

Z~n ook frequenties aanwezig die buiten het RamanNath gebied vallen

dan versch~nen deze met een andere gewichtsfactor in de fase, terw~l

zlj ook de amplitude zullen beinvloeden.

De exacte uitdrukking kan dan als voIgt gevonden worden.

Het acoustisch signaal vTCt) vlak na de transducer, geeft aanleiding

tot een permittiviteitsvariatie volgens: £='\IdCvTCt-x/V)/dX ,

waarin V de voortplantingssnelheid van de acoust~che golf is. We nemen

aan dat geen dispersie optreedt zodat V frequentieonafhankel~k is.

Dit laatste is aIleen juist voor niet te hoge frequenties.

De factor "'J is een evenredigheidsconstante. C" = -n3Cq-p) )
0,nt

Een acoustisch signaal vTCt)= AzC~) e J zal op dezelfde manier als

hiervoor afgeleid, leiden tot een bepaalde veldverdeling £ 1.zc
Het veld veroorzaakt door een cosinusvormig acoustisch signaal kan

hieruit worden verkregen door het reele deel van £ lte nemen.
+~ zc

vTCt)= -1 fA C.Q)e
jfit

dfl.2n-- z
-C'-I
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,..... j(l--~)Sl

dus 1 (x,t) = z.~ J -j ~~ Az.(Sl)Q. dfi dan zien we dat op grond

van de lineariteit van de golfdifferentiaalvergel~kingvoor£ het totale
z.

eerste orde verstoringsveld verkregen kan worden door de gevonden veldver-

de ling E~1. naar de parameter n te integreren. Deze integratie is zeer moei

li..ik uit te voeren vanwege het ingewikkelde gedrag van E:. :L als functie vanJl..
&1:

De gemaakte verwaarlozingen met be trekking tot het "bevroren veld" z~n hier

uiteraard niet meer toepasbaar. terwDI ook de genoemde dispersie een rol zal

gaan spelen.

Conclusie B~ een sinusvormige acoustische excitatie waarb~ voldaan is

aan de "bevroren veld" voorwaarde en waarb~ geld t Ek din <<. 1, wordt he t in-
o

vallende veld, afhankel~k van de frequentie en van de afstand achter het

interactiegebied, zowel in fase als in amplitude gemoduleerd.

Vlak achter het interactiegebied (y=d) treedt voor frequenties die in het

Raman-Nath gebied ( F2« nV
2
/2dh j F« ~47 Mhz. ) liggen aIleen fasemodu-o

latie Ope

Voor y~D, dus vlak achter het glas, is dit frequentiegebied gereduceerd

tot ongeveer 20 Mhz. ( zie bIz 31 )

De modulatiefactor .S~/"f. is hier vr~wel frequentie-onafhankeljjk en we kunnen

b~ een transducersignaal vT(t) waarvan het frequentiespectrum geheel in dit

jCo)t-jkoy+jat. +j~'dlvT(t-x/V¥d)
e

..
E:(1,O,1l(X'Y,tl\= Re Eo

met y ~D

gebied ligt stellen

. • 2 )waarJ.ll ,,= n (q-p k d
o

Hierb~ is weer verondersteld dat de maximale faseafw~kingd£.k din veel kleiner
o

dan een is, daar anders de convergentie van het gebruikte iteratieproces in

bljjkt ook b~ grotere excitaties (£k d/n)2«( 1o .
steeds aIleen fa~emodulatie op te treden.

gevaar komt.

Voor grotere afstanden achter het glas zien we zowel fase- als amplitude

modulatie. De beschr~ving voor een niet-sinusvormig signaal is hier vr~

ingewikkeld.

In het Raman-Nath gebied

vlak achter het glas nog
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2 : Het acousto-optisch filter.

3.1 Opbouw van het filter.

In de inleiding werd gesteld dat het gewenste overdrachtssysteem wordt

verkregen door de gemoduleerde lichtgolf te detecteren. Dit is zeer

algemeen gesteld, want alvorens te detecteren wordt het lichtsignaal

eerst optisch "bewerkt". Di t kan op vele manieren gebeuren, ake manier

afhankelijk van het gestelde doel. In de literatuurlijst zijn enkele ar

tikelen vermeld /17 •••• 28/, die elk een bepaald aspect van deze zgn.

"signal processing" beschrjjven. Niet aIle genoemde auteurs beperken

zich tot het Raman-Nath gebied, terwjjl ook de loodrechte inval niet

overal gebruikt wordt.

Het zou te ver voeren elk artikel en de verhouding ervan met het,in

dit verslag behandelde te beschrijven. We volstaan met op te merken

dat er tot nu toe geen enkel artikel gevonden kon worden dat filtering

in het frequentiedomein tot onderwerp had. Dit geldt ook voor de ein

dige geheugenwerking.

Zoals is afgeleid is de bundel die het glas verlaat zowel in fase als

in amplitude gemoduleerd. De modulatievorm is mede van de afstand ach

ter het glas afhankelijk.

Daar we met een fotovermenigvuldiger willen meten ligt het voor de

hand de amplitudemodulatie te gebruiken.

Voor frequenties in het Raman-Nath gebied treedt echter pas amplitude

modulatie op bij een zekere afstand achter het glas; verder is deze

modulatie sterk frequentieafhankelijk. Dit geldt niet voor de fase_

modulatie vlak achter het glas.

We willen daarom trachten deze fasemodulatie om te zetten in een am

plitudemodulatie. We kunnen dit doen door een geschikte keuze van de

polarisatievorm van het invallende licht en door een analysator te

gebruiken. We maken direct gebruik van de ~eroorzaakte dubbelbreking

en behouden zo enke.le be.lo.ngrijl<C! voordQle.1'\ . nl ~ een kort systeem en een fre

quentieonafhankeljjke modulatie.

Zoals is aangetoond wordt de indexcirkel bjj transversale acoustische

golven vervormd tot een indexellips met hoofdassen onder 450 en 1350

met de x-as.

Het invallende licht kan nu samengesteld gedacht worden uit twee com

ponenten, elk langs een der hoofdassen gepolariseerd.

De twee componenten verschillen in grootte en fase en kunnen voorgestEld

worden door :

/
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en

We beperken ons tot de polarisatietoestanden van het invallende licht

waarvoor bovenstaande splitsing mogelijk is.

Zo kan licht gepolariseerd in de z-richting, voorgesteld worden door

~= 7r en e = n'/4 te kiezen. De complexe amplitude is d£\n E •_ _ 0

Voor elk van de twee componenten C 1 en £ 2 is nu de brekingsindex

gedefinieerd, zodat de polarisatierichting onaangetast blurt.

Na het modulatieproces (y) D) kunnen de twee componenten weEr samen

gesteld worden. Daar beide component en verschillend bernvloed worden

zal de polarisatietoestand van de totale elektromagnetische golf ver

anderd zjjn. -Wanneer voor £1 de permittiviteit varieert volgens ,:: E sin(.n.t-Kx) zal
--de permittiviteit voor £ 2 varier-en volgens £ = -£sincnt-Kx).

Voor het veld achter de modulator vinden we zo :

~ j~P ~
El .:::::; E~ cos e (1 + AA) e e l 0 1, ,

E
2

= E~ sine (1- AA) e-j~P+j~ e
1,0,-1

Hierin stelt.6 P de fasemodulatie voor, ~ A de amplitudemodulatie en

E' de van y afhankelijke amplitude.o
j~-jkoY

E' = E eo 0
funebQ~

6A en .:1 P zijnYdie onder meer van y afhangen.

In het Raman-Nath gebied geldt direct achter het glas

6AEO ; Ap: -'/d vT(t-x!V)/dX

Voor grotere waarden van y is de samenhang met vT(t) wat ingewikkelder,

daar de amplitud~ en fasemodulatie daar frequentieafhankelijk zijn.

Toch is hier 6A-\ 0 gesteld teneinde de invloed ervan na te kunnen gaan.

Na de modulator wordt een doorlaatfilter geplaatst waarvan de doorlaat

eigenschappen afhankelijk zijn van de x-coordinaat.

Wanneer de door1aateigenschappen langzaam varieren waarbij langzaam
f

wil zeggen: langzaam ten opzichte van de golflengte van het licht,

vinden we de veldsterkte na het filter door de veldsterkte in het punt

ervoor ( dus met dezelfde x- en z-coordinaat ) te vermenigvuldigen

met een complexe gewichtsfactor waarvan de modulus tussen 0 en 1 ligt.

De functie f(x) die het verloop van deze gewichtsfactoren met de x

coordinaat aangeeft noemen we de doorlaatfunctie.
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Daar we het aan de transducer toegevoerde signaal uit de gemoduleerde

bundel willen detecteren met een fotovermenigvuldiger zljn we voorna

melljk geinteresseerd in de intensiteit van het licht.

Deze is in een bepaald punt evenredig met :

De eerste twee termen ui t deze som bevatten aIleen termen met fj, A erin,
-" -"

terwljl de laatste term nul is daar E 1 en E2 loodrecht op elkaar staan.

Uit de figuur op blz.31 die JIi. en <SF/£" weergeeft als functie van

de frequentie F zien we dat de amplitude-modulatie practisch even groot

kan worden als de fase-modulatie. Nemen we bijv. een bandje rond de

17,5 Mhz. als ingangssignaal dan zien we dat b1j Y=30 mm. geldt :Or=O
en 6A=Zkod/n. Zouden we nu Q:Oo kiezen dan zien we dat in de intensi

.teit de term 2~AIEol 2 verschljnt. Aan de uitgang van de fotovermenig-

vuldiger verschljnt dus een signaalterm.

Hetzelfde kunnen we doen blj lagere frequenties en grot ere afstanden.

Aan deze methode van detecteren zljn echter enkele nadelen verbonden,

reden waarom zij ook niet toegepast is.

