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SAMENVATTING 

Ten behoeve van ver-infrarood reflectiemetingen aan diverse 
halfgeleidermaterialen, is een opstelling gebouwd met een 
Fourier spectrometer, werkend in het spectrale gebied van 
0 < cr < 500 cm- 1. Tevens zijn voor de verwerking van de meet
gegevens op de minicomputer van de vakgroep Vaste Stof programma•s 
geschreven. 
Het principe van de Fourier spectrometer met een Michelson inter
ferometer wordt behandeld, waarna o.a. aandacht wordt geschonken 
aan: 
- fasemodulatie als detectiemethode 
- het optreden van "ghostlines•• als gevolg van onvolkomenheden 

van de apparatuur 
- de constructie van een lichtconus 
- het maken van ver-infraroodfilters 
- ijking van de golflengte schaal 
- het verrichten van ijkreflectie metingen. 
Vele onderdelen zijn getest. Door het defect raken van een onderdeel 
in de opstelling, was het alleen maar mogelijk de golflengte schaal 
van het apparaat goed te ijken. Wat betreft ijkreflectie metingen 
moesten we tot nu toe genoegen nemen met enkele voorlopige metingen. 
Na herstel van bovengenoemd onderdeel is het apparaat echter gereed 
voor het doen van reflectiemetingen. 
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1. INLEIDING 

In de groep Halfgeleiderfysica van de vakgroep Vaste Stof van de 
Technische Hogeschool te Eindhoven wordt onderzoek verricht aan 
diverse halfgeleidermaterialen.In dit kader heeft L.Bosch infra
rood reflectiemetingen verricht met behulp van een Fourier spec
trometer aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 7 .0p grond 
van zijn resultaten was het van belang om in de werkeenheid Kleine 
Bandafstanden zelf zo'n apparaat ter beschikking te hebben. 
Daartoe werd een verouderde Fourier spectrometer van de Technische 
Hogeschool te Delft overgenomen met het doel deze apparatuur om 
te bouwen tot een goed werkende opstelling voor het doen van 
reflectiemetingen in het golflengtegebied van 50-500 cm-1. 

De opdracht bij het begin van dit afstudeerwerk bestond uit het 
bouwen,uitbreiden,testen en vervolmaken van een ver-infrarood 
Fourier spectrometer voor het doen van reflectiemetingen,uitgaande 
van het apparaat uit Delft en de Nova 2/10 minicomputer,die in de 
vakgroep aanwezig is. 
In dit verslag zullen behandeld worden: 
- de theoretische achtergronden van de Fourier spectroscopie en 

de gevolgen van de discrete Fouriertransformatie. 
- de Fourier spectrometer,zoals deze in de praktijk werkt,waarbij 

aandacht wordt geschonken aan tekortkomingen en uitbreiding van 
de apparatuur.Ook de wijze waarop de apparatuur werd getest is 
beschreven. 
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2. DE FOURIER SPECTROMETER IN THEORIE 

2.1 De Michelsen interferometer 

Het hart van de Fourier spectrometer is een Michelsen interfero
meter.De werking van deze interferometer is gecompliceerd,maar 
met een aantal vereenvoudigende aannamen kunnen we tot een voor 
de praktijk goede beschrijving komen.In figuur 2.1 is het principe 
van de Michelson interferometer schematisch weergegeven. 

B 

x +x/2 
0 I 

D - - - -- - - - - ------ -~---

E S 

S' 

figuur 2.1 
Schematische voorstelling van de Michelsen interferometer. 

De straling,afkomstig van een lichtbron L,wordt door een collima
tor tot een evenwijdige bundel gevormd.Deze bundel wordt door een 
beamsplitter B in twee deelbundels gesplitst.De ene deelbundel 
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valt loodrecht in op een beweegbare spiegel S,de andere valt lood

recht in op een vaste spiegel S'.De beweegbare spiegel kan worden 
verplaatst door een micrometerschroef,aangedreven door een stappen
motor met vaste stapgrootte.De spiegels en de beamsplitter zijn 
zodanig ingesteld dat beide deelbundels een resulterende bundel 
vormen die op een detector D wordt afgebeeld.In de evenwichts
stand E zijn de afstanden van de beamsplitter tot de beide spiegels 
aan elkaar gelijk.Bij een verplaatsing x/2 van de beweegbare 
spiegel ten opzichte van de evenwichtsstand wordt er een fasever
schil gecreëerd tussen beide deelbundels.Bij samenvoeging van 
beide bundels na de beamsplitter vindt interferentie plaats in de 
resulterende bundel. 

We nemen in eerste benadering een monochromatische bron met fre
quentie w

0
=2Tico

0 
en amplitude E

0
.Verder gebruiken we voor de 

beamsplitter de totale amplitude-reflectiecoëfficiënt R=jR!exp(i~) 
en de totale amplitude-transmissiecoëfficiënt T=jTjexp(i~). 
Bij volledige reflectie tegen de spiegels S en s• geldt dan voor 
de amplitude van het electrische veld van deze uittredende bundel: 

x is hierbij het optisch weglengteverschil,veroorzaakt door de 
verplaatsing x/2 van de beweegbare spiegel. 

Gaan we nu over op intensiteiten,dan krijgen we 

met B(o)=2IRI 2!TI 2,de beamsplitteropbrengst,en I 0 =~E0c!E0 j 2 • 

(2.1) 

(2.2) 

I(x) is de intensiteit van de lichtbundel,die uit de interferometer 
komt en op de detector valt en wordt de interferentiefunctie 
genoemd. 

Gaan we vervolgens over naar het breedbandspectrum S(o) van de lamp, 
dan vinden we voor de intensiteit,die uit de interferometer komt,in 
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het interval van a tot o+do: 

di (x)=B(cr )S(cr) ( l+cos(2rro x) )do 

De totale intensiteit vinden we door integratie: 

Voor x=O geldt: 

I {x) = 
0 

Joo B (a ) S (a ) ( 1 +cos ( 2rr a x) ) do 

I(O)= 2 jooB(o)S(o)do 
0 

Invullen in formule (2.4) geeft: 

I(x)= ~I(O)+ jooB(o)S(o)cos(2rrox)do 
0 

= ~I(O) + F(x) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2. 7) 

Hierbij is I(x) weer de interferentiefunctie en het variabele 
gedeelte van het rechterlid,F(x),wordt het interferogram genoemd. 
Als we B(o)S(o) als een even functie voortzetten voor o<O,dan 
mogen we schrijven: 

F(x)= ~ fooB(o)S(o)cos(2rrox)do (2.8) 

Formule(2.8) laat zien dat het interferogram bepaald wordt door 
het spectrum middels een cosinus Fourier integraal.Inverse Fourier
transformatie levert het spectrum P(o)=B(o)S(o) op,vandaar de 
naam Fourier spectrometer.We krijgen dus: 

(2.9) 

Als we dus het interferogram verkrijgen en de Fouriertransformatie 
uitvoeren kunnen we het spectrum bepalen. 

De toepassing van bovengenoemde Fourier spectrometer biedt een 
aantal voordelen ten opzichte van de conventionele dispersieve 
technieken6•l.Deze voordelen zijn: 
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1. Het multiplex-voordeel: elk spectraal element wordt gedurende 
de gehele duur van het experiment waargenomen~hetgeen ten goede 
komt aan de signaal-ruis verhoudingl'4. 

