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Samenvatting.

Het is mogelijk een lichtbundel af te buigen of te diffracteren,
als men de lichtbundel een medium laat doorlopen waarin zich
een vlakke geluidsgolf ongeveer loodrecht op de lichtbundel
voortplant. De geluidsgolf veroorzaakt een fasetralie in het
medium en men mag aannemen op grond van het grote verschil in
snelheid van licht en geluid dat dit tralie ten opzichte van
de lichtsnelheid stil staat.

Bet ontstane diffractie- of buigingspatroon is een functie
van de frequentie, de intensiteit en de breedte van de geluids
golf.

Er is enige literatuur bijeengebracht, zowel over de voort
planting van geluidsgolven als over het diffractieverschijnsel.
Er zijn formules afgeleid, waarmee de diffractie van licht
uitgedrukt wordt in rneetbare variabelen en waarmee het mogelijk
is om uit de metingen de intensiteit van de geluidsgolf te vin
den, mits deze rotatiesyrnmetrisch is.
Er zijn ~an een opstelling metingen verricht, die de opstelling
getest hebben op het juist functioneren ervan. Ook zijn er
metingen gedaan aan door kristallen veroorzaakte diffractie
patronen om hieruit de intensiteit van de geluidsgolf opgewekt
door een kristal te bepalen.

Een en ~nder leidt tot voorwaarden, waaronder diffractie zal
plaatsvinden en waaraan de meetopstelling moet voldoen om
bruikbare resultaten te verkrijgen.
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Summary.

1)jffr:lction of a light beam will take place, if it is crossing
a medium, wherein a soundbeam is progressing perpendicular to
the lightbeam. Due to the difference of propagation velocity
of sound and light we may assume that the sound wave stands
still.

The diffraction is a function of the frequency, the intensity
and the diameter of the sound wave.

Literature on the propagation of sound as well as on the
diffraction-phenomena has been brought together. Formulas
have been derived -expressing the diffractionpattern in known

variables
-and making it possible to compute the sound-

intensity from the measurements.
Measurements have been done to test the used instruments.
Diffractionpatterns have been detected toget data for the
intensity computations.

Criteria have been set up, wich say when diffraction will
take place and under what conditions on instruments to be
used good results can be expected.
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1. Inleiding.

In de groep Meten en Regelen van de Afdeling der Elektrotechniek
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt onderzoek ge
daan op het gebied van het onbloedig meten van de bloedflow. Het
principe van deze metingen berust op het scatteren van een
ultrageluidsbundel op vaste deeltjes in een stromend medium.

Het is bijna vanzelfsprekend dat men de intensiteit van deze
bundel ultrageluid moet kennen. Een te hoge intensiteit zal
schade aanrichten in het bloed, zoals het optreden van cavitatie
en mechanische defecten aan bloedlichaampjes en -plaatjes.
Een eerste onderzoek om een juiste maat en meetmethode te vinden
voor de intensiteit heeft Ir. de Zeeuw gedaan. In dit werk wordt
een methode gebruikt, die de stralingsdruk van een geluidsveld
meet. Door het kristal horizontaal te laten stralen om zo de
geluidsbundel een plaatje te laten treffen, welk opgehangen is
aan pixies, wordt een maat verkregen voor de stralingsdruk.
Deze meetmethode moet geijkt worden en bepaalt een over het
oppervlak van het trefplaatje gemiddelde intensiteit. Lit. [1].

Sr is daarom naar een andere methode gezocht. De intensiteit
van een periodieke golf is de integraal van het product druk
en deeltjessnelheid over een seconde. Daar drukverschillen in
een vloeistof veranderingen in brekingsindex tengevolge hebben,
kan een lichtbundel door de in een vloeistof aanwezige geluids
bundel afgebogen worden, mits de geluidsbundel een vlak golf
front heeft. Tasten we de geluidsbundel met een dunne licht
bundel af, dan is het mogelijk om een profiel van de intensi
teitsverdeling te bepalen, onder voorwaarde dat de geluidsbundel
rotatiesymmetrisch is.
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2. Lijst met ~~bruikte symbolen.

A.
An
b,F
C
Clj
c(
c
eLj
In
1a

~:~
L
n
nL
p
Pq
Q
Rij
r
s
Tij

"1

0(

/i
Eo:
cr:
).(

A
A..

/'",
/ ../1-
~Ij

f?'
~
y,f3
..0..
(.)

matrix, oppervlak, constante.
amplitude van het licht in de n" orde bundel.
golfgetal, golfvector van het ultrageluid.
matrix.
element van C i- rij, je kolom.
snelheid van het licht in lucht.
snelheid van het ultrageluid in een bepaald medium.
rek in de richting i-j.
intensiteit van het licht in de neorde bundel.
intensiteit van het ultrageluid.
ordegetallen, richtingindices (n.b.(ook=[=T).
golfgetal, golfvector van het licht.
afstand, die het licht in het ultrageluid aflegt.
ordegetal.
normaal in de richting i.
momentane druk van het ultrageluid.
drukgolf van het ultrageluid in de richting i-j.
Raman - Nath parameter: bl·L·y.lct'
drukgolf, gereflecteerd in de richting i-j.
reflectie-coefficient voor het ultrageluid.
ordegetal.
drukgolf, doorgelaten in de richting i-j.
substitutie voor k-L./1

hoek tussen het invallende licht en de geluidsbundel.
/",D.J. b-I

$~'l (0<.)

relatieve fasehoek.
relatieve fasehoek.
golflengte van het licht in lucht.
golflengte van het ultrageluid in het medium.
constante van Lame.
constante van Lame.
brekingsindex van het medium zonder ultrageluid.
brekingsindexvariat~es tengevolge van jeharmonische.
verplaatsing van een massadeeltje in de richting i-j.
massadichtheid van het medium zonder ultrageluid.
massadichtheid van het medium met ultrageluid.
spanning in het medium in de i-richting, in/op het j-vlak.
golffunctie van het licht.
frequentie van het ultrageluid •
frequentie van het licht.

AIle andere variabelen kunnen bij iedere nieuw te
beginnen afleiding vrij gebruikt worden.
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~ Golfbewegingen in elastische media.

3.1. De algemene eendimensionale golfbeweging.

Een algemene vlakke golfbeweging, die zowel in een
positieve als negatieve richting loopt,
is:

h{z,t}:: fLz:.-ct) + !l(z-f-ci)

In deze formule is z de positie van de golf op het
tijdstip t. c is de voortplantingssnelheid van de
golf. Deze is meestal niet reeel, zodat energie van
de golfbeweging in het medium gedissipeerd wordt.
Dan is de toestand van het medium na het passereh van
de golf ni~t dezelfde als ervoor.

Door h(z,t) tweemaal te differentieren naar z en n8ar
de tijd t kunnen we uit deze twee differentiaal
quotienten een eendimensionale differentiaalvergelijking
samenstellen, waaraan aIle eendimensionale golfbeweeingen
moeten voldoen: S/'{;r,r) _J !dJrtz.t.J .d(Z.-ct) + iJhr'%.tJ .J(zfci)\

d t ~ - Jtl~ d t J{z TCe} dt. /
~~h(z t) =c2f4fZ, t) (3.2.)

J t Z x ..

3.2. De eendimensionale golfbeweging in een zuiver elastisch
m~dium.

In een dergelijk medium zal na het passeren van een
golfbeweging de toestand hetzelfde zijn als ervoor.
De golfbeweging dissipeert dus geen energie.

We beschouwen een klein element met de massa m wat
onderhevig is aan mechanische krachten. Is de som van
deze krachten niet nul en is er geen resulterend moment
dan krijgt de Massa m een versnelling ter grootte: dl.,~4tl.
Als we aannemen dat de versnelling in de z-richting
plaa tsvind t en 5-t. de verplaa tsing van de massa is.
De resultante F, die deze versnelling veroorzaakt, is
ge 1 i j k aan : 1 /.

t = 7IJ. dj"'/Jt

Indien F recht evenredig is metJ\6;ldan resulteert dit in:

fl· ~~f~c' = d~0z~ (3.3)

We zien de overeenkomst met (3.2.)
Daar een kracht in een medium vervormingen veroorzaakt,
g3an we de relatie kracht-vervorming na. Lit. [j.
Bepchou\V het kubusje van figuur 3.1. Dit heeft de zijden

dJe., [J e'l J.<..
Stel dat dit kubusje onderhevig is aan de volgende
krachten:
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I: 1 'UT 3.1. de zes rekspanningen

a. loodrecht op de zes vlakken
b. liggend in de zes vlakk~n.

In geval a. spreken we van rek,
in geval b. van afschuiving.
Bij de volgende afleiding nemen
we aan dat de kubus in evenwicht
is.
Geval a. De optredende rek is
aan te duiden met eii·

l" Je, '1' z.
en is gedefinieerd als de
verandering van lengte per
lengteeenheid.
Treedt tengevolge een kracht
in de ~-richting een verlen
ging op, dan is, als de ver
plaatsing van vlak ACEG J~

is, de verplaatsing van vlak
EDHF 5"''< 0'%.l'k; de r e k ;

e,i = J3i/di

}

Oi..c C:x-x.

CJJI e 77
(3.6)Oiz C ezz-Oi; e~y

07"% e.lx-
<J.;;z e~:t

spanningen zullen loodrecht op of
in een vlak werken. Deze spannin
gen kunnen we aanduiden met ~ •
De l duidt aan in welke richting
de spanning werkt, de j in we lk
vlak. Bet vlakj (j = ;e,~,z) is gedefi
nieerd door het vlak, dat lood
recht op de j -as staat, met)
aan te duiden. Er is dan de volgen
de relatie tussen de spanningen ug ~

en de rek e'j f te leggen:

H

I,
1)1

- -J

---,
~v-~
I,

\'F
\
\

r.---

\
\
I

B l __~_
J~

f

figu UT 3.2. Afsch uiving
in een vlak.

Geval b. De afschuiving, die ontstaat tengevolge van krachten
werkend in een vlak, is te defini~ren als de verandering van
de hoek, die het vlak maakt met zijn origineel. Zie figuur 3.2.
Omdat de hoeken J{ en){ erg kle in zullen zi jn, mogen we stellen dat
lantf{,!-;I, ;CQrJl/."";{ zOdat:~:'::~~enX",,-d.1~.
Er zijn dan de volgende vergelijkingen op te stellen:

e .. liz + lli
:/"- J1. clz

e"1 = ~ + ~dr
e =~ -'--- JJ~_

.1ez ;)i1fI!.. I ~

De in de kubus optredende
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Cis (> e n 6 x 6 rna t r ix, en i e de r e Cr.sste1 tee n rna t e r i aa1
eigenschap voor. Daar aangetoond is, dat Cr,s :;: Cs,r zijn er
?1 verschillende konstanten mogelijk. Lit. [21.
V0 0 r e e n is 0 t roo p me d i urn ge 1d t: Lit. [2] •

ell ::: C .. 1. ::: C3~ =- ;{~~... }

C',j =;L.., i. r! J /,j = "7. .2, 3.
CH. ~ Css = L~6 = A..H<

A~en~~ zijn de konstantes van Lame.
(3/)

(3. 8)

(3.5')

(3.1f)

(3.1jJ)

::: ;=>c.~

(3.4), (3.5),

We nemeo nu aan dat de spanningen in de kubus klein zijn
en dat deze in de z-richting niet in evenwicht zijn. We
kunnen dan afleiden dat voor de resultantefgeldt:

~ t:r· fz· 7S~ T }'f;,'t .S7' Je·b. + ~~'" J~' [, Jz = -'F'
Daar: r = m· J'L. = A· cG.·d'1.Jz .~.oc' (- , ~

voigt met (3.8): d'JC:z. + ~fJ -I- dg:&
Door nu gebruik te maken van de stelsels:
(3.6) en (3.7) ontstaat de vergelijking:

YJ,,- {5" ~Lttl f y1l1 ).~ y.... ;e' +~,." iJ:;,2. +
'j' (/ Jl~,k. r.y..:

+ ()..111 y,., ).-HJ; + (A.m j/t/-).~= ~. CJ t %

~le hebben echter aangenomen dat er aIleen in de z-richting
beweging is toegestaan, dus zal moeten gelden: . .

'01.. 5,. = Jl. E"- = 0
~ e>.z);e

We vinden dan dat uit (3.10) ontstaat:
(/t.. +y",).~ +~ d' Y.z + P""~ = ~ .J5",

d zt d J'~ ,/..~? (- d c l

We kunnen twee gevallen onderscheiden:
a • f.... =.5 ~ (z. It)

b. ffz. = ~z (.ie, y, t)

Geval a. er ontstaat de for1l1ule
()_>11f ¥",j. r~~ = (0' 5l

~'i (3.11)
Oplossingen, die aan deze vergelijking voldoen, beschrijven
longitudinale golfbewegingen, die e~n voortplantingssnelheid
he bhen ge 1 i jk aan: L = ((?e,.. +-0-)~)'It (3.11. a.)

( 3./~)

(3.13)
Een oplossing van (3.12) is:

'F /7 ifct-z) i(cc1-z)
/?. = /7 . ~ -f B· e

Nemen we aan dat de golfbeweging sinusvormig verloopt:

(5z =-~J2.6--bz) +'y{-n..c f-6:z)}

dan staat in de plaats van()... ,t~)/~ in vergelijking (3.12)
JLf.. b- L dus de voortplantingssnelheid c. =. -LL.t,,-1 (3./va.)

.LJ t.'(.fl..c -b:t.) D U...fL.C 1-b%)en §;z" = r7 . e + 0 . e
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Geval b. d~ vergelijking (3.11) gaat over in
~t ~~ =~.., (i~... + ~t~)
~ r~ d?

