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Samenvatting

In dit verslag worden enkele aspekten bekeken van de optische signaal

verwerking aan de hand van een konkrete toepassing n.l. een elektrisch

filter langs akoesto-optische weg.

Het totale filter is op te splitsen in een akoestisch, een akoesto

optisch, een optisch en een detektie systeem. Het akoestische systeem

is een piëzo-elektrische transducer aan één zijde belast met een

theoretisch oneindig uitgebreid medium. Van deze transducer+medium

zijn de elektrische eenpoort-eigenschappen (impedantie) en de twee

poorteigenschappen (elektrisch-akoestische omzetter) berekend en voor

één specifiek geval gemeten. Het mechanisme van de akoesto-optische

interaktie is nagegaan, waaronder de voortplanting van vlakke golven in

anisotrope media. Hierbij blijkt de index-ellipsoide een zeer handzaam

begrip te zijn. Uitgaande van de skalaire buigingstheorie, toegepast in

de koherente optika, berekenen we de werking van een lichtmodulator.

Onder bepaalde voorwaarden (Raman-Nath voorwaarde) blijkt er een zeer

eenvoudig verband (evenredigheid) te bestaan tussen de fase van het

licht en de rek van de akoestische golf. Aangezien amplitude-gemoduleerd

licht vaak makkelijker te verwerken is dan fase gemoduleerd licht, wordt

een methode aangegeven hoe we door gebruikmaking van dubbelbreking

amplitude modulatie kunnen verkrijgen. Door het detektiesysteem wordt

het licht met een positieve lens gekonvergeert in het brandvlak. Daar

zet een fotodiode het optische signaal om in een elektrisch.

Om het systeemgedrag van het totale filter te berekenen, zijn we eerst

uitgegaan van de idealisaties,dat de transducer een homogene bund~l

uitzendt en dat de fotodiode te benaderen is met een puntdetektor.

Daarna is bekekenonder welke kondities deze idealisaties gerechtvaardigd

zijn en voor zover mogelijk zijn uitdrukkingen aangegeven die gelden

als de idealisaties niet mogen worden aangenomen. In een vergelijkend

ruisonderzoek is nagegaan wat de eigenschappen van de fotodiode, de

avalanche fotod~odeen de photomutiplier zijn, vooral i.v.m. de signaal

ruisverhouding. Het blijkt dat voor iedere detektor een vermogensgebied

kan worden aangegeven waarvoor hij het meest geschikt is.

Enkele berekeningen en meting van de doorlaatfunktie van het totale

filter vormen de afsluiting van het verslag.
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Inleiding

Optische signaal verwerking biedt vele mogelijkheden die met komventionele

RLCn-netwerken niet of zeer moeilijk te realiseren zijn. En voorbeeld

hiervan is een filter met een eindige geheugenwerking. L's en e's zijn

elementen met een oneindige geheugenwerking. Hiermee is het dus niet

mogelijk een netwerk samen te stellen dat maar een eidige geheugen

werking heeft. Het filter dat in dit verslag zal worden behandeld, heeft

globaal een eindige geheugenwerking. Het heeft zijn analogon in het
',.

digitale transversaalfilter.

- 5l\T~ -x)

Het signaal s(vt-x) loopt met de snelheid v langs de delay-line. Op

verschillende plaatsen n wordt dit signaal afgetapt,met een faktor a
n

vermenigvuldigd en dan worden al deze signalen gesommeerd. Het zal

duidelijk zijn dat de impulsresponsie van een dergelijk systeem zeer

eenvoudig samenhangt met de konstanten a •
n

~] _ _ _ _ UT\ w Q'rh

_--"'c........._--'--_----'- ..L-__----L__ ~~

Door de konstanten a te variëren kunnen we zo iedere verschillende
n

impulsresponsie het) van deze vorm samenstellen.

Ons akoesto-optisch filter stoelt op een soortgelijk idee, maar dan

voor kontinue signaalverwerking. Als delay-line gebruiken we een stuk

transparant materiaal (bijv. glas), waarin het signaal zich in akoestische

vorm voortplant, enwel in een bundel lopende ultrasone golven. Dit

vereist aan het begin van de delay-line een omzetter die het elektrische

signaal omzet in een akoestisch signaal, naar de Engelse benaming

'transducer' genoemd. Het aftappen of liever gezegd het aftasten van

het signaal gebeurt met een vlakke bundel koherent licht dat door het

transparante materiaal van de delay-line valt. Door akoesto-optische

interaktie wordt het licht gemoduleerd met het akoestische signaal. Als

voldaan is aan bepaalde voorwaarden wat betreft afmetingen en frekwenties

(de Raman-Nath voorwaarde) en wat betreft polarisatie van het licht, dan
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bestaat er een zeer eenvoudig verband tussen de modulatie van het licht

en het akoestische signaal. De relatieve fase van het licht op een bepaalde

plaats vlak achter het glas is dan recht evenredig met de rek op die

plaats in het glas, terwijl de amplitude niet wordt beinvloed. Het

optische signaal (de gemoduleerde lichtbundel) valt door een optisch

filter, dat als het kontinue analogon van de vermenigvuldigingsfaktoren

a zou kunnen worden beschouwd.
n

I [ I r I I I I ) j I I I I I I

Het detektiesysteem is te vergelijken met de opteller. Tevens zet deze

het optische signaal weer om in een elektrisch signaal.

We moeten deze parallellen tussen het transversaalfilter en het akoesto

optische filter slechts zien als globale overeenkomst in funktie. In dit

verslag zal getracht worden duidelijk te maken wat de beperkingen van

ieder onderdeel zijn en wat hun invloed is op de systeemeigenschappen

van het totale systeem. Volgen we de weg die het signaal doorloopt, dan

zien we dat we het totale systeem kunnen opsplitsen in vier deelsystemen.

11

elekh isc.\)-

okoe.s ~ is·c'ne. 1----0----1

omu.U:i,~

0. \( 0 es t 0 

op\: \ sc.he.
rnocLuLct\e.

1
cl ereklt e. 
s '-)st ee-m

1

We zullen laten zien dat onder bepaalde voorwaarden het modulatie- en

detektiesysteem een rechte doorlaatkarakteristiek hebben in een bepaald

frekwentiegebied, zodat in dat gebied de overdrachtsfunktie volledig

wordt bepaald door de elektrisch-akoestische omzetting en het optische

filter.

Bij de uitwerking van een en ander is gepoogd dit meer een algemeen

behandelend karakter te geven, waarbij zaken aan de orde worden gesteld
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die van meer algemeen belang kunnen zijn bij optische signaal verwerking,

dan het verslag toe te spitsen op één specifieke opstelling. Dit onder
•andere om doublures met het afstudeerwerk van mijn voorganger P. Matthijse

te voorkomeh, omdat deze aan de zelfde proefopstelling heeft gewerkt.

Voor hen die geinteresseerd zijn in deze specifieke opstelling, vormt

zijn verslag een noodzakelijke aanvulling.

Tot slot wil ik er nog de aandacht op vestigen dat terwille van de eenvoud

en konformering met de literatuur niet steeds het zelfde koördinaten

stelsel is gebruikt. Aan het begin van ieder hoofdstuk wordt voor zo ver

nodig een koördimatenstelsel gedefinieerd. Wordt hiervan afgeweken in

een bepaalde paragraaf, dan wordt aan het begin van die paragraaf een

nieuw stelsel gedefinieerd.
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Hoofdstuk 1: AKOESTIEK

1.1 De golfvergelijking

We zullen dit hoofdstuk beginnen met het definiëren van enkel~ mechanische

grootheden en het afspreken van de indexeringen van deze grootheden.

Om het aantal indices bij het definiëren.van spanning en rek niet nog

groter te maken dan het al wordt, zullen we naast elkaar twee notaties

gebruiken voor het rechthoekige koördinatenstelsel nl.: (x,y,z) en

(x1 ,x
2

,x
3

) ofwel Xi (i=1,2,3).

We noemen de uitwijking van de materie vanuit de evenwichtspositie op de

plaats r = (x,y,z) en op het tijdstip t : ü(x,y,z;t). Nu verstaan we

onder u. dekomponent van u langs de x.-as. Evenzo bij andere veldvektoren.
~ ~

In vaste stoffen heeft de spanning een tensorieel karakter. Gaan we uit

van een infinitesimaal klein kubusje, dan kunnen we de spanningstensor

als volgt definiëren:

X3

Tij is de kracht per eenheid van oppervlakte, die op de vlakken

x.-as aangrijpt en langs de x.-as wijst.
~ J

Aangezien we binnen het materiaal geen torsiekrachten aan zullen nemen,

geldt: T.j = T ..• De zes zo overbliJ·vende tensorelementen T T T
~ J~ xx' yy' zz'

T ,T en T zullen we voortaan noteren met T1 t/m T6 •
yz xz xy

We definiëren nu een rektensor S :

(1 )

j P i

j = i

voor

voor
s~ -

dui. + dU~
d ~j éh:"

Ou·,
(hq

Ook hier geldt dat Sij = Sji' zodat we voortaan ook Sxx' Syy' Szz' Syz'

S en 8 noteren met S1 t/m 8 6 • De wet van Hooke geeft nu het lineaire
xz xy

verband tussen rek en spanning, wat geldig is zolang deze beide niet te

groot worden. Deze wet luidt:
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De t~nsor c heeft in het totaal 36 elementen. Voor isotrope vaste stoffen

ziet deze tensor er alsvolgt uit:

o

o

In het totaal hebben we dus slechts twee onafhankelijke tensorelementen.

Voor niet isotrope stoffen (bijv. kristallen) hangt het aantal onafhanke

lijke elementen af van de symetrie van de kristalstruktuur. Zo heeft

CdS met een hexagonale kristalstruktuur 5 onafhankelijke elementen.

c11 c12 c
13

c12 c11 c
13 0

c
13

c
13

c
33

°44
0 c44

c66 met c66 = t( c11 - c12)

Verder is algemeen geldig de wet van Newton. Deze kunnen we als volgt

weergeven:

(6)

met ~ = massadichtheid

Een kombinatie van de wet van Newton en de wet van Hooke levert voor

isotrope vaste stoffen de vergelijkingen

cLt44ü -t c.,.1- Cl'). Sro.a cli.\) Ü
'()~u

(4)=) . ê) t'"'2..

C 11 IJ ü t- CII t- en. rot rot li -lü (5)ofwel ::
f'~~'2.

Voor een divergentievrije trilling gaat (4) over in

t A- ,,\'l.~
l'\1s ~u :=: U ""

d t 'l-

met 'Us;: Vc 4'-1 = transversale fasesnelheid

Iedere transversal~ vlakke golf (uitwijking ü ~voortplantingsrichting)
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is een oplossing van deze golfvergelijking (6). Voor rotatievrije trillingen

(rot ü = 0) gaat (5) over in

= longitudinale fasesnelheidmet

#))1'1. .IJ V-

vL: V~;
Iedere longitudinale vlakke golf (uitwijking ü 1/ voortplantingsrichting)

is een oplossing van (7) en voldoet aan rot ü = O. Als een zekere ü(x,y,z;t)

voldoet als oplossing van (6) of(7), dan voldoet ook

ê> ui. :\... '"\of ~. + ~
'0 'X:~ ê) 'Xj d :):.1.

aan deze vergelijking. Dus ook de rek S. en de spanning T. voldoen aan
~ ~

de golfvergelijking (6) of (7).

Tot slot willen we nog even vaststellen aan welke randvoorwaarden de

trillingen moeten voldoen.

1) Op de rand van een medium d.w.z. een overgang naar vacuum moet gelden:

twee media, stel medium 1 en 2, moet gelden:

= 1, ••• ,6)

T. = 0 (i
~

2) Op een overgang van
Tt~l = T(:l (i
~ ~

en \tij = ü('l.)

=1, ••• ,6) (8)

~.2 Het piëzo-elektrisch effekt

Het piëzo-elektrisch effekt is het verschijnsel dat aan een mechanische

rek c.q. spanning een elektrisch veld gekoppeld is en omgekeerd. Voor

kleine waarden van de rek en de spanning en het elektrische veld (zoals

in ons geval) geldt dat het verband tussen de mechanische en elektrische

grootheden lineair is

(10)

(11 )

T -'c S - '" e. Ei - f ik k -;; ~m m

Dn =t enkSk + ~ ênmEm

Het verband tussen deze twee paren van variabelen kunnen we samenvatten

m.b.v. een matrix. Deze is uiteraard afhankelijk van de kristalstruktuur.

Zo ziet de matrix voor CdS (hexagonaal - 6 mm groep) er als volgt uit:
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S1,~ S2 s3 s4 s5 s6 E1 E
2

E
3

T" c11 c12 c13 8 311
T2 c12 c11 C13 e31
T

3
c13 c13 c

33
e
33

T4 c44 8 15
T

5 c44 8 15
T6 ,c66
D1 8 15 [11
D2

e15 f,11
D

3
e31 e31 e

33
E

33 met c66 = ·Hc11 - c12 )

Buiten deze relaties moeten onze grootheden ook nog voldoen aan:

- de wet van Newton

( 12)Z dTij :-
J a X t

- de wetten van Maxwell voor een isolator met J = 0, r = 0 en })r= 1;

voor harmonische tijdafhankelijkheid te schrijven in de vorm

rot E = - j w B ,a LV" D = 0

re ~ H ~ j LV 5 1 cl IV ~ =0

~ =;v.o H

Om oplossingen te vinden voor dit stelsel van vergelijkingen (10), (11),

(12) en (13) is een vrij gekompliceerde zaak. We zullen ons beperken

tot enkele vlakke golf-oplossingen in speciale richtingen bij een stof

van de hierboven genoemde struktuur o

F 0u z= 0= u y
u x

A) Een vlakke golf met longitudinale modus in de z-richting
j([L~ -1<'1.)

U'Z. =Uo caStel:

. (14)
en ~ oL 0 d - d==-O

éh, -r dJ:. - C>~

Hieruit volgt dat alleen S3 F O. Schrijven we nu de vergelijkingen (10)

en (11) uit, dan blijkt dat er tussen T4 , T
5

, T6 , E1 ,E2 , D1~n D2 wel

onderling een verband bestaat, maar dat deze variabelen niet met S3 en

dus niet met het trillingsverschijnsel gekoppeld zijn. Het ligt daarom

voorde hand ze gelijk aan 0 te stellen, zodat we alleen T1 , T
2

, E
3

en D
3

overhouden. Hieruit volgt dat rot Ë = 0, dus B = konstant. Aangezien

we echter een trillingsverschijnsel hebben, moet ~ = 0 = R; zodat dus

ook moet gelden n = O. Vullen we dit laatste in (10) en (11) in, dan
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vinden we

1-

~ =(c.) + Q33) S3
En

Dit geeft met (12) de dispersierelatie

( 16)

B) Een vlakke golf in de x-richting met transversale modus in de z-richting
j(At: -\.(x,)

Dus u = u = 0; Ut =:: U o ex y

~:::L =0 j À.-::f:O
é) ~ 02. (J'L

Hier treedt dus alleen een S5 op. Na een analoge redenering als onder A)

vinden we dat er alleen een E1 bij hoort. Dus wederom rot E = 0, dus

~ = n = 0, dus n =0. Uit (10) en (11) halen we nu weer

(18)Ts = (c.Y'i + e.~s) SS
(IJ

En m.b.v. (12) leiden we de dispersierelatie af

tV'S'::: ~'l. = t.'tll (1;- e ,~ ) =- C't4 (19)
f C4'i (.. f

Zo zouden we nog meer dispersierelaties af kunnen leiden voor vlakke

golven van een bepaalde modus in een bepaalde richting.

De konstanten

(20)

P
w

en de

k - Q33 e'" I _ e,s33 - ., 1<".-
V'i33 en 1;> VC 4 '-1 €-'3

worden de piëze-elektrische koppelkonstanten genoemd. Deze materiaal-
'.

konstante geeft de verhouding aan tussen de wederzijdse vermogensdichtheid

en de wortel uit het produkt van de mechanische vermogensdichtheid P
m

elektrische veld-vermogensdichtheid P • De totale vermogensdichtheid
e

van een harmonisch trillend systeem

Werken we dit uit voor het geval A) m.b.v. de formules (10) en (11), dan

vinden we, er rekening mee houdend dat S, T, E en D in fase lopen,

~ l. \S.JI'[ I =.~C33 [S;,/1. - en IE) .S)I) =1\", - 'P""
"l

q ~ \1),...1 IETJ =~(t331E311. -+- e33 \E3 .S] I) =:"Pe 4-?vJ
Berekenen we nu de koppelingsfaktor

k PVJ
33 - ~~:::;

VP~ P-m.....
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dan volgt ~ormule (20). De koppelingsfaktor ligt in de orde van 0,15 voor

CdS tot 0,7 voor PZT. Verder merken we op dat het totale vermogen
•

wat een gevolg is van het feit dat met behulp van het piëzo-elektrische

effekt geen energie kan worden opgeslagen.