2. Het zogenaamde throughput-voordeel: Jacquinotl'2' 4 toonde aan 
dat de energiethroughput van systemen zoals de Fourier spectro
meter veel groter kan zijn dan bij systemen waarbij een in- en 

uittreespleet wordt gebruikt. 
3. Het systeem is mechanisch eenvoudig in vergelijking met een 

dispersieve spectrometer. 
Een nadeel van de Fourier spectroscopie kan zijn dat men een 
computer ter beschikking moet hebben om de interferogrammen in spectra 
te transformeren. 
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2.2 De beamsplitter 

Voor beamsplitters worden tegenwoordig meestal niet absorberende 
transparante diälectrische materialen gebruikt.In ons geval 
mylar-folies van diverse dikten. 
In het ideale geval wordt 50% van de straling doorgelaten en 50% 
gereflecteerd,maar in werkelijkheid bestaan zulke beamsplitters 
niet.Onder aanname dat het mylar-folie niet absorbeert,hoeven we 
voor een nader onderzoek van de beamsplitter alleen de reflectie-, 
de transmissie-coäfficiänt en de fase van de straling te beschou
wen.Reflectie in vacuüm aan het mylar-folie geeft een faseveran
dering van rr en reflectie in het mylar-folie aan het vacuüm geeft 
geen faseverandering2. 
In figuur 2.2 is een beamsplitter weergegeven met een invallende 
bundel en de stralengang als gevolg van multipele reflectie. 
We maken daarbij gebruik van de amplitude-reflectiecoäfficiënt r 
en de amplitude-transmissiecoäfficiänt t van het voorvlak.Orndat we er van 

uitgaan dat er geen absorptie optreedt,geldt dat itl 2 + lri 2 = 1. 
Wat dit voor de intensiteit van de diverse deelbundels betekent 
is in figuur 2.2 tussen haakjes weergegeven4 ,waarbij gebruik is ge~ 
maakt van de Fresnelrelatie: 

n-1 
r = n+l 

met n als brekingsindex van het folie(n =1,85). 
Het faseverschil tussen B en B' wordt gegeven door 

o= 4rrcrndcose' 

(2.10) 

(2.11) 

Chantry2 en v.d.WerfS hebben bovenstaande situatie uitvoerig 
doorgerekend waarbij ze als opbrengst van de beamsplitter vinden 

2 2 2 
B{cr)= 2IRI2ITI2= 4r (1-r ~ (1-cosa) 

(1+r4-2r coso) 2 (2.12) 

Deze opbrengst wordt ook wel de beamsplitter efficiency genoemd. 
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(I ) 
0 

I i(wt+n) I iwt 
~---.---+r I e =-r I e 
"" 0 0 B' 

(0,09I ) 
0 

(0,074I ) 
0 

~~-----+ r3 (1-r2) Ir 8 i (wt+2o) 

2 I iwt ( 1-r ) I e 
0 

(0,83I ) 
0 

2(
1 

2, 1I i(wt+ol r -r ! e 
0 

(0,006I ) 
0 

figuur 2. 2 .. 

0 

(0,0006I ) 
0 

Stralengang bij beamsplitter als gevolg van multipele reflectie. 

Uit de vergelijkingen (2.11) en (2.12) volgt dat de opbrengst van 
de beamsplitter afhangt van de frequentie.Verder volgt eruit dat 
B{cr) naar nul gaat als coso naar één nadert en dat B{cr) een perio
dieke functie van o is.Minimale opbrengst vindt plaats bij golf
getaF: 

-t ( = _.;;;..._ __ = --~-
cr 0 2ndcose • 2d/ ( n 2 -~) 

(2.13) 

met~= 0,1,2,--- • 
De dikte van de beamsplitter heeft dus invloed op het frequentie
gebied van de Fourier spectrometer. 
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25um 6,25um 12,5um 

figuur 2.3 
Schematische opbrengst van een mylar beamsplitter bij ver
schillende diktes. 

De curven in figuur 2.3 zijn wat geïdealiseerd,omdat het werke
lijke materiaal niet 100% transparant is en in feite een absorp
tiecoëfficiënt heeft die toeneemt met het golfgetal 2 • 

--1 
a (cm ) 

De dikte van de beamsplitter wordt meestal dusdanig gekozen dat het 
eerste maximum samenvalt met het golfgetal midden in het spec
trale gebied dat van belang is.In ons specifieke geval hebben we 
gebruik gemaakt van mylar met een dikte van 6,25 um.We moeten 
dan nog wel alle maxima van hogere orde wegfilteren. 
Er zijn twee mogelijkheden om het signaal van de detector te 
detecteren,namelijk met behulp van: 

1. amplitudemodulatie,zie paragraaf 2.3. 
2. fasemodulatie,zie paragraaf 2.4. 
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2.3 Amplitudemodulatie 

Bij amplitudemodulatie wordt gebruik gemaakt van een mechanische 
chopper met frequentie w1 ,die de straling periodiek onderbreekt. 
S(cr) in vergelijking 2.4 zal dan een periodieke functie van de 
tijd worden,die in zijn Fourier componenten kan worden ontbonden 
volgens 

zodat 

= S(cr) E i cos (mw 1 t) 
m=O m 

I(x,t) = I(x) E imcos(mw•t) 
m=O 

De lineaire detector met spectrale respons Q(cr) geeft dan een 
uitgangsspanning af die gelijk is aan: 

Va(x,t) = Q(cr)I(x,t) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

De index a slaat hier op amplitudemodulatie.Deze spanning wordt nu 
fasegevoelig gedetecteerd met behulp van een lock-in versterker. 
Gaan we uit van een ideale lock-in versterker,dan meet deze alleen 
de component met de grondfrequentie w1 en we krijgen als uitgangs
spanning van de lock-in bij een breedbandspectrum: 

met 

V (x) a = i 1 {~Ia(O) + f Q(cr)B(cr)S(cr)cos(2ncrx)dcr} (2.17) 
0 

= J Q{cr)B{cr)S{cr)dcr 
0 

(2.18) 

Voer in het spectrum Pa(cr) = Q(cr)B(cr)S(cr) en zet Pa(cr) even voort 
voor cr<O.Dan zien we dat geldt: 

Va(x) = Va(O) + ~i 1 JooPa(cr)cos(2ncrx)dcr (2.19) 
-oo 

Na fouriertransformatie krijgen we 

~i 1 Pa(cr) = j{Va(x)-Va(O)}cos(2ncrx)dx (2.20) 
-oo 
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In de praktijk meten we spanningen in plaats van intensiteiten.We 

kunnen daarom beter Fa(x) = Va(x)-Va(O) het interferogram noemen. 
Fa(x) is dus het interferogram bij amplitudemodulatie en is 
symmetrisch ten opzichte van x = 0 (figuur 2.4) 

V (0) 

figuur 2.4 
De uitgangsspanning van de lock-in bij amplitudemodulatie. 