Ten eerste wordt het systeem groter van afmeting in de y-richting,

het wordt langer. Ten tweede is deze modulatie frequentie-afhankelijk

zodat de beschr~ving als lineair overdrachtssysteem veel moeilijker

wordt. De frequentie-afhankelijkheid wordt nu namel1jk bepaald door de

combinatie van het doorlaatfilter en de modulatie.

Zoals is berekend kan de bundel die de modulator verlaat opgebouwd

worden uit een rechtdoorgaande hoofdbundel en een aantal zijbundels

die onder een bepaalde hoek met de hoofdbundel lopeno Door deze bun

dels ruimtelijk te scheiden kan na juiste menging een uitgangssignaal

verkregen worden dat lin€air samenhangt met het ingangssignaal./17/

Aan deze methode kleven dezelfde bezwaren als hierboven werden genoemd,

terwijl bovendien het systeem moeilijk instelbaar wordt en er een gro

tere kans op stoorsignalen van buitenaf ontstaat.

We hebben een betere oplossillg proberen te vinden door het doorlaatfil

ter een wat algemener karakter te geven.

Tot nu toe beinvloedde dit aIleen de fase en de amplitude, maar niet
-'" ~

de richting van de twee veldcomponenten £1 en £2. Zou dit laatste
.... -4 -.. -.a.

het geval zijn dan gaat de term «(1'£2) weer meetellen daar £1 en E. 2

dan niet meer loodrecht op elkaar staan.

Een handige manier om de doorlaatfunctie dit karakter te geven bestaat

uit het aanbrengen van een analysator achter het doorlaatfilter.

De twee component en worden ieder met een reele gewichtsfactor verme

nigvuldigd en daarna worden ze scalair opgeteld.
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Maakt de doorlaatrichting van de analysator een hoek van 45~~ met
~

de positieve x-as dan is de veldsterkte E na de analysator gelijk aan :
-a ........ ......... a
E = (El •e ) e ... (€z • e )ea a a a a...

waarin e een eenheidsvector in de doorlaatrichting van de analysator
a..a J"lo)t ~ I

is. Stellen we C. ::: Re E e e dan vinden we zo: (~l. ~ "'" (J ~ !:! )a a a .,. ~ 0.""'\, hll)

Ea = E~':f( x){(1+IlA) e jApcos &eos'" - (l-AA) e- jAP. jfsinssin'" ) _.q.~ 1= IE;'I
De gemiddelde intensiteit is nu evenredig met :

Met de identitciten

en

.,
(E .E ) =a a IE~' f(x) IZ((l+tJA)ZcosZe cos~ + (1-AA)ZsinZ

9 sinZce

- 2 Re eOSSSinlXeos«sin&(1-(.tIA)2)e2j.tlP-ji)

cosZ9 cosZot. -t sinZe sin~ =(lotCOSZolcosZ6)/Z

cosZe cos~ - sinZa sinZoe=( cosZot 't cosZ e )/Z

levert dit :

lEal 2= F.;' f(x)12 { (1+eos2«eos29)(1+(IlA)2)/2 + (eos2«+eos29)AA ;

- (1/Z)sinZotsinZ9cos(ZAP-t). (l-(~A) ) }

Alleen de laatste term bevat de informatie uit de rase van de gemodu

leerde lichtgolf.

voorlt.. pl« Zft' kan deze laatste term in een reeks worden ontwikkelc1 :

cos(Z6P-cp) ::: cos.p[l- Z(t1P)Z-tZ(~p)4/3 •••••••••••• )

~sinq,{Zc1P- 4(AP)3/3 }

Voor de intensiteit krijgen we zo :

(l/Z) IE~~ f(x)I Z { 1 + cosZc(cosZ9- sinZc(sinZ9cos it +

+ ZM (cosZc<. + cosZ9)+ZAP (sinZ8sinZctsin4!)

... (IlA )Z(1",cOSZ9COsZ~+sinzesinzor;cos4) +(t1P )Z2sinZ9sinc..o<.cos ~

- ( •••• termen met hogere machten ••••• ) 1
In deze uitdrukking zien we

1 e Er is een constante term in de:: intensiteit. Deze term zouden

we enerzijds zo klein mogelijk willen houden teneinde de ruisstro

men in de fotovermenigvuldiger zo klein mogelijk te houden, anderzyds

bepaalt deze term het instelpunt van de fotovermenigvuldiger. Dit in

stelpunt is bepalend voor de steilheid van de karakteristiek van de

fotovermenigvuldiger, dus ook voor het niveau van het uitgangssignaal

v (t). Zolang geen verzadiging optreedt zal in het algemeen de steil-
u

heid toenemen met de lichtintensiteit. Er zal een optimum zijn, afhan-

kelijk van de gestelde eisen, wat het gemakkelijkst in de opstelling

zelf bepaald kan worden.
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2e : Er zjjn termen evenredig met .1 A en Ll P. De term met A P is maxi-

maal voor Isin21C.1=pin2el=rin§1 = 1. Di t houdt in dat we met cir

culair gepolariseerd licht werken, terwjjlde doorlaatrichting van de

analysator in de x- of in de z-richting staat. In deze toestand zal

de term evenredig met A A nul zijn.

Deze lineaire term is dus in het Raman-Nath gebied aIleEn afhankelljk

van het ingangssignaal en van de vorm van het doorlaatfilter, terwjjl

de modulatie frequentie-onafhankeljjk is.

De term met AP is gelijk aan nul voor: -a): sin21(::0. De analysator laat een component (cl of e. 2) ongehin-

derd door. Deze term is in fase gemoduleerd (y=D),

de intensiteit is onafhankeljjk van AP.

b): sin29:0. Er is aIleen invallend licht in de (1,0,1) of in de

(l,O,-l)-richting. Er tre~dt weer aIleen fasemodulatie

op.

lineair gepolariseerd. De com

na modulatie een lineaire com

en e- jAP •

E zal
a.,op
e J

EQ. / f~' fllCll
AA ....

1E~~_-,........ RlJ

plexe amplitude

binatie zjjn van
~,

/ \ ;AP
/ \ c,a

./ ,,""' .......+ ..

Het invallend licht is

Met de cosinusregel

voIgt direkt dat de

totale amplitude in

het kwadraat afhangt

van cos2~P. Voor klei

ne waarden van het ar

gument 2AP is deze cosinusvorm te benaderen door de
1- 2

kwadratische vormY2(6P) • Er is geen lineaire term

c): sin~:O.

aanwezig. Hiervoor is een faseverschil t~o nodig tus

Ben de twee componenten van de lineaire combinatie.

De term evenredig met aA is maximaal voor lcos2cll"fos2~1= 1. We werken

dan met licht dat gepolariseerd is langs een van de hoofdassen. Wan

neer de term evenredig met .1 P maximaal is zal deze term geljjk aan nul

zijn, ook blj grotere waarden van y.

3e Er treden kwadratische termen op. Deze zullen aanleiding geven

tot vervorming. Kiezen we de lineaire term met AP erin maximaal

dan zal de kwadratische term met (6P)2 erin nul zjjn. Over blijft dan

aIleen de niet-lineaire vervorming t.g.v. de term (AA)2; deze vervor

ming zal in het Raman-Nath gebied gering zljn (6A~0). Dit laatste geldt

overigens aIleen vlak achter het glas, bij grot ere afstanden zal deze

vervorming weI mee gaan tellen, althans bij grote modulatiediepte(ikod/n)
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Aan de uitgang van de fotovermenigvuldiger krijgen we nu een gelijkspan

ning met daarop gesuperponeerd een signaalspanning v (t).
u

Dit gewenste signaal is evenredig met

J!:JP If( x) 12dO
o

De fotovermenigvuldiger integreert de intensiteit over het kathode

oppervlak. Daar het systeem onafhankelijk is van de z-coordinaat kan

deze integratie vervangen worden door een integratie over de x-coor

dinaat. Aangenomen wordt dat de gevoeligheid van het kathodeoppervlak

plaatsonafhankelljk is.

Van de doorlaatfunctie f(x) is alleen de modulus van belang. We kunnen

volstaan met een plaatsafhankelijke zwarting opeen doorlat ende plaat.

Een eventuele plaatsafhankelijke dikte van de plaat is niet van invloed,

daar deze aIleen de fase beinvloedt. WeI van invloed is een natuurlijke

dubbelbreking van de plaat.

In het Raman-Nath gebied vinden we nu voor het uitgangssignaal
L

vu(t) :t-!'f(x)l2 d vT(t-x!V)/dx dx
o

We werken verder met het transducersignaal vT(t) en niet met het in-

gangssignaal v. (t) •
1

Via de Fourier-transformatie kan tussen deze twee grootheden het vol-

gende verband worden gelegd :
.J- jntIndien Vi (t) = (1/2fY) Vi (j.n) e d{l--

vT(t) = (1/2~1 Vi (jf1) T( jil) e
jllt

dtl.

Het frequentiespectrum VT(jf1) van vT(t) is het product van het frequen

tiespectrum van viet) en de transducerkarakteristiek T(jfi). We beschouwen

de trunsducer als een tijdonafhankelljk lineair overdrachtssysteem.Voor

kleine signalen is dit altijd toegestaan. Meestal is T(j~ bandbegrensd.

Opgemerkt dient nog te worden dat viet) en vT(t) verschillende dimen

sies hebben.
Via partiele integratie en onder bedenking dat f(L) = f(O) = 0, daar het

glas afgeschermd wordt door een diafragma met Iengte L, voIgt :
L

vu(t) =:= f vT(t-:x!V) dJt'(x)1
2
/dX dx

o
Stellen we x=.,..V dan krijgen we :
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met h(t)= d If(Vt)1 2/dt
L./v

vu(t)= A)h(T) vT(t-r) dT
o

Het uitgangssignaal kan geschreven worden ala de convolutie van het ingangssig-

naal en de functie h(t). Stellen we ons het totale systeem ~(t)~v (t) voor als
). u

een lineair tijdonafhankelijk systeem dan kan v (t) ook geschreven worden als de
u

convolutie van v.(t) en de impulsresponsie get). Dit geldt uiteraard ook voor
).

signalen waarvan het frequentiespectrum begrensd is tot het Raman-Nath gebied.