1.3 De impedantie en de overdrachtsfunktie van een transducer

In deze paragraaf bekijken we de systeemeigenschappen van een transducer

die aan één zijde belast wordt met een oneindig uitgestrekt medium.

-in)
We analyseren het gedrag voor het geval A), d.w.z. in het transducermedium

lopen alleen zuiver longitudinale trillingen langs de z-as; de transducer

dus als exitator van zuiver longitudinale golven. Voor andere gevallen,

bijv. geval B), loopt de analyse precies analoog. Omdat alles in de

hierna volgende berekening betrekking heeft op de x
3

- richting, zullen

we de 3-indices weglaten.

Verder nemen we de volgende idealisaties aan:

De afmetingen van de transducer ~ z-as zijn zo groot ten opzichte van

de golflengte dat we de invloed van de randeffekten mogen verwaarlozen.

Stel het oppervlak van de transducer: 'A

- De demping in het transducermateriaal verwaarlozen we.

- De metaalfilmpjes aan weerszijde van de transducer veronderstellen we

zo dun dat de invloeden ook hiervan verwaarloosbaar zijn; d.w.z. aan

een zijde grenst de transducer direkt aan het delay-medium, aan de

andere zijde,direkt aan de lucht.

- De lucht heeft zo'n kleine dichtheid t.o.v. het transducermedium, dat we

dit zullen benaderen met vacuum.

j{fi 1: - \.-< 1.. )

Ul'Z.I\:) =U o e.

De uitwijking van een naar rechts (pos. z-richting) lopende vlakke golf

wordt gegeven door
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Dan is

5 b., u = - i \.< utL,t)

T (z.. t) :: - i ~) K u (:zJ) ::. - ~ D. ~ U3~ ult. t)

We definiëren nu de akoestische impedantie Z van een materiaal alsa

(21 )

Voor een in positieve z-richting lopende vlakke golf geldt dus

.,.. (:x., t) =- ~ .n. Lo. U('Z..J U
Voor een in negatieve z-richting lopende vlakke golf geldt

T{l.,U::: j 11 La \)h.J~)

Deze formules gelden zowel in het transducer-materiaal (medium 1) als in

het delay-medium (medium 2). Welk materiaa~ we bedoelen geven we aan met

boven-indices.

Om de elektrische impedantie van de transducer te bepalen, gaan we als

volgt te werk: we veronderstellen dat de transducer gevoed wordt uit een
'At 'nt

stroombron met stroom rlt) =10 eJ
en bepalen de spanning Vlt): Vo e ~ die

dan over de transducer ontstaat. Het quotient V II levert ons deo 0

impedantie voor de frekwentie Jl •

We bekijken eerst de velden en golven in het transducermedium (1):

Een niet met een akoestische golf gekoppeld veld

SI =0 ; Dr = E Er ; TI. =- e E. r
Een in de +z-richting lopende akoestische golf met gekoppeld elektrisch

veld
. ~ I . (11

EE = - ~ Sn. j D[f =0 ; Tl! :: ë Su ; K1) =.Il.rv/lJ
; Trr :;' -j .0. La Un:

Een in de -z-richting lopende akoestische golf met gekoppeld elektrisch

veld

.- r ~) 1 T . lIJEm= -: S rn: ; Dm = 0 ; I m: =C ::::>.m j \,( =..0. "iJ; m:: + J.ft La Utu

In het delay-medium zien we:

Een in de +z-richting lopende akoestische golf

•,
Verder noteren we:
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Uitwerking van de randvoorwaarden (8) en (9) voor z=O en z = h levert

het verband tussen Tno' TIIIO en--TlYO en Tr.o • We geven alleen

TNO - I - c.O,S ~ T ro
'-OS? 4- j "u. J:> i. '1'\ ?

Tnel: ]:: K\!) h ::- .!l.h
VlIJ

!'J ==
7..~
2~

''10 :: .. ~ 10
. c... = A E

h i..n.. CD J h
De elektrische spanning over de transducer

. h h \,

Vlt) :;(Vro + VlIo+Vmo) e.
l
.n.1. = ~ E.td'l. +) tn:ch.- + \ t mdl.
000

~
_~\(blh I i\(t'Jh

Vto = ~ 1 0 ; VIIC ::: ':-.1- e -1)TlI o JO Vnr :: e._ .-l,.. ~e -l)Tnro
~.n. AE, (. c. ~ \.<.~Il - 0 L c. .1\<'"

Werken we dit verder uit, dan vinden we voor de elektrische impedantie

Ze ;: ~ =_.1_ r~ _ k'1. 2.. c.os 1 - '2. + i,.u J) i:n ~]
"10 J.n.tD L 1 jjU~5 ~ - J:!L'Y) 7

- 1 [1 - k1. l nn. r - i No ]

- j...n..Co 1.( \- i M t.o\:: 2. '(

waarin y = 7/2.. =- ~I)

We hebben nu dus de elektrische impedantie als funktie van 7c.q. Il. Men

kan uitrekenen dat het volgende vervangingsschema precies deze impedantie

heeft /1/, /2/0
- C. o

met Zo = Z~.A ; LL =: "L'f A; N = ~ e = (,0 ~

In de buurt van ~ =TT/2 d.w.z. rond..n = .n.o=TT"/h. (de frekwentie waarvoor

h =Ä/2) kunnen we deze impedantie als volgt benaderen met konventionele

elementen /2/.
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met

C"l::' 'TT L'l:: eLf>
eJlo 7.. 0 ". ...n.o

We kunnen deze konfiguratie nog verder vereenvoudigen door

- de parallelkring C2 ' L
2

wverwaarlozen; deze heeft rond de resonantie

frekwentie een zeer grote impedantie t.o.v. Zl.

- de transformator weg te werken

R =met C C.o
= lT~ I

ä k,"-1

Uit deze benadering kunnen we konkluderen dat de kwaliteitsfaktor Q

(Q =11 L/R) van dit resonantiesysteem kleiner wordt (dus de bandbreedte
o

groter) als jU groter wordt. In hoeverre de hier bepaalde benadering van

het vervangingsschema van de transducer van de oorspronkelijke formule

(23) afwijkt, kan men zien in de afbeeldingen 1.1 en 1.2, waar voor

enkele waarden van k en jU de impedantie volgens formule (23) (getrokken
'.

lijn) en volgens het benaderde vervangingsschema (gestippelde lijn) zijn

geplot. We zien dat de resonantie verschijnselen des te duidelijker

worden naarmate k groter wordt en~ kleiner. Afbeelding 1.3 geeft een

gemeten verloop van de impedantie van een PZT-4 transducer op pyrex.

Uit de impedantie is makkelijk het door de transducer afgegeven vermogen

te berekenen als funktie van de frekwentie. De belastingsweerstand Zl

(zie vervangingsschema) is n.l. de enige reële en dus vermogendissi

perende impedantie; alle andere impedanties zijn zuiver imaginair. Dus

het door de transducer afgegeven vermogen is gelijk aan het door de bron

geleverde vermogen (klopt, want we hebben de transducer verliesvrij

verondersteld). Om de berekeningen van de impedantie te vereenvoudigen,

hadden we een stroombron voeding aangenomen. We gaan er nu van uit dat

de transducer uit een spanningsbron met komplexe spanning V gevoed wordt.
o
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Dan wordt

Uitwerking van deze formule levert na enige noeste vlijt

'P.. ~ :: ..n.oCo Al k'l. t I - ,-os?)1 *1\1011.
\.l.~ n A.l'-tc..oS}-f-5l'Yl'p'2. +{~t 2.t l-c.oS') - -S\T\7)

In afbeelding 1.4 zijn voor enkele waarden van k en}) de 10-log van het

opll C /~genormeerde uitgangsvermogen geplot als funktie van de frekwentie.o 0

We kunnen nu ook op vrij simpele wijze de overdrachtsfunktie bepalen

van een systeem met bijv. als ingangssignaal de komplexe e.m.k. V van
_ 0

een spanningsbron met een inwendige weerstand R. en uitgangssignaal de
J..

akoestische spanning in het delay- medium ter plaatse z = h.

,
\

\

hcm'i>
duc.e.r "Çlh)

we

1t~,A.l C.OS?-,f)~T\. 2) (SLo';;' 4 C. O +- .D.o;;'o L )
waarden van k,jU en de genormeerde

absolute waarde en de fase van

Afbeelding 1.5 geeft voor enkele

inwendige weerstand 11 R. C /n deo J.. 0

Een uitdrukking voor Two hebben we al gevonden bij formule (22). Vullen

in deze uitdrukking nu in I = V /(R. + Z ), dan vinden we na enig
o 0 J.. e

rekenwerk voor de overdrachtsfunktie

HlSlJ = Tur(h) == _V.n..oCo 'Z.~)i
VD rr A

- ~l.ll) .VTI A 0.)
Jl.o Co 'i.~

Later zullen we een methode bespreken om IH(U)I te meten.

1.4 Het stralingsveld van een rechthoekige transducer

Zoals we zullen zien in hoofdstuk 2, varieert de brekingsindex met de rek

ter plaatse. Om deze te bepalen zullen we dus de rekverdeling moeten

kennen in het materiaal waarop de transducer is bevestigd. Het rekveld

van een longitudinale of transversale modus- transducer kan volledig

worden beschreven met de scalaire brekingstheorie van Fresnel. Zie hiervoor

/3/ en /8/. In /4/ wordt een en ander behandeld voor een klein gebied

van het stralingsveld van een cirkelvormige transducer.

Gaan we uit van de volgende rekverdeling in het vlak z = 0,
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__ - ('):o,".} s'1.)

J-"!=F=--------.. Z

voor lxi >a en Iy! >b

S(x,y,z;t) voor lxi <a en IYI < b

met

dan kunnen we door toepassing van de Fresnel - benadering het veld

beschrijven door

5 t ~) Ij) 1. j \:) = Sof'2. ~ l )t ,'2. ,Cl, ~) .S( L.JI'l.., b y, )
\ fiT fa. i!S. t x -:\:0)1.9 be, 1. I (1)<) = V~"L Q 1."&. J. Jc.~

-0.

De funkties g kunnen we bepalen m.b.v. de Fresnel-integralen

.9(:X,'1. ,o.)<') =TfO(O:lilC+b)) - T)f'l O('('X-b))

met T l~) = Vf J ~ 'd~ d\ ex ::::vr
We merken ten slotte nog op dat de rek bij een rechthoekige transducer

faktoriseerbaar is in x en y en wat uit oogpunt van symetrie te verwachten

was, een even funktie vormt van deze variabelen.



-16-

bijlage 1.1

Een beknopt overzichtje van de numerieke waarden van enkele elastische en

piezo-elektrische konstanten van enkele piezo-elektrische materialen en

materialen voor het delay-medium.

Konstanten:

r = massadichtheid (kg/m3 )

v = akoestische golfsnelheid bij transversale modus (m/sec)
s

vI = akoestische golfsnelheid bij longitudinale modus (m/sec)
6 m2 )Z = " impedantie " transversale " (10 .kg/sec

as 6 iJi2)
Zal = " " 11 longitudinale 11 (10 .kg/sec

k = piezo-elektrische koppelkonstante
Z(,) Z (IJ

"u~ - ~ ;U~llJ
o.L

s - Il"lJ = ZC~
QS ~L

~
"\fs 'Vlo 2 5 L.L k, kL

(wartsglas Si0
2

1/ 2200 3764 5968 8,29 13,1

?yrex 1/ 2320 3280 5640 7,6 13,1

~waar flintglas 1/ 3880 2380 3980 9,22 15,4

licht kroonglas 1/ 2240 2840 5 100 6,35 11,4

?bMo04 5/ 6950 2200 3750 15,4 26,0
)rientatie 1-2 3-3 1-2 3-3

~dS 2/ 4819 1800 4420 8,65 21 ,2 0,154 0,189
)rientatie 1-3 3-3 1-3 3-3 1-3 3-3

?ZT 4 3/ 7500 2260 4400 17 33 0,71 0,51 3

LiNb04 4/ 4650 4500 6540 21 30 0,3 -0,7
)rientatie 3-3

J

. Bronnen:

1/ American Institute of Physics handbook

2/ H.Jaffe, D. Belincourt; Proc. IEEE vol. 53 page 1372 oct. 1965

3/ W.P.Mason; Physical Acoustics vol.1 part A

4/ R.W.Dixon; J Appl Physics vol.38 no.13 dec. 1967

5/ D.A.Pinnow; Appl Phys Letters vol.15 no.3 aug 1969
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Afbeelding 1 .3

I"'IY\L.c

De gemeten transducerimpedantie van een

PZT-4 transducer op pyrex

gemeten met de HP 4815A RF-vector impedancemeter
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Hoofdstuk 2: DE ELASTO-OPTISCHE INTERAKTIE

2.1 Golfvoortplanting in anisotrope media

Licht is te beschrijven als een elektromagnetisch golfverschijnsel van

een zeer hoge frekwentie. De voortplanting van licht kan,daarom worden

beschreven met de wetten van Maxwell. We beperken ons tot monochromatisch

koherent licht, zodat de veldvektoren een harmonische tijdafhankelijkheid
. t

hebben (e1~ ). Verder zullen we ons beperken tot elektrisch niet- gelei-

dende media met J = 0 en ~ = O. Onder deze beperkingen zijn de verge

lijkingen van Maxwell te noteren in de vorm met z.g. komplexe vektoren

rot ii = jWiS (1)

rot Ë = -j WE (2)

div n = 0 (3)

div B = 0 (4)

Het verband tussen E en n en H en Ë wordt gegeven door de materiaalverge

lijkingen

Voor optisch interessante materialen geldt i.h.a. fJ. =)Jr.}J. =jAo. Het

verband tussen de vektoren iS en] wordt gegeven door de tensor [E)

Dx = t 11 E + (12 E + E13
E

x y z

Dy = E. 21 E + E22 E + (23 E
x y z

Dz = (31 E + f 32
E + (33 E N.B. Ei.j ;: Eo. E", ijx y z

Voor optisch niet aktieve, niet absorberende, isotrope stoffen (bijv. glas)

Igeldt dat alleen de diagonaal elementen ongelijk 0 zijn en ook til = tl"l.= (3.3 •

Eli is dan reëel. Aangetoond kan worden dat voor optisch niet aktieve,

niet absorberende anisotrope stoffen de diëlektrische tensor (El symetrisch

en reëel is /9/. Optisch aktieve stoffen zijn stoffen waarvoor links of

rechts draaiende cirkulair gepolariseerde golven in de zelfde richting

een verschillende voortplantingssnelheid hebben, dus a.h.w. een

verschillende E zien. Absorptie uit zich in het komplex worden van de

elementen van de diëlektrische tensor. Wij zullen ons in het vervolg

beperken tot optisch niet aktieve media, terwijl we ook de absorptie

verwaarlozen. De diëlektrische tensor is ten slotte nog afhankelijk van

de frekwentie, maar aangezien we ons beperken tot monochromatisch licht,

hoeven we ons ook daar niet om te bekommeren.
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Door het tensoriële karakter van E vallen Ë en TI niet meer samen, waardoor

het niet mogelijk is uit de Maxwell-vergelijkingen op eenvoudige wijze

de gplfvergelijking af te leiden.

Alvorens te bekijken welke eisen aan de vlakke golfoplossingen van

bovenstaand stelsel van vergelijkingen worden gesteld, introduceren we

enkele nieuwe begrippen. Allereerst definiëren we de index-tensor [a)als

de inverse van de relatieve diëlektrische tensor

dus

Aangezien [El symetrisch is, is ook [a] symetrisch en heeft dus 6 onaf

hankelijke elementen. M.b.v. deze tensor (a) kunnen we ee~ensoropperVlak

definiëren: het kwadraat van de afstand r van ieder punt van dit oppervlak

tot de oorsprong is gelijk aan de reciproke waarde van de grootte van de

tensoreigenschap in de richting van dat punt; d.w.z. de verhouding tussen

(0 maal de grootte van de komponent van het E-veld in die richting t.g.v.

een D-veld in die richting en de grootte van dat D-veld. Dus:

J- =:: 5. Eo E == 6. (0) D
~t. IDlt 1151"&.

Het oppervlak dat zo ontstaat, blijkt een ellipsoIde te zijn met als

vergelijking

Q" ':Ic'I..,. Q 1.L Ij't + a 3~ "l."l. ~ 2.. Q1.3. '1 '2. ;. '1. 0. '3 :lC 1. ot- 'l. 0., 'l 'X ~ =, (6)

Dit oppervlak staat algemeen bekend onder de naam 'index-ellipsoIde'.