In het ideale geval,als I(x,t) in vergelijking (2.15) een cosinus
vorm heeft,is ; 1 = ~.In alle andere gevallen is i 1 <~. 

a 

x 

, 
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2.4 Fasemodulatie 

Hierbij wordt geen chopper gebruikt,maar laten we de 11 Vaste 11 

spiegel van de interferometer vibreren met een kleine amplitude 
a/2 (optische weglengteverschil a) en frequentie w•.Het totale 
optische weglengteverschil wordt dan gegeven door x+ acos(w 1 t). 
We gaan vervolgens op analoge wijze als in de vorige paragraaf 
te werk.Het signaal dat door de detector bij fasemodulatie wordt 
afgegeven is 

00 

Vf(x,t) = J Q(cr)B(cr)S(cr){1+cos{2ncr(x+acosw 1 t)}}dcr 
0 

De cosinus-term kunnen we als volgt ontwikkelen1'1! 

cos(2ncr(x+acosw 1 t)) = J
0

(2ncra)cos{2ncrx) + 

00 

(2.21) 

2cos{2rrcrx)E{(-l)mJ2 {2ncra)cos(2mw•t)}-
m=l m 

00 

2sin(2rrcrx)E{(-l)mJ2m+1(2ncra)cos((2m+l)w 1 t) 
m=o 

Bij detectie met een ideale lock-in versterker,afgesteld op w•, 
wordt alleen de component met de grondfrequentie gemeten en we 
krijgen als uitgangsspanning van de loek-in: 

00 

Vf(x) = -2 J Q(cr)B(cr)S(cr)J1(2ncra)sin(2ncrx)dcr 
0 

Voer in het spectrum Pf{cr) = Q(cr)B(cr)S{cr)J1{2ncra) en zet Pf{cr) 
oneven voort voor cr<O.We zien dan dat geldt: 

co 

Vf(x) =- J Pf(cr)sin(2rrcrx)dcr = Ff(x) 
-co 

Na sinus-fouriertransformatie krijgen we 

co 

Pf(cr) = -JVf(x)sin{2rrcrx)dx 
-co 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 
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Uit (2.23) volgt dat het interferogram bij fasemodulatie Ff(x) 
antisymmetrisch is ten opzichte x = 0 (figuur 2.5). 

figuur 2.5 
De uitgangsspanning van de lock-in bij fasemodulatie. 

Vergelijking van fasemodulatie met amplitudemodulatie levert een 
tweetal voordelen op voor eerstgenoemde methode: 
1. Fluctuaties in de intensiteit van de bron en in de gevoelig-
heid van de detector beïnvloeden de constante term bij amplitude
modulatie.Daar hebben we bij fasemodulatie geen last van. 
2.Uit de vergelijkingen (2.25) en (2.20) zien we dat we uit de 
fouriertransformatie van de interferogrammen bij amplitude
modulatie ~i 1 Pa(cr) krijgen en bij fasemodulatie Pf(cr)=J 1 (2~cra)Pa(cr). 
Omdat i 1 ~ ! krijgen we bij fasemodulatie een spectrum dat minstens 
een factor 4IJ 1 (2~cra) !verschilt met amplitudemodulatie.Deze factor 
is bij een geschikte keuze van a over een groot frequentiegebied 
groter dan één. 

x 
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2.5 De Fourier transformatie 

Tot nu toe hebben we veel aandacht geschonken aan het interferogram, 
doch om een spectrum te krijgen moeten we het interferograrn een 
fouriertransformatie laten ondergaan zoals vermeld in paragraaf2.1. 
We zullen in de verdere behandeling het tweezijdig interferogram 
bespreken,zowel bij fasemodulatie als bij amplitudemodulatie.We 
gaan daarbij uit van de volgende vergelijkingen: 

"" 
Fa(x) = i 1 J Pa(a)cos(2Tiax)da 

0 
"" 

(2.26) 

(2.27) 

Het fysische spectrum P(a) bestaat alleen voor positieve golf
getallen,maar het is gemakkelijk om een mathematisch spectrum te 
creëren,dat verdeeld kan worden in even en oneven componenten, 
gedefinieerd voor alle waarden van a (zie figuur 2.6).Voor zowel 

Pa(a) als Pf(a) geldt dan 

met Pe(a} = P
0

(a) = ~P(a) voor a>O 

en P(a) =o voor a<O dus Pe(a) = -P0(a) voor a<O. 

P (a) 

1 

-a 

P (a) 
e 

f 

figuur 2.6 

+ 

P ( cr) 
0 

f 

Verdeling van het fysische spectrum P(a) in even en oneven 
componenten. 

(2.28) 
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We krijgen dus bij fasemodulatie 

00 

Ff(x) = -2
0
f { Pf,e(a) + Pf, 0 (a)}sin(2Tiax)da = {2.29) 

00 

= - f Pf 
0

(a)sin(2Tiax)da 
-oo ' 

(2.30) 

Inverse fouriertransformatie geeft 

00 00 

(2.31) 

en voor a >0: 

00 

= -2 f Ff(x)sin(2Tiax)dx (2.32) 
-oo 

Op analoge wijze vinden we bij amplitudemodulatie voor a >0: 

00 

P (a) = 2P (a) = i 1 J Fa(x)cos(2TiaX)dx a a,e -oo · 
(2.33) 

We krijgen nu wel met een probleem te maken,omdat we de spiegel 
slechts over een eindige afstand verplaatsen en wel van x = -D 
naar x = +D zodat we slechts kunnen berekenen: 

+D 
Pf(a) = -2 f Ff(x)sin(2TiaX)dx 

-D 

Dit berekende spectrum Pf(a) verschilt van het ware spectrum. 
De aard van dit verschil wordt het best aangetoond door een 
monochromatische bron te nemen; dus S(a) = o(a-a

0
). 

(2.34) 

Het spectrum is dan Pf(a) = Ko{a-a
0

) met K = J1(2Tia
0
a)Q(a

0
)B(a

0
) 

zodat Pf,
0
(a) = -~Ko(a+a0 ) + ~Ko(a-a0 ). 

Het corresponderende interferogram volgt dan uit (2.30) 

(2.35) 

Het exacte oneven spectrum vinden we met inverse fouriertransfor
matie terug uit ( 2.31) als S

0
(a) = -~o{a+a0 ) + ~o(a-a0 ). 



- 18 -

De fouriertransformatie van het interferogram uit (2.35) over 
het beschouwde interval(-D,+D),wordt gegeven volgens (2.34): 

met 

+D 
K f sin(2no

0
x)sin(2nox)dx = 

-D 

DK{sinc(2(o-o
0

)D)-sinc(2(o+o
0

)0)} 

sinc(z) = sin(nz) 
TIZ 

(2.36) 

(2.37) 

( 2. 38) 

We zien in figuur 2.7,waar Pf,
0
(o) is weergegeven,dat het spectrum 

oneven is en bestaat uit twee sinc-functies,één gecentreerd rond 
o = -o

0 
en de andere rond o = o

0 
en beide gespiegeld ten opzichte 

van de oorsprong (o = O).Vergelijking met S
0

(o) maakt duidelijk 
dat de spectraallijn is verbreed en zijlobben heeft gekregen. 

0 

figuur 2.7 
Het berekende spectrum Pf,

0
(o) van een monochromatische bron 

bij fasemodulatie en het exacte oneven spectrum S
0
(o). 
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Bij amplitudemodulatie krijgen we op analoge wijze 

welke in figuur 2.8 is weergegeven. 

I 

a,e P (c) l 

figuur 2.8 
Het berekende spectrum P~(o) van een monochromatische bron 
bij amplitudemodulatie en het exacte even spectrum Se{o). 