Direct is in te zien dat dan voor aIle waarden van t moet gelden :

vi (t)40{g(t)-Ah(t)j == 0 of na Fouriertransformatie : Vi Cjn){G(j1lJ-AH(j!Uj::=o.

Daar Vi(jn)s ° voor frequenties buiten het Raman-Nath gebied voIgt uit de laatste

identiteit aIleen dat de functie H(jn) in het Raman-Nath gebied evenredig is met

de overdrachtsfunctie G(jA) van ons systeem, terwijl buiten dit gebied H(jn) geen

direct aanwijsbare betekenis heeft.

Ongelukkigerwijs is in het verdere verloop van dit verslag de functie h(t) als

"impuIsresponsie" beschouwd. Dit is onjuist en houdt ondermeer in dat de uitspra

ken over H(j~) voor A+~niet slaan op ons systeem, maar op een systeem waar h(t)

inderdaad de werkelijke responsie is, terwijl de uitspraken over G(jn), over de in

vloed van de acoustische demping en over de helling van IG(jn)1 aIleen gelden in

het Raman-Nath gebied. WeI zal de werkelijke impulsresponsie get) van ons systeem

nul zijn voor tijden groter dan de looptijd L/V van de acoustische golf in het be

lichte deel van het glas. We hebben te maken met een systeem met een eindige ge

heugenwerking. Dit in tegenstelling tot bijv. een RLC-systeem.

3.2 : Enkele eigenschappen van de "impulsresponsie" h(t).

Voor het bestaan van de Fouriergetransformeerde H(jn) is ondermeer nodig dat h(t)

integreerbaar is. Kiezen we voor \f(x)\ een blokfunctie dan zal Ih(t)1 bestaan uit
1./"

een 'reeks O-pulsen. De vorm !fu(t)1 dt zal des te groter zijn naarmate de o-pulsen
o

dichter bij elkaar komenj zij zal echter niet oneindig kunnen worden daar nog

steeds niet oneindig veel gescheiden zwarte strepen op een eindige lengte (L)

getrokken kunnen worden. Bovendien is aangenamen dat de streepafstand steeds

vee I groter dan de golflengte van het licht blijft.

\h(t~ is dus integreerbaar en ons systeem zal stabiel zijn. Het systeem is ook

causaal daar h(t) nul is voor t(O. De causaliteit en de stabiliteit volgen overi-

gens ook

Voor .fi=O

direct op fysische gronden.
'Iv

geldt H(jO)= !h(t)dt=O, er wordt geen gelijkspanningsterm doorgelaten
o

hetgeen begrijpel~k is daar er geen scharingen of rekken optreden.

Definieren we de Laplace-getransformeerd~ H(p) als :
I./v

H(P)=jfh(t) e-pt dt •

H(jft) is gel~k aan de functie R(p) voar p=jn, dus langs de imaginaire as van

het complexe p-vlak.



/f(x)1 =0 voor x ~ 0 en voor xJ. L

If(x)I"l voor 0 (x( L
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Voor gladde functies h(t) kunnen we stellen dat op grond van het ein

dige integratie-interval en de continulteit van h(t)e-pt als functie

van p en t, de functie R(p) analytisch is in het p-vlak /29/.

Er bevinden zich in het eindige p-vlak geen polen.

Het bovenstaande houdt nog niet in dat er voor niet-gladde functies

h(t) w~l polen kunnen optreden. We beperken ons echter tot gladde

functies daar "fysische" functies altijd glad zijn.

Uit de eigenschappen van f(x) volgen de beperkingen van de impulsres

ponsie.

Voor If( x)1 geldt

Voor h(t) leidt dit bijv. tot:

1&
jh(t) dt

't;
=0 voor ,...2 ~ L/V en T 1). L/V of 1"1 ~ 0

ligt t ussen 0 en 1 voor 1"1<'0 ~n 0 ("t"2 <L/V.

dat voor grote waarden van

snel oscillerende gedrag

dat H(p)lnaar oneindig gaat voor He p(O
p .....co

Uit deze twee eigenschappen volgen, op een constante na, de eigen

schappen van If( x)\ 2.

Evenzo kunnan nu een aantal eigenschappen afgeleid worden waaraan de

functies H(jA) en H(p) moeten voldoen.

Voor gladde functies h( t) kunnen we i.nzien

nJH(jn) naar nul zal gaan; dit vanwege het
°.ll.tvan de functie e J •

XEvenzo kunnen we "aanvoelen"

en naar nul voor He p)O.

Door in de eigenschappen van h(t) voor h(t) te substitueren :
+~ -.'IIQ

h(t)= (1/21r)j H(j.Q.) e j .tlt dll resp. h(t) = (1/2fTj)! H(p) eptdp

-.-zijn nog enkele eigenschappen van H(jfl) en H(p) te vinden. Deze blijken

ook betrekking te hebben op het gedrag van de beide functies in het

oneindige.

Ter illustratie zullen verderop in dit verslag enkele functies H(p)

berekend worden en zal hun gedrag in het oneindige bepaald worden.

Helaas bleek het niet mogelijk eenvoudige voorwaarden op te stellen

waaraan H(jn) en H(p) moeten voldoen en waaruit de eigenschappen van

h(t) weer volgen.

Vaak interesseert ons ook de helling van de frequentiekarakteristiek.

Deze helling is gelijk aan dIH( jll)/ /d.n • Willen we bijv. het maximum

van deze functie bepalen dan zullen er eerst Eisen aan h(t) gesteld

moeten worden. Zoals al is opgemerkt is J~( t)1 dt in "principe" onbeperkt;:

/

'/'" 2 0 •

H~tzelfde geldt voor /h(t)' dt. We kunnen aIleen iets stellen over .
fh(t) dt. 0

t, ;" ~6' ,,€, <:('1()
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, .,/ .I
',,"'

L(V

(!h(t)e- j 1l:tdt )/dfl.. Dit is na
o

zo :

en

Nu is

Voor d H(jfi)/dnkunnen

partiele integratie te

We krijgen

we sehrijven : d

sehrijven als :
1./11' t:

II -"J2tj h(s) ds (l-j.tlt) e J dt
II 0

We zien hier een beperkte integrand.

Indien h(t) zich transformeert in H(jn) zal h(t-T/2) zieh transformeren

in H(jn) e- jnT/ 2 , waarin T:L/V.

Er geldt nu IdIH(j1l)1 /dnl=ldIF(j.n.)1 /dal ~ IdF(j.1l)/dnl met F(jll).. H(j.ll)e- jllT/ 2
Het laatste gelijkteken geldt als F(jll) reeel is of imaginair, dus voor

even of oneven funeties f'(t)=h(t-T/2).
, .

Voor F(jO) geldt: ~
~~ I:

d/dll F(j.n) = j f f fts) ds (l-j.Ut) e-
jSlt

dt
_T/, _7'~

'7"1 ~
"'fa

IdIH(jil)l/dllI2"Lf i fts)ds (l-j.Qt) e-j.nt dt IE!
-~ -"'fa. do....

Deze laatste uitdrukking is kleiner of gelijk aan:
..1/.. I: .,.rl.. (#~ 2~"o~ &~' .... - (~ ~

!1[l(s)dsI2 dt .1 II-jIlt 12 dt ~i::'" ",,,,/ .~t" "r ?~~/~:/•.l:t~
+7'1.- ~TJ.. .r/L _ r!& "(,,,.." ~:Ji

jll-jJ1t 1
2 dt = .1.{1 + (nL/V)2/ l2 )

3f~ ..;"1.. f V

/1!r'(s) ds I2 dt" L/V .,L~~.'
~ ~ "

We krijgen zo de afsehatting: IdIH(jJ1)I/dnI2 4(L/V)2{ 1+ (llL/V)2/l2 )

Het geljjkteken geldt voor l);f(tJ. even of oneven
t. II "fit

2) ff'(s)ds= (l-jnt) e J

-< 't

3) If r'(S)ds/ 2=1 voor /t/(L/2V.
-'1.

De tweede voorwaarde is helaas niet haalbaar, behalve voorn.o.

De afschatting is daarom zaer grof. (zie verder)

3.3 : Enkele doorlaatfuncties.

() pRC
H p = l+pRC

We zien een pool bij p =-l/RC en een

nulpunt bij p=O.

De impulsresponsie is gelijk aan :

h(t) = &(t) - U(t) e- t / RC (l/RC)---_I:

/:fit)

Beschouwen we het volgende overdrachtssysteem:

C Voor H(P)=V2(P)/V1 (p) geldt:

~I---J-=-Q-R_:

I
-jC
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-LI e-L(l of- 'ip/V)/'I - 1
1 e · l ... ~---=---'"'r.':~-=-

- 1 + 8 p/V

!f(X)! 2= e-xl, -e-L/I voor O<.x(L.
J.(JJ

Nemen we in het acousto-optisch filter

Voor h(t) vinden we :

_~I~te)~i!J.I .1-« t
h( t) = (l-e-L/~ ) ~ (l-) _ V/'I e -t:VI8

voor 0 (.. 1:< L/v. L =::I. x

Voor grota waarden van L/v zien we hetzelfde verloop van de impulsres

ponsie als blj de RC-sectie.