Kiezen we nu ons koordinatenstelsel (X,Y,Z) zo, dat de koordinaatassen

samenvallen met de hoofdassen van de ellipsoide, dan kan vergelijking

(6) vervangen worden door

a" X2. + 0y Yl. + Ol. l'l == 1

De hoofdassen van de ellipsoide worden ook wel de elektrische of optische

assen van het materiaal genoemd. Voor isotrope stoffen is de index

ellipsoïde een bol. Deze stoffen hebben dus geen optische voorkeursrichting.

We willen nu bekijken welke vlakke golfoplossingen voldoen aan de }mxwell

vergelijkingen (1) tlm (4) en de materiaalvergelijkingen. We nemen een

koordinatenstelsel (x',y',z') aan z6 dat z' in de voortplantingsrichting

van de vlakke golf wijst. Deze kunnen we dan als volgt noteren

- i ~ :t'
:Ë,D,H,13 = ~ ,D ,H,13 e

o 0 0 0

Uit (3) en (4) volgt dat IS resp. H en Ë loodrecht op de voortplan-
o 0 0

tingsrichting staan, dus in het x' ,y'-vlak liggen. Dit x',y'-vlak snijdt

de index-ellipsoide volgens een ellips. We kiezen x' en y' nu zo dat zij



-19-

de hoofdassen vormen van deze ellips. Dus

•

Stel nu

1

:: Tl" E~" en D'2:\ == 0

(c = lichtsnelheid in vacuüm)

dan wordt samen met (1) en (2)

'tot 'tot E = "'I. (E~, ,tij' ) 0) - Wl. jV- (D X'J \)'j', 0)
zodat we vinden

D";L' = '1\" E~, j O~,

'l. k'met 'Tl:: E.o' _ • C'L
w'"

ofwel n is de brekingsindex die een golf die zich voortplant in de

z'-richting , ziet. Verder moet echter voldaan worden aan vergelijking (5)

,Eo E-x' :: 0,\ Ox'

Eo ~~' = Cl;'"!. D'11

De twee mogelijke oplossingen die hieraan voldoen, zijn \

DIjI:: 0 1/ l)'\.
, ( E~, -::0 )~'I'\ '::: 0"

of D~I =0 en \/n'l. - 0;'1, lEx' -= 0)

We kunnen het resultaat dus als volgt samenvatten: gegeven de voortplan

tingsrichting van een vlakke golf, dan zijn er twee richtingen van de

verplaatsingsvektor Dmogelijk, n.l. die richtingen die samenvallen met

de assen van de ellipsdoorsnede van de index-ellipsoIde met het vlak

loodrecht op de voortplantingsrichting.

Het dubbelbrekings effekt bestaat nu hierin dat een invallende vlakke

golf met een bepaalde polarisatie ontbonden wordt in twee lineair

gepolariseerde golven, die elk met hun eigen voortplantingssnelheid

door het materiaal lopen, zodat er met de doorlopen afstand een fase

verschil tussen de twee ontstaat. Hierdoor verandert de polarisatievorm

van het licht.

De hier besproken optische anisotropie kan het gevolg zijn van de

struktuur van het materiaal (bijv. kristalstruktuur) en/of van externe

invloeden zoals een uitwendig aangebracht elektrisch veld of mechanische

spanning.
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2.2 Het foto-elastische effekt

Onder het foto-elastisch effekt verstaan we het verschijnsel dat de

elementen a .. van de' index-tensor veranderen ten gevolge van een in het
J..J

materiaal optredende mechanische rek. De verandering van deze elementen

àa.. (6 stuks) is een homogene lineaire funktie van de zes komponenten van
J..J

de rektensor Sk (k = 1, ••• ,6)

~ a~.i =: t PL)K Sk
De zes elementen a11 , a 22 , a

33
, a

23
, a

13
en a12 kunnen we noteren als

a 1 t/m a 6 • Dit levert de vereenvoudigde notatie

f1 Q. i:: ~ p ~j Sj (8)
j

De 36 konstanten p .. worden de konstanten van Pockels genoemd.
J..J

De invloed van de rek op de index-tensor elementen a. vindt plaats via
J..

verschillende mechanismen. H.Mueller /12/ splitst de p-konstanten als

volgt op:

waarbij 0
de invloed de dichtheidsveranderingp .. = van

J..J

L.
de invloed de anisotropie de Lorentz-krachtPij = van van

C
de invloed de anisotropie van de Coulomb-krachtP:i.j = van

A
de invloed van de optische anisotropie het atoomP:i.j = van

Het aantal elementen uit de p-matrix dat gelijk aan 0 is, of gelijk aan

andere elementen , hangt af van de symetrie van de kristalstruktuur.

Zo heeft een triclinisch kristalsysteem 36 onafhankelijke konstanten.

Isotrope vaste stoffen hebben er slechts twee.

P11 P12 P12

P12 P11 P12

P12 P12 P11

o

o

P44

met P44 = f(P11 - P12) (de Cauchy-relatie)

Soms wordt bij isotrope stoffen ook wel gewerkt met de Neumann-konstanten.

Het verband met de Pockels-konstanten luidt:
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•Enkele niet isotrope elasto-optisch interessante stoffen zijn lood-

molibdaat (PbMo04) en lithiumniobaat (LiNb0
3
).

Loodmolibdaat heeft een tetragonale kristalstruktuur van de 4/m puntgroep.

Deze heeft 10 onafhankelijke foto-elastische konstanten

P11 P12 P13

P12 P11 P13

P31 P31 P33
000

000

P61-P61 0

0 0 P16
0 0 -P16
0 0 0

P44 P45 0

-P45 P44 0

0 0 P66

Bij deze stof zijn de 1- en 2-assen ekwivalente assen (a-assen) en de 3-as

(c-as) is een optische as • Meer gegevens over deze stof zijnte vinden
1.

in /13/ en /14/.

Lithiumniobaat behoort tot de 3m puntgroep (trigonale kristalstruktuur).

Deze heeft 8 onafhankelijke foto-elastische konstanten

P11 P12 P13 P1\4

P12 P11 P13-P14

P31 P31 P33

P41-P41 P44:

P44 P41

P14 P66

met P66 = f(P11 - P12 )

Een overzicht van alle kristalgroepen kan men vinden in /9/ pag. 206.

De rekken veranderen dus de waarden van de koëfficiëntem a. van de
J.

vergelijking van de index-ellipsoïde, ofwel de ellipsoïde wordt door de

rekken vervormd. Voor de nieuwe èllipsoide die dan ontstaat, gelden dezelfde

voortplantingsregels als die welke in de vorige paragraaf zijn afgeleid

(formule (7)). Hierbij was de ellipsdoorsnede van het vlak loodrecht op

de voortplantingsrichting en de ellipsoide bepalend voor een oplossing.

Stel nu dat door de optredende rekken niet de oriëntatie van de hoofd-

assen van deze ellipsdoorsnede veranderen, maar alleen de grootte van

a';1 of a
22

met L.ia';1 of l1a
22

• Dan wordt de verandering van de brekings

index n die de vlakke golf ziet
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In dit geval wodt de lineaire polarisatie van een vlakke golf met de

E-vektor langs een van de hoofd assen niet door de rek aangetast. Wel

verandert de fase van de golf na het doorlopen van het materiaal over

een afstand d t.g.v. de rek.

Verandert ook de ligging van de hoofdassen, dan verandert ook de lineaire

polarisatievorm in een elliptische polarisatie. We kunnen dit gemakkelijk

inzien, als we in de gaten houden dat we nu de invallende golf moeten

beschouwen als een superpositie van twee lineair gepolariseerde golven

met hun E-vektor langs de nieuwe assen van de ellipsdoorsnede. Deze twee

golven lopen elk met hun eigen voortplantingssnelheid door het materiaal,

zodat na een afstand d onderling een faseverschil is ontstaan.

2.3 De akoesto-optische kwaliteitsfaktor

Om het elasto-optisch effekt van verschillende materialen met elkaar te

kunnen vergelijken, zullen we een elasto-optische kwaliteitsfaktor

bepalen. Deze geeft het verband tussen de vermogensstroomdichtheid van

een harmonische akoestische golf en het kwadraat van de amplitude van

de brekingsindexvariatie I~nl~ He zullem dit doen aan de hand van het

konkrete geval dat we een ~lakke longitudinale golf hebben lopen langs

de z-as in een isotroop (optisch én akoestisch) medium. Het licht valt

in loodrecht op de z-as.

De enigste rek bij deze longitudinale trilling is 3
3

• De vermogens

dichtheid voor een dergelijke golf is

P. I - ..1 \13 1"-
Ol\, - '2. L..t.

met 'L,l, == f '\1l == akoestische impedantie voor een longitudinale" golf

.Nu is (wet van Hooke) T
3

== c 11 3
3

• Dus de amplitude van de rek

ISI.::: 2 'Po.k f :V l - V'"J.. Pa~
3 C'l. - " 1

" ) 'Vl

De brekingsindexvariatie voor langs de z-as gepolariseerd licht vinden

we m.b.v.'de formu1e (8) en (9)

dus: I ti. n \ 1.. h b ?I~ D _I M' ) ~ti =. 4 fO.\< l lP" IQkf <UlS L

De grootheid M
I

(P11) noemen we de kwaliteitsfaktor van ons medium

voor longitudinale golven en een belichting met de E-vektor evenwijdig

aan de rek. Deze grootheid is een van de belangrijkste keuzekriteria

voor akoesto-optische materialen.
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Transversale golven met een bewegingsvektor langs de y-as hebben alleen

een S4. Hier wordt de kwaliteitsfaktor bij licht, gepolariseerd langs

de (0,1,1)-richting

Zo kunnen we voor

="~ ?"I~ = Y"I~ tP\\-'Pn.)1.
q \)s) 4 ~ v s 2.

verschillende stoffen voor iedere kombinatie van de

modus en de richting van de verlpaatsingsvektor van de akoestische golf

en de polarisatierichting van het licht een kwaliteitsfaktor berekenen.

We kiezen dan bij voorkeur die kombinatie die de grootste kwaliteits

faktor oplevert. Bijv. voor loodmolibdaat is de kwaliteitsfaktor het

grootste voor een longitudinale akoestische golf langs de c-as (3-as)

en licht invallend langs de a-as (1-as): M
l
(P13).

Een overzicht van de kwaliteitsfaktor bij verschillende materialen kan men

vinden in /14/ en /15/.

2.4 Enkele akoesto-optische materialen

Als vuistregels voor de grootte van de elasto-optische Pockels-konstanten

p .. noemt Pinnow:
~J

i
0,21

0,35

0,20

voor nier in water oplosbare oxiden

voor in water oplosbare oxiden

voor alkalie haliden

De spreiding rond deze waarden is echter nogal groot. Zo is bijv. voor

Si02 (kwartsglas) P11 = 0,121 en P12 = 0,270 /15/

LiNb0
3

P31 = 0,17 /15/

PbMIi0
4

· p = 0,28 /14/
max

Te02 glas P11 = 0,257 /16/

kristal P13 = 0,34 /17/

De maximale kwaliteitsfaktor voor verschillende media:

Si0
2 M(P12) 1,51 10-18 3:= • sec /g

zwaar flint-glas DF (n =1,63) M(P12) = 9,5

extra zwaar flint-glas EDF (n ~ 1,7) M(P12) = 19,5

LiNb0
3

M" = 6,99

PbMn°4 M(P13) = 35,5

Te0
2

glas M(P11) = 23,9

kristal M(P13) = 34,5

Overzichten van deze numerieke waarden kan men vooral vinden in /13/, /14/,

/15/, /16/ en /17/.
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Wat de normale optische glassoorten betreft, kan men opmerken dat de

zwaardere soorten een hogere kwaliteitsfaktor hebben. Dit komt door de

lage~e voortplantingssnelheid en de grotere brekingsindex. Dit geldt

echter alleen voor M(P11) en M(P12). Naarmate we zwaardere glassoorten

bekijken,gaat n.l. P12/P11 steeds dichter naar 1, zodat P44 = i(P11 - P12)

steeds kleiner wordt. Als we met transversale golven werken, kunnen we

derhalve beter een lichte glassoort nemen. Mueller geeft in /10/, pag. 135,

het volgende tabelletje

glassoort P12/P11 n

silicaten en borosilicaten ·1,6 tot 2 +1,47 tot 1,54

licht flint-glas 1,3 tot 1,6 .:!:1,55 tot 1,60

zwaar flint-glas 1,0 tot 1,3 .:!:1,60 tot 1,65

extra zwaar flint-glas 0,9 tot 1,0 .:!:1 ,65 tot 1,75

Een methode om deze verhouding te meten zal later nog worden uitgewerkt.

De in de proefopstelling gebruikte glassoort was pyrex, een lichtere

glassoort (borosilicaat). Dit glas wordt niet vaak voor optische doel

einden gebruikt; het is moeilijk spanningsvrij te maken zodat het dubbel

brekend werkt. In de literatuur of handboeken worden daarom geen elasto

optische eigenschappen of zelfs alleen optische eigenschappen van dit

materiaal vermeld. Schatten we echter de brekingsindex op n = 1,52 en

P12 = 0,25 en kombineren dit met de elastische eigenschappen, vermeld

() -18 3/in hoofdstuk 1, dan vinden we M P12 = 1,9 • 10 sec g.

Bij de keuze van ons materiaal is er nog een eigenschap waar we op moeten

letten n.l. de akoestische demping. Deze neemt sterk toe voor hogere

fnkwenties. Onderandere uit /14/ blijkt dat Pb}fu04 een hoge kwaliteits

faktor paart aan een lage akoestische demping. Deze stof is dus zeer

geschikt als akoesto-optisch materiaal. Het kan gebruikt worden tot

frekwenties in de orde van 100 }lliz. Voor nog hogere frekwenties moeten

we gebruik maken van LiNb0
3

, dat nog een lagere demping heeft, maar ook

een wat lagere kwaliteitsfakto~.
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Hoofdstuk 3 OPTIKA

3.1 Inleiding

In deze inleiding zullen we enkele beginselen bespreken uit de skalaire

buigingstheorie en de tweedimensionale Fourier-analyse van de koherente

optika. Verder zullen we een paragraafje wijden aan polarisatievormen

en de wiskundige verwerking hiervan m.b.v. Jones-matrices.

3.1.1. Overdracht in de vrije ruimte

Zij gegeven een koordinatenruimte (x,y,z). Hebben we nu een in positieve

z-richting stralende b-vormige belichting in het x-y-vlak van de vorm

\j(x,y,O) = 6(x). bey)

dan is het veld in een punt (x,y,z)

LD lX.Ll,1.) =-1. ~ }Q."X:.?l-)'Kvo)l me.t y = (')C"l.+~'l.+'L.1.)lh
J:J Ol. \4rrl" l

Dit wordt wel de Greense funktie voor de halfruimte genoemd. Voor

r »1/k (k = golfgetal van het licht) geldt de benadering
'k - )kl"

~l~l~l't):: ~ Q. Zo
'lJT r r

Is nu een bepaalde belichting in het objektvlak gegeven ~o(x,y,O),

dan kunnen we de belichting in het beeldvlak ~(x,y,b) als volgt berekenen

\fl~I,:\Jb)= n\fo(-x.OJ~OIO) ~~r Q~kY ~ J:xo d~o (1)
-00 2 2 2 t

met r = «x - x) + (y - y) + b )o 0

In het geval dat x-x «b en y-y <(b, mogen we de volgende benaderingen
o 0

toepassen: ~

a) t ~ 1

b) (I-.-. )'1., 1. b'1.)'/'I. b( (X--:c.o'}'l..+ll.;\-l.\oYI..)
y == \~-JC,o +\.~ -Yo1 + - I T 2. b'l..

Deze benadering heet de Fresnel-benadering. We zullen voortaan deze

benadering in integraal (1) gebruiken.

jk -i\c1 ((' -i~~lx-~)1.+l~-yo?')
\fh:· I'1I'Z.) ~ W'l e. }J 1lXo,'1olol e. d'Xo d~o (2)

We kunnen

V ·t
'h.., hc.,u.) '::' ~

.... J 'l..TI '1.

-00

(J)

de tweedimensionale impulsresponsie van de vrije ruimte over een afstand

z noemen.
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3.1.2 Tweedimensionale Fourier-analyse

We definiëren de tweedimensionale ruimtelijke Fourier-getransformeerde

van l1f(x,y)

r (\'ftl = 11.t~ t:t,~)l = ~\--met als terugtransformatie

-"\ 1 (( -il\):+'1~)
~ he. ~ Lj L= r' t F l~ /1.1 =~ ~ r l ~ I"') e d ~ cl~

-00

Nu kunnen we ook de overdrachtsfunktie van een systeen met impuls-

responsie h (x,y) definiëren
z

H1 l\ 3 '1.) = 'F 'l. t -h lx- J l1)1

(4)

De overdrachtsfunktie van de vrije ruimte wordt dan m.b.v. formule (3)

\-\ (
't .)_ -i~'L )~l\~+t'l.1.)