In beide gevallen wordt het berekende spectrum 

P'(o) = 2DKsinc(2(o-o
0

)D) = A(t;,D) 

met t; = o-o en waarbij Jl(t;,D) het apparaatprofiel of "spectral 
0 

window" wordtgenoemdl. Jl(~,D) is de Fourier getransformeerde van 
de blokfunctie rr{x/20) met 

rr(x/20) = { 
0 ' I x! >D 

1 ' -D<x<D 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

Deze blokfunctie kan gezien worden als een "windowfunctie" waarmee 
het interferogram,met x lopende van -oo naar +oo ,wordt vermenigvu1-
digd8.Het berekende spectrum volgens vergelijking (2.39) of (2.37) 
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is dan de convolutie van het ware spectrum met het apparaat
profie11: 

(2.42) 

De eerder genoemde zijlobben kunnen in spectra gemakkelijk tot 
verwarring leiden.Zij kunnen echter worden onderdrukt door het 
interferogram te vermenigvuldigen met een zogenaamde apodisatie
functie.Deze functie zorgt er voor dat het interferogram niet zo 
plotseling wordt afgekapt door de blokvormige windowfunctie.In 
ons specifieke geval is gekozen voor de functie cos 2 (~x/2D).Deze 
is 1 voor x = 0 en 0 voor x = ±0. 
We moeten er hier wel bij bedenken dat deze procedure de cetrale 
lijn nog extra verbreedt en het scheidend vermogen met een factor 
1,5 slechter maakt1' 4 '5,(zie paragraaf 2.7) 
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2.6 De discrete Fouriertransformatie 

Het interferogram Fa(x) of Ff(x) wordt in werkelijkheid verkregen 
door dit op discrete intervallen te bemonsteren(sampling).Dit is nood
zakelijk om de fouriertransformatie met een computer uit te voeren 
(discrete Fouriertransformatie).We zullen de consequenties van deze 
discretisatie nader bekijken.We nemen daarbij aan dat het oneven 
interferogram Ff(x) bij fasemodulatie op discrete intervallen met 
optische weglengte ~x wordt bemonsterd met een maximaal aantal 
samples van 2N+l zodat geldt: 

x = nöx (2.43) 
en 

D = Nöx (2.44) 

waarbij n een geheel getal is met waarden -N<n~N. 

De sampling kan worden voorgesteld door een eindig aantal equi
distante Dirac-deltafuncties,gekozen uit de oneindige rij,aange
geven door het Shah-symboo1 1 : 

lll(x/öx) = öX E o(x-nöx) (2.45) 
n=-oo 

In feite wordt het interferogram vermenigvuldigd met zowel de 
Shah-functie als de windowfunctie.De uitdrukking voor het berekende 
spectrum uitgaande van de vergelijking (2.31) wordt: 

Pf, 0 (cr) = -J Ff(x)lll(x/öx)n(x/2D)sin{2~crx)dx (2.46) 
-oo 

De fourier getransformeerde van lll{x/öx) is weer een Shah-functie 
en wel öXIII(cröx)l'9 zodat met vergelijking (2.45) geldt: 

öXLll(cröX) = E o(cr-n/öX) (2.47) 
n=-oo 

Toepassing van het convolutie theorema9'B' 1 geeft dan: 
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(2.48) 

(2.49) 

He zien dat Pf' {cr) bestaat uit een serie identieke spectra P (cr), ,o 0 
herhaald op de intervallen 1/~x in het golfgetaldomein.Dit wordt 
duidelijk door uitwerking van A(~,N,~x) 1 : 

00 

A(~,N,~x) = A(~,D) ~ lll(cr,~x) = E A(crm,N,~x) 
m=-oo 

(2.50) 

met crm = cr + m/~x • 
We kunnen A(~,N,~x) beschouwen als een nieuw apparaatprofiel,het 
wordt wel het "gevouwen apparaatprofiel" genoemdl, 
In figuur 2.9 is het voorgaande in beeld gebracht.Elke spectraallijn 
met a = cr

0 
wordt eindeloos periodiek herhaald(getrokken pijlen) 

op golfgetallen a= cr
0 

± m/~x.De oneven(mathematische) spectraallijn 
bij fasemodulatie en de even spectraallijn bij amplitudemodulatie,beide 
op a = -cr

0 
worden herhaald op golfgetallen a = -cr

0 
± m/~x 

(onderbroken pijlen). 
Het spectrale gebied heeft spiegelsymmetrie om a = ±m/~x en wordt 
verdeeld in twee deelgebieden,die bij fasemodulatie antisymmetrisch 
ten opzichte van elkaar zijn en bij amplitudemodulatie symmetrisch. 
Dit laatste is in figuur 2.9c weergegeven.Voor een uitgebreide 
beschrijving van het bovenstaande verwijs ik naar de literatuur8'9'l'll, 
Het is van essentieel belang dat er geen overlap plaats vindt bij 
het periodiek voortzetten van het spectrum.Dit overlappen wordt 
aliasing genoemd8'9.Het spectrum moet daarom band begrensd zijn 
en wel zodanig dat cr< l/2~x 1 's.oit kunnen we bewerkstelligen door 
met filters te voorkomen dat straling met cr>l/2~x op de detector 
valt.Op deze filters komen we later nog terug. 
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Het verschijnsel van de periodieke voortzetting van het spectrum 
als gevolg van discretisatie.In bis uitgegaan van f.m. met.wil
lekeurige spectrum,in c is uitgegaan van a.m. met willekeurig 
spectrum.In d wordt het verschijnsel aliasing getoond. 

(J 

0 
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2.7 Het scheidend vermogen 

De hoeveelheid details zichtbaar in een experimenteel spectrum is 
beperkt en kan beschreven worden met het begrip scheidend vermogen. 
Het scheidend vermogen van een spectrum,verkregen uit de transfor
matie van een interferogram kan gemakkelijk worden afgeleid,als we 
van het voorgaande gebruik maken. 
We gaan er van uit dat het interferogram is opgebouwd uit (2N+1) 
samples.De spiegel is hierbij over een afstand 2N.~x/2 verplaatst 
en het totale optische weglengteverschil is 

L = 2N~x = 2D (2.51) 

Met dit interferogram wordt een mathematisch spectrum verkregen dat 

loopt van -crmax tot crmax met crmax = 1/2~x.Het spectrum is eveneens 
opgebouwd uit (2N+1) samples met 11 0nderlinge afstand 11

: 

20max 
~cr = -- = ---0 

2 
= 1/L = 1/2D (2.52) 

2N 2N.2~x 

Deze ~cr0 wordt in de Fourier spectroscopie de theoretische resolutie 
(scheidend vermogen) genoemd.De werkelijke resolutie Acr van een 
Fourier spectrometer wordt ook nog bepaald door de apodisatiefunctie 
en de windowfunctie. 
Chamberlain1 heeft voor de bepaling van het scheidend vermogen een, 
mathematisch gezien,nette methode gebruikt,waarbij hij uitging van 
twee naast elkaar liggende monochromatische spectraallijnen.Na 
transformatie van het interferogram zonder apodiseren krijgt men 
twee naast elkaar liggende sinc-functies.Het scheidend vermogen 
werd door hem gedefiniëerd als de minimale afstand tussen beide 
sinc-functies,waarbij bij superpositie van beide functies een 
lokaal minimum optreedt tussen beide toppen(zie figuur 2.10). 
Chamberlain komt dan uit op een scheidend vermogen: 

~cr = 1,2/L (2.53) 
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figuur 2.10 
Twee naast elkaar liggende sinc-functies en de superpositie 
van beide,die een lokaal minimum geeft tussen beide toppen. 