De oplossingen, die aan deze vergelijking voldoen, be
schrijven een transversale golfbeweging, die zich voort
plant in de .e.-J richtingen met de snelheid Ct::=YU-"/.J.~)'/~
Ben oplossing, die een harmonische beweging beschrijft,
is: ~ IT'\ d ..n..'t -b Jd ,(o4ft r b·x) I I.... t'{.4't - b'.;.J /' t-' (.n.'t +b'v}1

/-z",l-L/"e i-C'e /o{r'e d'-I-L7'~ 17/

Het is duidelijk dat de voortplantingssnelheid Cot: = -n.!./J,' .

'3.'5. Druk, cieeltjessnelheid en intensiteit.

De druk 8, veroorzaakt door een golf lopende in een posi
tiF:ve z-richting, is gelijk aan -v.L~.Via de relaties (.9.6)
en (3 07) word t voor P, gevonden:

~ JI? == - ()..I/I +Yilt) - ){-c
He t ge bruikmak ing van (3. 12a) en (3 .14a) en door sub
stitutie van ~.14) ontstaat: )

~;: t" J2.·~·c -I'f. e i (...n.t -ox

( 3. t5)

(3161.

Door (3.17a) met (3.14) te vergelijken blijkt dat
JO~in fase v~orloopt ten opzichte van de deeltjesverplaat
sing y~.

(3.14,

De deeltjessnelheid U vinden we door de deeltjesverplaat
sing 5~ naar de tijd te different~eren:

t/ :;~ = ~.-n... 1'1' e i(..n..t - 'G)

Jt

We zien dat in het geval dat we aIleen een lopende golf
in z-richting (d.w.. z. Beo), de verhouding Vu reeel is;
Ii en u z i j n in fase. De ze verhoud ing word t de kH.rakteri s
tieke impedantie genoemd.
In bovenstaand geval is deze impedantie:

ZOo. = Ii /G( = ro- .c
De geluidsintensiteit is het gemiddelde hoeveelheid ver
mogen dat per seconde door een eenheid van oppervlak ge
transporteerd wordt.
Het vermogen wordt bepaald door het product &KU .
Nemen we een zuiver lopende golf, dan is

D Ill? -I . (·(.$l..6-b;r.) 1
1::1..= ·'~lt·..Q·~·c·e

:::;.-J"f' . ....ez..~ c . --'t.r (-n.. c - 6z)

Zodat : T
L = _1_j....n...r.~t.ca·I'l ... -;fIHl(kt_b%.). oft

T ~·c
Cl

Voar I a vinden we dan: .z.... = ..a..2./l~/G·C /r
Daar -'l...J9~·c.. fZ."de ampli tude van de drukgolf is, antstaat
va or 10.. = P...~/< /(I(?- CJ.

(3.1Jj

(3.1,0)

{3.1.1}
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3.'1. De dru.k p opgewekt door een cirkelvormie0 ziliger.

Daar het bij de metingen gebruikte kristal een cirkel
achtige vorm heeft, is het voor de hand liggend, dat
berekeningen en. afleidingen in sferische of c~lindrische

coordinaten uitgedrukt worden. Lit. [31 en ~j •
De differentiaalvergelijking voor de druk pis, als een
driedimensionale beweging is toegestaan:

L1 p = C- t . ~fL

Uitgedrukt in sferische
coordinaten gaat (3.23)
over in onderstaande for
mule. Figuur 3.3.

~--t----j

Je::. r·u;."tl·~i(

J" r-':f~61'~Y
Z:c r·c..o-:>&·

f'ig!)UT).J 3ferisch stelseJ..

;;/ P L)'P I .ip ....L)P I .il = C~~
d r l + r z "J'il +rl;:.h, & ;; r l + r ;) r + /"lu..w IJ J& ~ t I.

Een algemene oplossing voor deze vergelijking is
P=/(ct-r) + J (ci +rJ.

Deze formule stelt een bolvormige golf voor, onder
de aanname da t p geen & en'sp afhanke 1 i jkhe id be zi t.
Uitdrukking (3.24) is te herschrijven door deze on
afhankelijkheid in:

~ -L.)P = c- t J1 fJ
Jr l + r 7r" 7t<

Stel dat er een sinusoidale golfbeweging plaatsvindt,
tengevolge van een bron in de oorsprong. (Er zijn dus
geen bronnen in het oneindige). i(Ai-or)

Dan heeft (3.25) als oplossing: P = Ii . '/. e

e. stel t voor de drukp in het punt a., dat op een af
stand Avan de oorsprong ligt. De voortplantingssnel-
heid C = -0....1:,-1 .

(3. 2y)

( 3.:15)

( Jib)

We kunnen met behulp van (3.26) de druk opgewekt door
cen cirkelvormige zuiger uitrekenen. Lit. [2] en [4] •
De zuiger, zie figuur 3.4, trilt sinusvormig, als een
vlakke plaat in de z-richting.
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I

,,1;£---- - - - -~ 6J____<: I -"........

---- ...........

-----------.-z

~~i{;l1')r :3.4 ;Jtrcl1ende zuiger
in de z richting.

Het opp~rvlak v~n

de zuiger is nls
het ware bedekt met
synchroon trillende
punten. We denken de
zuiger in een schei
dingswand, zo dat de
bewegingen van de
achterzijde van de
zuiger geen invloed
hebben op de straling
aan de voorzijde.
De druk P in het punt
Q is dan,

B. = f~··-'L· ed.n.t-lr>kJ ds
<f s It

:~ i e r i n is: d5 = J' oIJ .01jP
en: h '= v'I--",,--=-,~+-:J--:l---.2.-:-r-.':I-e,..,S--If-~--:-;-· ----::-tf}---'

Na substitutie van stelsel (3.28) zouden we door
uit te rekenen een oplossing hebben voor in elk
In de praktijk laat de integraal zich slechts in
analytisch uitrekenen.
Geval a. in het verre veld (Fraunhofergebied).

b. op de as, loodrecht op het midden van de

( J21J

J(3.2cf)

de integraal
punt Q.
twee gevallen

zuiger.

a. In dit geval is r>')~,r.. is de straal van de zuiger.
Dan is t estellenda t h ~ r - .y.~ 8 . C-c'-:S r .
en in de noemer van (3.27) is h ~ r.
Formule (3.27) gaat dan over in:

lip = fl. .~. ei{..n..l -I:JrJ.j;DlJ j&;(·b'J-1.;'t1~~e;/~
o 0 (

Er geld t voor p~ :
'l. l '(.At -br) r;: / ]" = fa.. . f'i' n..1'; . e . I..."L • I {.Ie} / ,J!

waarin: .K =. h· r; . --f..e,H &.
De functie t..;It{tIl}/~ is uitgezet in figuur 3.5.
Deze functie van x beschrijft hoe de druk p verloopt op
een constante afstand r van de zl.liger. In figuur 3.5 zien
we dat deze functie meerdere nulpunten heeft. Het stra
lingsprofiel van de zuiger zal dan uit een hoofdlob'om
geven door enkele zijlobben bestaan.

(3. 2.1)
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8 /1.
---...JC

(3.31)

(3.32)

figuur ·~.5 De richtingsfunctie van de
zuiger.

b. Bij deze mogelijkheid is het niet nodig om de benaderingen
van geval a. te gebruiken.
ht. ;:::=. ~ .....yt.
Dan ~aat ~~.27) over in:
. ' '-n.~ LIZ. r. "6(~t+;L)lh

A = fl' C<.. e .j oIr .J e. (z .. ,.. L)'1a. . tl 7
t' JJ.i:;; ..../f 0.: b" II, J / '(/

P =-):7.... t 1Z . &to • e . e --Sl.!2.-
;<:: I . i...J, '/L

Nn uitwerken resulteert dit in:
/P-r./ = ,t/z.. 11.. a· b -I [2. - 2. e..--:s ( h Ir,"-£" - h-x.)7fz. ( 3. 32)

Door de vorm [1. -1C-<M (b/1;,2_ Z I! - b~)] verder aangeduidt me t
[0], zullen we op de z-as extrema vinden, namelijk waar
[·Jnul of vier is.

I/{/ =0 0 C-<M ( b fro ~ z " - b ~ ) >=;'

/ /?/ = hlit ~ e.-;-j L b 11"0 1
- .J!.~i - b:t:. ) = - J"

Hieruit is af te leiden dat de extrema optreden voor de
Z w:larden : / . .,...L ... 1 'p.

Z := 7" -" /f
If J1 :::l

Bij even!! treedt een minimum op, bij onevenJ?een maximum.
De \'Jaard'~4vanbij n =- ~ is de grens tussen het Fraunhofer
en Fresnelgebied. Zie figuur 3.6.



1")

[.J%1
1

2,/1

If

!.IJ

(/.>

, 1 J f S" 6 7' 3 ....:':.......-_'D__"_7---,)~ Z. /
/r;,

3.6 De omhullende vorm vanl&1
1 ~ +- • /a s IunC~le van z r.

Voar de druk buiten de ~-as in het Fraunhofergebied zlJn
berekeningen ui tge'voerd, onder andere door Seki, Truell en
Granato. Lit. [5]. Deze resultaten laten zien dat het golf
front in het begin van het Fraunhofergebied nag steeds niet
vlak is. Zie figuur 3.7 en 3.8.

H

/6

LI

32.

z/r

fif~uur "5.7 }-lel~ltieve :=tmpli tuclepWr,) figuur "). I) De f8 se hoek t!·U.. rr.J- 1
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3.5. Reflectie van geluid door een vlakke wand.

Als een vlakke golf een grens tussen twee media moet
overschrijden, dan zal een gedeelte van de golf ge
reflecteerd en de rest doorgelaten worden. De verhou
ding van deze twee gedeeltes is afhankelijk van de
verschillende materiaaleigenschappen van de twee media.
\Je gaan ui t van de sit ua tie, da t de bewegingsrich ting
van de golf niet loodrecht op het grensvlak staat. Voor
de in figuur 3.9 ges9hetste situatie in een twee dimen
sionale ruimte zijn de volgende vergelijkingen op te
schrijven.

figuur 3.9 Reflectie aan een
vlakke wand.

Ili,r.i: zlJn de hoeken tussen de normaal op het grensvlak
en de richting van respectievelijk de invallende, ge
reflecteerde en doorgelaten golf.

Op het grensvlak moet de druk in de ~-richting continu
zijn, ondat op het grensvlak geen "sprongen" in de druk
mogen ontstaan.
Er moet dus gelden:

D. -i b,,/J'-" (J,' [) -L h'J x:.. 6',. ,,_ib,;~ Be (3. 3t,), (. . e + r,.. e = ri e

Omoat dit waar is voor aIle J' voIgt hieruit dat:

Cl L'l ;:J t ~:: ~ &,
v,' ::= O'r en \La b ~ e.

d us: .-J~ &~ .:::.~ =a.~ , (3.]5)
~ 6).. b... C,

Een tweede voorwaarde op het grensvlak is, dat de deeltjes
snelheid continu is in de ~richting. Met gebruikmaking van
(3.19) voIgt:

---f2J...- .~ e,' +--/Z..c- .~ c9r - x>t- . ~ e ~ ( J. 3 b)
f. c, ~ c, ;q Ct

Via (3.36), (3.35) en (3.34) is uit te rekenen dat de
reflectieco€'Hficient r == Pr-/p,; gelijk is aan:

r == P,.. -::=. A c. ~ Be' -pc, C-CJ <9¢ (3.31)
-- / I

Pi. !'. C1. e..-c-J e i. +;C: c, C-c-? 6'~
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over in

We merken de volgende dingen op:
a. bi j 1 oodrech te inval f}i = ~/!

dan is r = /,?,C, -,Ac, = ::z. .. -..z;,
;Da..c .... +p.c, ZL +Z,

iSfiC, =,rUz dim is r= o.
Er wordt niets gereflecteerd als de acoustische
(karakteristieke) impedanties aan elkaar gelijk zijn.

b. Rl s &e '" ~11., dan volgt ui t de we t van Snell inus:
--:f~ ~. C , .--5_~. = c/ . c:z.- I

~ tge - C, ~

Ilieruit volgt dat altijd C/~Cl.

Is echter -;rm &,··Cz.<::Cfdan zal er volledige reflectie op
traden, dus Irl = 1
r he eft de vorm: r = a. - ~ t ; a. ~ +- be. '= T-a. + ..

Er kan onder deze omstandigheden geen vermogen in
positieve z-richting getransporteerd worden vanuit
medium 1 naar medium 2.
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~ De diffraetie van lieht door ultrageluid.

4.1. De diffraetie van lieht door een periodieke geluidsgolf.

Daar we ons op een voor de meesten onbekend terrein be
geven, wordt, voordat een algemene theorie opgezet wordt,
een volledig doorziehtig probleem aangepakt. Dit is de
Raman - Nath diffraetie. we hebben hiermee een geldeali
seerde situatie met het gevolg dat de wiskunde nodig om
het probleem aan te pakken hanteerbaar blijft. Lit.L6].
we doen de volgende aannamen:

1. de liehtbundel staat loodreeht op de geluidsbundel.
2. de liehtbundel is in het ~-::tvlak oneindig uitgestrekt.
3. de liehtbundel is monoehromatisch en gecollimeerd.
4. de geluidsbundel is begrensd in de !-richting,

eehter onbegrensd in de ~-richting.

5. de geluidsgolf is zuiver lopend in de positiev8Z
rich t ing.

6. de geluidsgolf is vlak.
7. de geluidsgolf is periodiek •

.,p _( .... t~ilt·r
De golffunetie van het licht; :,C'e mogen.we op grond
van aanname 2. en 5. reduceren tot 7" =- c. e-':IoI~ +04l}'

Voor de eonstante C kiezen we de waarde 1.
we doen nog enkele aannamen:

a. het medium, waarin het lieht zich voortplant is
niet dubbelbrekend, is homogeen en isotroop.

b. ten opzichte van de lichtsnelheid staat de ge
luidsgolf stil, daar de geluidsgolf periodiek is,
zal deze voor het licht een tralie vormen.

e. het ultrageluid veroorzaakt geen absorptie van
licht en kan dus alleen invloed hehben op de fase
ervan. Het is dus een fasetralie.