'(. ))tt - e lL

Noteren we ~'l.t ~CltX.~Jo)1 = Tol \ 1'1.)

en T'l.\ 'f l'X.) ~l'l-) ~ :: Tl.l~) '1)
dan geldt voor het plaatsonafhankelijke systeem 'de vrije ruimte' het

volgende verband

Fz(\'t'l) = Hzq,'l) • Fo(S''l)

De formules (2) en (3) kunnen we samenvatten door

\f (x,y,z) = 'f (x,y,O) iHf h (x,y). z (6)

waarbij de dubbele konvolutie is gedefinieerd als
00

\D (x,y,O) * ~ h (x,y) = Ir 'f (x ,y ,0) • h (x-x ,y-y ) dx dy) z. -tIC> 0 0 zoo 0 0

De relatie (6) geldt algemeen voor plaatsonafhankelijke systemen.

Uit de ééndimensionale Fourier-analyse kunnen we de volgende stellingen

overnemen: (we noteren 't'''ff(x:'!1)1 :::rl\,'l) als f(x,y) t=:: Fq,f'\.))

als f(x,y) reëel, dan F(~,1) = F*(-\,-~)

als f1(x,y)g~F1n,'1) en f 2 (x,y)t:::::::: F2(\,y(),

dan f 1 (x, y) iI- *" f 2 ( x , y) t::::: F1q ''1) • F2 ( ~ , '1) ( 7)
en f 1 (x,y) • f 2 (x,y) :=:: ~F1(~''))* *F2(~''l) (8)

a als f 1 (x,y) en f 2 (x,y) reële funkties zijn, dan
~ 00

&i'lT~H"f.('~It"ü."f':(\'ll.)d~d'l= n f,t~JI1)'r'l(Xly)c\Xd<:1 (9)
-w -w

~ voor iedere f(x,y) geldt
DO

~IT1- H\F('~)~)I1. d\drt :.:: ff I ftx,T()\~ eb.ój
-<>0 -110

l1 0)
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3.1.3 Enkele voorbeelden van overdracht in de vrije ruimte

Een homogene veldverdeling in het vlak z = 0

~lX,~.'l)) = ~o

geeft ook weer een homogene veldverdeling in ieder ander vlak

.+. -i'K%.
lJ l")(.. \..j ,"1.) ='i'o e.

Een harmonisch in fase gemoduleerde veldverdeling met kleine modulatie

diepten is gegeven in het vlak z=O
.~Tl'l tOS I;( ':IC.

~l"X..~.o) = <1>0 e met m «'
Dit is te benaderen door

~ l :(; lij. 0):; ~ 0 l \... ~ om (.os 'v<. ~ )

dan is ""Fol~''lL: '-tnt mo bl'l) t bl\) + '~m f~-\() +~m6l\ +l-<))

en dus r"Z \\,'1)= 4Tr~ ~o blfl)(cSl\)+~mibeK.\b~_\.{)+b~+\,()))e-ih
Het veld in een willekeurig vlak vinden we nu door toepassing van (2) en

(3) of (4) en (5).

~ l 'X..l;\. '1.) ~o
_~\<1. . i ~ 1.(\

= el' + ~ m e. c.os \.( 'X- )

2
(n = 0,1,2, ••• )We zien nu dat voor zK /2k = nlT +rr/2 de fasemodulatie

is overgegaan in een amplitudemodulatie. Omgekeerd gaat een harmonische

amplitudemodulatie over de zelfde afstand ook over in een fasemodulatie.

3.1.4 Modulatoren

Optische lineaire verschuivingsvariante systemen kunnen we beschrijven

met een funktie r(x,xo'y,yo)' waarbij tussen in- en uitgangssignaal

dan de volgende relatie bestaat
ooD

'fU~t('X.,\j) = ff 'f~ \'X:o.ljo) Ilx.,'X:o 'Y'l1o ) d:co d':)o
_0' .

Een belangrijke groep van optische systemen zijn de modulatoren. Een

modulator is gedefinieerd als een systeem waarvoor menr kan schrijven

in de vorm

r(x,x ,y,y )
o 0

= m(x ,y ). J(x-x ). J (y-y )
o 0 0 0

(11)

zodat voor een dergelijk systeem geldt

'J \l~~ l"X., \j) =: '\')) l ':IC I Ij) . 'f in l"X. ''1)

ofwel -c\:l,.yt) =4~~ Ml\.'1) * *rim l\,~)

Enkele voorbeelden van modulatoren zijn

- een dunne lens; dit is een fase modulator met
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k 2 2= exp -j(bo - 2f (x +y ))

Jllet
22 1

(X +y )"2 <de straal van de lens

f = brandpuntsafstand

- een vlakke plaat met dikte d waarin variaties in de brekingsindex n(x,y)

voorkomen; ook dit is een fasemodulator met

m(x,y) = exp -jk n(x,y) d

- een zwart-wit dia; dit is een amplitude modulator. Stellen we de zwarting

van de dia op z(x,y) (0, z , 1), dan is

m(x,y) = z(x,y)

We zullen ons beperken tot platte lenzen; deze kunnen n.l. beschouwd

worden als een fasemodulator. Door de plaatsafhankelijke dikte van het

glas ontstaat een plaatsafhankelijke faseverschuiving. De modulator

funktie van een lens is hiervoor al gegeven (12).

Als nu gegeven is de belichting ~ (x ,y ) op een afstand a voorde lens
} 0 0 0

en we willen berekenen het veld j1(x,y) op een afstand b achter de lens,

dan kunnen we het tussen liggende geheel opgebouwd denken uit 3 systemen

in kaskade, n.l.

1 een vrije ruimte met lengte a

2 een modulator, de lens

3 een stuk vrije ruimte met lengte b

brand-vlak t.g.v. een [-vormige belichting

We

Dit is dus het beeld

op de plaats (x ,y ) in het voorwerpsvlah. De belichting in het beeldo 0

vlak Lf 1 (x,y) t.g.v. een belichting ~ o(xo'yo) wordt nu gegeven door /8/
otJ

11 l :x.,:\) :: ff ~l: lx, x .. 1111 ljo) ~ol"X.o '\.)0) à~o d~o
-ik. -i (bo+ ~~+f)) L (ix ku) i~ II ~) .. +~)1.)

~ - Q.. - fo rIT.e.
"1.lTf

met "tl1~)~):: tÇ'tt ~ob:,lj)l

zullen dit alleen bekijken voor het bijzondere geval dat b = f.

De systeemfunktie van dit totale systeem luidt dan /8/r ok -ilbc>+k~+p) i~lf-,)t)(~+lj~) i~b:'Xc.+~ljo)
to\:[x,')(OJI..:h'jo) :: L Q, • e e

'l.TT f
in het

De belichting in het brandvlak bestaat dus uit de tweedimensionale

Fourier-getransformeerde van de voorwerpsbelichting, vermenigvuldigd

met een plaatsafhankelijke fasefaktor die verdwijnt voor a = f.
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3. 1 .6 Polarisatievormen en beschrijving ervan

Het elektrische veld van een vlakke golf die zich voortplant in de

z-richting, staat loodrecht op deze voortplantingsrichting en is dus vol-

ledig gegeven door zijn x- en y-komponenten

E = IEx I· exp ~ j arg Ex1x

E = \Eyl. exp {j arg Ey1y

De polarisatie wordt volledig bepaald door de verhouding \E \/IE I enx y
arg E - arg E • We kunnen dus in een bepaald vlak het veld volledigx y
bepalen door de komponenten E (x,y) en E (x,y) te geven.x y
Doorloopt het veld een systeem met polarisatiegevoelige systeemeigenschappen,

dan kan het systeem beschreven worden door de systeem-matrix

[rJ= (f11 (X,Xo 'y,yo)
r 21 (x,xo ,y ,y0)

Deze geeft het verband tussenre komponenten van het ingaande en het

uittredende veld

_ (Ex(X'Y) ) =
- E (x,y)

y

Met deze notatie bedoelen we

met

Enkele van de bekendste polarisatiegevoelige systemen, zoals een À/4-
'.

plaatje en een analysator behoren tot de modulatoren, enwel de plaats-

onafhankelijke modulatoren. Polarisatiegevoelige modulatoren kunnen

gegeven worden door een M-matrix

m12(x,y))
m

22
(x,y)

zó dat

=~ ·tuJ.. (
m11 Ex + m12 Ey )
m21 Ex + m22 Ey

Deze matrix heet de Jones-matrix.

Enkele voorbeelden:

- lineair gepolariseerd licht met de E-vektor onder een hoek ~ met de

x- richting kunnen we als volgt noteren
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(
co.s~ )

E = Eo sJ.n.9

- cirkulair gepolariseerd licht

E = E (~)
o .±.J

een '+1 teken voor een rechtsom draaiend veld en een '-' voor een links

om draaiend veld.

De Jones-matrix van een analysator met de doorlaatrichting in de

x-richting zullen we voortaan aangeven met de matrix [A]:

[Al = (~ ~)
- De Jones-matrix van een analysator onder een hoek 9 met de x-as wordt nu

waarbij R(9) de rotatie-matrix is

R(.9) (
cos..9

= -sin.9
sin.9 )
cos ,9

Noemen we de doorlaatrichting van de analysator de x'-richting met

loodrecht daarop de y'-richting, dan kunnen we een matrix [MI] geven,

die het verband geeft tussen E. =(E ,E ) en E ,t=(E "E I)J.n x y UJ. X y

E it = fM'J .Ë. = [A].[R(9)]. Ë.
u J.n J.n

- De Jones-matrix van een À/4-plaat met de hoofdassen langs de x- en y~as,

zullen we voortaan aangeven met de matrix K :

(KL(~ ~)

3.2 Raman - Nath modulatie

We gaan uit van een rechthoekige homogene akoestische bundel in een

isotroop medium zich voortplantend langs de x-richting van een orthogonaal

koördinatenstelsel (x,y,z).
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Loodrecht op deze akoestische bundel d.w.z. langs de z-richting valt

een vlakke lichtgolf in. De afmeting van de akoestische bundel in de

z-richting is 2d. De afmeting 2h in de y-richting is niet interessant;

het is voldoende als we deze groot t.o.v. de golflengte veronderstellen.

De brekingsindex van het medium is n •
o

Door de rek van de akoestische bundel treedt vervorming opvan de index-

ellipsoïde. We zullen aannemen dat de polarisatie van het licht langs

een van de hoofdassen van deze ellipsoïde wijst, d.w.z voor longitudinale

golven langs de x- of de y-as, voor transversale golven langs de (1,1,0)

richting of de (-1 11,0)-richting. In dit geval kan de invloed van de

rek worden beschreven door een brekingsindexvariatie ~(x) (zie; Hst. 2).

We stellen de rek voor door

(c/n ) aanzienlijk veel groter
o

bij de berekening van de belichting

rekverdeling S(x). Dit geeft

S = S(x,t) voor IzJ < d

Iyl < h

Aangezien de lichtsnelheid in het medium

is dan de akoestische snelheid, mogen we

achter het glas uitgaan van een statische

de statische brekingsindexverdeling

n(x) =-n (1 - i n 2 p S(x))
o 0

We zullen nu een eerste orde benadering uitrekenen van het veld achter

de akoestische bundel.

We bekijken eerst het veld achter een dun laagje met dikte A z, waarbij

Az willekeurig klein kan zijn, zodat we dit laagje als een modulator

mogen beschouwen. Noemen we de belichting in het vlak z = -d: ~o'

dan is _~\('('\oA1. -i\c ntx) Al.

~ hCJ\:L AL. -cl \ = (Do e (!,

,.t _~knoÖ'Z. .,." \
"" Wo e (1-~ktllx.)l1'2.)

met k = het golfgetal van het licht in vacuum

en een stoorveld

z opvatten als een superpositieWe kunnen het veld achter het laagje
lt. -i\('l"\o Al.

van de grondbelichting Ylo e
ikno A"L-j \< h(~) ti 'z. e

Zowel het grondveld als het stoorveld worden door het volgende laagje

~z weer gemoduleerd. In onze 1 e orde benadering zullen we echter de

invloed van de brekingsindexvariaties op het stoorveld verwaarlozen.

Achter de akoestische bundel vinden we dan de superpositie van de grond-

belichting en alle stoorvelden, veroorzaakt door de opeenvolgende laagjes

Az. Een stoorveld ontstaan in het vlak z = z geeft de volgende
o
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belichting in het vlak z = d
4:10

lO. h',~) =(Do ( -i ~H.LO ))--

.---. he~ ~ebi~d cl.Cl:\
bSo..\·Cl-a~l: l:ol: r,lZ.t
IJe.Ld Vo 1>

x - \ {:;;;d' ( -,c, <'X. + V'>.lTd'V~ k~"0

ofwel

Laten we ~z naar 0 naderen,dan gaat deze superpositie over in een

integraal: I.
'L d chlt .~ l ,l.

- - ~ \<; 1\0 'l. ( • k -j 'l.{tl-'l..) ')' -:Xo) ~
~ l)(. .~) cl) =- ~o e \ l - ~k \\ "ly.o) ~ Q. c:.\ xod 1 2 )

• do -w 'l,;ltw.-1.l
De grootste bijdrage van de integraal over x komt ufthet gebied

o

l..Ó

Is. nu n(x) een funktie die zo langzaam varieert dat hij konstant mag

worden verondersteld in en ruim rond ieder gebied van de omvang lvr~~~cl~/~k-n'oJ,

dan mogen we de integraal over x als volgt benaderen;
.\<, 0 el

'f(X •\j I cl) = à'0 ; j t)o l.d ( I - i I.< rn. t"):) c\ Zo )

-cl
waarbij gebruik is gemaakt van

oD . ~~1.i el d.x ~ v;;ïP
-00

Dit geeft uiteindelijk

-jkrlo'2.d ( .
'f l :lC. J \j l cl) =~o e. I - j k.nlx.L 1. cl )

Uitwerkingen van de hogere orden benaderingen v~open analoog aan de

berekening van de eerste orde, waarbij we voor de 2 e orde benadering

het veld van de 1
e orde benadering

I ~ -~k no (d'n) ( . klf (X.'1.1.) :: Ulo e , - J ri\:\() (d+l))

als ingangsveld nemen enz •• Dit levert de machtreeks

lOt v ..h _ if\ e- ik t\o1.d (I-'k ~I.. J _ (Ki\C!Ll'ld)~ . (k-rt{x.) 'l.dr~ )
) ...... l).1lI - Wo j Ïlc.!") 2.0 '2.1 + J '3 \ - . - -. .

wat de reeks ontwikkeling is van
n\ -jkno'2..d -j knl'x) 'Ld

~lY.l.J,d)= ~o e. e.. (14)

Bij het berekenen van de hogere orde termen uit de reeksontwikkeling
-J

moeten we ook steeds zwaardere eisen aan n(x) gaan stellen. Bij de
. e N( )2 ebereken1ng van de 2 orde term moet n x ,van de 3 orde term moet

n(x)3 enz. vrijwel konstant zijn over ieder gebied ,-V1.ud!kno' • Deze eis

is op den duur natuurlijk niet meer houdbaar, zodat de e-macht ook maar

een benadering is. Maar of deze e-macht het werkelijke veld orden beter

benadert, hangt er van af hoe groot de orde van de fout is die geInduceerd
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wordt door de Raman-Nath benadering. Om enige indruk te krijgen

hoe goed deze 1 e orde benadering is, zullen we de maximale waarde van
"kn(x)2d berekenen voor het konkrete geval dat

- we een harmonische rekverdeling hebben

de afmetingen van de akoestische bundel zijn: 5x5 mm

het totale vermogen van de akoestische bundel

de elasto-optische kwaliteitsfaktor bedraagt:

- gewerkt wordt met He-Ne licht: k = 107 m-
1

Dan is de vermogensdichtheid: P = 4.10
4

W/m2 • Dus ~(x) = V+MP' = 2.10-7
" 0 0

Dit levert nu de waarde kn(x)2d = 0,01. Een zo gedimensioneerde modulator

moduleert het licht met een modulatie diepte van de orde van 1%. In onze

1 e orde benadering zit in dat geval een fout van 0,5%.

We hebben dus gezien dat als voldaan is aan de voorwaarde dat n(x) zeer

weinig varieert in ieder gebied ter grootte van 1V~ncl/~noj ,het veld

achter de akoestische bundel beschreven kan worden als een fasegemoduleerd

veld, waarvan de fase verloopt volgens ~(x). Deze voorwaarde heet de

Raman-Nath voorwaarde. Meestal wordt hij echter geformuleerd in termen

van ruimtelijke frekwenties. Is niet voldaan aan deze voorwaarde, dan

krijgen we buiten de fasemodulatie ook nog een amplitudemodulatie.