Bij toepassing van apodisatie wordt het apparaatprofiel breder 
en dus ~cr groter.Het blijkt1 '6 dat bij apodisatie met een cos2-
functie het scheidend vermogen met een factor 1,5 slechter wordt, 
zodat in ons geval geldt: 

~cr = 1,8/L ~ 1/D (2.54) 

In dit verslag is voor het scheidend vermogen steeds de waarde 1/D 
genomen. 
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3 DE FOURIER SPECTROMETER IN DE PRAKTIJK 

3.1 Algemeen 

De ~ourier spectrometer bestaat uit de Michelson-interferometer, 
welke omgeven is door een aantal subsystemen.Dit geheel is weer
gegeven in onderstaande figuur. 

de 
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figuur 3.1 
Blokschema van de Fourier spectrometer. 
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De interferometer met samplekamer en de verouderde electronica is 
afkomstig van de Grubb Parsons Company.Als bron wordt gebruikt een 
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hoge druk kwiklamp HPK 125W van Philips.Het lamphuis wordt gekoeld 
met leidingwater en een ventilator.De straling van de lamp kan voor 
amplitudemodulatie worden onderbroken door een cylindrische chopper 
rond de lamp.De divergente bundel,afkomstig van de lamp,wordt door 
een collimator~bestaande uit een parabolische- en een vlakke spiegel, 
veranderd in een evenwijdige bundel,welke de interferometer binnen
treedt en vervolgens door de beamsplitter(dikte meestal 6,25 ~m) 
in twee deelbundels wordt gesplitst.Na reflectie tegen beide spiegels 
en samenvoeging na de beamsplitter treedt een evenwijdige bundel 
uit de interferometer.Deze evenwijdige bundel komt in de samplekamer 
en valt via het sample en een aantal spiegels op de infrarooddetector 
(een Golaycel met diamantvenster van de firma Unicam Ltd.).In de bun
del kunnen componenten worden opgenomen zoals sample,ijkspiegel, 
diafragma,filter,polarisator,enz •• Voor meer details zie paragraaf 3.5. 
Een scanner-control unit bestuurt de stappenmotor,type Slo-Syne SS25, 
die de micrometerschroef aandrijft,waardoor de beweegbare spiegel 
verplaatst.De stapgrootte is tot nu toe vast en bedraagt 2,5 ~m. 
We laten de stappenmotor meestal zo'n 1100 stappen maken zodat de 
totale verplaatsing van de spiegel ongeveer 2,75 mm bedraagt(zie 
paragraaf 3.3).Voor het meten van het interferogram met behulp 
van fasemodulatie is de vaste spiegel gemonteerd op een vibratie
generator,die gevoed wordt door een oscillator(fabricaat Ling 
Dynamic Systems Ltd.).We kunnen de frequentie en de amplitude van 
de trillende spiegel met de oscillator instellen.De amplitude van 
de trillende spiegel wordt gemeten met een contactloze afstands
meter van het wervelstroomprincipe (merk Kaman Ltd.).De output 
van dit apparaat wordt met een lock-in versterker gemeten en een 
digitale voltmeter geeft direct de amplitude van de trillende 
spiegel aan.(zie paragraaf 3.4) 
We krijgen uit de infrarooddetector een signaal als functie van 
het optische weglengteverschil x (de optische stapgrootte is 
twee maal zo groot als de stapgrootte van de spiegel)in de vorm van 
een spanning: 

00 

V(x) = J T(cr)Q(cr)B(cr)S(cr){1 + cos(2ncrx)}dcr 
a o 

(3.1) 

Hierbij is T(cr) de transmissiekarakteristiek van alle aanwezige 
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componenten in de samplekamer.Dit signaal wordt fasegevoelig gedetec
teerd middels een lock-in versterker en we krijgen ons interférogrëm 
op de schrijver.Het interferogram wordt tevens via een tapepuncher 
op ponsband vastgelegd,waarna het op de Nova 2/10 computer van de 
vakgroep Vaste Stof een Fouriertransformatie ondergaat.De gehele ruimte, 
waarin het optische systeem zich bevindt,kan onder vacuüm gebracht 
worden.Om tijdens het meten geen last te krijgen van waterdampabsorp
tie moet de druk minder zijn dan 10 Pa (~ 0,1 Torr). Om tijdens 
werkzaamheden in de samplekamer het interferometerdeel niet te hoeven 
beluchten,is een vacuümsluis tussen deze beide delen geconstrueerd,die 
voorzien is van een polyethyleenvenster. 
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3.2 Het uitlijnen van de interferometer 

Zoals uit de vergelijkingen (2.17) en (2.23) blijkt,moeten de 
interferogrammen bij amplitudemodulatie symmetrisch zijn ten op
zichte van de evenwichtsstand en bij fasemodulatie antisymmetrisch. 
In de praktijk blijkt het tamelijk lastig te zijn om aan het 
bovenstaande enigszins te voldoen en zullen we enige asymmetrie 
in het interferogram moeten accepteren.Een geschikte parameter 
voor het meten van deze asymmetrie is 

Zie figuur 3.2 voor de verklaring van I en ~I .. 

~(x) j 

I 

~I 

figuur 3.2 
Experimenteel waargenomen interferogram waar asymmetrie 
duidelijk zichtbaar is.De asymmetrie wordt gedefiniëerd 

als As= ~I/I. 

x 

(3.2) 
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De asymmetrie kan o.a. veroorzaakt worden door kanteling van de 
vaste spiegel.Schrëder12 heeft dit verschijnsel nader bekeken. 
In figuur 3.3 zijn resultaten voor een 15~m beamsplitter weer
gegeven. 
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f 

20 

10 

0 
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-20 

figuur 3.3 
Gemeten asymmetrie As uitgezet tegen de kantelhoek av 
om de vertikale as van de vaste spiegel met de 
kantelhoek ah om de horizontale as van de vaste spiegel 
als parameter. 

-a 
V 
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Uit de theoretische behandeling12 blijkt dat de dikte ook een 
rol speelt in de asymmetrie.Hoe dikker de beamsplitter,hoe groter 
de kantelhoeken av en ah moeten zijn om hetzelfde effect te 
krijgen.Dit betekent voor onze 6,25 ~m baarnsplitter dat nog 
kleinere kantelhoeken dan die in figuur 3.3 een zelfde asymmetrie 
geven waardoor het noodzakelijk is de interferometer goed uit 
te lijnen. 
In de praktijk kregen we de beste resultaten door de interfera
meter met een He-Ne laser uit te lijnen.De uitlijnprocedure is 
in figuur 3.4 schematisch weergegeven. 

I/ "" He-Ne laser 
lens-pinhole 
combinatie 

B 

interfera
meter 

trillende 
of vaste 
spiegel~--------------~ 

.---I --1 samplekamer 
I 

~ 
, , 1 collimator 
I I I 
I ' I 
'---"---'--Nlakke 

' ' 
spiegel 

I 

______ _.~------- Scherm 

figuur 3.4 
Schema uitlijnprocedure. 