Voor H(p) vinden we
,",,,

H(p) = !h(t) e-ptdt=
o

De pool bij p= -l/RC of bier p= -Via is verdwenen. WeI zien we dat voor

waarden van p vlak in de buurt van p = -V/~, H(p) steeds groter wordt

naarmate L/'8 groter wordt. Er is echter geen sprake van een continue

limietovergang naar een pool. Hoe groot we L/v ook nemen, steeds zal

H(p) een analytische functie blijven en IH(P)] zal dus nergens in het

p-vlak een maximum aannemen.

Er zal steeds een pad in het p-vlak zijn waarlangs IH(p)lvanafP=-V/~

toeneemt.

e -L(l + j'll!l/V)/~ _ 1

1 ... j.nr/V

Voor de functie H( j..Cl) bestaat de limietovergang weL Voor het acous

to-optisch filter geldt :
H(j.fl)= 1_e-L/,+

Voor grote waarden van L nadert dit tot :
1 = jntfv

1 - 1... j.n. .r/V 1 .,. jn,,/v

met V/N = liRe staat hier dezelfde uitdrukking als bij de RC-sectie.

Voor \pl_ClQ gedraagt H(p) zich als

:L - e-L/a voor Re p). -V/8 H(p) gaat hier niet naar nul ten

gevolge van het niet-gladde ver

loop van h(t).

V e-pL/V /gP voor Re p (-V/~ H(p) gaat naar one1ndig.

2
e

1nm.en geen doorlaat filter is aangebracht

bepaald verloop hebben y namelijk zoals

hiernaast is getekend. De impulsresponsie be

staat nu uit twee J'-pulsen ter plaatse t = 0 en

t =. J./V.

zal toch If(X)\ een

j-~--I
L
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Voor H(j,fi) vinden we H(jrl)=jh(t)dt= I _ e- jJ1.L/V= 2je- j .nL/2V sin.l1L/2V

Het uitgangssignaal is nul voor n::2fTkV/L

waarin k =0, I, 2, ••••••••

Bedenken we dat de golflengte van de

acoustische golf gelUk is aan:~=2wV/n ,

dan zien we dat bU deze frequenties juist

een geheel aantal golflengtes voor het dia-

fragma verschUnen. -~

Door het "middelend" effect yam de fotovermenigvuldiger zullen de uit

gangsdeelsignalen tengevolge van de P9sitieve en negatieve variaties

van de permittiviteit elkaar opheffen.

Met een geheugenlengte van L/V ~ 10-5 s. zien we dat de nulpunten in

H(j~ op afstanden van 100 kHz. liggen.

Beschouwen we H(jn) als funetie van de diafragmalengte L dan ontstaat

hetzelfde verloop. De nulpunten 1iggen nu op een onderllnge afstand

gelUk aan de golflengte van de acoustische golf.

De functie H(p) ·is hier gelljk aan

Voor Ipl-c;oo gedraagt R(p) zich als

I voor Re p >0; H(p) gaat niet naar nul daar h(t)

een niet-gladde functie is.

I - -jJlL/V voor Re p =0;e

-pL/V Re p (0; R(p) gaat oneindig.-e voor naar

3e Op grond van het vorige geval kunnen we nu een door1aatfilter

bedenken dat een grot ere uitgangsspanning zal verooI'zaken. We

laten nu aIleen het licht dat uit gebiedjes met een positieve permit

tiviteitsvariatie komt.invallen op het fotovermenigvuldigeroppervlak.

Het "middelend" effect Vlordt nu een optelling van signalen met hetzelf

de teken en het te verwachten uitgangssignaal zal veel groter worden.

Het bovenstaande geldt uiteraard slechts op een moment.

Nemen we het volgende verloop van If(x)1

m::I,2,3,4, ••••••••

If(K) I

o
.. &. .!:
-.;;; -
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een reeks o-pulsen. Bjj e€n sinusvormig

kiezen om een maximale uitgangsspanning

De impulsresponsie bestaat uit

ingangssignaal moeten we~=1/2

te verkrjjgen.

Voor H( jn) vinden we:

H( on) 1 -jn,L/mV -jfiL/mV
J = -e ... e - ••••••••

-j(m-l).nL/mV -j(m-l+'l ).fiL/mV
e - e

Na wat omwerking is dit te schrjjven als

sin-OL/2V
sinnL/2mV

-.n.

Voorn~2nmV/L is sinnL/2mV te benaderen

door: -(n-2~mV/L)L/2mV

Voor IH(jfl)1 vinden we zo :

, ,
lll"~'

L

-Jt

!H( ,on)1 - 2 I ° 'I'lYl' sin(.tl-21l'mV/L)L/2V
J - m Slnt (A-211'mV/L)L/2V

IH( jJl)1 gedraagt zich voor daze freqU€ll

ties als een sinc-functie.

-n.2ITmV
-;:-

2 I sin(fl.-21TmV/L)L/2V
ill ( h -21ftnV/L) L!2V

Voor een sinusvormig signa.al met hoek

freauenti e fl=2T7mV/L 16 het ui.tgangs

signaal m sinlll1Y maal zo groot ala
.lu", V ....... - .n.

1L in het gEval dat er geen extra door-

laatfilter is aangebracht en bjj een frequentie 2~(m-l/2)V/L.

De gemaakte benaderingen gelden aIleen voor grote waarden van ro, en

voor waarden van "l in de omgeving van ~=1/2.

\H( j.Q)/ zal geen symmetrisch verloop rond 12.=2frmV/L hebben, behalve voor

'2= 1/2.

D~,~~ldt :. ]H( jit)1 =\~~~~j~~v I
Voor .D.,,"27tmV/L is di t te schrjjven

als

Door geschikte keuz€ van m kunnen we de top van de sinc-functie bij een

gewenste frequentie leggen.

c-Voor fl=6wmV/L gedraagt IH( j.t1)\ zich ook als een sinc-functie, maar

meestal zal slechts e~n sinc-functie van belang zjjn door het bandbe

grensd zjjn van de transducerkarakteristiek T(jA).

Wj.llen we de eerste top leggen bij een frequentie F =5Mhz dan zullen

I we voor in moeten kiezen m = 2fr.l.<'L/2rrV %50. . . t.1>'. 1) / .
J . I.>

De Ijjnafstand L/m is dan geljjk aan de golflengteA van de acoustische

golf met die frequentie waarvoor het uitgangssignaal maximaal is.
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Bepalen we nog de maximale helling van de frequentiekarakteristiek.

Hiertoe nemen we aan dat de maximale helling van de functie sinx /x

optreedt bjj x=2,095 (x=120o ) en geljjk is aan ..0,436.

Direct is in te zien dat de maximale helling van de frequentiekarak

teristiek geljjk is aan 2m. 0, 436. L/2V. = 0,436 rmL/v.
De op bIz. 46 afgeleide maximale helling van een wi11ekeurige frequen

tiekarakteristiek bjj een frequentie F=mV/L bedraagt:

IdIH(jJl)I/~ '- L/V Jl + (.nL/V)2/12 ~ 1,8 mL/V.
max.

We zien dat het absolute maximum op ongeveer een factor 4 na benaderd

wordt. De afschatting is dus niet erg grof, dit in tegenstelling met

de verwachting.

Voor H(p) voIgt H(p) = (1 -'lpL/mV)- e I -

1. -

-pL/Ve
-pL/mV •e

Voor Ip~~ gedraagt H(p) zich als

1 voor Re p) 0

_e-p(m-l+"Z)L/mV voor Re p( OJ H(p) gaat hier naar oneindig.

De werkel~[e geheugenlengte is
L' = L(l. _ 1-'1)

In

nul is voor

Ro

dat

We hebben nu vrjj will.ekeurig enkele overdrachtsfuncties berekend. Het

gedrag voor fpf-o<'.> bl.jjkt voor aIle drie de gevallen vrij veel overeen

komst te vertonen. Dit is niet zo verwonderljjk wanneer we bedenken
~. .

,fh( t) dt; (l/2"j) J;(P) opt "; opt ." dp

i -J ....

t' = 0 en t") L/V en ~ 0 voor 0 <t ' , <L/V •
rM Breiden we het integratiepad uit tot het

p.",I...k pad £ dat hiernaast is aangegeven dan zien

we, daar de integrand nergens polen heeft,

dat de bjjdrage over de halve cirkel weI een

waarde heeft voor 0 <t' , <L/V en niet voor

t' '> L/V.
Het is te verwachten dat H(p) zich in het oneindige evenredig met e-

pL
/ V

gedraagt, eventueel nog vermenigvul.digd met een functie van p die het

gedrag van H(p) in het oneindige niet beinvloedt, bjjv. l/p2.

Dit is hier niet verder uitgewerkt.
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3.4 Acoustische demping.

is aangebracht vinden

%Ill
.l1.

H(,j1'll-
.",L,...

Re

1...
HrjSlo'U

'fQ.

Tot nu toe is aangenomen dat het acoustisch signaal ongedempt door

het glas loopt.

Veronderstellen we nu een zekere dempingscoEHficient ~ /8/.
Voor kleine waarden van « krljgen we in plaats van vT(t-x/V) onder de

convolutieintegraal de vorm e-«x vT(t-x!V) te staan.

In de afleiding in hoofdstuk 2 zou nu met een complexe waarde van K

gewerkt moeten worden.

Voor h(t) kunnen we zo stellen :

h(t):V e-~x dlf(x)1 2/dX
x:Vt

Voor het geval dat er geen extra doorlaatfilter

we voor H( jfl) :

H( j!l) = 1 - e-((L e -jnL!v, zoals gemakkelljk uit

de definitie van H.(j.n) voIgt.

Uit de polaire figuur zien we dat H(jfi) geen

nulpunten meer heaft.

Als functie van L krljgen we het nevenstaande

verloop van H(jn); er ontstaat een spiraal.

Daar L een maximale wa~rde heeft, nl. de dia

meter van de fotovermenigvuldigerkathode zal

slechts een klein gedeelte van deze kromme

doorlopen worden. In IH(jfi,L)1 komt deze spi

raal tot uiting in het afnemen van de maxima

van de kromme en het toenemen van de minima

resp. volgens de functies 1+ e-o(Len l_e-«L.