We kunnen deze modulator (N.B. dit is geen modulator in de zin van par.

3.1.4) als een systeem beschouwen met als ingang de brekingsindexvariatie

n(x) en als uitgang de komplexe amplitudemodulatie van het licht, als

er een vlakke golf invalt. Voor dit systeem kunnen we een 1 e orde benadering

van de 'impulsresponsie' bepalen: hebben we een Ó-vormige brekingsindex

variatien(.x) = Ó(x), dan wordt de 1 e orde benadering van de komplexe

amplitudevariatie gegeven door (zie: (12)) "

hlx) = -~\< t ~""'.' ~:>c~f-i ~ :l(1.1 c}t. (15)
_~ l.:rr(cl-'Z.) 1.lcl.-"1.) r

We kunnen een en ander ook nog formuleren in het frekwentiedo~ein.

Daartoe definiëren we eerst

Nl1 lil) ~ l.ti bl'l)t\il~) = 'Ui Ól'l) 'rt nt)C)}
N.B. Ö(~) is natuurlijk niet geheel korrekt, omdat we de afmetingen

van de bundel in de y-richting welliswaar groot maar toch

eindig hebben genomen.

Voor het frekwentiedomein kunnen we een volledig analoge redenering

opzetten om een 1 e orde benadering te vinden voor het veld achter de

akoestische bundel, als we gedaan hebben voor·hej ruimtedomein. Het veld

achter de bundel beschouwen we weer als een superpositie van het grondveld
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en de stoorvelden.

Het Fourier-veld in het vlak z = z luidt
'\ 0

r'lo(\'1.)= 4rr1. (Do Q.-~ n.tz.+cl) dl~}. Ó(~)

en komen tot de al eerder gevonden fasemodulatie.

De bovenstaande voorwaarde (17) is de Raman-Nath voorwaarde zoals die

meestal wordt geformuleerd.

De overdrachtsfunktie van de 1 e orde benadering van het systeem met
IV

brekingsindexvariatie n(x) als ingang en de komplexe amplitudemodulatie

als uitgang vinden we door voor N(') 1 te substitueren in formule (16):
'.A.. \-

H\~) = "l"· (\- ..Ik... I') (19)

We merken op dat de zo berekende overdracÄtsfunktie de Fourier-getrans

formeerde is van de impulsresponsie van dit systeem zoals we dat berekend

hebben in het plaatsdomein (formule (15)).

M.b.v. deze overdrachtsfunktie kunnen we op eenvoudige wijze de fase

en amplitudemodulatie bepalen van harmonische signalen die al dan niet

voldoen aan de Raman-Nath voorwaarde. Voor het Raman-Nath gebied heeft

hetsysteem een rechte frekwentiekarakteristiek

In een konkreet geval zullen we de Raman-Nath grens berekenen, uitgedrukt

-1m n = 1,5
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3.3 Modulatie van licht door het stralingsveld van een rechthoekige

transducer

Het rekveld van een rechthóekige zuiger-transducer, d.w.z. een trans-

ducer waarvan het gehele oppervlak in fase trilt, is niet homogeen, zoals

we hiervoor verondersteld hebben. Zoals we al gezien hebben in hoofdstuk 2,

kan het rekveld beschreven worden met de benaderingsformule van Fresnel.

De minimale afstanden waarover S(x,y,z) varieert, zijn hoogstens van de

orde van de akoestische golflengte. Dus als voldaan is aan de Raman-Hath

voorwaarde wat betreft de golflengte,is ook zeker hieraan voldaan wat

betreft de variaties van het brekingsveld.

Laten we weer licht invallen langs de z-as, dan ziet dit licht een plaats

afhankelijke brekingsindex n(x,y,z) = n + n(x,y,z). Stel het veld in
o

het vlak z = z op lP (x,y,z ). Doorloopt het licht nu een dun laagje
o 1 0

met dikte àz, dan ziet het veld achter dit laagje er als volgt uit

I -i"'nl'X. J '1,'1.).62,
~\x)~,'l.o",,~l.) = \fl1C.~,'I.ó) e,

Omdat voldaan is aan de Raman-Nath voorwaarden zowel voor variaties

langs de x-as als langs de y-as, mogen we stellen
1-

lf (X J '1 ;1..) = m0 Q.X.~ t-'~\." 0 lcl +'1.) - ~~ ~ '1~L :r.I1J 'Zo) d 'X. 0 } (20)

Nu is ~(x,y,z) = -f n 3 p S(x,y,z) (par. 2.2 en 2.3)
o

Verder hebben we gezien dat het rekveld faktoriseerbaar is in y en z

(par. 1.4). Bij een harmonische golfvoortplanting geldt
. - j\<"lC,. 1

E (-x..lj,l.);;: Re. t So ~ e gl ~.L,JP) . CJl X ,'1., b) 1
0. . K ( )'t ----

met I:) \"'X ,l) Ja) ~ ~~~ ) e1~ 'j-':)I> cl 'jo

Dus (20) geeft -0

-ik "l'Iold-l'1.) ( 'V • -~\('X. '( 11\f (X,Y;l.) = ~oe e1ti>L -jk ~\ 1)0 t e ~l-x:.lj,a)~Á Cjl'lC,l."b) c\l'J

met no == - t n: p 50

De funktie g(x,z,b) neemt snel af voor Izl> b. Nemen we de breedte van

het delay-medium wat groter dan van de transducer, dan mogen we zeggen
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f ~(:x..~ .. b\ ó .... ;0; f 1jl'C...... b) d"l.,
-d od.... I.< _el>-::. VF; S ) Q.-~ oU l 'Z., -l.J~ cl '1..

0
cl 'z.,tr 'lC b

zodat we dan vinden voor het veld achter het glas

~ -ik no '1. cl I '\)\ '" ,(;1 -jK:c \1
'fl)(.,Ij,dl = ~o e e~? l-jk l"\Jl, 'no vi .1.b e ql-x:.,'-1l o)) (21 )

l '1"l)

De funktie g(x,y,a) is ook afhankelijk van K, dus eigenlijk moeten we

schrijven g(x,y,a,K). We moeten hiermee rekening houden voor 'niet

monochromatische' transducersignalen. Stel dat we een transducersignaal

geven door zijn Fourier-getransformeerde SCK), waarbij we aannemen dat

SCK) = 0 voor waarden van K, die niet voldoen aan de Raman-Nath voorwaarde,

dan is het veld achter het glas

~lXI':)ld):: ~l)ëik"o1.d e~pL-~k Re.\ vr.'l.b.l-{n~?) t-TiI sl~' Cjl~,\.jlol\Z)é\(-.cd\(n
-00

Meer hierover vindt men bij /5/ en /6/

3.4 Amplitudemodulatie met behulp van dubbelbreking

Zoals we gezien hebben ontstaat voor licht dat lineair gepolariseerd is

langs een hoofdas van de ellipsdoorsnede van de indexellipsoide (par. 2.1)

in het Raman-Nath gebied een zuivere fasemodulatie, terwijl de polarisatie

niet wordt aangetast. Door gebruik te maken van het dubbelbrekend effekt

van een vaste stof kan een amplitudemodulatie worden verkregen. We

zullen dit eerst behandelen voor longitudinale dan voor transversale

golven. Tevens zal een methode worden besproken om de achtergrondbelichting

te onderdrukken.

A) Longitudinale golven

Veronderstellen we een akoestische bundel langs de x-as die licht

moduleert dat langs de z-as invalt. De enigste rek die optreedt, is

S1 = S1(x,y). De z-afhankelijkheid van de rek hoeven we gezien de vorige

paragraaf niet in rekening te brengen. De doorsnede van de index-ellipsoide

met het x-y-vlak geeft de ellips
~

---+--+--t---..-t-rl---+ x

met àa11 = P11 S1(x,y)

Óa22 = P12 S1(x,y)

Dit geeft brekingsindexvariaties voor lineair gepolariseerd licht met

hun elektrische veld-vektor langs de x-as resp. de y-as
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6 n11 = 1
P11 n 3 S1(x,y)-2

0

Ón22 = -f P12 n3 S1(X'y)
0 iOl" p" i ft' P,'2.

Deze brekingsindexvariaties veroorzaken een fasemodulatie van Q en ~

(met ~ =f k n~ 2b S1(x,y)) voor de E-velden in de x- resp. de y-richting.

We kunnen dus de volgende Jones-matrix (par.3.1.5) noteren voor deze

'modulator'

~ ior
\, \1. )sin.J.12.

°

Zetten we nu achter de modulator een analysator met de doorlaatrichting

(x'-as) onder een hoek ~, dan wordt dit gehele systeem beschreven door

de Jones-matrix .

(

..9 ~lW~"

[M~] = rAl •rR(9)1 • [M~1= c~s • Q.

Laten we nu cirkulair gepolariseerd licht invallenl(E = E (1,j)), dan
o

vinden we achter de analysator voor EI= (E E'x" yY

.. [ l1 - E ( illfpn. l Cl \~II-~It.) . . Q) )E:; M1 . E - 0 e. c.os ;;. Q... ;- ~ ~In. ~ ,0

Hieruit volgt

'ho
C((PU-?I1.) Sll1.'l..9)

Aangezien ~(P11 - P12) «1, geldt dus

IË! I = E0 ( 1 + t tx l P\I - P11.) ./") ~n 1..9 )
We zien dus dat we nu ook een amplitudemodulatie hebben die maximaal zal

zijn voor ~ = n/4 + nn/2 met n = 0,1,2,3. Merk op dat deze methode

minder geschikt is voor materialen waarvan het quotient P12/P11 di,?ht

in de buurt van 1 ligt zoals bij de zwaardere glassoorten •

. Een systeem waarbij we de achtergrondbelichting gedeeltelijk kunnen

onderdrukken en dus de modulatiediepte kunnen vergroten, verkrijgen we

door achter de modulator weer terug te gaan naar een lineair gepolariseerde

achtergrondbelichting m.b.v. een À/4-plaat. Hierachter zetten we dan een

analysator. Stel dat de oriëntatie van de À/4-plaat een hoek ~ met de

x-as maakt en de doorlaatrichting van de analysator een hoek 1 met de

oriëntatie van de ft. /4-plaat.

'1'
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De Jones-matrix van dit systeem ziet er nu als volgt uit

Uitwerking levert

[M~] = (cos 9 cos1~ jsin~ sin1) e
j
•

P11

~=E (1,j),
o

Sturen we dit systeem met cirkulair gepolariseerd licht

dan vinden we

Ex' = Eo e jcrp
,1. «cos.9 cos1 - jsin-9 sin))ejoe1Pll-PI'I.\ jsin.9 COS? - cos~ sin?)

E , =°y

Hieruit volgt na enig rekenwerk

1~'1 =IEx,1 = Eo (1 - sin21 cos«(P11-P12) + 2 sin2.9 cos21 sinlX(P11-P12))f

wat voor IX (P11-P12) «1 weer kan worden benaderd met

IE:.l I;: EoV,-~i.n'2.'f \1- 1)~"I"\'2.~ "OS1..1 O(tp,,- PI'2.)\
J - ~L'l1.~ '1 )

De amplitudemodulatie die dus zo ontstaat, is maximaal voor ...9 = TT/4+n11"/2

met n = 0,1,2,3 en )= n T1/2 voor n = 0,1,2,3. Voor 1->IT/4+nl1 gaat

welliswaar de absolute waarde van het modulatiesignaal naar 0, maar de

modulatiediepte cos21/(1-sin2}) gaat naar oneindig, d.w.z. de achter

grondbelichting neemt dus sneller af dan het modulatiesignaal.

B) Transversale golven

Bovenstaande methoden kunnen we ook toepassen voor transversale golven.

We beperken ons tot een isotroop medium. Stel dat de akoestische golf

weer langs de x-as loopt, nu met de bewegingsvektor langs de y-as.

Dit levert alleen een rek S6 en dus een variatie van a6 (a12).

Aa12 = P44 S6(x,y)

De vergelijking van de index-ellipsoIde wordt nu

+ a12 xy = 1

Het zal duidelijk zijn dat de doorsnede van de ellipsoIde met het xy-vlak

er als volgt uit ziet

'"

.1
-f---+----J:-.)c

Langs de (1,1,0)-richting en de (-1,1,0)-richting vinden we een brekings

indexvariatie
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An(_1 ,1,0) = t P44

n 3
o

n 3
o
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Nemen we nu een nieuw koördinatenstelsel (x1 'Y1,z1) aan met z1 langs de

z-as, x1 langs de (1,1,0)-richting en Y1 langs de (-1,1,0)-richting, dan

is de Jones-matrix van dit modulatiesysteem in dit nieuwe koördinaten

stelsel

(

ej a'

(M~l = °

De berekeningen lopen nu volledig parallel met het geval van de longitudinale

golven. We kunnen direkt de uitkomsten en konklusies overnemen als we

fX P12 vervangen door -'( en OfP11 door r en het stelsel (x,y,z) door

(x1 t Y1 ,z1 ) •

Als einduitkomst in het geval van een ~/4-plaat en een analysator vinden

we nu

\E'\ =E V, - s~n.l.1' (I - sin1..9 tos '1.1 2 Ö)
C> 1-~i."1.1

In dit geval wordt het uitgangssignaal niet nadelig beïnvloed door de

toegepaste manipulaties, wat wel het geval was voor longitudinale golven

als P11 ~ P12. Deze methode is daarom uitstekend geschikt bij gebruik

van transversale golven.

Bij bovenstaande moeten we evenwel goed in de gaten houden dat de optische

afstand D van het punt waar het licht de akoestische bundel binnengaat

tot de achterkant van de analysator voldoet aan

D <..< TT \\,.'0.2.-
'mol!

opdat we kunnen blijven spreken van een kaskade schakeling van modulatoren.

In de praktijk is aan deze eis niet altijd te voldoen.
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Hoofdstuk 4.HET AKOESTO-OPTISCH FILTER

lf.1 Opbouw

Het akoesto-optische filter is een systeem dat een elektisch signaal

omzet in een akoestisch signaal, dit akoestische signaal moduleert een

lichtbundel, de modulatie wordt met een bepaalde funktie f(x,y)

vermenigvuldigd d.m.v. een optisch filter en een detektiesysteem zet

deze modulatie tenslotte weer om in een elektrisch signaal. Willen we

de systeemeigenschappen van dit gehele systeem kennen, dan zullen we

de eigenschappen van de afzonderlijke onderdelen moeten kennen.

---+ eL. - alc ok. - o,*".
H"X,~

dt. I:e.\,<t."\e -+

om"l.e1:\:\"C'I~ mod.ulo.be IQ,:\S\:ee:rn

1 t ~ !o~thc.\-t

ca.l \:) S l '\.I\: -~) ~tLl:.er- Àyh lt)
el. spanl1·Ln~ V'ek ~lx..~\ : kD\1)~Le.'lC veLd totOstroom
Het meest ideale geval zou natuurlijk zijn als de doorlaat karakteris-

tiek van de drie deelsystemen recht zou zijn, zodat de eigenschap-

pen van het filter slechts bepaald zouden worden door de optische

filterfunktie f(x,y). Analyse van de eerste twee systemen heeft al

opgeleverd dat hiervan geen sprake is. De transducer heeft slechts een

beperkt doorlaat gebied en de modulator heeft alleen een rechte doorlaat

karakteristiek in zijn Raman-Nath gebied. In de hierna volgende

paragrafen zullen we nagaan of verder nog het detektiesysteem beper

kingen stelt. We gaan hierbij als volgt te werk. Eerst laten we zien

dat een positieve lens met een ideale puntdetektor in het brand-

punt een ideale detektie geeft voor het geval dat de modulatie homogeen

is in de y-richting. Daarna zal de invloed van de y-afhankelijkheid

van de akoestische bundel en dus van de modulatie bekeken worden en·tot

slot de gevolgen van een eindig klein detektor oppervlak.

4.2 Het ideale geval: homogene akoestische golf en puntdetektor

We zullen laten zien dat onder bovenstaande idealisaties het gedeelte

van het systeem na de modulator alleen bepaald wordt door de filter

funktie f(x,y) en dat de impulsresponsie van dit gedeelte van het

systeem, zoals we die nog zullen definiëren, op eenvoudige wijze

samenhangt met deze funktie f(x,y).
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We stellen het veld vlak achter het glas op ~g(x,y,t). Nemen we nu aan

dat de modulatie homogeen in y is (over de hoogte van de akoestische

bundel), dan mogen we schrijven, aangezien we hier. een in de positieve

x-richting lopende akoestische golf hebben

(v: akoestische golfsnelheid)

We splitsen dit in een grondbelichting plus modulatie

~ (vt-x) =.~ + ~ (vt-x) = ~ (1 + m(vt-x))
) g 0 Im 0

( 1)

N.B. In het Raman-Nath gebied is m(vt-x) imaginair, anders

komplex

De overdracht van het filter wordt gegeven door

~f(x,x ,y,y ) = b(x-x ).b(y-y ).f(x,y)o 0 0 0

Als nu de afstand tussen het glas en het filter klein is, d.w.z. klein

t.o.v. ITk/\moY~ , waarbij 'm~1 de maximale frekwentie is die in i g
voorkomt ,dan mogen we het veld achter het filter beschrijven als '."