Sl 

S2 
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We gaan bij deze uitlijnprocedure ervan uit dat de collimator 

niet is uitgericht, waardoor we 11 van achter naar vorPn 11 

te werk gaan. 
We maken eerst met behulp van een lens-pinhole combinatie 
van de laserbundel een evenwijdige bundel. Met twee 
verstelbare spiegels, Sl en S2, wordt de bundel zodanig gericht 
dat hij loodrecht op de beweegbare spiegel valt en tevens precies 
door het midden gaat van opening A van de samplekamer (zie fig. 
3.4), waar de parabolische spiegel is weggehaald. De door de 
beweegbare spiegel gereflecteerde bundel moet weer terugkomen bij 
de lens-pinholecombinatie en daar samen vallen met de uittredende 
bundel. 
We halen de vaste spiegel van de interferometer en de vlakke 
spiegel van de collimator weg. Door reflectie aan de beamsplitter 
moeten de deelbundels precies door het midden van opening B en 
opening C uittreden, dit ter controle van de stand van de beam
sp 1 itter. 
Vervolgens wordt de vaste spiegel gemonteerd bij opening B, 
waardoor de uittredende deelbundel wordt gereflecteerd. 
Deze spiegel wordt nu zodanig ingesteld dat de gereflecteerde 
deelbundel in opening C samenvalt met de deelbundel afkomstig 
van de beweegbare spiegel. 
Deze instelling geschiedt met behulp van een scherm, dat drie meter 
verwijderd is van opening C, waarop we bij goed uitrichten van de 
vaste spiegel een interferentiepatroon zien. 
Vervolgens wordt de vlakke spiegel in opening C gemonteerd en 
dusdanig ingesteld dat de bundel midden op de parabolische spiegel valt, 
waarna op zijn beurt de parabolische spiegel zodanig wordt ingesteld 
dat de dan convergente bundel door het midden van opening D gaat. 
Vervolgens is nog gekeken of de lamp zich wel in het brandpunt 
van de parabolische spiegel bevindt. Daarbij bleek dat het brandpunt 
22 mm verder lag dan de lengte-as van de kwiklamp. 
Invloed op het interferogram, zowel voor wat betreft intensiteit 
als de symmetrie, had dit niet. 
Bovenstaande uitlijnprocedure is noodzakelijk als de gehele interfera
meter ontregeld is. Is de collimator reeds goed uitgericht, dan 
is een verkorte uitlijnprocedure mogelijk, waarbij we als boven te 
werk gaan tot aan het interferentiepatroon op het scherm. 
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Tenslotte worden de resterende spiegels gemonteerd en is de 
Fourierspectrometer gereed voor gebruik. 
De vaste spiegel kan nu met behulp van het centrale maximum 
van het interferogram bij amplitudemodulatie nog wat, maar 
uiterst miniem, bijgesteld worden. Ondanks uitlijning volgens 
de hierboven beschreven methode zullen we een asymmetrie van 
2% moeten accepteren. 
Ook het vlak zijn van de beide spiegels in de interferometer 
is belangrijk. De interferometer gaf nl. interferogrammen 
met een asymmetrie van 15% bij meting met de grote sample
kamer en met een asymmetrie van 5% zonder deze samplekamer. 
Na langdurig zoeken bleek dat de beweegbare spiegel enigszins 
bol was (kromtestraal 6 m). 
Pas na vervanging van deze (bolle) spiegel door een goede vlakke 
spiegel kregen we interferogrammen met een As van minder dan 2%. 
Eerst na instelling van de vaste spiegel bij amplitudemodulatie 
mogen we overgaan op fasemodulatie, waarbij aan de instelling 
van de dan trillende spiegel niets meer veranderd mag worden. 
Eventuele maximalisering van één van de beide hoofdpieken 
in het interferogram bij fasemodulatie, blijkt in de praktijk 
de asymmetrie alleen maar te vergroten. 
De stand van de spiegels in de samplekamer heeft wel invloed 
op de intensiteit van het signaal maar niet op de asymmetrie 
van het interferogram, omdat bij juiste instelling het interfera
gram al 11 geboren 11 is voor de bundel in de samplekamer komt. 
In figuur 3.5 en 3.6 zijn een tweetal interferogrammen uit de 
praktijk weergegeven, één bij amplitudemodulatie en de andere 
bij fasemodulatie. 
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--------------·--·-----
figuur 3.5 

Interferogram bij amplitudemodulatie in de praktijk • 
. --·-·----~-~-~---~--- ..... --- ---- --···· ~- ··------------ -----·-- ·-·· - . -------~---- _____ ,_. 
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------------------------~ ..... -·--------~ 
figuur 3.6 

Interferogram uit de praktijk bij fasemodulatie,met grillig 
patroon als gevolg van waterdampabsorptie. 
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3.3 De verplaatsing van de beweegbare spiegel 

In paragraaf 2.6 hebben we gezien dat door discretisatie het 
spectrum periodiek wordt voortgezet.Daarbij is uitgegaan van 
equidistante intervallen.In de praktijk zou dit equidistant 
zijn wel eens tegen kunnen vallen,gezien het feit dat: 
- de intervallen klein zijn(verplaatsing van de spiegel is 2,5 ~m) 
- de verplaatsing geschiedt door draaiing van een micrometer-

schroef,aangedreven door een stappenmotor en beide kunnen een 
bron van afwijkingen zijn. 

Gezien de constructie moeten we rekening houden met periodieke 
afwijkingen in het weglengteverschil x bij het samplen.We zullen 
dit nader uitwerken,waarbij we deze keer uit zullen gaan van 
een monochromatische bron en amplitudemodulatie.Als interfera
gram krijgen we dan: 

F(x) = Ccos(2rro
0
x) 

Stel dat de micrometerschroef een periodieke afwijking geeft 
met periode P/2 en amplitude E/2.Het optische weglengteverschil 
bij het samplen wordt dan (vergelijk met vergelijking(2.43)): 

In figuur 3.7 is x uitgezet tegen het aantal stappen n. 

Invullen van (3.4) in (3.3) geeft na samplen 

(3.3) 

(3.4) 

+N 
Fs(x) = C E cos{2rro0 (n~x + ESin( 2rrp~x))} (3,5) 

n=-N 

waarbij Fs(x) het gesampelde interferogram is. 
Deze vergelijking kan worden herschrevenlO'll als 

N oo 

Fs(x)=C E E Jk(2rro0E)cos{2rr(o0+k/P)n~x} (3.6) 
n=-N k=-oo 

waarbij Jk(2rro
0

E) Besselfuncties zijn. 
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figuur 3.7 

zonder afwijkingen 
met periodieke 
afwijkingen 

n 

Het optische weglengteverschil x als functie van het aantal 
stappen. 

Na Fouriertransformatie van dit interferogram krijgen we een discreet 
spectrum14 • 

P(cr) = ~ ; ; Jk(2ncr E){ê(o-o -k/P-N/tJ.x)+ê{o+cr +k/P+N/tJ.x) (3.7) 
~nx N=-~k=-~ o o . o 

De term N/t:,.x geeft de periodieke voortzetting van het spectrum weer 
als gevolg van de discretisatie.We zijn echter geïnteresseerd in de 
eerste periode en alleen maar positieve o( O< cr < l/2tJ.x ). 
Voor dit gebied geldt N = 0 en we vinden uit (3.7): 

Dit is een serie lijnen voor cr = o0 + k/P met k = 0,±1,---

(3.8) 
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0 
0 

figuur 3.8 

I -
1/P 

Het spectrum met de hoofdlijn op a= cr
0 

en de ghostlines. 