(4. (6)

Zie figuur 4.1.

wan.ri n

Voordat het lieht~e geluidsbundel passeert heeft dit
een gal ffune tie ri = e" k.J oroda t we sleeh t s ee n moment
opname bekijken. 71Jo)
Na het doorlopen van de geluidsbundel gaat dit over in:

nr = '1t~) .e' 'iJ
fi/>L)

Daar er ge~n absorptie plaa tsvind t zal I h2.)/ = 1 en dus
is Itz) = e( ~), waarin l!dz)een reioile funetie is.
lodat !2ftJ~'1 = ed·1~(.'1)
Het ul~~geluid vormt een periodieke funetie met de
periode ~,dus l! z..) = Xl z ~)..) .
Dan noe t ~~L)eVeneens een period ieke fune tie zi jn in:z:.
\'Je kU!1ne(nh7L)ontwikkelen in een Fourierreeks naar..:z:,

~. ~ ~'(lcJ ..,. "l:.;d (I
pf/7L ) = 1If:-_ J0, . e '1.1a}

/J b fl ,'f~~) -nb;c).
01'1 =- . e c;(:z!.

t~
-)~
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~J7L)is te zien als een verzameling lichtbunclels met de amplitude
f(Jf en ue richting ll.·e;+lJb ez. De bundels zijn elk gescheiden door
een hoek 6' = arcia." b·k-I ::. ctrera.Y1 ~.;:rl
Omdat).,«il is,&~ ::?,,) (~.2.1
Dus voor niet al te grote n maakt de yf bundel een hoek t9" :: /l'A,),
met dey-as.

-----------:.Y

~
ultfd

Z jeLuld
figu~.lr1.1 ;3chematL'iche voorstelling van de diffractie.

\Ve \veten dat de functie yfzJeen faseverandering in pveroorzaakt.
,t1Z)stelt dan voor het verschil in fase, dat twee lichtbundels

zouden hebben, waarvan de ene wel en de andere niet door het
ul trageluid gegaan is. -- ---

(~, 3)

(4. it4.)

i~(z) te ont

(It,,,)

Voor de hierop volgende afleidingen is met~.steeds aangeduid de
brekingsindex en brekingsindesvariaties met~., tenzij uitdrukke
lijk vermeld wordt day•. .:een andere betekenis heeft.
Voor /z.) is te schrijven:

/2.) = k·Yt2.) - /~o
Substitutie van (4.)) in (4.1b) levert op:

-I _,·~L.Q{) J/2 J i·~(%.) -r7"~..J
fl" = A. . e ;7. e 0/2.

-)h
Daar ,:sesteld is dat -/1<.), dus~(~) , periodiek is,
wikkelen in een :Fourrierreeks in z.

A,t.tz) . ~o + ~ /./ -1~jlJx.
/' . /' 1=/

V/e hebben wel verondersteld clat de harmonische van/l2.) onderling
in- of in tegenfase zijn.
3ubstitutie van (~.~) in (4.4a) levert op:

11. :;r',!~ if /d f /'i si...lOx. - ,,""- ~ '"
- )Il



18

( 4. 6b)

if en'l1in (4.4b)
{~. 6 ~J

.3 te 1 r: b:<. pn '0'::=. h~· dan word t na. i nvullen van
II" =: {l. ~r' .ln. e (' l:f "Vi &-C- j If - n r) u< if

./t:~ (111( --l1. of 7/i s-:-J 'f) 01 r = 0
-/L

volgt uit (4.6a): ~

fln =(jU~) -:1 C-M Ln r - f ~';;..,;,/ if) ullf

We hebben nu een uitdrukking voor de amplitude van de gOlf
functie van de lichtbundel van de neorde. Deze geldt onder
enkele voorwaarden.
De meest belangrijke zijn:

a. )..» ).£
b • n j. e t t e gr 00 t
c. de geluidsgolf veroarzaakt geen absorptie van licht

en noet dus een fasetralie zlJn.

2L ( k)-t ;( 4Aan de voorwaarden is voldaan als (f): b· '0" -4! /
~ is de zageheten Raman - Nath parc{meter.
1S aan de voorwaarde~<1voldn.andan geldt (4.6a) en (4.6b).
Dit zal in een volgende paragraaf worden aangetoond.

Daar

Bestaa t de geluidsgolf ui teen sinusvormig signaal dus./'f = 0

vaal' j /" J' dan gaat. (4.6b) over in:

fin =- i.'rC-'j~(1fY-v'~If)dr =-;t;f/V1J (y.r)
-IT- l y:;2.

De intensi t.ei t van de fle orda lichtbundel I,. =!Z =-d~(/l/,).
De intensi tei t v'l,n de <. vlakke golf van het licht is 1;, '" f?'/-:.;:(o)~ 1
VI e we ten dat: L "J.,c ~) = 7'

n.: --
Het is dUidelijk dat er inderdaad alleen een fasemodulatie van
het licht optreedt en geen absorptie.

(~.1)

(ft.!)

dus

~De amplitude van de gOlffunctie;' in de richting &.
De oploss ine voor Il... bi j ul tra$el uid, da t be staat ui t de
~!,rondharmonische (..a.) is (4.4b)

/l. A
-I t~ dltY'" 5~(i,.~+I() -"h~J- ' e .p{z.11. 1 -

- )h
J1 stelt een willekeurige fasehoek vaal', we kunnen deze gelijk

aan nul stellen, in verband met de hierna volgende afleidingen
nemen we ~ toch mee in onze berekeningen.
\</e stellen weer k0i =.".vi en b;,;+I1;. Vt dan gaat (4.8) over in:

/l {)-I .IlYr;n: l{1J;.y,;", Cf· - nfl.}
J1 =- 2,Tt . e e OfIf,

1
-7Z.

/} 't ( ~"11'';;
1'/'1 ~ = d"" '71,) . e

We denken ons dat er slechts een gedeelte van een periodieke
geluidsgolf, namelijk demeharmonische, de lichtbundel diffrac
teert.
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Dan is te berekenen voor ~M GIs wp int~greren over dezelfdp
wet~lengte als bij (4.B).' b ,J) h)

,-I fAyi i (Id./,..~ (?7I Z. ~ t?m - I? J11. zQI.
!l"..",:= Itt· e "<. (At ~ m.)",)

-Vt

Stel nu dat mh%ofr... := f... en /t..L/.... -v... dan is: )
.:J _ j -(ern 6) -~ e'·"·1(. . J Ft'm i (V..~ p.. - J'l. Y- j

1711.111 - " e a Y'...
;,. '" j_1 r' _, -...... jfC l-'{ -tI_~~- - /7. f?-.) /lP.

_ e ·-<.·o·h! . /#. e e>r)-
-: e<··I1·~. :t (/1/...) -It lit. /()J

waar b i j 81'/ := '71' I?;"'. A.i = J1. m· );'-)/.

(4. 11)

11n (1.III) :0 :?- flt. et) .,. f I?i (It!)

Na uitwerking levert dit op:
- 't t'{n;! T k-,l/..)

fln(1.';"J = 1:_;h- m.t< (V,) . (j~ (tV.... ) . e

Deze convolutie is uit te breiden tot een onbeperkt aantal
harmonischen. Voor ~~ ontstaat dan:

.~ ir ( )/l = I. ~ L: -. -' [. '1;-7. _S. _y' " .. _I«x)'lJr)Illl1J;:! JIj);f!tI,,) .. 'JUt:.. ). e ~. /1
nU2.3, -- -YI1} 'J h j " I'"~ J 3 '/

Bestaat de ultrageluidsgolf uit de grond- en de meharmonische
dan wordt (4.4b):

iVi.
17 T

t
' / ilt~~(h~+;(/ "Jj,u... ~(.",,,z.+~) _inbz

r( r'/ = ,{. . e . e ·e ·tlz
-lI,/z

{In is rius bli jkbaar de .E'ouriergetransformeerde van het product
van twee e-machten, waarvan we reeds de Fouriergetrnnsformeer
den kennen. Dan bestaatA", uit de convolutie van deze twee ge
transformeerden.
Daar deze Fourierspectra be~'S t,a~in ui teen reeks 6 functies ,(I";fO
voor 11 is geheel en fl" :=: 0 voor n is niet geheel, kunnen we deze
convolutie gemakkelijk uitvoeren.
Dus:

wa:-l.rin:

Di t is een juiste berekening voor het nC:orde maximum Vaal' een
willekeurig periodiek signaal. Het is echter voor de hand
liggend, dat dit een niet te hanteren formule is, zelfs niet
om berekeningen op de computer uit te voeren. Dit wordt niet
be tel' als we de hoeken j(~O of rr. s tellen.
Wat weI uit deze formule voIgt is, dat ~n een fasehoek r heeft,
die niet afhangt van n.
Daar de hoeken ttl onderlinge faseverschillen van de harmonischen
zi,jn, Inogen we ~ gelijk aan nul stellen.
Er ontstaat voor fln een fasehoek"", welke niet afhangt van J1 •
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4.3. Algemenere aanpak van het diffractieprobleem.

Van de in paragraaf 4.1. genoemde beperkingen blijft de
vol~ende niet gehandhaafd:

1. de lichtbundel staat loodrecht op de geluidsbundel.

Voor de electrische component van de golffunctie van het
licbt geldt in een homogeen niet absorberend medium:

[ = £o' e d w t :/'. r .F) (4.14)

Loopt de lichtbundel door een medium, waarin een ge1uids
golf een plaatsafhankelijkheid van de brekingsindex ver
oorzaakt, dan is (4.14) te schrijven a1s:

E = !3 1:) dr..JC -;/<".r· F} (4./5)L'r} z, . e
Laat B(J~,tJperiodiek zijn in de z-richting en in de tijd
met respectievelijk de periode;( en l.Tl/Jl...I3{:J~'~) is dan te
ontwikkelen in een dubbe1e Fourierreeks, een in zen een
in t.

{£r.tJJ

(4.16)

(LI.J 1)

f~u1\/(jnDe verzf;meling
vrln 'p':r.,l

J

---I.:---------------z

f'igu.ur

'*-;--1-'''"'''--.----'- - .

.... - i{n..qt- ~bx)
/icy,z.e) = ,,{,..,. ~_ ....J9,,(l} .11"'(3)' e

Door HamanenN2th is aangetoond, Lit.[9], dat door een
volle'dige afhanke1ijkheid van de veranderingen van 8 in
zen' i ,men fl identiek moeten zijn. f1,,{!)·IIItf:J..J = 0 a1s m/n.
,Bis in feite een functie van twee variabelen, name1ijky
en ;<.- c t , 8 is een lopende golfbeweging.
Voor Bvinden we dan een eenvoudiger formu1e

.... ~·I1(..J1., c - b:c )
/3{J. x.t) = ,,~_ f1,,(jJ . e

D00 r (4 . 17 ) in (4. 15 ) in t e v u11 e n on t s t as t :

E
'" /7 i ((W +,,~Jt -/lk.·r fll bx.))

.. ,,~ /7" (:;). e

'We zien 11a tEte scheiden is in een tijd- en een p1aats
afhankelijk deel. Dus E = p{'1,z}.yl6J.

E = f1)'.!) ·el.·(Wrl?~t· (l/.j5a)

llJaar in; if. - b) {. I. }
j!fty.zl:' 'fll"t~re~ ·rfn " '1.1%
We kunnen aan (4.19b)
de vo1gende betekenis
hechten. 1Ji t. [10] •
fbestaat uit een
verzameling vlakke
golven met elk een
golfvector ?to., waar-
bij het onderlinge
richtingsverschi1
bepaa1d wordt door
nb'A.. We kunnen

elke vlakke golf
kenmerken door de
hoek gevormd door
de J as en de
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propagatierichting van de vlakke golf. Zie figuur 4.2.
Ian 6/.. "" n h +"eV-';" ~ 0(

~o,,".~ 0<.

~ is de hoek gevormd door de propagatierichting van de geluids
golf met de propagatierichting van de ongestoorde lichtbundel.
I s de hoek 0( kle in genoeg; dan is ~ oL.. ~ oc:.
Dan is:

fa.n 6?n = n·b of. "M'.. ,k~~ ~ It b of- 1,« K 0( ~ ",,6 = A.l· J'1
~:.t~.,(. ~':k 1- ol(/ ~olc. ;Z

Daar A{<.<')' mogen we 14.. tJ voor niet al te grote n benaderen met
61" = n~ :;{l . ;;r'

W~ zien dat we een reeds eerder gevonden formule (4.2b)
terugvinden, als speciaal geval.
Uit vergelijking (4.19a) kunnen we nog een tweede feit halen.
De frequentie van het licht in de golf met de golfvector
k~ y .. ·7(.e, +I1b.e... he eft de fre que n tie w of-".....n...
Er treedt hier een Doppler-effect op, tengevolge van de inter
actie ultr~geluid-licht.

De gnlfvergelijking van de E-component in het medium is, als
we aannemen dat: .

a. het geluid geen licht absorbeert.
b. het medium niet magnetisch is.
c. het medium niet dubbelbrekend is.

gelijk aan volGens Lit. [11J en [12] •
A E :: ~l.(:(. "I!)' c- L

. SlE
/" t 2

Substitueren we (4.19a) in (4.20) dan geldt dat:
--J.:;tL +~ r .p".-Uh) .d = t7

().y1. OZI /' /'

Hierin isw+t7.A. benaderet metw, daarw;»..!')... OmdatJteen ver-
I . 1 1 k 1 . t ". . 1· t' . LJ rz b t;7 *~zame Hlr~ v cL{,8 i~o ven me rie rlc 1 lng Vif = ~.. k 1-0<.('

is, stelt (4.21) in feite een stelsel differentiaal verge
lijkingen VQor. Dit voIgt hierna ook uit de afleiding.
Drwr~z.0f/"E.. , 1fP arinA l-<y.t, kAn de term/h.) benaderd worden
door t

~z =~t r~y~

Voor de brekingsindexvariatieA is de volgende uitdrukking
te geb~uik~n, indi~n de v8::iAties iry< ontstaan door gesuper
poneerde slnusvormlge geluldsgolven;

Af =- ~ ~. ~ (-jl>%.. -J)J ; claT!
/ ~ J' I

voIgt hieruit voor:

/Rt;Zj ~. r y" ~/1' ~ (-.,/J,-z:. - ~.)