~1(x,y,t) =~g(vt-x).f(X,y)

Deze veldverdeling geldt als objekt voor de lens. Het beeld dat ten

gevolge hiervan ontstaat in het brandvlak (par. 3.1.5)

.~\( -ilbo+kle+~l) i~lr+'11) l'""é'1ç 1
'!'F()'~) =l.n1·~ .e. • r l ~1(X,Y)t)}

met J::. ~ I '1. =~ Ie::. Uf5rein cl rilte\~-Le ns
f f-

Stellen we nu de gevoeligheiÄvan het detektor-oppervlak op

De fotostroom, d~t is de stroom door de detektor, wordt dan
00

'L~t~) = f~ Sl~,ljL \ 'fFl xJy, 'c)\'L dx. cl~
-IlO
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..0 ....

~ 0(. ~;"I. p. • \_~ ~ ~ ~ \) \: - x)_l \lxI ~) Û '1 cl x \).

Na substitutie van (1) in (3) vinden we

t p\' l ~ \ ::: oe IcI\J '1. [ II 11. t 1.. Re \ I ft' rmL '\) t -:x.)Trt )(, 11) cl Ycl x }

+ \ \ TIl l-u~~)t) r ~ l~c.l~~ dij dx I' J
-.... -dJ00

met ~1= = 1.~ r ma en I ;::: ~) r(x I \-~) cl x cl ':j
- ClO

We nemen aan dat Im(vt-x)1 '-<'1. Dan kunnen we de tweede orde term, die de

kwadratische vervorming voor zijn rekening neemt, verwaarlozen mits III

niet te klein wordt. Dit levert uiteindelijk

0f1 00

~~h (\:.) -= Q< \~~r. \r \"l.L , + 1. ~ 5'\Il('Ut -x) !h l): l\-~}·ch~ c\ x.] (4)
-C» -Ol>

met -h tx 1.1) = i.l~2IJ!.
De integraal over x is een konvolutie integraal. We kunnen de systeem

funktie er nu uit halen door voor m(vt-x) in te vullen Ó(vt-x).

De funktie

die dan ontstaat is dus te beschouwen als een komplexe en op de gelijk

stroomterm genormeerde 'impulsresponsie' van een systeem met als ingangs

signaal de modulatie m van het veld achter het glas en als uitgangssignaal

een komplexe foto-signaalstroom, waarvan het reële deel gelijk is aan de

werkelijke foto-signaalstroom.

In het Raman-Nath gebied is de modulatie m imaginair en evenredig aan de

rek in het delaymedium. Stel

m( vt-x) :: j cr S( vt-x)

met a = -k.2b.(-i n 3 p)
o

De reële impulsresponsie van het systeem met als ingang de rek en als

uitgang de foto-signaalstroom vinden we nu door te substitueren

S(vt-x) = 6(vt-x), wat levert

00

hr tI:):: R.~ \ '2. j cr ) h.e Ut, \j) cl LJ1
Ol' _11#

MeIkop dat Sh(vt,y) dy geen reële funktie mag zJ.Jn van t, d.w.z.... -..
S f(x,y) dy mag geen konstante fase hebben, anders vindt 8r geen over---dracht plaats. Dit houdt in dat we met fasefilters zou~en moeten werken.

Deze zijn echter moeilijk nauwkeurig te maken. Daarom passen we de
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methode toe die we besproken hebben in paragraaf 3.4. Dit levert ons een

komplexe m, zodat we nu wel een filter met konstante fase kunnen gebruiken •
•

In dit geval geldt

Re ~ m( vt-x)} = 0"1 S( vt-x)

Substitueren we weer S(vt-x) =b(vt-x), dan vinden we de volgende impuls

responsie van het systeem met als ingang de rek en als uitgang de foto

stroom
00

h,.< ~) =llT1 S ,9. Lv t I ~) ~ ~-...
In hoofdstuk 1 formule (24) hebben ~e de overdrachtsfunktie van een trans

ducer berekend. Deze overdrachtsfunktie HT(n) (in hst.1 H(~) genoemd)

beschrijft de overdracht van de elektrische spanning op de mechanische

spanning op het grensvlak van de transducer en het delaymedium. Willen we

het gehele systeem beschrijven, dan moeten we op de eerste plaats dus de

overdracht berekenen van het grensvlak van de transducer tot aan de

detektor, d.w.z. we moeten substitueren S(vt-x) = J(vt+~-x), wat levert

oe>

h ~ ll::) = '1. ~1 ~ hl vI: T x. T I ~) cl. Ij
-ot/

Op de tweede plaats moeten we het verband tussen de rek en spanning in

rekening brengen. Dit luidde: T = c S .Dus nu is de overdrachtsfunktie van

het totale systeem, d.w.z. van de elektrische spanning aan de ingang

naar de fotostroom aan de uitgang

1
Htot COJ = c HT(!L) •

met Hl' (n) --0 hl (t)
r r

H t (11.)
r

Deze formule geldt dus in het Raman-Nath gebied voor het systeem waarbij

we door gebruikmaking van de dubbelbreking amplitudemodulatie hebben

verkregen. In de volgende paragrafen zullen we het systeem alleen bekijken

zonder deze manipulatie,maar wel in het Raman-Nath gebied.

4.3 De i n vloed van de eindige afmetingen van de rechthoekige transducer

In de vorige paragraaf zijn we uitgegaan van een homogene akoestische

bundel. Door de eindige afmetingen van detransducer (2a in de y-richting

en 2b in de z-richting) ontstaat er echter een diffraktiepatroon dat

beschreven kan worden met de benadering van Fresnel. In het Raman-Nath

gebied vonden we voor het veld achter het glas (par. 3.3)
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met

-voor de betekenis van de rest van de symbolen zie par 3.3
-in deze formule is exp \ .....} uit form. (22) hst. 3 benaderd

door 1 + ~ .... )

Het veld direkt achter het filter wordt nu weer

'1'1(x,y,t) = ~g(x,y,t).f(x,y)

Vullen we dit in formule (3) in en werken dit uit, dan levert dat na

verwaarlozing van de tweede orde term

i p~ l t) = 0< 1i!1 F I'Ü1\' t ~R..(l' (-) i~~ ~llC.,cl) Re \~~J~lKl ~ll<.+XT ,",U .1<)j\([.t-1" .~\~
met .~ = 'l.b (-*."n~~) Vj/; 1/1.rr

In het algemeen geeft dit een gekompliceerde uitdrukking van de impuls

responsie van dit systeem. Een uitzondering hierop is het geval dat f(x,y)

de volgende vorm heeft

-- {01met py(y)
voor
voor

Iyl< y
lyl >Y

waarbij ruim voldaan is aan Y) a. Dan kunnen we een analoge redenering

opzetten als we in paragraaf 3.3 gedaan hebben voor g(x,z,b), die we voor

g(x-xT,y,a,K) kunnen samenvatten met
et'

J 'Py (\j) . q L'K -~T I \..j • a •V<.) cl ~ :: 1. 0. G
JOD

Nu gaat formule (6) over in
0(1

1. phLt ) =()'~ Il.lII'I. (1 + 1 Rt. t ~ ~1(:d In brl:-1C) cl):.1 )
-00

met -mlx.) = -j k Rt. { 'HL 'lb. (- i"": p) . '}=-I {,5(k) 1
h lx)

I
~ (x.l1) dx d~ -

-DO
We zien dus dat als we een filter nemen dat in de y-richting begrensd is

door een apertuur die geheel de akoestische bundel ruim omvat en binnen

die apertuur alleen een x-afhankelijkheid heeft, het diffraktiepatroon

van de transducer geen invloed heeft op de impulsresponsie van het totale

systeem. Dit gedraagt zich dan alsof er een homogene golf in de x-richting

loopt. Zodra echter f(x,y) een y-afhankelijkheid vertoont binnen het

stralingsgebied van de transducer, vinden we voor het systeem met de
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rek als ingang en de fotostroom als uitgang een 'impulsresponsie' van de

vorm
co co • ~

hr {t) =1. ~ t-j k ~ ~ h l'X. 111) .Rt t~ ~ CJ Lx +~I •~ •0. J \{ ) e.l K~~ -~)d\<1cl"X. cl lj1
-;;lO -Q)

(impulsresponsie tussen aanhalingstekens omdat we steeds in de gaten

moeten houden dat deze beschrijving slechts geldt voor signalen die voldoen

aan de Raman-Nath voorwaarden)

Voor het vervolg van onze beschouwing zullen we aannemen dat we te doen

hebben met een homogene akoestische bundel.

4.4 Invloed van de eindig kleine afmeting van het detektoroppervlak

Het veld in het veld in het brandvlak van een positieve lens wordt gegeven

door formule (2). We zullen nu aannemen dat we een rechthoekig detektor

oppervlak hebben, waarvan de gevoeligheid konstant is over het opper

vlakje met afmetingen 2 x in de x-richting en 2 y in de y-richting,

zodat we kunnen noteren

met
voor
voor

lxi <. Ax
lxi >ax

De intensiteitsverdeling in het brandvlak wordt

5' l \ I fl) :: oe I Pd l \) . p( (fl)

met (XI = fikt' ()( J J = ~ (j)t/f J (:: k Clj/ r
M.b.v. formule (3)- vinden we nu de fotostroom

P"

i. ph t t) =\<P l= \ 'L ()(' \ ~ \ 1= l \ )~) +r M(~, '\. t) l'l Pó(\). ?E{'1) d' df]
-00

Passen we hier formule (7) en (10) uit par. 3.1.2 op toe, dan ontstaat

na enige noeste vlijt de vorm
00

ip"l\:) == \~\~lXl 4~~'l. H[I H)(..~)~H~' Si.ntd'X..sL')([\jI't + (8)
-00

1.~ fJlx.\1) ** SLnC 6)(.~(Cj • tn~-~I ~~'LY*N s·lTlt6l(.s Ln( [l31 +

'2,e crcle term ~'ll. mlut-:x..ll d-x. d~
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De eerste term is de gelijkstroomterm, detweede de signaal term, die we

hieronder verder zullen uitwerken, en de derde term is de tweede orde

term die we evenals in voorgaande gevallen zullen verwaarlozen.

Uit de signaalterm hebben we in par. 4.2 een komplexe impulsreaponsie

afgeleid door voor m(vt-x) te substitueren 6(vt-x) (formule (5)).

Doen we dat hier ook, dan vinden we na het nodige rekenwerk de komplexe,

en in dit geval niet op de gelijkstroomterm genormeerde impulsresponsie

van het systeem met de modulatie als ingang en de komplexe signaal

stroom als uitgang
(;0

h'(c) : ~;L _L \ h"\:J~) ~ Sl,'OLC~ • t~t"t.l:))~ SL'ftC.but cl.~ (9)

De signaalstroom vinden we dus door het reële deel te nemen van de

konvolutie van deze funktie h"(t) met de modulatie m. In het algemeen

is dit een vrij ingewikkelde vorm. We zullen daarom twee limietgevallen

bekijken waarvoor een aanzienlijke vereenvoudiging mogelijk is.

Het filter zal een eindige apertuur hebben in de x- en y-richting, d.w.z.

er zal een kleinste waarde X en Y zijn zó dat

f(x,y) = 0 voor Ix I ) X en' y1 > Y

Aan de hand hiervan kunnen we het ene limietgeval aangeven. Is n.l.

voldaan aan de voorwaarde dat

öX «lr en tY <.< TT

dan gelden de volgende benaderingen
GO

r(XIL.~)* Ü"nC rJ)C. ::::::: Sl:nc. Óx.. f ft~,L.~) dx
-;;;0

Ol>

f ~ b:.,Y) cl '1 . 5 ~1).c. Óx. ::::::
-CllI

zo ook voor sincty

Passen we dit toe op formule (8), dan vinden we

OP CIC'

-i. p~ ll} == or' I~tJ" '-I (ó IIIl. (1+ '2. Rt ~ \ "m~t -'X.). ~ h (X) l:\) cl.lj cl X 1)
00 -011'-00

met 1:= Sf blx,l1)cbc.c\~
-AI

h.l~Il.~) = Jt~)y)
I

Uit vergelijking met formule (4) blijkt nu dat als voldaan is aan

bovenstaande voorwaarden wat betreft Ó en E , dan mogen we de benadering

van de puntdetektor gebruiken.
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Een tweede limietgeval waarvoor de formules (8) en (9) te vereenvoudigen

ziJn, is het geval dat voldaan is aan de voorwaarde

waarbij ~ en ~ de kleinste karakteristieke afstanden van de fijnstruk-
x y

tuur van ~,y) en m(vt-x) zijn in de x- resp. de y-richting. Deze

liggen in het algemeen in de orde van de golflengte van de akoestische

golf. Onder deze voorwaarden mogen we de volgende benaderingen toepassen

zodat formule (8) nu overgaat in .
011 _

.tph. L\:) = o<'\~FI1. 1.()11. Il.l1 + lRe. ~ mlut-x)~ '-tlx)l1) d.~ clx )
; ~ ---~

met I'l::: ~~ I f t':C.1l..J)I't. d-x. dij
-DO

h. t X Ll) = ltlx IY) \'t
) ~J I",

We zien nu dat h(x<,y) reëel is,zodat wanneer m(vt-x) imaginair is (fase

modulatie) er geen signaal gedetekteerd kan worden. Hier zullen we dus

steeds amplitude modulatie moeten zien te verkrijgen bijv. met een

methode zoals besproken is in par.3.4

(X'> y)-22.10 m

Om een indruk te krijgen van de waarden van de brandpuntsafstand f, die

nodig zijn om in de buurt van één van de twee limietgevallen te komen,

kijken we naar een opstelling waarin

- ,,"> 0,5 mm dus"t (en ook""t ) = 0,5.10-3 m
x y

- de apertuur in de x-richting <4 cm, dus X =
/I. -4 ( )- detektoroppervlak: uX = 2.10 m =A';l

_ HeNe-licht: k = 107 m-1

Nu moet voor het easte limietgeval

en voor het tweede geval

k
f 2 « iT l1x "t x = 31 cm

Bij de overwegingen in welk van de twee hierboven geschetste limiet

gevallen we gaan werken speelt ook de grootte van de konstanten

Q'I~lJll.(t cS 1111. en Q(1\~FI'l.4TT1.11 (een maat voor het absolute signaal

vermogen) een rol. Bekijken we de twee integralen lIllen I 2 , dan kunnen

we de volgende bovengrenzen aangeven
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00

\rl'l. - I S~ ft~IY) d~d.lj\1. ~
-""0<1

Tt =JJ I f (1(.) Lj) 11. dx.d':) ~
-QP

B V
"/ == I" "t "NIo.x

We houden deze boven grenzen even aan en bekijken voor het geval dat

2X = 4 cm en 2Y = 1 cm voor welke waarde van de brandpuntsafstand

geldt

Het blijkt nu dat dit het geval is voor f = 13 m, zodat de konstante

in het eerste limietgeval (f »13 m) kleiner is dan in het tweede.

Uit oogpunt van rendement is dus een systeem met kleine brandpunts

afstand (het tweede limietgeval) te verkiezen boven het eerste.

4.5 Praktische opstelling voor amplitudemodulatie

Zoals al is opgemerkt aan het begin van par. 4.2 moet het optische

filter dicht op het glas staan. Als we echter gebruik maken van de

methode beschreven in par. 3.4 om een amplitudemodulatie te verkrijgen,

dan zou tussen het glas en het filter nog een analysator en eventueel

een À/4-plaatje worden geplaatst. Vooral bij een robuste opstelling

zou dan echter de afstand tussen het filter en het glas te groot worden.

We zullen nu aantonen dat het systeem van een À/4-plaat, een analysator

en een filter in deze volgorde zó dicht op elkaar dat de afmetingen in

de z-richting kunnen worden verwaarloosd, met daarachter een vrije

ruimte met lengte z de zelfde overdrachtsmatrix heeft als een systeem
o

met het filter vlak op het glas en de À/4-plaat en de analysator op

een willekeurige plaats binnen de afstand z •o

)

Definiëren we nu
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Stellen we het Fourier-veld vlak achter het glas op Eg("~)' dan wordt

het veld op een afstand z achter het glas voor het eerste systeemo

E:z..t'\ ,11) == \-hoL\ ,fl) . t"f l \ 'l1.) ;:;: (M Ll· ES l \, fl) )

met [MJ =[Al.lR~)).[lt<].[Rt9)1 h-iepo.r.3.~)

en Fi-i ~ is gedefiniëerd als

Voor het tweede systeem vinden we

E~J' ,11) = H1)l\, flL[AllRG J]. H7.t(\.'1) l K1.[R(~)] H211~,'1),Tl',~) ~ ~ ~l I.~)

:.: H2).Ht~·H7.1·lM,] ·"F(31~)** ËC?ll~,~)

Bedenken we dat HZ1eHZ2eHZ3 = Hzo ' dan zal spoedig duidelijk zijn dat

beide systemen identiek zijn. Dit maakt de opstelling aanzienlijk

gemakkelijkere

-.'