I
I

----- J] 1
";'1---

L -

Indien we voor de doorlaatfunctie een tralie

nemen volgens nevenstaande figuur vinden we

voor h(t) :
-«L/2m(' / -2«.L/2m ~ / )h(t)= J(t)-e u(t-L 2mV) + e o (t-2L 2mV •••••••••••

-olL(2m-2)/2m ( ) / )•••••••• e o(t-(2m-2 L 2mV -

_e-ecL(2m-l)/2m d (t-(2~-1)L/2mV).

Voor H(jfi) vinden we
-IlCL- j.nL/V

1 - e
1 + e-«L/2m-jnL/2mV
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polaire figuur noemer

De polaire figuur van de noemer wordt een factor 2m maal zo langzaam

doorlopen als die van de teller.

Vergelijken we de uitdrukking met de gevonden uitdrul~ing bij afwezig

heid van demping dan zien we dat we hier een soortgelijk verloop krijgen •

Het maximum bij!l=2rrmV/L heeft ook hier ongeveer de waarde 2m; de nul

punten zullen ontbreken.

Beschouwen we H(jfi)als functie van L dan krijgen we bijna hetzelfde ver

loop. De hoogte van de minima in H(jo.,L) zal langzaam met L toenemen.

We zien dat bij kleine demping de invloed ervan vrij gering zal zijn,

mede omdat we met een beperkte bandbreedte werken.

Overigens dient opgemerkt te worden dat een exponentieel uitdempende

sinusvormige trilling een oneindig breed frequentiespectrum heeft,

zodat we buiten het Raman-Nath gebied komen. Voor kleine demping ligt

het grootste spectrale aandeel echter in een klein frequentiebandje

rond de frequentie van de sinustrilling.

In het bovenstaande hebben we ons steeds beperkt tot eenvoudig te maken

doorlaatfilters. Bij gegeven f(x) is de frequentiekarakteristiek H(jn)

bepaald. Het omgekeerde kan ook, mits H(jfi) tot de geoorloofde func-

ties behoort. De eisen waaraan H(jn) moet voldoen wil de functie ge

oorloofd zijn zijn niet gedefinieerd. Slechts enkele punten zijn aangestipt.

(H( jO)=O; geen polen in het p-vlak) Vvel is. gemakkelijk in te zien welke

impulsresponsies h(t) mogelijk zijn. Een eventuele synthese kan daarom

het best via de impulsresponsie geschieden.
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DEEL II METINGEN

In dit deel van het verslag worden de metingen behandeld die met be

trekking tot het in deel I behandelde zljn uitgevoerd.

Zoals in de inleiding vermeld is beslaan deze metingen slechts een

gedeelte van de behandelde theorie.

Verder zljn vele idealisaties gemaakt, zodat de meetopstelling slechts

in benadering overeenkomt met het in deel I geschetste model.

z.
In

'f"n. ........

I%.

2-

t

,

,

v.(t)
"

,~

- x-.nZ."

De acoustische golven worden opgewekt door een transducer. Deze is

gemaakt van P.Z.T. en aan een zljde vrij bewegend. De andere zljde is

aan het glas (pyrex) bevestigd. De transducer bestaat uit twee paral

lel geschakelde delen en geeft transversale golven af met de uitv./jjkings

richting in de z-richting (fig 1 ).

Zetten we aan de elektrische ingang van de transducer een sinusvormige

spanning met frequentie F dan zal de transducer een acoustisch sig~aal

afgeven dat met een bepaalde voortplantingssnelhej.d V het glas inloopt.

De amplitude van dit acoustisch sig-

naal is frequentie-afhankelijk. De

frequentie-afhwlkelijkheid wordt be

schreven met de functie T(jn).
Een indruk omtrent deze frequent ie

afhankelljkheid kunnen we krjjgen door

de ingangsimpedantie Z. aan de in-lng
gangsklemmen van de transducer te

met en. Deze ingangsimpedantie verloopt

ongeveer als in figuur 2 is geschetst.

We zien dat de transducer tussen de 3
en de 6 Mhz. elektrisch vermogen op

neemt en we mogenin deze frequentie

band een acoustisch signaal verwachten.

De grootte van dit acoustisch signaal

kan nog vergroot worden door een

a.anpassingsnetwerk voor de transdu

cer te schakelen, zodat het imagi

naire deel van de totale ingangs

impedantie nul wordt. Dit laatste

is nj.et gedaan.

De transducer is steeds gevoed, via

een 50.Qkabel van ongeveer 40 em.

lang, uit een bron met een sinus-
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Klemspanning van de transducer als
runctie van de frequentie F •

vormige spanning en een in1Nend:i.ge impedan tie van ongeveer O..a..
Bjj alle metingen is deze bronspanning constant gehouden. Naderhand

bleek €chter de inwendj.ge impedantie niet gelijk aan nul t e zjjn j daar

bovendien de belastingsimpedentie laag is zal deze kleine inwendige

impedantie van vrjj grote invloed kunnen zljn.

Met een buisvoltmeter is de spanning aan de klemmen van de transducer

gemeten als functie van de frequentie bij constant gehouden bronspan

ning. Deklemspanning bleek het in figuur 3 geschetste verloop te heb

ben.In de figuur zijn tevens de frequentie gebieden aangegeven waarin

metingen gedaan zjjn. (zie verder)

De transducerkarakteristiek T(jfl) geeft aan hoe de uitwljking en fase

van de acoustische golf afhangt van de frequentie, blj constant gehouden

ingangssignaal. Deze karakteristiek wordt bepaald door de transducer

en door de toevoerdraden.

Door de eindige afmetingen van de transducer zullen gean vlakl..e gol

ven het glas inlopen, maar een begrensde bundel. Deze bundel zal di

vergeren zodat de vlakken van gelljke fase gebogen zullen worden.

Daar de afmetingen van de bundel (9,9 x ~2,3 mm) veel groter zljn dan

de golflengte in het glas (0,5 •••• I mm) mogen we aannemen dat blj niet

te grote afstanden achter de transducer de fasefronten nog vlak zljn

en er geen reflecties met de wand optreden.

Aangenomen is ook dat de transducer gelijkmatig over zijn oppervlak trilt,

m.a.w. dat hij vlakke fasefronten afgeeft.

Teneinde lopende golven te krijgen is het glas de vorm van figuur 4
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gegeven. Het eerste reflectievlak is gepo

l~st zodat zo weinig mogelijk directe reflec

ties zullen ontstaan.

De overige vlakken beneden de spleet zijn

mat gemaakt zodat zoveel mogelijk verstrooi-

rng en demping van de bundel verkregen wordt.

Door de herhaalde reflecties is dE loopweg

v~n de acoustische bundel kunstmatig zeer lang gemaakt. We hoopten

dat er geen reflecties in de buurt van de transducer meer zouden ver

schljnen. Door pulsvormige signalen aan de ingang van de transducer

aan te sluiten is deze eventuele reflectiena te gaan. Op de oscilloscoop

kregen we het beeld uit figuur 5. De reflectie bleek afkomstig van de

eerstereflectiewand. Verdere reflec-

I

II -t-

ties waren niet te zien.

De amplitude van deze reflectie

bedroeg, afhankelljk van de frequen

tie, maximaal ongev€er 1 % van de

amplitude van het aangelegde signaal.

Dit IUkt weinig, maar weI moet be-

dacht worden dat hier tweemaal een energieomzetting plaatsvindt, nl.

van elektrische energie naar acoustische energie en terug. In het glas

is de verhouding tussen de gereflecteerde golf en de oorspronkelijke

golf dus groter.

In een recht stuk glas, waar de achterwand evenwljdig aan de transducer

was, maten we reflecties ter grootte van 16 %. Ook hi~r vindt de ener

gieoDlzetting tweemaal plaats. In ons geval is de reflectie dus al minstens

16 maal zo klein.

De werkelijke grootte van de reflecties zou optisch te meten zijn, dit

is echter door het lage niveau van het uitgangssignaal moeilUk uitvoer

baar, althans in onze opstelling. Nemen we voorlopig aan dat we te ma

ken hebben met lopende golven.

Het glas is aan beide zijden voorzien van een anti-reflectielaag.

Als belichting nemen we een door een tweetal lenzen sterk verbrede

He-Ne laserbundel. In deel I is uitgegaan van een brede bundel waarvan

de intensiteit onafhankelijk is van de x- en z-coordinaat. In onze op

stelling bleek de intensiteit weI van de x-coordinaat af te hangen; de

afhankelijkheid van de z-coordinaat is niet nagegaan, maar omdat slechts

een kleine afstand in de z-richting werd gebruikt mag verondersteld

worden dat de intensiteit praktisch constant was in deze richting.
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In de x-richting bleken variaties van ca. 10 % rond de gemiddelde

waarde voor te komen. Deze variaties verliepen echter zeer langzaam met

de x-coordinaat, zodat het gestelde in deel I in benadering gehand

haafd kan bl~ven. We kunnen de bundel opgebouwd denken uit een aan-

tal deelbundels waarvan de intensiteit weI vlak verloopt en waarvan

de breedte alt~d nog vele malen groter is dan de golflengte van de

acoustische verstoring.

De genoemde intensiteitsvariaties werden waarsch~nlijk veroorzaakt

door inhomogeniteiten in de eerste lens en in het kwart-golflengte

plaatje dat voor het verkrijgen van circulair licht gebruikt werd.

De bundel werd door een diafragma begrensd tot een hoogte (z-richting)

van 8 mm. en een breedte (x-richting) die in te stellen was van 0

tot 40 mm.

Daar aIle intensiteitsmetingen vlak achter het glas gedaan werden is

de diffractie ten gevolge van het diafragma te verwaarlozen.