. C! (_iO"~"~') "(jh+JJ))
~l +Y'~/S/J e -e

Voor 1t7'Z) voeren

Jitt Z
)

me t :rn
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(4.2 b)

(~.2..5)

(4.1 3)]

1

I

I) : I. r: i::

\jJ'larj.n 'X .. I?b,4-V",i(;c~~rJ'~o<..)

~10 := a· (i Yl" +~. .l~ o.()' e i Y"

{{"z. = - ~ (Yl~ b1. + 7U'" n 6k~ eX. y4~/i .~:zol) . e i. )1",

~ = ( J /1.. + f<1'1' t:./4'~ Ie.~ o(). e <- )oJ..

J; ~ .
~ = ((YI'1.. + 1. J11... .~. k~ 0( - h?.// Ie t~l tX). e' .v...
{)"/. ~ ''J

~2t I en II voIgt:

¥ -r~ = (:/ fl'l + t, J J'l... ~.,t CA"JoI...- /lH ("'6y/kt~ ;,u. t?1J1c~ .<J.~tP.. (y, 2~)
J:r 'dz l J'j" J}

Da~r volgens for~ules (4.21) en (4.22)
Jl n<' \ LJ ;-/ ~ t(A t ~. ( -"r;J,~ + Ij]. ilj"~+ ~))
~ 7- '" ~ = - . It 0 of 2.A!'., +- p.; e - e
~ .z~ ,Yt t ,/ . J / "

ontstaat met (4.?4) en (4.23)
r(~ + ~~~) ;-[(flH·yl-fi.y.II.. (e i (jb:L+!j) - ei(jb"" Jj1j. e,';J"

~.-r<> 'J "."~ J'{

Door het rechterlid van (4.24) in het linkerlid van (4.25) te
substitueren komt zowel links als rechts van het gelijkteken
pen mach treeks in e'Cx te staan. Stellen we e,h = w , dan kunnen
we (~.~5) schrijven als voIgt:. '

2:' Cl" LJ'" = - Z [0.. W .. +~H j(c",j w J +cln-j w"J)]
f7 ..

Deze ver{,;eli;jking is aIleen rlrm geldig voor aIle :z, als de
exponenten van dee-machten links ~n rechts van het gelijkteken
arm elka:w gelijk zijn. Dus hierui t voIgt een stelsel verw~

lijkingen ~eldig voor iedere n:
alo. = - bn +- L (C .' + oIl1+J' .J)J n-J.J

Vullen we voor a.. , 1o"'C"ii enol....j.j weer de oorspronkeli,jke termen
uit (4.24) en (4.25) In dan ontstaat de vergelijking:

~;~ + ty. e-.M cJ... ~;.. - Yo'P+ rl'l/'+~~n"'~ o(Jlil1 =

f {.p (/2. -i~ i~ll
_ ~~11.. t j ~f l Y'~' n'j' e - fflffj e II

Jt,4.
De term )J>.... mogen '.ve ten op:;;;ichte van ~iunol..j~!1 verwaarlozen,

omdat .);~>.. '" dJ;" er. dus ~~;~ -<-< k. .J1;"
Delen we iedere term door .t.f!/ol. <:Ar.) 0< ,stellen we J~':: ;z.;' , nE\.
dat we alle termen met LIL fk verm(~nigvuldigd hebben. Veronder
ste11en we daarbij dat u-;,o<.~7'(oLdus niet te groot), dan ont-
staat: dll.. Iff /J -,,/j )',/1, ,JjI-ll..lt:Ht/'/ , b .) ('1,00)--;;r;;- +yz T'11'/f"-j,e -j"0 rrl<1"J,e /- "l~+tl1 -d-.6l 7.-<.~

tiL stelt ~e lengte van de \veg voor, die het licht in het gLolu.id
a flegt •
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Stellen we <1=):1 ~n j3::. ;",u.kJj-- III dan vinden we dat:

dl?.. -f I ~(41·1l. ..e- dj MJ·J? .. e'~·I=~(f1_t~}-Jtl...
01 J TT 'r J "-J - ..+) / 1. 1. or

Stellen we dat het ultrageluid enkel uit de grondharmonische
bestaat dan ga~t (4.29) over in:

<71/1... _ /v, '(A - fl.- ) = - t ~ t! (;j- L~) YI... (4.30)
01) "7T 11-/ ~+-I ~L

De Oplos;:iingen van de formu.les (4.20) en (4."30) moeten vol-
doeD aan de randvoorwaarden: ~ ~

/"1.l7· 0 ) = /
1?,,().fJ)::'O ; Yll'tJ.

Formule (4.29) sta:1.t ct~ntraal in het hele diffractieprubleem,
hj.erin zijn gevat alle oplossingen voor 17" , welke ontstaan
onder de verschillende omstandi~heden. Deze omstandigheden
l,vordt?n beschreven met drie dimensieloze parameters.

~. ::. ~.L heeft ~en relatie mot de intensitei t van het
ultrageluld.

;:1 =~~r;'Kis verbonden met de hoek 0<. , gevormd door de
invalsrichting van het licht in het ultrageluid.

0/: Dit is een getal, dat bepaalcl wordt door de golf
getallen van het licht en geluid, door de brekings
index en door de bundelbreedte van het ultraGeluid.

4.4. Oplo~sing van de differentiaalvergelijking, die het
diffractiepatroon beschrijft.

4.4.1 Condities, waaronder analytische oplossingen te vinden zijn.

De vergelijkingen (4.29) en (4.30) gev~n weer, hoe de ver
anderingen van de amplitudes van dE~ lichtbundels, die door
een periodiek gevormd medium lopen, plaatsvinden. Ze geven
weer hoe energie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen de
verschillende voortplantsingsrichtingen van het licht.
Voar een physisch te realiseren diffractie zal niet altijd
een analytische oplossing te vinden zijn. De diffractie
verg2lijkine voor sinusvormig geluid (4.30) is oplosbaar,
dW3 in principe ook (4.29) als: Zif; IJit. [10], [11], [12J, [13]

a. het rechterlid nul is:
dus als: 1.t?zeer klein is, dit is de Raman-Nath

voorwaarde
2.n.2~; dit is de Bragg-voorwaarde

Hierop .gaan we verder niet in.
b. ?? verw;e,arloosbaar ten opzichte van t.p'

~r zi~n dus weinig dif~rac~ie-ordes. k . ~
Het llCht valt scheef In. IJaarb <c<- Ie.. enrt = -~ b zal
p bij toenemende 0< :mel een voldoend grote wa'1rde be
reiken.



24

Oplossingen, wnnrvoor a1, a2 of b niet gelden, zlJn
analytisch niet gemakkelijk te verkrijgen. Ze moe ten
Gehter wel bestaan.

4.4.2 Oplossing onder de Raman-Nath eonditie, voor sinus
vor7Ilig geluid.

(~. 31.)

(~. 31)

reehterlid van

~ '7.' ~) ,7
4 ... !J '" oj ~ t)

Voor Besselfu.neties geldt:
PI"z:. t'f) = / (X C,,) _ 7' l)})
;;I .t "'-1 J dJ1~'

.J
Dus aan (4.")1) voldoet: /711 =fi.(..!!!Iz!-}
Na het uittreden van de liehtbundel uit het ultrageluid
zal Ill? nie t meer veranderen, dus:

/l,,{'J;>i) = J4,fr ::L} = p,(/ZI,)

De intensi tei t van deze bundel J" :. ;'!:t('V,)
Daar £;r..>l/,) =- ;1' • is inderdaad voldaarr aan de eis drtt he t
geluid geen lieht absorbeert.
Op te merken is: a. formule (4.32) is identiek met (4.7).

b. het diffraetiepatroon is volledig
symme tri seh dRar r;iCl( -11,) =.;:'; (/I/,j

Daar p zeer kle in is, mogen we he t
verwaarlozen en dus ontstaat:

..L£. -~ /1'9'" -I r l'1iA,.,) = 001; .2 L
Met de randvoorwaarden:

4.4.3 Oplossing onder de Raman-Nath voorwaarden, voor ultra
geluid bestaande uit de grond- en hogere harmonisehen.

Bij ultrageluid bestaan uit de grondharmonisehe en hogere
harmonisehen is de variabele in (4.29) beperkt tot een
eindig aantal waarden. (we hebben gesteld J..n.~< tAl). De op
lossing, die hieraan voldoet is reeds afgeleid in 4.2.
Dat de formules (4.13) en (4.12) aan (4.29) voldoen is te
veriffieren door (4.12) en (4.13) in (4.29) te substitueren.
Dit leidt eehter tot een onoverzichtelijk en onhandelbaar
rekenwerk. Uit Lit. [8] blijkt dat oneven harmonischen geen
asymmetrie in het diffraetiepatroon kunnen veroorzaken.
8ven harmonisehen U = £,1,,6. -.c.4.) veroorzaken El.symmetrie in het
diffraetiepatroon.

4.4.4 Oplossing van de rliffraetievergelijking bij niet loodreehte
inval encpniet te groot.

Bi j nie t loodreeh te inval roogen we n ten upzieh te van 9..fi
v~rwRarlozen. Zodat vergelijking (4.30) overgaat in

(433)
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~1'1 - v, /( 11... -, - /)'1fl) = - i 1'1./,t<7-!f", (~.3t1)

i\all ('1. ')4) voId oe t:

M, '" ;t(y- ti-.,P';) -e-i
)? ~J (tr.35)

1ht is aan te tonen door~ in (4.34) te substitueren:
'1/./~ ("'/oJ)' e- i f?cy"{_y t <f } -/lJ.--/ e .,t,." t1 _eifP,_ "I -e'f"'}) =

I '1- J""rl JII1.-I, ( '/11-/ J1C+1

Drukken we be ide cosinustermen ui t in e -mach ten, dan
ontstaat:

_ -& t··J11'/7/"_~, '''',+..J., e-'-f>.lY7J 'fJ of 1: J::: -//l~#" (lu7),; --v..-.f e I. . .t.' e of '- '.JL VII -I If fl

Nu is ~_, -feX,,; = ..e'/'l~ (~0))-1

Wordt dit in (4.37) gesubstitueerd, dan vinden we dat:

t-'1l../ e -(.'ItI'.I;, ~~-1) , ~ J? ~.f-Ll'~~~1)) -1= {'/'If I # ..

-o::-.-==------L----'-------"L....---y
L

Na diverse variabelen in bovenstaande formule geschrapt
te hebben, blijft over:

- • '1f"p./.7!Y /?e 'c7'" = ~

nnvoldoet dus aan (4.34).
Substi tueren we in /In weer de oorspronkelijke variabelen,
dqn vinden we voor

~ = e il1tfP/f. ;:'(/1I.~(rg,8/L).(ry/J/t.)-1

Dus de intensiteit van de fie orde licht"bundel is:

1; = 7(~ ~(rJf3/2.))

We kunnen uit deze formule een belangrijke conclusie trek-
ken. Bij scheve inval -
blijft het diffractie-
patroon bij oneven
harmonischen symmetrisch.
Verder is het diffractie
patroon hetzelfde voor~

en voor-~. De waarde van
tQmr"lg niet onbeperkt

gr 0 0 t z i j n. Is tQ gr 00 t
dan stijgt Zf? niet snel
genoeg om de ~ inln-~p)

(4.30) te verwaarlozen.

/i = --41-'~ eX-

Verder is gemakkelijk in figuur 4.~ De maximale ~

te zien dat voorfto/-J3=~n..



geen diffractie meer optreedt. Zie figuur 4.3.
Hieruit is af te leiden dat
~ ol. =~ =...2:...- ~ ~ oL

b·L L-

Dit betckent dat er geen diffractie meer plaatsvindt, als
het licht zo scheef invalt, dat het aIle fasen van het
ultr8~eluid doorloopt bij hat passeren van de geluidsbun
del. AIle lichtstralen ontmoeten dan allen dezelfde
brekingsindices en worden dus allen evenveel in fase ver
schoven. Er treden geen faseverschillen op in het licht
en dus vindt er geen diffractie plaats.

4.5. Analyse van de geluidsgolf vanuit de verkregen licht
cliffracties.

4.Cl.'1 Bepaling van de golfvorm van de bundel ultrageluid.

als
als

lJlTRR
GUUID

I1IB) ==0

/7/,9);1 t}

is:

.f)

:z.

figuur 4.4 Fasevertraging ten
gE'~volge van tJ

Vergelijking (4.6) geeft de amplitude van de lichtbundel
me t he t ordege tal n • We kunnen de ze formule in een mear
algemenere vorm gebruiken. Lit.[14]. We beschrijven dan

in de richting 8, als we
de 2:-ric h t i ng b i j 'j:= 0
volgende formule:

de amplitude van de lichtbundel
aannemen, dat de lichtbundel in
oneindig uitgestrekt is, met de

/J C r i(k:z.~~ ""j.A(~) /.
ng = je orZ

-d">

C is een normerings-
constante. De term
kz~e stelt de fase
vertrRging voor, die
een lichtstraal
heeft, die op dez.=o
plaa t s z:: 0 onder een
hoek & uittreedt,
ten opzichte van een
lichtstraal, die
uittreedt bij Z
onder dezelfde hoek
Zie figuur 4.4.
De term 71~(z)
stelt de fasevertra-
ging voor tengevolge
van het ultrageluid.
Is or geen geluid aanwezig dan

(~. ~2)dan is:nu

herschrijven (4.40) als voIgt:

cjoc <-Lz~ 8~
= e . "tZ) ·o{z
= -,,0 e i.J~I:t)met

Stel
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(~yJ)

( 4. 4it)
(4.?b).