•
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Hoofdstuk 5 VERGELIJKEND RUIS-ONDERZOEK VOOR FOTODETEKTOREN

Bij optische signaalverwerking kan ruis een erg storend element vormen,

vooral bij breedbandige systemen met een laag signaalvermogen. We zullen

drie verschillende soorten detektoren met elkaar vergelijken die gebruikt

kunnen worden voor hoge frekwenties, n.l. fotodioden, avalanche fotodioden

en photomultipliers. Het zal dan blijken dat voor een zo goed mogelijke

signaal-ruisverhouding, iedere detektor zijn eigen werkgebied heeft.

We zullen het vergelijkend onderzoek doen aan de hand van konkrete

gegevens van bestaande typen. De uitkomsten zijn dus niet exact algemeen

geldig, maar geven wel tendensen en orden van grootten aan.

Bij de berekening van het belastingscircuit en de ruisvermogens zijn we

uitgegaan van een bandbreedte van 50 mlz. Als licht hebben we genomen

He-Ne licht met een golflengte À = 0,6328 m

De algemene uitdrukking voor de omzetting van een stroom fotonen met

een gemiddeld vermogen van P
ph

in een elektrische stroom I
ph

(fotostroom) is

1 ph = '1 cr ~P; (1 )

met Pp~h = het gemiddeld aantal fotonen per tijdseenheid

Iph/q = het gemiddeld aantal elektronen (q = lading elektron)

per tijdseenheid

~ = het omzettingsrendement, ofwel de fraktie van de

fotonen die een elektron losmaakt

De konstante ~q/hv ,voortaan aangeduid met«, ligt voor halfgeleider

P.I.N.-diode.nin de orde van 0,35 tot 0,40 A/Watt (voor HeNe-licht) en voor

het fotogevoelige materiaal van een photomultiplier geldt dat OC = 25 mA/Watt

(voor de XP1002).

Stel nu dat de modulatie-index van deze stroom gelijk is aan m, dan kunnen

we algemeen voor de signaal-ruisverhouding SiN van een lichtdetektor

noteren /19/

.s. = V'l.(hî I ph)l Mlo (2)

N ( '2. Clr(t p" + t.~ +"tD ) Mlo "FlM) ... I.i~T) B

met M de inwendige vermenigvuldigingsfaktor. De stroom die door

de detektor loopt i = I
ph

(1+m)M. Voor een fotodiode is

M = 1, terwijl voor een photomultiplier M erg groot kan
6

worden (.:t 10 ).

B de elektrische bandbreedte van het detektiesysteem.
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I B: de stroom ten gevolge van de achtergrondbelichting, d.w.z.

het daglicht. In onze opstelling kunnen we door afscher

ming makkelijk Ia ~ 0 krijgen

ID:de donkerstroom

F(M):een faktor die afhankelijk van de methode van stroom ver

menigvuldiging op een bepaalde manier afhangt van M.

R : de weerstand van het fotodetektor- en belastingscircuit.

We zullen deze formule nader bekijken voor de drie verschillende typen

detektoren.

A) Fotodiode

Het vervangingsschema dat we kunnen opstellen voor een fotodiode,

afgesloten met een belastingsweerstand Rl' ziet er als volgt uit:

Hierin is

is de signaalstroom

i

i h: de ruisstroom van de'Schottky~ruis'ns
in;h = 2q (ID + I ph ) B

C de parallel capaciteit; deze ligt rond 2 pF (HP 5082) tot
p

4 pF (MRD 500)

R de parallelweerstand; deze kunnen. we gewoonlijk verwaarlozen
p

n.l. R > 10 giga ohm
p

[ '2. q. t I ph + 11)) t" 4 \<T /~18

1,6.10-19 C

68 -20= 1, .10 J (voor kamertemperatuur)

N.B. q =
4kT

Rl de belastingsweerstandj de maximale waarde hiervan wordt

bepaald door de elektrische bandbreedt van het systeem

enwel door de tijdskonstante C (R + Rl).
p s

i nth : de thermische ruisstroom t.g.v. Rs + Rl = R

~ L;kT
""""t" :: R' B

Formule (2) voor de signaal-ruisverhouding gaat nu voor de fotodiode

over in
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Noemen we de waarde van Iph+I D waarvoor i;s~ = i nth , Ik(R), dan geldt
-'2.

Ik:: S"J 1 5" •I 0

R
Dus voor R = 100!l is Ik = 0,525nll. en voor R = 1kU is Ik = 52,5))A.

Merk op dat 1kfiongeveer de maximum toelaatbare belastingsweerstand vormt,

willen we een bandbreedte van 50 MHz halen. I
D

= 300 pA (1SX 900) en

is dus veel kleiner dan ~. We kunnen nu dus twee benaderingsfomules

voor (3) noteren.

(4)10 '1. l)
\. \ • '0 m fpll_ 1" 0< m'l 'Ppr.

'2..'t B

(R = 100 ):

~ bI'] .10
1

"2. m1. 'Pph

(voo I'" R:: 100 n)
de signaal-ruisverhouding toeneemt als I

ph
toeneemt

macht zolang I ph« Ik en lineair voor I ph » Ik.

Ih., '1111. I ph
'2-!tB

~ geldt
'1.

'h '\'y)'1. lp"
~4kT/R)· B

voor I ph» Ik geldt

.5.:::
N

I
ph

s
~ -

voor

We zien dus dat

enwel met de 2e

B) De avalanche fotodiode

De avalanche fotodiode is een diode die gebruik maakt van het avalanche

effekt. Een door een foton vrijgemaakt elektron wordt door het elektrisch

veld zo versneld dat het een kinetische energie krijgt die voldoende is

om bij een botsing met een molecuul één of meer nieuwe elektronen vrij te

maken. Zo ontstaat dus een stroomvermenigvuldigingseffekt. De stroom

vermenigvuldigingsfaktor noemen we M. Deze M kunnen we natuurlijk niet

onbeperkt groot maken. Gaat M een bepaalde grens (M ) te boven, dan
max

neemt het vermenigvuldigingseffekt zo'n omvang aan dat de diode word~
',0

vernield. De grootte van M wordt bepaald door de tegenspanning V ·en
r

kan hiermee gevarieerd worden van 1 tot ~50 (TIXL 57) of ~800 (AV-102).

Het vervangingsschema van een avalanche fotodiode wijkt niet veel af

van dat van een gewone fotodiode.

c.p

Hierin is

i de signaalstroom
B

i h: de Schottky-ruisstroomns
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C de parallelcapaciteit; deze neemt af als de V over de diode
p r

toeneemt. Cp = 55 pF (AV-102)max

R de parallelweerstand kan weer worden verwaarloosd.
p

R de serieweerstand ligt in de orde van grootte van die vans
een normale fotodiode

Rl de belastingsweerstand

i
nth

: de thermische ruisstroom :--?:"
~nth met R = Rs

De faktor F(M) is zoals gezegd een funktie van de wijze van stroomver

menigvuldiging en de grootte hiervan. Voor avalanche fotodioden mogen

we stellen F = M~ /18/. De waarde van X hangt samen met de in ionisatie

graad van het halfgeleidermateriaal en kan gesteld worden op ±0,5 voor

Si-dioden en + 1 voor germanium-dioden.

Formule (2) gaat nu voor avalanche dioden over in

s 
N ('1.q.llpb-rl o )M'l.+X + '-IkT/R)13

(6)

We zien nu dat er voor een gegeven waarde van I
ph

een optimale waarde

voor M bestaat, d.w.z. een waarde waarvoor S/N maximaal is.

Mo?t=(1...;:OO. '\ )V'1.+X (M\TIl1~'>Mo~t~l) (7)
X R 1., q-trph -+ I o)

Vullen we deze M t in in (6), dan vinden we de maximale signaal- ruisop
verhouding bij een bepaalde waarde van de fotostroom I ph •

(
S) '/'1..lmltlhYl. M;Pt l \ (8)- l 1. ( (.{ Mmo.x '> MOpt ~ I)N mCilt - I + ~). II T / R)-B

Uit formule (8) konkluderen we dat:

- (S/N) AJ R~. Aangezien "V '> ° is 'X/{2 + X»O, zodat dus voor eenmax A.
maximale (S/N) R zo groot mogelijk moet worden genomen. R wordt echter

beperkt door de bandbreedte B.
2'+)(.

- (S/N) N I h~. Ook hier zien we dat we voor een maximale S/Nmax p
I
ph

zo groot mogelijk moeten kiezen. Aan I ph wordt echter een grens

gesteld door de verzadigingsstroom of de maximaal toelaatbare dissi-

patie. Voor de AV-102 geldt bijv. I ph = 1 mA.max

Berekenen we de waarde van de fotostroom waarvoor M = 1 bij R = 100Jl,
opt

dan vinden we

1
I h(M=1) = -.1,05 mA

p X
wat groter is dan de maximaal toelaatbare fotostroom,zodat formule (8)

geld t voor het werkgebied van de diode zolang M <M •opt max
Voor R = 100Jt gaat formule (8) over in
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X = 0,5 (SiN) 0,27 10
11 2 p1 ,2 (9)= • mmax ph

X. = 1 (SiN) = 0,5 1011 2 p 4/3 (10)• mmax ph

Meestal is wel voldaan aan de relatie

Mopt(ID) <
zodat voor I ph <
van I

ph
•

M
max

I D de signaal-ruisverhouding evenredig is met het kwadraat

c) De photomultiplier

De photomultiplier is een vacuum-buis waarvan op de kaÜDde een licht

gevoelige laag is aangebracht. Door het opvallende licht worden hieruit

elektronen losgemaakt. Deze vliegen naar de dichtSbijzijnde elektrode

(dynode) waar ze bij aankomst een energie hebben die groot genoeg is

om bij botsing uit het dynode-oppervlak gemiddeld meer dan één elektron

los te slaan. Deze vliegen naar de volgende dynode, waar hetzelfde

gebeurt. Zo ontstaat een vermenigvuldigingseffekt dat bij genoeg dynoden

erg groot kan zijn: tot in de orde van 106 • We zullen hier in het bijzonder

de XP 1002 bekijken. Deze heeft 10 dynodes.

Het vervangingsschema hiervan ziet er als volgt uit:

Hierin is

de signaalstroom

de lekstroomweerstand is verwaarloosbaar groot

de parallelcapaciteit • C z C'p a

i s

i h:ns

c
P

R
P

de Schottky-ruisstroom -:-;:
~nsh

= 2q (I
ph

+ I D) M2 F(M) B

= 5 pF

i
nth

: de thermische ruisstroom van de belastingsweerstand

• '1.. _ 4kT B
~nth - R

1
Rl de belastingsweerstandj de maximale waarde hiervan wordt

weer bepaald door de bandbreedte.

Voor een photomultiplier wordt de faktor F(M) gegeven door

Ó
F(M) = o:r
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waarbij Óde vermenigvuldigingsfaktor per dynode is. Voor een buis met
6

10 dynodes en M = 10 geldt: F(M) = 1,34.

De formule voor de signaal-ruisverhouuing bij een photomultiplier wordt

s _ IJ-dm IphV"Mt

"ij - (1.q.Q:\'I:lt-Lo ) Mlo "F(M) ot- 4k 1ïP.) B
De faktor F(M) varieert slechts zeer weinig met M (F = 1,30 voor

M = 2,7.10
6

en F = 1,40 voor M = 2,7.105), zodat we kunnen zeggen dat-- -SiN bij benadering niet van M afhangt zolang i ~h» i ~th • De kleinste
6 ns n

waarde voor i 4
h

bij M = 10
ns

- 2 4 -20i'1. = 2q I D M B.1,3 = 2,2.10 B
nsh

De thermische ruisstroom bij een belastingsweerstand van Rl = 1 k!l

~ - ~ B - 1 68 10-23 B
~nth - Rl - , •

Dus bij een photomultiplier mogen we algemeen stellen dat de thermische

ruis te verwaarlozen is t.o.v. de Schottky-ruis, zodat voor I
ph

» I D
formule (2) tenslotte overgaat in

s _ lh m"l. 19h 11'1. t'fl'I'l.. 0< p~~

~ - '>.q. :-F(fV\) . B '1.q.. "Tt M) " e,
We zien nu dat de signaal-ruisverhouding vrijwel onafhankelijk is van

M en dus van de anode-kathode spanning. Alleen via F(M) wordt deze in

geringe mate beïnvloed. Verder merken we op dat de signaal-ruisverhouding

beter wordt naarmate I
ph

groter is. De bovengrens wordt hier gesteld door

de voorgeschreven maximale anodestroom Ia (= M.lphl, dan wel door demax
verzadigingsstroom. Volgens de gegevens van de XP 1002 moet I <0,1 mA.a
Merk op dat als 1 deze grens te boven dreigt te gaan, het beter isa
M (dus Vak) te verlagen dan I

ph
(d.m.v. de lichtintensiteit).

De maximaal haalbare signaalruisverhouding voor Vak = 1400 V, wat een

vermenigvuldigingsfaktor geeft van M = 2,7.105 en dus een maximale
-9fotostroom I hm = 0,37. 10 A, isp ax

(S ) = { 'l"n '1. I p~ 'mQl( = 0) 'n')~
ti mal( 'l'T' ',3 . B

We zien dus dat voor een breedbandig systeem een photomultiplier vrijwel

geen redelijke signaal-ruisverhouding kan leveren. Dit hangt samen met

het feit dat de photomultiplier een uiterst gevoelige detektor is.

Zijn werkgebied wordt aan de bovenzijde begrensd door I h - P hp max - p max·
Voor V k = 1400 V geldt Pph = 1,5.10~; Een andere grens is de waarde

a -max -12
PphD waarvoor I

ph
= I

D
(P

phD
= 2,1.10 ).

In het gebied PphD «Pph < Pphmax geldt:

8 2SiN = 6,0.10 m P
ph

(12)
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Voor Pph« PphD geldt:

/
20 2 P 2S N = 2,9. 10 m ph

Samenvatting

-1

-I

dan

11

10

lOL (~.!.)
9 OC;\ N '\Tol.

8 1
1

b

s

~

'}

'L

.';) _''2. -11 -10- I~

We hebben gezien dat elk soort fotodetektor een eigen werkgebied heeft.

We zullen nu in een grafiek uitzetten de maximale signaal-ruisverhouding

gedeeld door de modulatiediepte m van de verschillende fotodetektoren

als funktie van het gemiddelde fotovermogen P
ph

• Dit geeft een goed over

zicht van welke detektor voor welke vermogens in aanmerking komt en welke

uit oogpunt vam signaal-ruisverhouding het beste voldoet. Globaal kunnen

we dit samenvatten door: voor vermogens in de orde van 1 mW en groter is

de fotodiode de aangewezen detektor, voor vermogens van de orde van

nanowatt tot miliwatt geeft de avalanche diode de beste resultaten, terwijl

de. photomultiplier de aangewezen detektor is bij vermogens kleiner

+ 10 nanowatt.
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Hoofdstuk 6 METINGEN

6.1 Meting van de doorlaatkarakteristiek van de transducer

In hoofdstuk 2 hebben we de theoretische doorlaatkarakteristiek van

een transducer berekend en vermeld dat we een methode zouden aangeven

om deze te meten. We zullen nu twee methoden bespreken volgens welke

de doorlaat karakteristiek gemeten kan worden.

Methode 1

Als filter nemen we gewoon een rechthoekige apertuur, dus met filterfunktie

r(x,y) = PX(x).Py(y)

met Y)a (2a = afmeting van de transducer in de y-richting)

Voor het veld in het brandvlak vonden we

i ~ l '~+il1.)
'fFl\.f{.l) = ~ftrlt'l) +rMt~''1lt)) e. (1\

met Tl\,1() = ~~\ ~lk,l.j)1 = LJ,'I.'1 si.nc:\~ .Sb)c. Yt1

De transducer voeden we met een sinusvormig signaal met frekwentie 11

harmonisch in amplitude gemoduleerd met frekwentien ; dus de spanningm
op de transducer wordt gegeven door

We nemen nu de modulatie frekwentie zo laag dat

Verder zullen we de idealisatie gebruiken dat de transducer een homogene

bundel uitstraalt. Dit is gerechtvaardigd omdat het optisch filter geen

y-afhankelijkheid heeft in het stralingsgebied van de transducer (par. 4.3).