De intensiteit van de "hoofdlijn" is groot, want J0(2rrcr & ) "' 1 
terwijl de intensiteit van de volgende lijnen, de zogenaamde 
"ghostlines", veel kleiner is (zie figuur 3.8). We willen 
echter wel de invloed weten van deze ghostlines op onze spectra. 
Daartoe moest de micrometerschroef gedemonteerd worden en op 
periodieke afwijkingen worden onderzocht. Aangezien het hie~ ging 
om afwijkingen te bekijken bij stappen van 2,5 ~m, moesten er hoge 
eisen gesteld worden aan de meetapparatuur. Uiteindelijk 
zijn we erin geslaagd om bij het Laboratorium voor Lengtemeting 
van de afdeling Werktuigbouwkunde de beschikking te krijgen over 
een laser-interferometer van Hewlett Packard, die onder gunstige 
omstandigheden een nauwkeurigheid kan halen van 10-8m. 
Variaties in druk, temperatuur en vochtigheidsgraad spelen bij 
deze metingen een grote rol. Het apparaat bestaat eveneens uit 
een Michelsen interferometer en het schema van de opstelling 
is weergegeven in figuur 3.9. Het principe berust op het 
Dopplereffect als gevolg van de snelheidsverandering van het 
verplaatste object. 
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figuur 3.9 
Schema meetopstelling met de laser interferometer van 
Hewl ett Packa rd. 

Uit de laser komen twee samenvallende lichtbundels met frequenties 
f1 en f 2, die beide lineair gepolariseerd zijn (loodrecht op 
elkaar). De ene bundel wordt door de beamsplitter totaal gereflecteerd 
en gaat naar de referentie-retroreflector, wordt daar gereflecteerd 
en komt terug in de interferometer. De andere bundel gaat geheel 
door de beamsplitter, komt bij de retroreflector die verbonden 
is met de micrometerschroef en komt terug in de interferometer. 
Beide bundels worden na de beamsplitter weer samengevoegd, 
passeren een lineaire polarisator, waarna interferentie plaatsvindt. 
De intensiteit van de bundel wordt vervolgens gedetecteerd. 
Beweging van de spiegel aan de micrometerspil geeft een frequentie
verschuiving ~f1 als gevolg van het Dopplereffect. 
Integratie van deze frequentieverschuiving geeft ons de door de 
spiegel afgelegde weg, die uiteindelijk op een digitale display 
zichtbaar wordt gemaakt. 
De retroreflector werd met behulp van een speciale houder recht
streeks aan de spil van de micrometerschroef bevestigd 
en de micrometerschroef werd tijdens de lengtemeting aangedreven 
door de stappenmotor, dit om de situatie van de Fourier spectrometer 
zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen. De resultaten zijn weergege
ven in figuur 3.10, waarin de afwijking van het lineaire verloop 
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De afwijking van het lineaire verloop van de micrometerver
plaatsing als functie van de micrometerverplaatsing zelf. 
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van de micrometer-verplaatsing is uitgezet tegen de micrometer
verplaatsing zelf. 
Twee dingen vallen hierbij op nl : 
1. Er is een periodieke afwijking met s/2~0,5~m en een periode P/2 

van 500 ~m, hetgeen overeenkomt met één omwenteling van de spindel 
(200 stappen van 2,5 ~m) 

2. Er is eveneens een lineaire afwijking. Deze is hoogstwaarschijn
lijk een gevolg van het opwarmen van de micrometerschroef 
door dissipatie in de stappenmotor. 

We kunnen nu bekijken wat het effect is van de ghostline bij 
onze opstelling. 
Optisch gezien is de periode van de afwijking P = 1 mm, dus 
1/P = 10 cm-1• Dit wil zeggen dat de ghostlines om de 10 cm-1 

kunnen optreden. Hoe staat het met de intensiteiten van deze 
ghostlines? 
Daartoe definiëren we Hk als de verhouding van de intensiteit van 
de k - de ghostline op cr = cr

0 
± k/P en de hoofdlijn bij cr = cr

0 
en we krijgen dan uit vergelijking (3.8) 

Jk(2ncr0s) 
Hk = (3.9) 

J
0

(2ncr
0

s) 

Nu we s weten kunnen we Hk berekenen als functie van cr
0 

hetgeen 
in figuur 3.11 is weergegeven. 

0,32 

0,16 

figuur3.11 

k=3 

500 
-1 

a ( cm ) 
0 

Hk als functie van cr
0 

voor diverse waarden van k bij eens van 1~m 
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Uit deze figuur is het duidelijk dat we inderdaad last kunnen hebben 
van ghostlines en dat spectra hierdoor beïnvloed kunnen worden,vooral 
bij grote waarden van o

0
.De vraag rijst nu wat we hieraan kunnen 

doen.Verbetering van de micrometerschroef door bijvoorbeeld olie 
13 

in plaats van vet als smeermiddel te gebruiken ,zou wat minder 
ruis in de afwijking in de afgelegde weg opleveren,maar de periodie
ke afwijking zal hiernee niet verdwijnen, 
Vervolgens is gedacht om onze interferometer zelf te gebruiken om 
de afstand te bepalen die de beweegbare spiegel werkelijk heeft 
afgelegd.Dit is mogelijk als we monochromatisch licht in de 
interferometer instralen en met een aparte detector het interfera
gram van deze straling,dat bestaat uit een cosinus-functie,detec
teren.Uit de ligging van maxima en minima in dit detectorsignaal 
zou dan in principe de verplaatsing bepaald kunnen worden.We zou
den als lichtbron één van de kwiklijnen van het lampspectrum,bij
voorbeeld de 0,5461 ~m-lijn kunnen gebruiken.Daartoe kunnen we 
tussen de beamsplitter en de samplekamer in een klein gedeelte 
van de bundel een interferentiefilter plaatsen met daarachter een 
PIN-diode als detector.Door het aantal nulpunten in dit interfera
gram te tellen,krijgen we een maat voor de door de spiegel afgelegde 
weg.Met behulp van wat aangepaste electronica is dan te regelen dat 
de spiegel op de gewenste afstand stopt voor het meten van een 
samplepunt van het eigenlijke interferogram. 
Als simpel model gaan we er vanuit dat de kwiklijn uit het lamp
spectrum een Gaussprofiel heeft,dat gegeven wordt door: 

(3.10) 

De halfwaardebreedte ~o is in dit geval 0,94/a (zie figuur 3.12) 
Het interferogram wordt9 

(3.11) 

Dit is een cosinus-functie met een Gaussprofiel als omhullende (zie 
figuur 3.12 ).De halfwaardebreedte van de omhullende is 0,94a. 
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Alleen de nulpunten van F(x) zijn dezelfde als die van de cosinus
functie,de maxima en minima niet.Bij het maken van een interfere
gram wordt de spiegel over ongeveer 2,7 mm verplaatst.Het totale 
optische weglengteverschil is dan 5,4 mm en dit moet kleiner zijn 
dan de halfwaardebreedte van F(x),dus 5,4 mm > 0,94a.Deze eis 
geeft dan ook beperkingen aan de breedte ~o van de spectraallijn 
omdat ~o= (0,94/a) <{(0,94) 2/5,4} mm- 1 ~ 2 cm-1• 