De intensiteit van'de bundel wordt gemeten met een fotovermenigvuJ.

diger (XP-1002) met een kathodediameter van 42 mm. De gevoeligheid

is helaas plaats~fhankel~k; naar de rand van het kathodeoppervlak

neemt de gevoeligheid eerst toe, waarna z~ sterk afneemt.

In figuur 6 zien we de resulterende gevoelighei~kromme. Deze kromme

geeft een maat aan voor de kathodestroom als functie van de plaats

(aIleen de x-coordinaat) op het kathode-oppervlak.

De variati,es worden behalve door de kathode van de fotovermenigvul

diger ook veroorzaakt door de reeds genoemde intensiteitsvariaties,

die nu nog beinvloed worden door inhomogenit eit en in het glas, in

de analysator en in de dempingsfilters voor het kathode-oppervlak.

De kromme uit figuur 6 werd gemeten door een diafragma van 2,5 mm.

breed en 8 mm. hoog door de bundel te verschuiven. De "gevoeligheid tl

is dus gemiddeld over een oppervlak van 2,5 x 8 mm.

Stellen we de kromme voor door de reile functie g(x). We kunnen g(x)

nu beschouwen als deel uitmakend van de doorlaatfunctie f(x).

Indien f(x) =g(x). f l (x) , dan is f l (x) 'de doorlaatfunctie waarmee in

deel I steeds is gewerkt. De functie g(x) is van invloed op de fre

quentiekarakteristiek van het systeem.

Voor h( t) geldt

h(t): V dlf(x)1 2/dX = V If~(x)1
x=Vt

dg2 (x)/dX~Vg2(x)d~i(X)!/dX

met x=Vt
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figuur 6 Resulterende gevoeligheidskromme

Aangenomen is hier dat flex) veel sneller varieert dan g(x). Indlen

flex) de doorlaa~functie van een tralie is met een tralieconstante A

die kleiner is dan I mm., is dit gerechtvaardigd.

We vinden voor h(t) het product van twee functies. De totale frequen

tiekarakteristiek zal de convolutie zijn van de twee corresponderende

frequentiekarakteristieken. De frequentiekarakteristiek van g2(Vt)

is echter moeilijk te bepalen.

Bezien we wat de invloed zal zijn wanneer g(x) sinusvormig verloopt

bijv. volgens g(x) = I ... a cos (bx+o/).

Voor de frequentiekarakteristiek G(jA) vinden we zo :
-+-

G(jn),: fg2(Vt) e- j .Q.t dt =2rrf(l+a2/2)¢(il)+a( ej"'o(Jl-bV)+ e-j"'d(A+bV)+

-- ... a 2( e2j ll-cf(fl-2bV) -+ e-2j o/&(Aot2bV) )/41

Indiend~~(Vt)~ZiCh transformeert tot HI(jn) vinden we voor de totale

frequentiekarakteristiek H(jft) : -H(jQ)= (1/2tr)Hl(jn)~G(j.n)=(1/2r:2fG(j~) Hl(j(.n.-~») df =
=(l+a2/2)HI (ji'L) ... a( HI(j(Jl-bV)) e j "'+ HI(j(.ni-bV)) e-j~) +

-+ a2 ( HI (j (1l-2bV)) e2j ~-+ HI (j (n....2bV)) e-2j'Y)/4

We zien de som van vijf functies HI(jn) die onderling zijn verschoven

en met een gewichtsfactor zijn vermenigvuldigd.

Voor het geval dat flex) de doorlaatfunctie van een tralie voorstelt

krijgen we als totale frequentiekarakteristiek de som van een aantal

sinc-functies, ieder vermenigvuldigd met de bijbehorende fasehoek.
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In figuur 6 zien we bjjv. een"trilling" optreden met een golflengte

in de orde van grootte van 15 mm. en een amplitude ( a ) van ongeveer

20 %. Di t geeft voor de frequentie-verschuiving bV : 2ft' 0, 23 106 s -1,

d.w.z. een frequentie-verschuiving van 230 kHz.

Merken we nog op dat de faseverschuiving t in dit geval een a-symme

trie in de functie H(jA) rond de centrale frequentie~=2nmV/Lkan

veroorzaken.

Ontwikkelen we nu g(x) in een Fourierreeks,-dit kan daar g(x) perio

diek herhaald kan worden - dan zal voor elke "frequentie"-component

bovenstaande procedure uitgevoerd moeten worden, mits de golflengte

2~b niet te klein wordt.

Dit totale proces kan het best numeriek uitgevoerd worden.

We kunnen de invloed van g(x) nog op twee andere manieren elimineren,

nl. Ie : door voor de fotovermenigvuldiger een doorlaatfilter met

een doorlaatfunctie l/g(x) aan te brengen,

2e door van "het kathode-oppervlak alleen dat deel te gebruiken

waar g(x) constant is.

Dit kan door de totale bundel te laten convergeren met be

hulp van een lens, of door de diafragmalengte L te verkleinen.

De geheugenlengte wordt dan uiteraard ook kleiner.

Voor de laatste manier is hier gekozen, mede omdat bjj gebruik van

een lens de afmetingen van het systeem in de y-richting zullell toe

nemen en de fasemod~latie gedeelteljjk omgezet kan worden in een ampli

tUdemodulatie.( zie bIz. 30 )

De anode-stroom van de fotovermenigvuldiger veroorzaakt over de be

lastingsweerstand in de anodeleiding een spanning waarin globaal 3

componenten zjjn te onderscheiden, nl. :

l~: Een geljjkspanning V=. Dit is een maat voor de gemiddelde licht

intensiteit van het licht dat op de kathode valt. De spanning

wordt direct gemeten.

2
e

: Een signaalspanning V. Deze spanning geeft de modulatie van
"V "

de lichtintensiteit weer, veroorzaakt door de acoustische golf.

Deze spanning wordt via een emittervolger gemeten met een se

lectieve voltmeter. De uitgangsimpedantie van de emittervolger was

50Jl.over heel het gebruikte frEquentiegebied.

3e : Een ruisspanning. Deze heeft verschillende oorzaken en geeft

aanleiding tot een varierende "effectieve spanning" aan de uit

gang van de emittervolger. Hoewel de selectieve voltmeter werkt

met een doorlaatband van slechts 300 Hz. lag bjj veel metingen het

ruisniveau nog vrjj hoog ten opzichte van het signaalniveau.
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De totale opstelling zag er als voIgt uit

FexJ

I I
I

6

+

:I

1
2
3
4
5
6

He-Ne laser
Generator
Fotovermenigvuldiger
GelUkspanningsvoltmeter
Selectieve voltmeter
Emittervolger

T
D :
f(x)
A
KG :

Transducer
Diafragma
Doorlaat fil ter
Analysator
Kwart-golflengte plaatje

De afstand vanaf het glas tot aan de kathode van de fotovermenigvul

diger bedroeg ongeveer 6 em.

Wanneer geen extra doorlaatfilter werd aangebracht was geen uitgangs

signaal waarneembaar; de signaal-ruis verhouding was te gering. Het

ruisniv~au lag bU ongeveer 40J"V.

Nemen we als doorlaatfilter een tralie met tralieconstante A= L/m

dan mogen we als overdrachtsfunctie IVu(jA)/Vi(jn)1 een verloop ver

wachten dat evenredig is met :

I'l'( j.!t) sin AL/2V I
cos ALI L~mV

zoals op bIz. 49 is afgeleid.

Het tweede deel van deze functie bereikt zUn eerste absolute maximum

bij .n =2rrmV/L= 2rrV/A •o

acoustische golf juist

De functie sinDL/2V /

Bij deze frequentie is de golflengte van de

gelUk aan de tralieconstante A.

cos.nL/4mV gedraagt zich in de buurt van deze

centrale frequentie F als een sinc-functie. Wanneer eenmaal de top.
o

bij F =F bekend is kan het verdere verloop voorspeld worden.o
De breedte van de hoofdpu].s bedraagt 6 F =2V/L ; bU een lengte J...

van 36 mm. en een voortplantingssnelheid van 3,4 km/sec. is dit een

breedte van 189 kHz.

De overdrachtsfunctie Iv (jQ)/v.(jfl)1 werd gemeten door als ingangs-
u 1

signaal een sinuvormige spanning met een frequentie F te nemen en

deze frequentie te vari;ren bU gelUkblijvend ingangsniveau. Het uit
gangssignaal geeft als functie van de frequentie de overdrachtsfunctie
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weer. HierbU moet weer opgemerkt worden dat ook de toevoerdraden van

groot belang zUn voor het resultaat (zie bIz. 54 ).
De uitgangsspanning V als functie van de frequentie F is gemeten

u
voor vier verschillende waarden van de tralieconstante A. De resul-

taten zijn grafisch weergegeven in de grafieken aan het eind van dit

verslag. In deze grafieken zijn ook de verwachte meetpunten aangegeven,

ui tgaande van de gemeten waarde bij F = F • Als verwachte meetpunteno
zijn de eerste top links en rechts en de aerste twee nulpunten links

en rechts genomen. Bij de bepaling van deze verwachte meetpunten,is

uiteraard geen rekening gehoudeu met de invloed van de transducer

karakteristiek en van de ruisspanning. Deze laatste spanning zorgde

er bij de metingen voor dat geen werkelijk nulpunt optrad.

Om bij lage uitgangsniveaux toch iets over de signaalspanning te kunnen

.zeggen zou de correlatie tussen de ruis en de signaalspanning bestu

deerd moeten worden. Dit is niet gedaan, als meetwaarde is steeds een

"gemiddelde waarde" genomen. Voor signaalspanningen die veel groter

zijn dan de ruisspanning is dit toegestaan.