M.b.v. de komplexe schrijfwijze kunnen we het rekveld op de volgende

manier weergeven

it.nt - \.< x)
Sl X. \-~ I J. It \ = 5 0 ?cJ l.~) . PbL'2.) . e . l \ + V t 0 ~ .n. \Y'I ~ )

S ) -jU x r V.
met 0 =t H T(.rt e 0

~ HT(A) = overdrachtsfunktie van de transducer

( zi e par. 1.3 )

C. ::. f Vlo
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Het optische veld achter het glas wordt nu gegeven door

• itS1~-1.< -x)
~~ l ")C I l1 ,I:) =it, (\ ot m 4) PCI (~) e . ( \ ot- \) c.oSn ~ IJ )

met -mo = -ik 'l..b l--.t no3 p) So (h~L 3 I tor ,-n.(1.'l.))

We vullen dit in in formule (1)

·ln.~ ] i ~(\l ... rtt)
~ ~L \ /1)\::) =~r (1..1 ~ 'I S~T\c. ~ r.si.n( )' '1 + L.f)( 0. \TIo ~~nc.. 'l:l\-~l. ~~ \IC: CJ.l) e. t 1t~c.osSllT'tUe.

Omdat we met e-
jKx

werken in plaats van de reële funktie cos Kx, vinden

we maar één zijband. In werkelij~heid is het veld ~F symetrisch t.o.v.

x = Ö (of' = 0). Zorgen we ervoor dat K »1/X, dan vinden we in het

brandvlak 3 stippen: één rond het punt ~ =O,~=O , één rond het punt

l=K,~=O en één rond \=-K,~=O. De intensiteit van de zijbandstippen is

evenredig met

8 X'l. r1lmol"l. 5·\.'\1C.1.)( t\ -~) . si.nc.' al) . ( I TV C,OS Slm t)'1.

Deze intensi tei t is dus evenredig met I~ (n) 1\ Door alleen deze zijband

stip op de detektor te laten vallen, meten we dus een fotostroom die

evenredig is met het kwadraat van de doorlaat funktie van de transducer.

De modulatie met de frekwentien is alleen bedoeld om een selektievem
voltmeter te kunnen gebruiken, waardoor we veel gevoeliger kunnen meten.

Methode 2

In paragraaf 4.2 is voor de overdrachtsfunktie van het totale filter

in het Raman-Nath gebied de volgende vorm afgeleid.

H (n,) =l R (nJ.u 1 ffi)tot c -~ r

Hierbij was uitgegaan van een homogene akoestische bundel en een punt

detektor. Kiezen we nu R'(n) zó dat deze bij benadering recht is in het
r

gebied waarin we IRT(n)1 willen meten, dan vinden we zonder de opstelling

te wijzigen direkt 1~(nJI.

We kiezen voor f(x,y) een smalle spleet met hoogte 2Y en breedte 2X,zodat

f(x,y) = PX(x).Py(y)

met 2Y >2a (afmeting van transducer in y-richting)

2X «1\. (golflengte van de maximale te meten frekwentie)
mJ..n

Hieruit vinden we als impulsresponsie voor het systeem met als ingang

de rek aan het transduceroppervlak en als uitgang de fotostroom
...

h~(t) = 4XY PX(vt + XT)
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De Fourier-getransformeerde hiervan levert

. ~.n.
H~ l (1) = tF f h~ l \:)1= ~)(Y· e ~ '17 • ~v . si.nc xf;

Aangezien X«A. en dus X.n /v~<2TT, geldt dus dat \H'Cn)\
nu.n max' r

vrijwel konstant is in het gebied waarin we \HT(~)I willen meten.

Meting van \Htot(Q)! met deze opstelling levert dus het relatieve verloop

van de doorlaatkromme van de transducer.

In figuur 6.1 zijn de m.b.v. de methoden 1 en 2 gemeten doorlaat-krommen

genormeerd op hun topwaarden uitgezet van de in de proefopstelling

gebruikte transducer van PZT4 gemonteerd op pyrex als delay-medium.

6.2 Meting van de verhouding P12LP11-

Zoals we gezien hebben is het voor isotrope stoffen belangrijk de

verhouding P12/P11 te kennen. De elasto-optische konstante P44 waarmee

we te maken hebben als we met transversale golven werken of met onder

drukking van de achtergrondbelichting, ziet er voor isotrope stoffen

als volgt uit (zie par. 2.2)

P44 = t (P11 - P12)

Het zal duidelijk zijn dat als P12/P11 in de buurt van 1 komt, de waarde

van P44 erg laag wordt.

Met een opstelling zoals die beschreven is in de vorige paragraaf

(methode 1) is een dergelijke meting zeer simpel uit te voeren. We maken

gebruik van een stuk materiaal waarop een transducer is gemonteerd die

longitudinale golven uitzendt in de x-richting. Loodrecht op de akoes

tische bundel (langs de z-as) laten we licht invallen dat lineair

gepolariseerd is onder een hoek van 45
0

met de x-a5. Dan is E = E •x y
Achter het glas en het filter zetten we nu een analysator. We meten nu

eerst de intensiteit van de zijband als de doorlaatrichting van de

analysator langs de y-as wijst. Dan geldt

mo = - jk 2b (-t n
0
3 P12) So

Vervolgens d!aaien we de analysator met de doorlaatrichting langs de

x-as. In dit geval is

mo = - jk 2b (-t n
0

3
P11) So

De wortel uit het quotient van de fotostromen in deze twee gevallen

levert P12/P11. Ter kontrole kunnen we nog de hoek ~ bepalen waarover
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we de analysator moeten draaien opdat de intensiteit van de zij band

gelijk aan 0 is. Voor die hoek geldt

zodat we vinden

cos9
sin.9=

P12

P11

M.b.v. deze methode was een redelijke nauwkeurigheid haalbaar (enkele

procenten). Helaas was er geen pyrex met een longitudinale transducer

erop gemonteerd voor handen. Wel twee andere (onbekende) glassoorten;

deze leverden waarden voor P11/P12 van 0,51 resp. 0,61, welke binnen

de mogelijke grenzen liggen (zie par. 2.4).

6.3 Overdrachtskarakteristieken van het gehele akoesto-optische filter

voor verschillende optische filters

We hebben ons beperkt tot optische filters waarvan de filterfunktie f(x,y)

de waarden 0 of 1 kan aannemen, dus met gebieden die doorlatend zijn

(f = 1) of niet-doorlatend (f = 0). Dit omdat dit soort filters het

gemakkelijkst te maken en te kombineren is. Merk op dat voor dit soort

filters tevens geldt f(x,y) = If(x,y)l\ zodat het voor de impulsres

ponsie op een konstante faktor na niets uit-maakt in welk van de twee

in par. 4.4 geschetste limietgevallen we gaan werken.

Aangezien dit amplitudefilters zijn, kunnen we geen fasemodulatie

detekteren. We moeten dus amplitude-modulatie zien te krijgen. Dit is

mogelijk door gebruik te maken van het dubbelbrekend effekt van een

vaste stof, zoals uitvoerig besproken is in paragraaf 3.4. Deze methode

is ook nu toegepast.

We zullen nu van enkele voorbeelden de overdrachtsfunktie berekenen en

de gemeten doorlaatkarakteristieken geven.

Voorbeeld 1

Een van de meest voor de hand liggende filters waartoe wij ons beperken,

is een kombinatie van een rechthoekige apertuur en een raster
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f(x,y) = py(y).f(x) = Py(y).PX(x).rr(x)
llIO

met rfl)C) = n~ p~/~ l x.-tTlfl

f = rasterkonstante

We nemen 2Y ruim groter dan de afmetingen van de transducer in de

y-richting (2a), zodat we volgens paragraaf 4.3 uit mogen gaan van een

homogene akoestische bundel. Nemen we nu ook nog aan dat we een punt

detektor hebben, dan mogen we de in paragraaf 4.2 afgeleide formule

voorde overdrachts-fuructie van het gehele filter overnemen

H~'o~ l.o.) :: ~ HTlfi). \-\~ln)

met H~Ul) :: 'F f h~l~q
n~l\:) =0", ~y." Pxl'\Tt), ll,,~)

HT(n) = overdrachtsfunktie van de transducer (par. 1.3)

Verdere uitwerking van R'(n) geeft
r

H~ln) =;;''1 1~ p~l1T~l.rr~",l) 1- 4a;~'{ (RrLfl)* ~ln)]

= cr, [ SL'f\( ~.n. +

{n-û\} (si:n( ~ LIL-no) ;- ~~'flC ~ lJL+ na)) +

~ l SLnc. ~ Ln..-~.D) 4- si:nc. ~ l.o.t 3fi.o\) 4- ••••• J
met .0. 0 := 'l. tr vip

We nemen V«X en ~ (=2I'1v/f) rond de centrale frekwentie van de trans

ducer, zodat dan alleen de funktie

binnen het doorlaatgebied van de transducer ligt.

Doordat de detektor eindige afmetingen heeft, zal niet nauwkeurig een

sine-funktie ontstaan. In hoeverre deze funkties benaderd worden voor

verschillende waarden van de brandpuntsafstand (f = 25 , 3,8 en 0,17 m),

kan men zien op afbeelding 6.2, waar voor deze drie waarden van de

brandpuntsafstand de gemeten doorlaatkrommen,'genormeerd op hun maximale

waarden, zijn uitgezet. We zien dat de doorlaatkrommen nogal wat

afwijken van de ideale Isincl-kromme. We zien echter ook dat de gelijke

nis beter wordt (nulpunten duidelijker) als we dichter in de buurt

van één van de twee in par. 4.4 afgeleide limietgevallen komen.
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Voorbeeld 2

Een ander voorbeeld voor een optisch filter is de kombinatie van het

raster met twee aperturen; bijv.

De Fourier-getransformeerde van deze funktie is

~ S L'î\c. X n. c..oS 'L 'X .fl
"3'\1 3'\1' ~ 'U

Dit gekombineerd met een raster met rasterkonstante ~ geeft weer voor

de overdrachtsfunktie R'(n) de konvolutie van deze Fourier-getrans-
r

formeerde met de delta-reeks. Voor de overdrachtsfunktie van het gehele

filter vinden we zo

H l1\) =t H Tl n) . cr1 ~ ( ~ i.'1.c. ;'V Co. - 0-0 Lc. OS 1. :" l n. - Clo~ +

+S~'n'-:V' l.n..+.Qo\ (OS 1. f"ln. +Jlo) )

Een gemeten doorlaatkromme van dit filter wordt gegeven in afbeelding 6.3.

Voorbeeld 3

We nemen een apertuur waarvan de afmetingen in de y-richting afhangen

van de x-koördinaat, bijv. een driehoekfunktie

me.\:. \fl"K) = \/0 - YI> I~I 'Uoo\'" \)CJ ()<.
~X ~

Stellen we eerst dat we het ideale geval uit paragraaf 4.2 hebben,

dan volgt uit hst.4 formule (4) dat de afmetingen inde y-richting

tellen als een doorlaat-funktie afhankelijk van de x-koördinaat. Dus

bovenstaande apertuur zouden we dan kunnen vervangen door een recht

hoekige apertuur, waarvan de doorlatendheid varieert met de x-koördinaat,

dus een filterfunktie

De afwijking die ontstaat door het breY~ngsveld van de transducer is

proefondervindelijk onderzocht en bleek nogal mee te vallen. Bij één

bepaalde frekwentie werd het glas met daarop bevestigd de ruitvormige

apertuur voor een speet met de breedte van ongeveer een halve golf-
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lengte langs geschoven, zodat de ruitvormige apertuur met daarachter het

diffraktie veld van de transducer werden afgetast. Het resultaat is

hieronder weergegeven. ZY was gelijk aan de afmeting van de transducero
in de y-richting

\ cl eCl.le eh,~h oe.k", IJ OI"'Tr\

Cl 0 5e"l'rlel:en VQ.["Loo~

x

'\

•'\

o

/\.
/" . \.

/ 11 '\

" e/ \.

lil

/

r
/
IIJ------------+----------....ll----~x.

-X

"'ph

t

Voor een ideale driehoeksvorm zou de overdrachtsfunktie weergegeven

worden door

H (n.1 =: t l-1,.tD.) ~~ [1\lD.) j'( '"lJ-\ ~\hd tl-\~) 1]
=ol H CCL).5- [n '5Vnc .e ..n. .~ Ól.fl.-l'ISlo) * 4

c. T "/. Y 4'\1

Si;n'lt~#)l
X JL1...,

In afbeelding 6.4 is een gemeten doorlaatkromme weergegeven van het

gehele systeem met een hierboven beschreven optisch filter.

Voorbeeld 4
Hierin zullen we bekijken een kombinatie van twee rasters met een

verschillende rasterkonstante en een ruitvormige ~pertuur zoals b~sproken

in het vorige voorbeeld. Stel dat het ene raster een rasterkonstante f 1
heeft en het tweede een rasterkonstante P2' dan wordt de rasterfunktie

rh:) = rp,t)()' rf\.l'X.)

dus Pl.oJ:: trr Rf,t{)J"* R~1.(n..)

= TT
~

met ..n..., ::

De belangrijkste komponenten van dit spektrum zijn
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J(n) is niet interessant daar HT(n) = 0 voor Jl.= O. Liggen verder ~

en AZ in de buurt van de centrale frekwentie van de transducer, dan

zullen i.h.a. de komponenten

niet of zeer verzwakt meespelen. Rest ons als overdrachtsfunktie

HCnJ =t HT(n.) Cf, l J tn. t 0.1) + cr Ul ± .fLl.) * 4 sint ~ -q: ]
X .JL?.
~

Een meting van deze doorlaatkromme vindt men op afbeelding 6.5
Uit de meetkromme blijkt dat nog twee komponenten duidelijk meedoen.

Dit zijn

die ook binnen het doorlaat gebied van de transducer liggen.



Bijlage 6.1 Overzicht van de opstelling en de gebruikte instrumenten

1
3 8 9

10 \I

13

1: HeNe-laser ( = 0,6328 m) van 10 mW

2: lenzenstelsel voor bundel verbreding

3: /4-plaat

4: delay-line (pyrex) met transducer (pZT-4) met centrale frekwentie 5 MHz

5: breedband voltmeter (Keithley)

6: generator - TF Pegelsender TFPS 42

7: optisch filter

8: analysator

9/10: positieve lenzen

11: fotodiode - HP 5082-4203

12: signaalversterker

13: selektieve voltmeter - TF Pegelmesser TFPM 43



""

Afbeelding 6.1 De gemeten doorlaatfunktie van een PZT-4 transducer op pyrex, genormeerd

op de topwaarde

(1): gemeten volgens methode 1 (zie tekst)

(2): gemeten volgens methode 2 (zie tekst)
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Afbeelding 6.2 De gemeten doorlaatfunktie van het totale filter genormeerd op zijn topwaarde

voor verschillende waarden van de brandpuntsafstand f

(1): f = 25 m

( 2): f' = 3,8 m

(3): f = 0,17 m

filterfunktie:

f(x,y) = Py(y) .PX(x) .rr (x)

met X = 18 mm

y = 4 mm

p = 0,702 mm',8

0,9

0,'1

0,"

O,f r

'/ I1o.~ t ~\\ (
/'1J/ .' I \ !0,) t

In / / \;
. \ .

\ ~~ /~~0,1. t ." /'\\ ./5:L ./" .

Î \ !~ \ (\r~' .)" . / \\)(!) \. ~-\0,' t ~ '/ \/ . f . \. /
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o I I I ,::>t:::-,< / ......-:~ ~"F lM H~}, I I , t
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Afbeelding 6.3 De gemeten doorlaatfunktie van het totale filter genormeerd op de

topwaarde, bij een optisch filter met filterfunktie

1.0

0,'
0,8

2X
f ( x, y) = Py( y) • ( p 'f.,./ x + 3")

met X = 18 mm

y = 4 mm

~ = 0,720 mm

n
I

2X
+ PX/l (x - 3")) .rf (x)

0,1
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o,s
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0,1
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Afbeelding 6.4 De gemeten doorlaatfunktie van het totale filter genormeerd op de

topwaarde,bij een optisch filter met filterfunktie
y

f(x,y) = PX(x) .pY(x) (y).~l'<lmet Y(x) = Yo - X
O

x

X=18iIim

Y = 4mm
0

f = 0,902 mm
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Afbeelding 6.5 De gemeten doorlaatkarakteristiek van het totale filter genormeerd op de

topwaarde, bij een optisch filter met filterfunktie

f(X,y) = PX(X).Py(x)(y).r~,(x).rf~(x) met y(x) = y - y xixo 0

X = 18 mm

y = 4mm
0

q,,= 0,720 mm

~1.= 0,635 mm
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