(~. ~5)

In (4.4?) staa~ dat ~(7J de Fouriergetransformeerde is van
)f;rJ. t'laar dan lS:

/ ~.r J =: tt:t; j /If,,!)' e-<-7zdr
\ve vwten reeds dat-pz) een periC'Jdieke functie is, dus zal
/)I'!/;tovoor beoaalde discrete waarden van?

Du;::,:;1 I ~ /7 - l (~"j' z):<.) = C L- /7fo/) - e ('
11~-oD

Voor de eigen.-waa.=den van ~ geldt dat: ~t7'=ntbals bij
zoda t( "l ~)k ~ tJ - ",6.. ~ I C"' -i. nh;;(
dus 4.44 gaat over 1n: I"":') = C f>--_t'9(YJ)·e

Ive we ten da t voor he t ideal~ ge~al ~;.zJ ;:/'/~ iJ-;{
dan geldtlllo =Ji/Zl,} . Subst1tut1e 1n (4.45) levert op:

eik~~J:,z = c /,f%ool"f/ll,J.e l '"bx. {4.~b}

Toepassen van de stelling (Li t. [15]) e(4~r= Z 'I,,(tl/-t/"r,
leidt tot het resultaat: c.' =- 7' 11(/"

Ingevuld in (4.46) en gebruik makend van het feit, Lit. [11] ,
dat ~ re~el is, voIgt hieruit:

uit:
?1h;t.

als voIgt

..-
- 2:. J'9Jf ~

It: - "'"

in matrixvorm
.A. a...=

~ (k!0cczJ)
(4.47a) ziet er

Waarin:
'7/(4 de verza:neling functiewaarden in de vorm

van C-c/7) (k.L~l. "Z}).
een matrix met de ~~lementen ~(ni:)';t.) is.
de verzameling gemeten a~plitudes is.

E'ormule

Het is duidelijk dat (4.47b) zich uitstekend leent voor
nunerieke bewerkingen. Men moet echter uit de gemeten
lichtintensiteit I"" zowel de amplitude /11.. / (:/r...')
als het teken van Pn bepalen.

4.5.2.Bepaling van de amplituden van de grond- en hogere
harmonischen van het ultrageluid.

De oplossingen van (4.29) voldaen oak aan de valgende
reclrrente betrekking.

OC' ,-fir /J) r7 (I.JOIL + 1.1.:;. e IlH -r '" /'T1f'f5 == L·I'l· //., y. 'fdJ
5~ I

Dit kunnen we als voIgt bewijzen:
Vaar vergelijking (4.29) is eveneens een integrale varm
ap te schrijven: Lit. [16] en vergelijking (4.6).

~LJ) = k_f(C-tH ?l(- i-}:; ~'~r ~jr' e<-'~) C?!~ (~vJ)

\~e sGellen nu: /.to»! = (~~'J' ~jf" e/~)/L
Het linkerlid van (4.48) is ~~n ~elijk aan:

_I_ ;rf-I-~'j.ed~{e-.H.K 1/ -51 r - S OM) T ~({ iI/-fS) r -'}()"'1 dr
.t~ _~ i" L



28

Dit stellen we gelijk aan het rechterlid, na een bewerking
van de cos-termen volgt dan de vraag:

I
~ ~ .i ~

_J . Cc-:J ( 71r -J.<rm)[5. -...l. . .f. /lis- 'f . e .C<n .syJ d'r .t. .11' 4"
rz:. .I" t d

-n

(~so)

Substitueer (4.49) in het rechterlid, trekken we daarna
het rechterlid van het linker af:

~ .~

~JQn(lJr-5tf1#f)[tS'1Js/e;·.(C<nsr) -J?JoI~ 1 0
Da;;: L (~ (11 If - .)pw).= CQ-j (n '1- ,StPlI-r). (17 - 01 ~~I41))

ot'1' tlr
= C--t!M{I1f'-~'ffl)'()?- L:(!J/·re ../j~ire)/I.)

./

Hierin is:
eli::::: S"1IJ het element s van a., M is de amplitude van dest!'

harmonische.
J7Htj het element van de mntrix /7, t?t!. rij, 5ekolom,I1".I=I1-_~,,"II"''f-$
b... het element Tl van h, b~ =- £./1.,411.

Door (4.51) toe te passen in (4.50) ontstaat de eenvoudige
integnial: It-

-L jf; (~("'(-~))f«r = t?
1Z- -(L r

Daar de gelijkheid voor deze formule altijd geldt voor
allen,~en~, (nis geheel) moet (4.48) gelden voor
alle op1ossingen van vergelijking (4.29).
We nemen nu aan dat alle harmonischen onderling in fase
of in tegenfase zi,jn (Js:: 0).
Voor J ?/L .,.,ontstaat ui t (4.48):

'" ~) (./J LJ) Ln· /?n.L-- 5'I/J Hn-l ... flnr$ =
$<,

(Voor 5.: ~ (voor alle andere .5 : "lis ::0) staat hier de verge
lijkjng, waaraan dl1 ('1I,)voldoet.)
In vector notatie is (4.~2)

rJ. tt = b

De matrix ~ is nooit inverteerbaar, daar deze altijd een
overbepaald stelsel vergelijkingen beschrijft. Er zijn
maximaal n-I amplitudes van de harmonischen van het ultra-
geluid te bepalen. _
Een mogelijkheid om uit 4 en 6 toch een schatting voor
te vinden, volgt uit:

a~ = {J9 r: f1 r l
. J1 r. h (~ 5<t)

al'is een leastsquares-schatting voor a.
Deze berekening is numeriek eenvoudig uit te voeren.
De enige moeilijkheid, die bestaat, is het bBpalen van
het teken van ;tilt.

4.6. Diffracties door een staande geluidsgolf.

We gaan uit van vergelijking (4.40), met de volgende uit
breiding: de tijdafhankelijkheid van de golffuDcties van
het licht en het geluid worden in rekening gebracht.
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II) C J-e a", t i ( :L. i ~ t9 yI i Lp ( %, t)) /
119 =··e ./ (;(;;(.

-a-

(~.s6)

Is de st3ande~olfverhouding (S.W.R.) niet gelijk aan 1, dan
wil dat zeggen dat zich zowel in de positieve als in de
negatieve richting een lopende golf voortplant.
V()or/t~,~)geld t dan:

~(z,tJ =~ ~(....a..e-bx),;!A/~ .~ (..a..t~6%)
(De S.\Ii.R.:""+~-1 ) ./
Dus: _

JI'7 C. f ~wt ..k~ u/c" ('i~ ~(.A.~-b.:.) dty~ 'JH.. {.At 1'6:t.J,.
17/9} = J e . e . eo ". . e Z

. --

aan I ~ ('1/.)- e (".n. t

.11 (Itscf)

aan ~l,,(lI~} .e-t,,~t
If (I.(5J)

gelijkBet spectrum van

Stel nu: )~ f) = r; k~=~:
Dan gaat (4.56) over in: w . t bC.)

. YJ . If. r" <'1;z ~.w. ~{.A.t-"cJ+ '7.. 'w.-(Jl." c/z (~7
/7(19) = C' e' tV ~ e ( 'e 4.5t J

17r??) i s de Four i erg~ transforI!lee rde van het produc t van twee
e-machten. Dus het spectrum van /1("'1) is de convolutie van de
twee spectra van de twee in tegengestelde richting lopende
golven. (2ie paragraaf 3.2.)
Het spectrum van el¥,~(..A£-b%)is gelijk

De min-tekens in (4.59) ontstaan, omdat deze golf zich in
de negatieve -richting voortplant. We vinden dan als uit
komst voor (4.56) met 17::.k~P/h:

fln = e ~·t-Jt . .f)'st11')et-11 (N:4/ e"f.n.~ e -dn-sJ..n..C

_ e < '<.J C +-cJ:(rv, J /s-11 ('11}1..) . e: t.'U 5 -n}. .nJ ( 4. 60)