De overeenkomst tussen de verwachte meetpunten en de werkelijk gemeten

punten is niet overal even groot; deze overeenkomst zal hieronder

wat nader bestudeerd worden, terwijl ook de oorzaak van de afwijldng

gezocht zal worden.

Vergelijking van de verschillende krommes, opgenomen met een geheugen

lengte L = 36 mm., laat een grote overeenkomst zien tussen de vier

krommes. Steeds is rechts van de centrale top een grote tweede top

te zien, terwijl de top links zeer klein is. De oorzaak hiervan zou

in de gevoeligheidskromme g(x) kunnen liggen, zoals op bIz 58 betoogd

is. Het effect zou dan verdwenen moeten zijn indien we een vlak stuk

van g(x) uitkiezen.

Inderdaad is de overeenkomst tussen het verwachte en het gemeten ver

loop aanzienlijk beter bij een geheugenlengte van 15 mm.

Uit de kromme g(x) uit figuur 6 is een stuk links en rechts van x= °
genomen (zie grafieken).

Hierbij dient opgemerkt t e worden dat x = ° hier overeenkomt met de

o~tische as van bet systeem. Dit in tegenstelling tot het in deel I

gebruikte nulpunt van het coordinatensysteem. Een positieve waarde

van x duidt bier op een punt tussen het optisch midden en de transdu-

cere

Bij de tralieconstante A = 0,927 mm. is ook nog de kromme opgenomen

wanneer uit g(x) een ander stuk met een breedte van 15 mm. is genomen

(kromme C). We zien dat dit van invloed is op de gemeten kromme.
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Zo zien we dat nu de linker top groter is dan de reehter, terwljl ~_t

eerst andersom was. Rekening houdend met het gesehetste spanningsver

loop in figuur 3 zou kromme C beter aan de verwachting voldoen dan

kromme B. Dit stemt oak overeen met de verwaehting daar het voor krom-

'me C gekozen stuk uit g(x) vlakker is dan het voor kromme B gebruik

te deel.

Een en ander is eehter niet overtuigend daar de signaal-ruis verhouding

vrij laag is voor deze geheugenlengte.

Als laatste is nog een kromme opgenomen waarbij de steile afval van

g(x) aan de randen niet is meegenomen. De geheugenlengte is hier 20 mm.

De kromme is iets minder a-symmetriseh dan voor L =36 mm. , het ver

sehil is eehter gering. Waarsehijnlijk speelt de afval van g(x) voor

x tussen 0 en 7,5 mm. hier een rol •

.De uitgangsspanning is ook gemeten als funetie van de hoek~. Inder

daad b1eek de spanning te verlopen volgens sin 2~ (zie bIz. 41).

Als funetie van de afstand 6.y tussen de aehterwand (y=D) van 'het glas

en het filter f(x) bleEk Vu eosinusvormig te verlopen(zie blzn 32 en

41 ). We maten bij de vier filters, steeds bij F =F0' de volgend.e afstan

den alwaar V = 0
u

Deze afstanden zijn dus de afstanden 'Naar ~/i =0 en waar bAli een

maximum bereikt. Vergelijking met de berekende krommes (bIz. 32) geeft

een verrassend goede overeEnkomst te zien.

Namen we 0::=450 dan bleek bij deze afstand, bij de desbetreffende frequen

tie, de spanning V maximaal.. u
We hebben dan te maken met een op dat punt in amplitude gemoduleerde

bundel. Als funetie van de frequentie verloopt Vu ongeveer hetzeIfde eUs

b~~=~enV~D, daar we met relatief smalle frequentiebanden werken.

Helaas bleek het niet mogelijk metingen te doen met andere dan sinus

vormige signalen daar het uitgangsniveau te laag werd. Ook bleken

geen bronnen van voldoend vermogen aanwezig om het ingangssignaal

te vergroten.

Om dezelfde reden kon ook de eventuele kwadratische'vervorming niet

worden gemeten.
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In de tabel op de volgende bladz~de z~n enkele meetresultaten van de

metingen samengevat, terw~l tevens getracht is enkele numerieke gege

vens hieruit af te leiden.

De waarde van F volgt direct uit de opgenomen grafieken. Daar b~o
deze frequentie de golflengte A van de acousti.sche golf juist gel~k

is aan de tralieconstante A volgt de voortplantingssnelheid V direct

uit V= AF •o
De vier gevomden waarden z~n practisch gel~k en stemmen overeen met

de eerder gevonden waarden b~ de reflectie meting en,b~ de meting

op lange afstand (zie blz 23; uit de hoek e volgt ook de voortplan

tingssnelheid ).

De waarde van het getal m is hier een afronding daar het diafragma

niet exact instelbaar was.

·Voor de ingangsspanning V. is de klemspanning genomen (fig.3).
1

Het elektrisch ingangsvermogen P. volgt uit de ingangsspanning enIn
de gemeten kromme van de ingangsimpedantie.

P. = V~In ln V. is de effectieve" waardeIn
van de ingangsspanning.

We zullen nu een schatting maken van de spanning die we aan de uit

gang kunnen verwachten voar F = F •o
De uitgangsspanning is volgens het afgeleide op blz. 41 evenredig

met : .Ll2.

!If(X)1 2 ( 1/2 of' A P ) dx
-I{a

Bjj een sinusvormig ingangssignaal geldt: ~ P= - ..h K cos(.n.t-Kx) , waarin
I 2 z

v= kodn. (p_q).

De uitgangsspanning zal evenredig zjjn met :
...'1.. .~

1/2 fif(X) /2 dx - ·../AzK!If(X)1 2cos(Jlt-Kx) dx

-"'& -1'..
De eerste term levert een geljjkspanningsterm V=. Nemen we voor de

doorlaatfunctie weer het genoemde tralie met tralieconstante At dan

zal deze g(l~kspanningsterm evenredig zjjn met L/4.

De tweede term levert een sinusvormige wisselspanning, waarvan de

effectieve waarde evenredig zal z~n met 1/2(~AzK.m.2/V2.K).

De factor (1/2) staat voor de verzwIDddng ten gevolge van de emitter

volger.

Nemen we nu aan dat de kromme die het verband aangeeft tussen de uit

gangsspanning van de fotovermenigvuldiger en de opvallende lichtin

tensiteit lineair is en in de oorsprong begint.
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A 0,545 0,634 0,634 0,720 0,720 0,927 0,927 0,927

mY.

V.

MHz.

w.

xl

F 6,260 5,375 5,375 4,725 4,725 3,675 3,675 3,675
0

x
V 3,410 3,405 3,400 3,400

xl0
L 33 36 15 36 15 36 20 15

xl
Vtop 350 790 320 830 300 1550 850 625

x
m 60 57 24 50 21 39 22 16

Yin 3,70 3,82 3,82 2,06 2,06 3,09 3,09 3,09
x

P. 0,24 0,33 0,33 0,22 0,22 0,36 0,36 0,36
~n

x

V= 350 450 165 460 160 430 230 180
x

;; k d 22 39 44 40 42 80 82 77
0-n x

£. 5,5 9,7 10,9 10,0 10,4 19,9 20,4 19,2
x

V 14,1 Xi 21,3 JeLl 7,8 Xu 17,8 Xy 6,2 x 21,3 x 11,4 >s..a. 8,9 ;Kit.)
'\I at 41verw. x

)C. 2,47 3,70 4,10 4,66 4,85 7,29 7,/+5 7,03
x

2 6,1 13,7 16,8 21,8 23,5 53,0 55,6 49,5x
x

~(jn~3, 73 '7,45 8,12 16,0 1.6,5 27,4 28,0 26,2

II xl

Tabe1 van enkele gemeten en afgeleide grootheden.
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Blj een uitgangsgelijkspanning V= mogen we voor de effectieve waarde

van de uitgangswisselspanning verwachten:

v =
"Vverw.

vIA K.m.2
z v=

. L/4 =

De amplitude A voIgtz

( bIz. 14)

niet bekend. Stellen we dit even-
- 2volgens P =~ P l' De reine fac-ac e

en samenhangen met de modulus van

Het acoustisch vermogen is echter

redig met het elektrisch vermogen

torX·zal frequentie-afhankelljk zijn

de frequntiekarakteristiek T(jA).

De dichtheid kan voor de meeste glassoorten op ongeveer

kg./m 3 gesteld worden.

Nemen we nu voor de verschillende grootheden de

==

n = 1,51

2d = 12,3 mm.

Substitutie geeft :

v
""verw.

o = 12,3x9,9

71.
0

= 6,328

volgende

10-6 m2

10-7 m.

waarden

We zien hier de op bIz. 14 genoemde kwaliteitsfactor weer optreden.

De waarde van de Neumann-coefficienten p en q bleek voor pyrex in de

literatuur onvindbaar. Stellen we p.'q voorlopig gelijk aan O,L

Verder zien we uit de uitdrukking voor V dat deze spanning on-

'"verw.
afhankelijk is Vrol de frequentie, althans zolang X en P. onafhankel~kIn
van de frequentie zijn.

Substitutie van de andere gevonden waarden levert zo de in de tabel

vermelde waarden van V~ Vergelijking met de werkelijk gemeten waar-verw.
den Vt levert de overdrachtscoefficient x 2 . Deze blijkt zeer kleinop
te zljn, nl. van de orde 10-3• Deze waarde Iljkt te klein. Een eventuele

reflectie zou dan practisch onmeetbaar zijn, terwijl 16 % reflectie

( amplitude ! ) is gemeten.

De gestelde waarden van de verschillende constanten laat geen grote

variaties toe. Een uitzondering geldt voor de factor p-q.

Hadden we deze bijv. 0,01 gest eld dan zou dit voor x een 10 maal zo

grote waarde opleveren. Voor x 2 dus een 100 maal zo grote waarde.

Voor A=0,927 mm. zou dit resulteren in p ~ 0,5
ac P.

ln

.t

•



- 65 -

Het via de achterwand van het glas gereflecteerde vermogen zou elek

trisch maximaal 0,25 Pin kunnen zljn.