We maken nu gebruik van de stelling: Lit. [15].
~~~) . e: dcjS = ~/+II# (11) .;:.. (3) , e ,... .

1;1 aa r in: '1-1 e </of = 1'9 - B . e { I

of te weI: ---z1 {J12.+!32._~/lI3Cb-7J 6)Y.t.
en: /S = /1 (~ 13, I)
Ingevuld in (4.60) ontstaat:

r7 'Y -i(wt+"(~c.;.l'~ (1'.61)
f7n = J nl '1J) . e 'f

waarin: 'V = (1/,I{I+-a-~-.t-zl,/a'CM2.n..t;}'h.
= ~ ~ ( / t-a-1.. -£·a- I e.--:>.f. ..&1.l!) 'A

Dan geld t voor de in tcnsi te i t voor de l1 eorde lich tbundel:
X =' ~. /lH'!I ~

=0 ~2(ky,; flf-Cr z -2'c¥-tC<H£...n.t) z.j (~. bt)

Vie zien dat het argument van;'... tijdafhankelijk is, en YTJet
de dubbele frequentie als de frequentie van het ultrageluid
heen en weer loopt tussen de waarden: 1. It Yo (/ + a-') en

2. kLfl, {/ - a -I J.
Physisch gezien moest dit resultaat weI verschijnen.
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Gev~l 1. op (lit moment zlJn de heen- en teruglopende golven
in fase, ze versterken elkaar. Er treedt een ffiaxi
male verandering van brekingsindex Ope

Geval 2. de heen- en teruglopende golven zijn in tegenfase.
Ze zwakken elkaar af.

We vinden dezelfde resultaten als anderen echter via een
veel eenvoudigere berekening. Lit. [17J en [18] .
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5. De meetopstellillg.

5.1. Eisen te stellen aan de meetopstelling.

am redelijke resultaten uit de metingen te verkrijgen en
om de metingen soepel te doen verlopen kunnen we de vol
gende eisen stellen:

a. De te diffracteren lichtbundel moet breed genoeg
zijn ten opzichte van de golflengte van het ultra
geluid om een duidelijke diffractie te verkrijgen.
Evenzo moet de bundel smalgenoeg zijn ten-opzichte
van de geluidsbundel om een voldoende inzicht te
kunnen verkrijgen in de intensiteitverdeling van de
geluidsbundel.

b. De intensiteit van de lichtbundel moet als functie
van de tijd constant zijn.

c. Het licht moet monochromatisch en gecollimeerd zijn.
d. De stralingseigenschappen van het kristal mogen

geen functie van de tijd zijn.
e. De geluidsgolf moet een (bijna) zuiver lopende golf

zijn, daar optredende reflecties een tijdafhankelij~

brekingsindex veroorzaken.
f. Bet cliffractiepatroon moet gedetecteerd worden in

het Fraunhofergehied van het licht. De afst~nd tussen
de detector en de geluidsbundel dient claarom zo groat
mogelijk te zijn.

g. Het meten van een diffractiepatroon moet zo snel
mogelijk plaatsvinden, hierdoor zijn veranderingen
van de toestand waaronder de meting plaatsvindt,
20 klein mogelijk.

h. De detector moet 20 penvoudig mogelijk zijn.
Ideaal is een detector, die lineair is met de in
tensiteit van het OD de detector vallende licht.
(Er is dan geen ijkfng nodig).

i. Het kristal moet loodrecht, zowel verticaal als
horizontaal, op de lichtbundel verplaatsbaar zijn.
Op deze wijze is de gehele geluidsbundel af te tas
ten.

j. De gehele meetopstelling mag geen te lange inschakel
verschijnselen vertonen. (Di t is verloren tijcl).

5.2. De opstelling.

De verwezenlijkte opstelling bestaat uit drie hoofd
gedeelten: Zie figuur 5.1.

1. Het optische gedeelte.
2. Bet u.ltrageluid gedeelte.
3. Het detectiegedeelt~.

Deel 1. bestaat uit een laser LA en een optiek a om de
diameter van de laserstraal te verdubbelen. Dit is een
teGemoetkoming aan eis a.
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Deel 2. bestaat uit een g('!nerator, wnarmee cC'n vermo!;cn~)

vC'rsterker gc'st.ullrcl worcH. De bandbreedte vnn de verster
leer js 2- 1511Hz.. Het aan de uitgang af te nemen vermogen
is O-IP 'tJatt.
Ann de versterker kan via cen aanpassingstrafo een kristal
gekoppeld worden. Het kristal bevindt zich in een cuvette ~

waarin ook he; medium, waarin het door het kristal opgewekte
ultrngeluid zich kan voortplnnten.

LR

~D

o sP

fi'j'J,ur [5.1 De opstellin(;.

Deel 3. bestaat uit een vlakke spiegel SP, een lens L, een
scherm S, waarin een spleet, en een photodiode D, waarmee
eon gelijkspanningsversterker gestuurd wordt. Met cen buis
voltmeter wordt de uit(;angsspanning van de versterker ge
meten.

5.3. De gebruikte methode.

DC' vlakke spiegel SP reflecteert de lichtbundels komend
vanrlf het cuvette U. Zo \vord teen volcloend grote afstand
c;ecreeerd tussen de detector en de ultrageluidsbunc1el.
Men kan met de detector elke lichtvlek van het diffractie
patroon aftasten en in een tweedimensionaal vlak zoeken
naar een maximum. Di t i~) een nogal tijdrovende mnnoevre.
Zet rr~n voar de detector een positieve lens, dan zullen
aIle lichtbundels, die vrijwel Ilit een punt komen, door
de lens \oJeer in een I:JUnt geconcentreerd \Vorrlen. Daar de
lichtbunrlels v;)n het chffr'lctiepatroon dit gedrag vertonen,
pl'latsen we de detector op het convergentiepunt van deze
lens. We kunnen nu de intensiteit van een lichtbundel me
ten door de lichtbundels 00 deze ene na af te schermen.
Het scherm, waarin de spleet die een lichtbundel door kan
laten, behoeft slechts in J~n dimcnsie verplaatst te wor
den.
j:,:en eventuele meetfout, door sen niet juiste positie van
de detector, weegt nu bij iccier meting even zwaar. D'lar
we slechts de relatieve waarden nodig hebben,valt deze
fout zelfs weg.



7 .. ~2

-' )

BeL ~icherm, ofwel de splc~et, moet opjl~der diffractie-
p;l troon in/:"8 teld kumwn \vorden. Er trec1An nu t\.Jee tegpn
strijdige eisen op:

a. We willen een zo goed moegelijke scheiding van de
lichtbundels. Dit vraagt een smalle spleet.

b. We willen de te meten lichtbundel zo min mogelijk
storen. Dit vrangt uen brede spleet.

Bij een vaste spleetbreedte zijn deze kriteria uit te
drlJ.kken j.n de afstand tussen de detector en lens en in
de afstand tussen de detector en spleet.
De detector bestaat uit een lichtgevoelige diode, welke
in spertoestand gebruikt wordt. Omdat de diodestroom
bepaald wordt door het op de diode vallende licht, wat
het aantal vrijgemaakte electronen bepaalt, is de diode
stroom lineair met de intensiteit van de te meten licht
bundel. Door in de anodeleiding van de diode een weer
stand op te nemen, is het mogelijk via een versterker met
een hoogohmige ingang, de diodestroom, dus de lichtinten
siteit te meten.

5.4. Grootheden, die de na~wkuurigheid van de metingen bepalen.

a. Het door de laser ul tgestnlalde verrnogen moet constant
zijn. De door ons gebruikte laser heeft een rimpel
In grafiek 1 op bijlage 1. zijn twee aspecten getoond.

1. er is inderdaad een Kleine rimpel.
2. er is geen drift.

Bij meting van het uitgestraalde vermogen valt je laser
bundel rpchtsstreeks op de photodiode. De geregistreerde
sp<:J.n:'ling 1::3 dus de maximale spannine. Tevens is ui t
~rafiek 1 af te lezen, hoelang de opwarmtijd van de
laser is. Deze opwarmtijd bepaalt de duur van de inscha
kelverschijnselen VRn de opstelling.

b. De frequentie, waarmee het kristal gestuurd wordt, moet
constant in de tijd zijn. Uit metingen blpek dat de ge
brui'de rsenerator per? uur Minder dan o.tXo in frequentie
veranderde.

c. Het door de Benerator afeegeven vermogen moet constant
zijn in de tijd. De mate van constant zijn hangt af van
de belasting. Zie onder d.

d. De versterkin~ van het generatorsignaal moet constant
in de tijd zijn. Deze mate van constant zijn is sterk
afhankelijk van de belasting van de verst~rker.

Zie de grafieken 2 en 3, tabel 2 en 3 op
respectievelijk bijlage 2 en 3.
13ij een juiste aanpassing (50..0..) verdwijnen de fluctua
ties in de versterking. De generator is dan ook op de
juiste manier belast. Zie grafiek 4, 5 en tabel 4
5 op respectievelijk bijlage 4 en 5.



34

e. De stralingseigenschappen van het kristal moeten constant
in de tijd blijven. Hierover valt verder niets te zeggen.

f. De detector mo~t

lineair verloopt
de licht. Het te
Zie figuur 5.2.

een stroom of spanning afgeven, die
met de intensiteit van het erop vallen
meten signaal wordt als voIgt verwerkt.

f/S"V,_,------------,

10" -A-

....-- -,-__..... -lSI'.

De D.C. versterker,
versterkin~ 10 maal.

5.5.

Schermen we de diode af, zodat er geen licht op valt,
dan is de diodestroom g("lijk aan de donkerstroom.(2.,S"llA).
De spanning~ aan de uitgang van de versterker is dan
2.,$ '/PP , 10 1<11/ = !l,~J/ Di t is te verwaarlozen ten opzichte

van de ruisspanning aan de uitgang van de versterker.
Deze ruisspanning is, nadat de uitgangsspanning 20 goed
Eloge Ii jk op 0 vol t afgeregeld is, ongeveer /~ t/ Zie gra
fipk 6 OD bijlage 6.
Wordt de diode belicht, dan is de uitgan~sspanning

~ = Ie>! . / tJ J 111 //.

;lIs de diode s troom in mJf is ui tgedruk t. Dit is een
Jinc[lir verband. Het product IJ,'/po= Vi.. mag niet te
t~root worden, daar anders het werkpunt (=spanning over
de diode) van de diode te sterk verandert.
Door R..... =IIJIJA- to kiezen, is Ran deze eis voldaan.

De lineairiteit van de diode.

Daar de diode de kern van de detector is, is het a1 dan
niet lineair zijn van de lichtinten~'iiteit-diodestroom

karakteristiek een belan~rijk punt.
De lineairiteit werd als voIgt gecontroleerd.
:;tap 1. Met behulp van een Agfa-densi tystrip \oJerd de

intensiteit van de lichtbundel met een onbe
kende constante factor -e::: -I vermenigvuldigd.
Zodoende word een trapsgewijze afnemen van de
lichtintensiteit I verkregen. De metingen zijn
uitgezet op bijlnge 7 en 8. De helling logltuj
stap is const~nt.



Er '!loet dus een relatie III =Ifl·t/..ln bestaan.
J I I en / t/.t/ enzovoor ts ste11 en de ampli tude, de ge
talwaarde van I , ~ enzovoorts voor.

Stap 2. We weten dat het door de laser uitgestraalde ver
mogen constant is. Zetten we in de laserstraal een
halfdoorlatende spiegel, en meten we dan de inten
siteit van de doorgelaten en de gereflecteerde
lichtbundel dan moet de som ervan gelijk zijn aan
de totale te meten intensiteit.

I 1It4.J< = .It + I,..
Door de verschillende lagen van de spiegel ont
stonden meerdere lichtvlekken in de doorlaat- en
reflectierichting.

11eetresul taten:

'------v..-----' ...' ----.,----.....

v.:; t"I.'reieJ/ tit If u:u 0t31 UI.. ~i.r YuJr /tid. ;:

.5f6 ,,(.JJ? 5 d·S 2S.l. 2~ .53 51So /7
.st.t? zt,..? .5" 0.5 196 2/t 4:0 SUS /.tr

.51/ Lit?? 6 - l.~t 23 So 51.IJ.o I~

.
:looLlaat
richtinf3

reflectie
richting

fabel 5.1. Intensiteitsmeting in doorlaat- en
reflectierichting bij een halfdoor
18 t(~nrie spi.egel.

Daar volgens (5.1 ) en (5.2)

I Vul:otJe"f(~t~Jf/n = /f;lt/" T /1:,21/" IIKt3t/ '1 +-

/ J{, Ir/ 11
,./~ [r/ Ir

f- / KJyj"
en volgens de metingen, gezien de geringe afwijkin
gen, Wdo6"jeIHetel1 ~ Pi; ~(}c. mogen we stallen dat
,,:~. Met andere woorden, de spnnning t/u. is recht
evenredig met de intensiteit van het op de diode
vallende licht. (de fouten: /.f'; /.4, I.~ X. zijn even
groot als de onnauwkeurigheid van de gebruikte meet
apparatuur.)
Deze metingen zijn gedaan zonder lens L en scherm S
mAt splee t.
Worden deze ingebruikgenomen, dan moet men voor de
diode sen diffuus laagje aanbrengen. De gebruikte
lens blijkt namelijk een ideale lens te benaderen.
Het punt, waarin de lichtbundel van het diffractie
patroon samenkomen, is inderdaad een punt.



Hierdoor ontstaat een zo hoge intensiteit, dat in het
~eval dat de diode op dit punt is geplaatst, de diode
op een punt van zijn liehtgevoelige oppervlak in de
verzadiging wordt gestuurd. Dit kan het beliehte ge
deelte van de diode vernielen.
Door voor de diode een diffuus laagje aan te brengen,
zal sen punt hierop, wat belieht wordt aan de ene zijde,
aan de andere zijde van het 18agje als een bolvormige
straler werken, met het gevolg dat het hele oppervlak
VELll de diode gebruikt wordt.
Ook zal tengevolge van de diffusor een gedeelte van het
vermo~en van de liehtbundel verloren gaan. Uit metingen
blijkt, dat dit toegestaan kan worden.



(6.1)
het licht

(6.3)

(6.1.1
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..6....t..- Afwijkingen van de meetop~3telling ten opzichte van de
ideale situatie.

~ De niet oneindig uitgebreide lichtbundel.

In de afleidingen van hoofdstuk 4. is steeds aangenomen
dat de golffunctie van het licht gelijk is aan rA::: e&·1t.J •
pis sen one ind ig in Jt. - en x-rich t ing ui tge s trekte golf

net de anplitude 1.
Bij de metingen hebben we een laserstraal gebruikt, waar
van de intensiteitsverdeling gelijk is aan:

- rYr:l.
JerJ = h . ~ · ,

zodat we kunnen zegGen dat de gal ffunc t ie %'" van
bij de metingen de volgende gedaante zal hehben:

A = /L .e _rJ1r.'. j2f
= ~IX1.J • e - Z,/f. r:,z.p

sIs: ~z -I- ZZ.Z = rt.
Eerder (hoofdstuk 4.) is afgeleid voor de amplitude in de
diffractiebundel, die uittreedt onder een hoek &:

fl
t

(J) = j Ho • e d k~ ~ bZ + J: z.~ (}) d <:.
- """

Onder de voorwaarden dat de lichtbundel oneindig uitge-
strekt is in de richting. Verder stelt Ao een constante
voor. (= 1 gekozen)
Nu staat in (6.2) een amplitude A, die een functie is vanz.,.
Dan gaat (6.3) over in, als we (1.. r.Z )Yz=pstellen:

n f~ - "",/p~ ,'-V~ /d:c, ':"/%'HI7(J =- _ f7{Z.)· e'e . e 01%,

wapcrin1/=Itt.~, en7/~k.~Pal vaker uitgevoerde substituties
zijn. 'v'le zien dat A(1) een continue functie geworden is
tengevolge het niet periodiek zijn in z van de term:

- .:~;'~. " ~4';"" br,e /1'. e

Duide 1 i jk is dat A("II de ,convolutie is van de Fourierge
transformeerde van e~''''~- ex. en van de Pour ierge transforme erde
van e.- :c,yp'
Uit (6.4) ontstaat dan de uitdrukking: 7~

00 r'/ 'J -~Z('7-r,,}/'/

J4r'() = ,,~"'" )1("tl' f fJ, /1. (/,J'1J : e '
\ve ".,reten uit lwofdstuk 4. par~1p'Taaf 1. dat:?(.. =11·1,

n ..;:-." . .g.. Yr. "1,,(11/. e-.:~/{r-'1b)Y4- (6.S)
rr(1() = L rTl-z.. ..}:.t if"

'1 neemt alle w~arden aan tussen- - en +--; stel dan '1 = mh ;
dan hanGt de sche id ing van tvJee maxima, die optreden bi,j m,( =-1
voor l.',{')}) en hi j m, = rI-1 voor :J',,-, ('1rJ ,af van he t ge tal: ~.' 6
We beschouwen het minimum tUBsen het nulde- en eerste orde
maxjmum, zie figuur 6.1, bij het argumentvwaarbij;;(vJ=-;}(o/)
We nemen verder aan dat het ne orde maximum slechts gestoord
wordt door het (t'I_,je en (YIt-I)<:' orde maximum.



fl(12, b} =

I

/?t>! =0 ,,"f, 19(;(J' f/l·f. ('lI)

; /11ZJ' f·ll· ?'- ('11)

Daar J-r (/II) = - r/ (.-v)

is het minimum tussen het
nulde orde en het eerste
orde maximum gelijk aan:

(6.t)
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figuur 6.1 Minima en maxima
van

_..ti l ( ib)~~ -.c,l(- ~hJYf}
{·/i'·I/'c%..J· ( /o("V)' e ~JI"r}' e /

. ~ -(~~)~= p' fi'. Aza ) tT~ ("II)' e

Omdat ;:f'y) =-rJ!t1l) word t de verhouding V:
./J 1/ - {x, .);/Ie

II = nOLh = L· e
V 19(0)

Hoe kleiner V des te beter de scheiding tussen twee
maxima is • Indien V - /e;'-Jdan moet: (%,,,,l~ 7/,K16

of weI <':, b ~ ,1/.,1

3i j de metingen bedroeg de waarde van ::<:,6 : ~ j?'.

We kunnen dus zonder tegenspraak vaststellen dat de
maxima bij de metingen elkaar niet beinvloedden.

Afwijkingen veroorzaakt door de detectiemethode.
De lichtvlekken van het diffractiepatroon (afgeleid
in 6.1.) v.,Iorden allen afgeschermd op een na, die door
de spleet van de afscherming valt. We nemen aan dat
deze vlek in het midden van de spleet is gesitueerd.
rtet is duidelijk dat van deze ts meten lichtbundel
een gedeelte wordt afgeschermd. Het vermogen van de
n~lichtbundel, dat oPJde detector valt, is gelijk RAn:

f,.J = JQ.",;c~. j FI,:,) . 0( '? (6. b)
-"'- - CI

spleetlengte: ~CL ; spleetbreed te: x..d.
~,stel t de ampli tude van de nt! orde b,mdel voor in for
mule (6.6). (dit voIgt uit (6.5))

p .r.'cJ,) - ~/'('l-l1b)Y'tY7 _ _. If, ) .Ii· If ('1J . e
;/17 6 -:t (:to.

Gesubstitueerd in (6.6) voIgt hieruit:
Q. "" 2 -4l(r-"'h)~

W = .l.... j ot~... f Jt7/ZJ ·P2.,!r7'11)'e' oIr
t. :l.. -.... -d' -;;c.'I.o

J0zJ heeft dA volgende gedaante: e waarin D een
constante is.
In (6.7) staan dus twee onRfhankelijke standaardintegra
len, een over Zi, een over l' . De grote Van de ui tkomst
word t dus bepaald door de \.Jaarde van oX ('1/) •

Daar we slechts de relatieve waarden gebruiken, valt deze
constante afwijking van een ideale meting, waarbij geen
vermogen van de lichtbundel verloren gaat, weg.



39

Bepaling van de reflectiecoefficient I' van h~t ultrageluid.

rb8)

(b. B)

}
r =

en dat:

We weten dat:

Bij de berekeningen nemen we aan, dus bij de metingen moe
ten we de apparatuur zo instellen, dat voor ~(N) geen ex
treme waarde (0 of topwaarde) optreedt.
Er is afgeleid, dat indien de S.W.R. (hoofdstuk~paragraaf
6.) niet gelijk aan 1 is, het argument 1/ van de Besselfunc-
ties tussen een minimale en maximale waarde heen en weer be
weegt. Stel dat dezeextremaV env/zijn, waarbij:

V = k~(I-r} e~ 'V/ = k·L/U(/-I-rJ.
r: reflectiecoefficient.

Dan is af te leiden dat r = lr/-rv)·(Y'".J/r' .
Stel v!...Z/= LJJ/, en als I' niet te groot is mogen we stellen
dat v'rYe: tJ/, dan is:

(6.12)

(6.10)
of te wel:

..6 V = A.z; . { 1.?(N)-/-,I-VJr' (b. 11)

Door gebruik te maken van (6.11) en (6.9) vinden we voor:
r := AV = A I q elL .,. /7:)

rl. 'l.T J7 I,. /X
Voor de bepaling van r is het dus nodig te meten .z; , .I; en
~ alsmede de ampli tude van de rimpel op ~.

Voor het speciale geval dat f7 '" 0 geldt:
/[/. 016'/0 ('VI = V. ~/ (/(,I)

dV d-;

drV = J-,-'(.-v}·oI!oI"?))

Li t/ ~ ~,-'(/lJJ . A f-(,;r)J.

De in tens i te i t van de l1e orde bunde 1:
I;, = ;:.~ (~)

I s de verandering in V- kle in genoeg dan mogen we stellen
da t :;:.?('J/) = (1.. (.-v) I- A to ('11)) l.

2-
verwaarlozen \ole dan de term ~(/I/) om dezelfde reden, dan
volgt: .L rLl..T;,. = ~((-V) .... 2~{-v)-,6~('7/).

ZOdat:£3.J;,:¥'AI; ingevuld in (6.10) ontstaat de vOlgende
formule:
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_7_.__ De relatie tussen de brekingsindex en de intensiteitsver
deling van het ultrageluid.

~ De geluidsintensiteit uitgedrukt in materiaalconstanten
en brekingsindexveranderingen.

De vergelijking:
L.. = P:"VG' U!1- C.r'

waarinp~& de amplitude van de drukgolf voorstelt, is uit
te drukken in de veranderingen van de brekingsindex.
We nemen de volgende stappen:

1. van de druk?m~~ naar ~ (wet van behoud van massa)
;? van; naRr/G (wet van Lorentz en Lorenz)

o

dan

d:t +dLl

figuur 7.1 Verandering van massa
dichtheid tengevolge van rek.

Zoda t:

3tap 1.
In een staaf
materiaal met de
massadichtheidf
is de verplaat
sing tengevolge
van rek van het
punt z gelijk
aan u, van" het
punt z+d:z is
deze verplaat
sing u of- c/u
Nemen we aan dat het oppervlak e ongewijzigd blijft,
is volgens de wet van behoud van massa:

&'/·01 z = tJ-. ( ,Pf..{r} , (afu-r-p(;d
tJ :=~. [dt( -f ('). dt'· clz r (')-. aI{'du

t(6)

(17)

Daar c/f kle in is ten opzich te van;:> en cit< kle in is ten op-
zichte van clz geldt: _ &,(,.du = &·clfJ·d~ ttf)
ofweI: eI( ::: - ~.~ ((1)
Met behulp van vergelijkingen (3.17) en (3.12a) voIgt dat
me t: ? == _ r<' . C i.* =c> ~ = 'p' c;-~ Ifj)

Via de wet van Lorentz en Lorenz is de volgende relatie
tussen;o ery te vinden.

_ --"2_ /
B'~ -~2+1.

B is de molaire refractiviteit.
Door (7.4) te differentieren en B te elimineren ontstaat:

otp:: 6~&<p .ciA( yo' ... f.fy: -I) /
Dan geldt als we gebruik maken van (7.3):

D = 6/.3/#0 c' . 'Yt
/ ~"tf .d~2 -I) .

Substitueren we de formule (7.6) in (3.21) dan vinden we
de volgende uitdrukking voor de geluidsintensiteit:

L - / J1 (a. cJ i p,e . At' - ~ .~~
q - )ke<'lr-'l..}'yf-1W" "/'/ - (T) I



( rio)
~

figuur 7.2 Integratie
wegen bij de Abeltrans

(r11) forran tie.
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k(T} is een materiaalconstante, waarin voorkomen~~, c. en
~. AIle drie zijn erg afhankelijk van de temperatuur en
weI zo dat hun invloed op~~ in sen zelfde richting werkt.
Bij toenemende temperatuur neemt~. toe, maar ('. en c
nemen af, bij afnemende temperatuur is het andersom.
Het is dus noodzaak bij bet bepalen van de meetgegevens
eveneens de temperatuur van het medium in het cuvette te
bepRlen.

7.2. De bepaling van de intensiteitsverdeling als deze rotatie
symmetrisch is.

Met behulp van de berekening uit 4.5.2. worden de argumen
ten 11 bepaald. Deze 71' bevat de gezochte variabeleA'.
Er is de volgende relatie tussen '0' enA'. Is de ampli tude
van de geluidsgolf constant over de ge11ele bundelbreedte 1
dan is 1J.J' = k~i' L .
Daar de amplitude meestal niet constant is, moeten we~

als voIgt uitdru~ken:

~' :0 A, j /"/ 'd) ."'~ . {rc?J
o

vJordt de geluidsbundel opgewekt door een rond kristal dan
mogen we aannemen, dat het stralingspatroon rotatiesymrne
trisch is, dan is de/"{]J uit (7.8) een functie van r.
Formule (7 .f3).e/~r-jat dan over in: :z.

rVjC/f.o ) =2.I J I;!;'.;'(r)~).,c(r (71)
)(0 (~rl. -;eo 11

Via een Abeltransformatie is af te
leiden d8.t: X

UfT,.) ::.i:kflt{(~,,) ,0/~
/" . ~ (;e.... r;) 'iz

Zie appendix I en Lit. [20J.
De te transformeren~ bestaat uit
een reeks door rnetingen bepaalde
getaIlenlnJ. 1fftJ) behoort bij me
ting Yl. \~e verde len de straRl Ro

in n gelijke delen. Dan,hoort
op de t. e plaRts eenA'("t~).
Formule (7.10) gaat over in een
sommatie:

, (yl (Jc.R..)
A' {' .('~ =: -'2 ct'k'11' Yi)

:; 11 fl.. IC=i

1/f(U./J1) is het getal behorende bij de (meet) plaats;e",k.JZ../f?
Het is logisch dat voor grotere n de nauwkeurigheid van
deze discretisatie toeneemt.~'(r) isnu te zien als een
vector met n elementen, evenzo ~' . Er ontstaat dan uit
(7.11) de volgende eenvoudige relatie: ~. = /9, "0'
\~aarin If een I7bij n matrix voorstelt met de elementen

ft.'.\: ~ tl ..Ic/~o He t berekenen van de elementen a,/( is, v?:nwege de
singulariteit in de integnwl (7.10)nK~-rol)--0], njet een
voudig. 1it. [19] geeft een tabel voor een 20x20 matrix.
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B. De metingen van de reflectieco~fficient.

In paragraaf G.3. is afgeleid dat voor de bepaling van de
re flec t iec oe ffic ient he t nodig is te me ten Io, I, , 1;. en
tJI.. L, I, en .r;. zijn constante intensiteiten. (als
fu'1c tie Veln de tijd). LJ.Io is een intensi tei t waarvan de
waarde met een frequentie 21l- verandert.
Omda t J;, I, , ..z;. en tJ.L in de ze Ifde groo theden moe te n wor
den uitgedrukt, moeten we ze meten met een en dezelfde de
tector. De gebruikte detector was een photodiode MD2 met
een weerstand van 2k7..n. in serie. Het signaal ~L is bepaald
met een oscilloscoop: Tektronix type 516, waarmede de wissel
spanning (ii 4) over de weers tand te me ten is • .L , .r, en If..
werden bepaald, door de bijbehorende spanningen over de weer
stand te meten met een buisvoltmeter: Philips type PM 2440.

Sr zijn de volgende metingen verricht; de bodem en zijwanden
van het cuvette bekleed met:

1. pararubber -wi t '3 mm. dik
;:>. p,uarubber -wi t 6 mm. d ik
'3. pararub'oer -zwart6 mm. dike

De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel:

me t /I1J: LJJ;, .Io I, r.. r ~ s. L.f R..

~ -:::JS //to {~ /.15" /.71 / ~3$"

2.. ~ ]5- /Ito b~ /J$" /7/ /. 035

J ~7s //10 tJ!!; / .!..o t.3"3 /.IS;'

AIle meetwaarden zijn in m.Volt; S.W.R.= (1+1')/(1-1').

Conclusies:

1. Het is nodig de bodem en zijwanden van het cuvette met
geluiddempend materiaal te bekleden. Bij een te hoge
S.W.R. zullen metingen aan de intensiteit van ~et ultra
geluid gestoord worden.

2. Gezien het verschil in S.W.R. tUGsen 1, 2 en 3 is de
witte pararubber het beste te gebruiken.

~. Uit meting 1 en 2 voIgt dat een verdubbeling van de
dikte van het dempingsmateriaal geen invlopd heeft op
de grootte van r. Dus er vindt reflectie plaats aileen
aan het voorvlak va.n de rubbl~rl(}.ag. Bet doorgelaten
ultrageluid wordt geabsorbeerd, niet Ran het achtervlak
gereflecteerd.



Daar he t produc t ~. CD ui t de groat te van r te berekenen is
en de ~ van het witte pararubber bekend is (1415 kg/m )
is Cr.."~er te bepalen.

C r.... 1. her :c /CJc?o m/sec.
Dit is een acceptabele waarde, daar Landolt & Bornstein
opgceft: zacht rubber ;;:; 1000 m/sec.

h8rd rubber ~ 1500 m/sec.
Deze getnllen geven een goede betrauwbaarheid aan de ge
dane metingen.



44

9 • ['1 e t i nc: \? n e n Res u1 tat en.

Tn di t hoof(lstuk br(~ni:;An we vier metingen ell de resultnten
ervan t8rsprA~e. We noemen de metingen A,B,C en D.
~jleting A,B en C zijn verricht :lan de geluidsbundel van cen
niet rotatiesymmetrisch kristal. Het tocgevoerde vermogen
was bij metinG A grater als bij B, en bij B groter als bij
, ,
\...J •

MetinG D is gedqan aan de geluidsbundel van een rond kristal.
(De mpetwaarden hiervan zijn dan ook het beste te verwerken.)
De gemeten intensiteiten van de ontstane diffractiepatronen
oi,! A,J,C en D zijn bij de bijbehorende t£. getabelleerd in
rsspectievelijk tabel B, 9, 10 en 11 op respectieve
li.jk bijlage 9,10,11 en 12.

Er zijn dp volgende bewerkingen met de meetwaarde uitgevoer~

1. De meetwaarden van A,B en C zijn voor iedere ~ benaderd
door een verza'Tleling functies: ;-:'2.('1)) We veronderstelden dllS

da.t de ffiE'etvli:larden voortkwamen ui t metingen gedd.an onder
ide clle oI~lstand icT,heclen zoals een vlakke en sinllsvormige
geluidsbundel. Als "Best fi tting fl functies zijn gt,;nomen
die verzameling Besselfuncties waarvoor geldt:

L;;f IJ;rucL......{) - L((Je""e.teHljt = 1IIi//i11'14a c..
Je re<3ultaten zijn 11itgezet op de bijlagen 13, 14 en 15.
We 2ien Jat de gemeten waarden (kruisjes) liggen ap of
vlak naas t de ge tekende (ideale) kromrue. Da t wi I dus
z(~,y;en, drtt de geluidsbundel ongeveer sinusvormig en vla.k
mOt3t zijn en dus slechts weinig vervormd is. De resultaten
hebben we vergeleken Met de resultaten van Nomoto, Lit. [61,
die in 1940 bepaald zijn. Dat onze resultaten beter zijn
dan de resultaten van Nomoto is toe te schrijven aan de
vooruitgang van de techniek.

2. Uit de meting A,B en C zijn via de berekening onder 1. de
argumenten van de Besselfuncties bt,;paald,% ,% ,'Vc

Daze waarden zijn op respectievelijk bijlage 16, 17, 18
uitgezet. Via de tweede m~thode van Cook, para~raaf 4.~.2.,

z i j ~1 ook de vaarden~' ,/VB ,tVc.' van de grondharmoni sche van
de geluidsgolf bepaald. Bij daze methode wordt het volgende
foutcriterium toegepast:

J jl2;, [fl,:l']eSc.Hai) - H:,·(:rl#fele...} = l?//I1/h1tf<l2t.

J?, stel t de amnIi tude V''Ln de Le. orde bunc1el V0or.
Daar we niet /I.: bepalen, m'Hl.r de intensi tei t I,; van de ie.
orda bundel, moeten we voor de diverse tekens van de n·~

het foutcriterium toc;passen. Voor i~o\.;eten 'vJe dat 19,.>0,
voor /:-/ is 11.. <: 0, voor het geval dat het artsument V-'Jan
;7. (-v) beneden een bepaald e waarde bl i j ft, enz o\roor t s.

De rij minima, die ontstaat, heeft een minimum, daar waar
en de tekens en de ampli tudes 11,' goed geschat zijn.
De resultaten zijn uitgezet op de reeds genoemde bijl~gen

16, 17, 18. We zien dat er weinig verschil IS tussen 1e
r sQltaten van de berekeningen onder 1. en onder 2 ••
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Dit moest zo ZlJn, want uit de resultaten op de bijlagen 13,
14 en 15 hadden we al geconcludeerd dat het ultrageluid wei
nig vervormd was, dus de via de tweede methode van Cook be
paalde argumenten moeten overeenstemmen met de onder het
punt 1. bepaalde argumenten.
De optredende amplitude toename van de tweede harmonische
aan de uiteinden van de grafieken zijn te wijten aan de
asymmetrische meetwaarden en om redenen welke nog toege
licht zullen worden.

Bij de meting B is voor de schatting van de set Besselfunc
ties nog een tweede foutcriterium gebruikt; de chi-squares
schatting. We minimaliseren de functie:

~ {(;:'~e;SCA4-I)- ..J; (j'('~.d_))/J.,t;l!'J&A.tl)jL = '»IiHt·IIItl:.zt.

~r blijken slechts kleine verschillen op te treden, zie
bijlage 17.

3. Uit meting D zijn via de tweede methode van Cook de argu
menten van de eerste, tweede en derde harmonische bepaald.
De waarden van de tweede en derde harmonische zijn te ver
waarlozen ten opzichte van de waarde van de grondharmonische.
De geschatte argumenten van de grondharmonische zijn uitgezet
op bijlage 19. In deze grafiek is een symmetrie-as op te
zoeken, waarom een Abeltransformatie kan plaatsvinden, zodat
de getransformeerde van de linkerhelft gelijk zal zijn aan
de getransformeerde van de rechterhelft van de grafiek, zie
bi j lage 20.
De verstoring optredend bij r = It.S...... ontstaat, omdat aan weers
zijden van de geluidsbundel de metingen afgebroken zijn, daar
verdere metingen geen voldoend relevante informatie over de
t~eluidsbundel zouden geven. Het argument '1/ vertoont als
functie va.n ~ een discontinuiteit bij de ~ y,;"",." zie bijlage 19
terwijl de Abeltransformatie eist dat de te transformeren
functie continu naar de waarde nul daalt.

4. Indien we de resultaten van B transformeren, dan ontstaat
uit de transformatie van de linkerhelft een andere intensi
teitverdeling als uit de transformatie van de rechterhelft.
Zie bijlage 21. De AbeltrRnsformatie is hier dus ten onrechte
toegcpast. In de grafiek zien we weer aan heide zijden een
verstoring, tengevolge van het niet continu tot nul dalen van
de meetwaarden. Makon we van de kromme op bjjlage 17 een
continu tot nul dalende kromme, dan verdwijnen deze onregel
matigheden in de grafiek op bijlage 21 na het transformeren
van de "aangepaste" curve.

5. Met behulp van de resultaten van A laten we het volgende zien;
om uit de transformatie van de linkerhelft en de rechterhelft
een zelfde intensiteitsverdeling te vinden moet de Abeltrans
forrnatie ten opzichte van symmetrie-as van de grafiek op bij
lage 16 plaatsvinden. Bij onjuiste keuze van de plaats van de
sym~etrie-as ontstaat een sprong bij de oorsprong tussen de
twee getransformeerden. Zie bijlage 22-sprong B-B'.
Naargelang de transformatie-as beter de symmetrie-as benadert
verdwijnt de spron& zie bijlage 22-sprong A-A'.
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6. Ui t de berekende gelllidsintensi tei t is gemak1<:elijk het
mechanisch uitgestraalde vermogen te bepalen door in
tegratie over het bundeloppervlak. Het blijkt inderdaad
dat het vermogen uit~estraald bij meting A (O.8W) groter
is als bij meting B \O.75W), wat weer groter moet zijn
als bij meting C (dit is niet berekend). Dat het uitge
straalde vermogen bij meting B groter is als bij meting
C volgt ook uit de berekende argumenten, zie bijlage 17
en 18.

7. Voor de verwerking van meetwaarden zijn op het ogenblik
vier programmadelen beschikbaar, in te delen als volgt:

1a. Het berekenen van het argument volgens een
"Best-fitting" set kwadratische Besselfuncties.

10. Het berekenen van de argumenten van de grond
en hogere harmonischen volgens de tweede metho
de van Cook.

2. Het zoeken van een symmetrie-as, zo dat
¥ L
~ ( 'F"(~. J'MU) - r(-~·"lHc,.e» = '11f,iUIHtleel.
k:. =1

3. Het transformeren volgens de methode van Abel
van de onder 1a. of 1b. bepaalde waarden om
de onder 2. bepaalde as.

Deze delen zouden afgerond kunnen worden door het schrij
ven van een plotprogramma, dat de intensiteitsverdeling
L(~, welke ontstaat na het uitvoeren van 1a. of 1b., 2

en 3, laat tekenen als functie van de straal r op het ge
wenste formaat papier.
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10. Conclusies en Aanbevelineen.

1! •. Het meten van de intensi tel t van ul trageluid met behulp
van diffractie van licht is zeer weI mogelijk.Het grate
voordeel van deze methode is dat de te meten grootheden
v~n de geluidsbundel niet verstoord worden door meetson
des of iets van dien aard. Door de aanname dat het
kristal rotatiesymmetrisch straalt is er een geluids
intensiteit L(~ te bepalen. Zen voorwaarde is dus dat
de metingen plaatsvinden aan geluidsbundels van ronde
kristallen en dat deze kristallen precies in de z
richting stralen, als we de geluidsbundel in de Jt:

richting aftasten.
Daar we veronderstellen dat de geluidsgolf, waaraan we
meten, vlak is, moeten de metingen plaatsvinden in het
Fraunhofergebied van de geluidsgolf. Is de geluidsgolf
niet geheel vlak dan bepalen we niet een argument v,
maar een argument '7/', dat al tijd kleiner is dan 1/, volgens
de relatie: L

r / == .t.j~t.J). ~c (Ji t!Jj5tri)) - 01)_

"
Zie p~ragraaf 4.4.4., L is de afgelegde weg in het
ultrageluid.
De breedte van het cuvette mag de diameter van de ge
luidsbundel niet beInvloeden, daar er bij een te smal
cuvette reflecties aan de wanden gaan optreden. Er is
nog na te gaan in hoeverre het bij de metingen gebruik
te cuvette stoort door een mogelijk te geringe breedte.

2. De meetmethode heeft het nadeel dat het aftasten van de
geluidsbundel een tijdrovende zaak is, waarna de verkre
gen data nag door een computor verwerkt moeten worden,
waarna men de intensiteitverdeling in een vlak op een
afstand van het kristal kent. Om een indruk te krijgen
van hat gehele stralingsbeeld zal dan een grate hoeveel
heid tijrt nodig zijn.

3. Uit de metingen blijkt dat de stralingseigenschappen van
het kristal afhangen van de electrische impedantie-aan
passing van het kristal aan de versterker. Het is aan te
bevelen cen manier te zoeken am een juiste aanpassing te
kunnen maken. Daar geconstateerd is dat bij een juiste
aanpassing het kristal (ie eigenschap vertoont stabieler
te gaan functioneren/stralen. De metingen staan of vallen
met het goed respectievelijk slecht stabiel functioneren
van het kristal.

4. Het blijkt dat de mechanische constructie van de optische
opstelling niet stijf genoeg is. (Optische rail op stalen
U-profiel). Het verplaatsen van een apparaat veroorzaakt
een te grote buiging (verandering van lig~ing) van de
rail, zodat de daarna gedane metingen niet mosr vergelijk
baar zijn met de ervoor gedane metingen.
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5. Daar de metingen van een diffractiepatroon een tijd
rovende bezigheid zijn, kan het voordelig zijn de
metingen te automatiseren:
Via een centrale (digitale) stuureenheid zou te be
dienen zijn: Lit. [21].

a. sen transport-mechanisme, dat de ~positie van
het kristal bepaalt.

b. een transport mechanisme, dat de positie van
het scherm, waarin de spleet is aangebracht,
regelt.

c. een analoog-digitaal omzetter, die een ponser
het te meten signaal in de juiste code aanbiedt.
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11. Appendix I.

is:dan

We g~an uit van de inte~raalvergelijking:
~ .

0/If.;e)· Ie ( t -oK) . 01Ie = J(6j

waarin t ;> CJ en 1(0) = <J
Daar het linkerIid een convolutie-inte~raalvoorstelt,
vinden we via de Laplace transformatie Lit. [20J.

n 10J . "<t-f.) = G (p).

Hieruit is via crlp;dej(;e)Wvinden, mits 6~)·{I4p))-'bestaat.

Stel nu Hpj =;0' (}(pJ·Ltl') , waarin Lfp) = (,P' )('11'))-1
~

Dan is /X) = -:;- j JIlt). h ."tP-t) ·c/t.

'vJ e k i e zen nu : ,4 f oK) """,l' ~ 0<-
0(,-1

dan is: Ktp) _ T'fI-o<.)· jO
dus is: !. (,P) = l2~o(

r(l-o<.)
/>JO ~ «+ '. = -I • ( ) .h'1- 0{-r /~) = ~ ft, .~ n:.. '" • v-

rto<) • r{ I-oc) I

Ui t he t bovens taande voIgt, dat: f. 4; d(/{l = 9 to
,/ &_£)0/0.. C7 .;eo

omgezet kan worden in: /;e) ;:. rz--~(Jz(X)i !rt~1), ot. c/'C

th. ..
Indienf/I)=.It~:.;;6i.. cI)(dan is, als we sk~n dat~c:.ura..

Q .116- t.I.} ==-./ ~+<l:/. otu...
Na transformatie ontstaat: : -u~~w,,""

At.'''"" &1.) = n-~ .un/fl.' ~.L......J#/t-4/ _ ·of/t-a.)ZJ - cia .-.et - t-)) Ci(
o

is:

Substitutie:

dan

Na overeang op de

/.,e/ -
oorspronkelijke variabelen vinden we:

.Ie

~ -t:~ f Tl. . o<.)....2L..-j ,J( 'C) . 4'S -z;-
~ct. (tK-Z:-)-&<:

Daaruit is af t~ leiden dat de transformatie VAn:
/9te) :: ./!:fiieJ.(t-zrot.·d rle .b

het resttltaat "oplevert: -/(.e/ = n-'.;:-c;..mo(.) .Lf 'lIt) ·cltf ,. 4IJt f.¥- t)!-to( .
.tX.

Mit s voldaan is aan de voorwaarden: 0 -< c <- h J j'fb) =~6) := o.
en: 0 -<'0«7.

'vi e bf"schouwen nu dE'; in tegrFtalvergel i jking:
9(/Ptf) .:. jJ¥1IV 4, . pt,;e

c/ ~), (~.)I) -;4/)0<
'.': C :::3 tell e n n u. : .~Je)::: y

/./~) ~

/11,) ::: f
AN =), ('f")
~ (-/Ie)

I

3 l "C") - J ~(V . 0/5
- (f - r)oJ...

Z'""
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Hieruit voIgt dat:

Door de variabelen onder: Substitutie:weer in de gevonden
integraal te brengen ontstaat: J!,~ /r;e) .=: ~ -/.~ (rz. 0<.) . if &.q~)oyf>o 0 ffz' oL

dee --x '(flirt,; - ~~) -
/('.-j /'"

Stel nu./t~) = r l mf.t 0<''' <Rodan 'linden we dat
fit to) = J ./'~ 0 ( ~L r l )-'/t 'cL~

na trans:t6rmatie· het result~atyeeft:,eo
4'f1t!-) := - n...~ oz.·}{) 0 f'i... .} q'n·.t r ~r

,I" ko qrl_~1.) ~
ae. """.

""'0
:3tel nu dat: h;r.,J ==1rlotx dus

"
dan volgt hierui t dat: Hz)

Maar dat wil zegGen dat: :lUi ==

We heboen in paragraaf 7.?-. de uitdrukking:
/ R..

~ (.i!o) - if. J Lr;,"'UrJ dr
r;, (r - £.:-7 Pt.

Dus volgensbovenstaande bereteni~ voIgt hieruit dat:
..,-U( r;.) ::: - (It 1l-rl

. J 0 -n/C)e) .dx. -
/' (.~1._ r.,2.l?t.

de", . 0 I
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.l..1...:.. Lijst van gebruikte apparatuur.

1. BriJge oscillator

2. Oscilloscoop

3. Electronic Counter

4. A.C. Buisvoltmeter

5. Vermo~ensversterker

+ aanpassingstrafo's

6. Kristallen.

7. D.C. Buisvoltmeter

8. Voedingen

9. D.C. Versterker

General Radio Cooperation.
Type: 130-A.

Tektronix.
Type: 516.

Hewlett Packard.
Type: 5245 M.

Philips.
Type: 6012 G.l'1.

Geheniau (Stage-opdracht)
augustus 1973.

Philips.
Type: 2440 P.11.

Delta Electronic.
Type: D030-1.

eigenbouw.

1nv. Spleetopstelling eigenbouw.

11. Laser + voeding Spectra Physics.
Type: 120 Stabilite + 256.

12. Strn.alverbredingsoptiek

13. Lens: f = 600 mm, ¢ 100 mm.

14. Transportregeling x richting.

15. Transportregeling z richting.

16. Spiegel ¢ 50 mm.

17. Houders voor optische rail.

Spindler & Hoyer.
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