De gereflecteerde spanning zou dan maximaal 50 %van de ingevoerde

spanning kunnen zijn.

Op grond van het bovenstaande zou vear p-q een waarde van 0,01 aan

nemelljker zljn dan 0,1. Een indruk van de waarden van p enq kunnen we

krljgen door in plaats van met transversale golven met longitudinale

golven te werken.

Blljkbaar geldt voor het door ons gebruikte glas p zq, daar p en q

van de orde 10-1 zljn 14/.

Verder zien we uit de tabel dat x 2 toene~mt met afnemende frequentie.

De grootst gemeten waarde trad op blj F: 3,675 MHz. Dit is niet de

frequentie waarblj Re Y. (fig. 2) maximaal was.
~ng

Om het verloop van IT(jn)/ als functie van de frequentie te weten te

komen kan het best de uitlaatspanning als functie van de frequentie

gemeten worden zonder extra doorlaatfilter.

In onze opstelling gaat dit niet door het lage signaalniveau.

Ui t T( jl1) vinden we )( 2 op de volgende manier.

Er geldt : Pac = OA~..n2rv 12. (bIz 14)

Pel = Vi~ Re Ying

Nu is IA Iv. / juist de modulus van de
z 109 2

zo dat we hiermee het verband t ussen X

We kunnen ook een schatting maken van

rakteristiek voor enkele frequenties.

geldt voor de acoustische uitwljking Az

transducerkarakteristiek,

en IT( jl1)1 gelegd hebben 0

de waarde van de transducerka-

stallen we Vt = V~ danop verw.

•
V/V A

A = verw.z "':'~~-::----

2V2'v'V=

We kunnen nu /T(jA)/ bepalen uit :

I I Vtop A
T(jD.)=~z I Vinl = _

(39,5 103)V. V
1n =

waarin voor p-q weer

0,1 gesteld is.

2We zien uit de tabel dat het verleop van)( en van T( j.Q) als functie

van de frequentie niet veel verschilt van elkaar f T(jn) stijgt met

afnemende frequentie wat sneller.
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Slotopmerkingen.

In het voorgaande is een theorie opgebouwd, waarna getracht is deze

theorie aan de hand van een gebouwd model te verifieren.

Slechts een beperkt deel van de theorie bleek controleerbaar.

De overeenkomst met het verwachte resultaat bleek bevredigend, hoe

weI nogvele vragen over bleven.

Teneinde deze vragen te kunnen beantwoorden en het bestreken gebied

uit te breiden verdient het aanbeveling het gebouwde model te verbe

teren.

Enkele punten die hierblj van belang zijn worden hieronder genoemd.

a : Het freguentiegebied.

Ideaal zou zijn wanneer de transducer een frequentie-onafhankelijk ge

drag had, dit is echter niet het geval. Als vuistregel geldt dat de

bandbreedte ongeveer de helft is van de frequentie waarbij hij optimaal

werkt. Op dit gebied zijn echter vele ontwikkelingen gaande 130/.
Voorlopig is een oplossing om het frequentiegebied uit te breiden

de bevestigde transducer te verwisselen voor een andere met eep ho

gere centrale frequentie. Bij hogere frequenties kan gecontroleerd

worden of we nog in het Raman-Nath gebied werken en of de gestelde

theorie bij deze frequenties juist is.

Verder wordt bij hogere frequenties de filterwerking van een tralie

beter. De breedte van de hoofdpuls van de frequentiekarakteristiek

is onafhankelijk van de frequentie F , evenals de hoogte (zie blz.64).o
De kwaliteitsfactor bij gebruik als selectiefilter zal lineair met de

frequentie toenemen en bij bijv. 10 MHz ongeveer 100 bedragen.

Ook is het wellicht interessant om de filterwerking te onderzoeken

voor frequentiegebieden buiten het Raman-Nath gebied. De beschrljving

zal moeilijker worden, maar dit houdt nog niet in dat de filterwerking

slechter wordt.

b : De doorlaatfunctie f(x).

Tot nu toe zijn hiervoor aIleen tralies gebruikt. Teneinde een bepaal

de frequentie-afhankelijkheid te verkrijgen zal echter in het algemeen

hiermee niet volstaan kunnen worden. Een oplossing zou het gebruik

van fotografische platen met een plaatsafhankelljke zwarting kunnen

zijn. Hierbij mag de ondergrond niet optisch anisotroop zijn, zoals

veelal het geval is bij plastics (dubbelbreking). Eventueel ken blj

de opbouw van het filter met daze dubbelbreking rekening worden ge

houden.

,
"""-"~'''-e-~_' ",,,~..>.~.,-.,,,,,,- "-~''''''~''_''''_-"'_O''''_ -'''''''(''''-."''''- ._.,."-."':.,.."...._....."'~."7-.\~ ...,, .'_"_>O~"-- -,."., '--" r.,":-"17~'......-r")
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c : De acousto-optische kwaliteitsfactor.

Deze bleek van grote betekenis voor de uitgansspanning. Er moet ge

zocht worden naar materialen met een zo groot mogelljke kwaliteitsfac

tor. Daarblj moet de acoustische demping die niet in deze factor ver

werkt is, laag blijven, ook voor hogere frequenties. Dit laatste is

bljv. niet het geval bij water.

Vaak zal men blj dit materiaalonderzoek vervallen in stoffen met eEn

kristalstructuur. De aan te brengen snedes zljn hier van groot belang.

Over dit onderwerp is veel onderzoek verricht met betrekking tot acous

to-optische modulatoren die wErken in een veel hoger frequentiegebied

(Bragg-cellen) /31,32/.

d : Onderzoek van het acoustisch gedrag •

. Allereerst dient onderzocht te worden of we inderdaad met lopende

golven te mro~en hebben en hoe we - indien dit laatste niet het geval

is - hierin verbetering kunnen brengen. Dit reflectieonderzoek kan

het gemakkelijkst optisch gedaan worden, dus met direct gebruik van

de opstelling. Echter zal dan eerst het uitgangsniveau aanzienlijk

verhoogd moeten worden.

De afmetingen van het glas kunnen klein gehouden worden door niet

te streven naar een kunstmatig lang gemaakte loopweg, maar door het

glas met zljn eigen acoustische golfimpedantie af te sluiten.

e : De geheugenlengte.

Bij de gebruikte opstelling was deze vrij kort, namelljk slechts ongeveer

50 golflengtes; uiteraard afhankelijk van de gebruikte frequentie.

Een grotere geheugenlengte kan verkregen worden door L te vergroten,

waardoor de opstelling groter wordt, door het frequentiegebied waarin

gewerkt wordt naar hogere frequenties te verschuiven of door de snel

heid V van de acoustische golven te verkleinen. Dit laatste komt ook

tot uitdrukking in de acousto-optische kwaliteitsfactor.

f : Het uit gangsniveau ..

Dit punt vormt weI het belangrijkste en tevens het zwakste punt van

onze opstelling. De signaal-ruis verhouding aan de uitgang was veel

te laag. Deze verhouding kunnen we verbeteren door een hoger ingangs

signaal aan te leggen, de ruis te verminderen of door dE overdrachts

eigenschappen van het systeem te verbeteren.

Een verhoging van het ingangssignaal lijkt een gemakkeljjke oplssing,

maar is het niet. Het maken van vermogensversterkers voor hoge frequen

ties blljkt op zeer grote moeilijkheden te stuiten. Ook zal blj zeer
hoge ingangssi~alen de veroorzaakte fase-modulatie niet meer klein
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blljven zodat de theorie aangepast zal moeten worden, terwljl bovendien

de lineariteit van de transducer gevaar loopt.

De ruis zal sterk verminderd kunnen worden door het constante licht

signaal ( de ongemoduleerde bundel ) te verzwakken. Zolang hiermee

een evenredige signaalverzwakking gepaard gaat is dit echter geen

oplossing. Bij gebruik van lineair gepolariseerd invallend licht is

het mogelijk de ongemoduleerde bundel met een analysator geheel te

onderdrukken. De eerste orde zijbundels zijn 90° in polarisatierichting

gedraaid en zullen ongehinderd doorgelaten worden. Er zal nu echter

een andere systeemopstelling gebruikt moeten worden om toch weer een

signaalspanning te verkrijgen. Er zijn op deze manier weI oplossingen

te maken,/17/ maar aan deze oplossingen zijn voor ons doel vaak zeer

grote bezwaren verbonden.

Bovendien is de intensiteit van de ongemoduleerde bundel bepalend

voor de instelling,dus ook de steilheid, van de fotovermenigvuldiger.

Deze stellheid zal toenemen bij grotere lichtintensiteit, althans zo

lang het verzadigingsgebied niet bereikt wordt.

Zo, bleek het mogelijk om bij gebruik van gepolariseerd licht (oc.:::O~Q=Oo)

en het filter met A = 0,635 mm. een uitgangsspanning te verkrijgen van

2,5 mV., dit is dus vier maal zo hoog als eerst. Hierb~ maten we de

intensiteit op eEn afstand van 31 cm. achter het glas.

Het verbeteren van de overdrachtseigenschappen heeft vooral betrekking

op punt c) nl. de kwaliteitsfactor. Verder is hier nog het een en

ander te verbeteren door eEn aanpassingsnetwerk voor de transducer

te schakelen.

Made met het oog op de voorgaande punten zal de belangrijkste verbe

tering van de bestaande opstelling gezocht moeten worden in het ge

bruik van andere materialen met een hogere kwaliteitsfactor en in

een verhoging van het frequentiegebied. Di t laatste zal dan waarschijn

ljjk aanleiding geven tot een gewijzigde.opstelling, daar de hier ge

bruikte benaderingen in een hoger frequentiegebied niet me'er gelden.
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