S(a) 

l 
a 

a 
0 

F(x) 

f 

a 

figuur 3.12 

b 

I 
\ I I 

~ 
0 

Het spectrum met Gaussprofiel S(o) (a) en het corresponderende 
interferogram F(x) (b) • 

Omdat ~o/o = ~À/À is de eis voor onze spectraallijn met À = 0,5461 ~m 
dan ~À < 0,6 ~. 
De kwiklijnen in het spectrum zijn veel breder en tevens bestaan er 
geen interferentiefilters die aan deze eis voldoen.We mogen hieruit 
concluderen dat de verplaatsing van de spiegel op deze wijze niet 
gemeten kan worden.Een andere mogelijkheid is om een laser te ge
bruiken in plaats van een kwiklijn uit het lampspectrum.Voor een 
willekeurige kleine He-Ne laser geldt voor de breedte van de lijn 
dat ~f ~ 17.108 Hz 13 .Door differentiatie van À= c/f krijgen we 
~À = À 2~f/c en dit levert ons ~ÀH N ~ 2,04.10-2 ~ Deze laser vol-e- e · 
doet dus ruimschoots aan de hierboven gestelde eis.We mogen hieruit 
concluderen dat we met een laser de verplaatsing van de beweegbare 
spiegel wel kunnen sturen.Technisch is dit echter moeilijker uit
voerbaar en om die reden voorlopig achterwege gelaten. 

x 
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3.4 De trillende spiegel bij fasemodulatie 

In paragraaf 2.4 is er al op gewezen dat de amplitude a/2 van de 
trillende spiegel bij fasemodulatie invloed heeft op het spectrum 
Pf(a) = J 1(2naa)Pa(a).In figuur 3.13 is J 1(z) als functie van 
z = 2naa getekend.We verwachten het beste resultaat als de top van 
de beamsplitter opbrengst (zie figuur 2.3 ) samenvalt met het 
eerste maximum van de Besselfunctie J 1(2naa).Dit gebeurt voor 
a = 1,84/(2na

0
) = 0,293/a

0 
• Bij een 6,25 ~m beamsplitter krijgen 

we dan a = 11,6 ~men bij een 12,5 ~m beamsplitter a = 23 ~m. 

Lock-in versterkers bieden vaak de mogelijkheid om op de dubbele 
frequentie 2w' te detecteren.Passen we deze techniek ook hier toe, 
dan betekent dit dat we een ander interferogram Ff( 2)(x) krijgen. 
Met behulp van de vergelijkingen (2.21) en (2.22) vinden we 

en vervolgens 

(3.13) 

Willen we nu het maximum van J2(2naa) laten samenvallen met het 
maximum van de beamsplitter efficiency dan vinden we a = 3,05/2na

0 
= 

0,485/a
0

.In figuur 3.13 is tevens J 2(z) als functie van z = 2naa 
getekend.In deze figuur is duidelijk zichtbaar dat detectie op 

.dubbele frequentie een minder geschikte methode is om het 
interferogram te bepalen. Het maximum van de Besselfunctie laten 
we bij voorkeur samenvallen met dat van de beamsplitter efficiency. 
I~ de praktijk zullen we echter met een niet ideale lock-in ver
sterker genoegen moeten nemen, die ook de componenten met de 
oneven hogere harmonischen met een factor 1/(2n+1) doorlaat. 
We krijgen dan als spectrum 
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In figuur 3.13 is het effect hiervan duidelijk zichtbaar. 
Op analoge wijze krijgen we bij detectie op 2w' : 

(3.15) 

In figuur 3.13a zijn voor beide gevallen deze Besselfuncties 
getekend als functie van cr met enkele waarden van a als parameter. 
In de praktijk zullen we de nulpunten van de Besselfunctie eerst 
controleren door spectra te bekijken die verkregen zijn bij 
metingen met diverse amplitudes van de trillende spiegel. 
In de figuren 3.15-3.17 zijn een aantal van zulke spectra 
weergegeven, waarbij de theoretische waarde van de nulpunten 
van de Besselfunctie met pijlen zijn aangegeven. Bij deze metingen 
is een lock-in gebruikt, waarbij gedetecteerd werd op w'. 

Het is duidelijk dat, hoe we de meting ook uitvoeren, we de 
amplitude van de trillende spiegel moeten kennen. 

ref. 
.-----------llH lock-in versterke 

oscillator 
voeding 

trilspiegel 

meetkop 

input 

Ka man 

figuur 3.14 

DVM 

potmeter voor 
ijking 

Schema meetmethode ter bepaling van de amplitude van de 
trillende spiegel. 
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Daartoe is achter de trillende spiegel een meetkopje van een 
contactloze afstandsmeter gemonteerd, die de statische afstand 
tussen meetkop en spiegel middels een konstante spanning weergeeft. 
De meetkop met toebehoren is afkomstig van Kaman Instruments Inc. 
We hebben hiermee de amplitude van de spiegel echter nog niet. 
Als de spiegel trilt, krijgen we een sinusvormige spanning 
gesuperponeerd op de konstante spanning. Met behulp van een 
lock-in versterker krijgen we de amplitude van de tijdafhankelijke 
component van de spanning, die een maat is voor de amplitude van 
de trillende spiegel. Deze meetmethode is schematisch weergegeven 
in figuur 3.14. Tussen de lock-in versterker en de digitale volt
meter is een potmeter als spanningsdeler geplaatst, omdat de 
lock-in versterker de effectieve waarde van de tijdafhankelijke 
component geeft, terwijl we de piek-piek waarde nodig hebben. 
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3.5 De reflectie- en transmissiemetingen 

Zoals reeds eerder vermeld zal de Fourier spectrometer hoofd
zakelijk voor reflectiemetingen worden gebruikt. 
De stralengang in de samplekamer is in figuur 3.18 weergegeven. 
De evenwijdige bundel, afkomstig van de interferometer wordt 
via een parabolische spiegel op het sample gefocusseerd. Het 
sample is in een instelbare en verplaatsbare samplehouder 
gemonteerd en de as van de lichtkegel maakt een hoek van 26 graden 
met de normaal van het sample.De tophoek van de lichtkegel is 15 graden. 
De fractie van het licht, die door het preparaat gereflecteerd 
wordt, wordt middels een parabolische en een vlakke draaibare 
spiegel, een polyethyleenlens en via eventuele filters naar de 
detector geleid. 

figuur 3.18 

PE-lens 

filters 

detector 

Stralengang in de samplekamer, zowel bij reflectiemeting 
als bij transmissiemeting. 
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Bij transmissiemetingen wordt het sample dusdanig geplaatst 
dat de as van de lichtkegel loodrecht op het sample staat. 
De parabolische spiegel bij A wordt verplaatst naar B en de 
draaibare, vlakke spiegel wordt 90 graden gedraaid. 
De fractie van het licht dat door het sample gaat volgt de 
gestippelde stralengang in figuur 3.18 en komt zo bij de detector. 

Bij reflectiemetingen worden de preparaten van het te onderzoeken 
materiaal op een polyethyleen schijfje geplakt en in de sample
houder geplaatst, die met zwart vilt is beplakt om ongewenste 
reflecties te voorkomen. Volgens L.Bosch 7 is de reflectie 
van vilt in het frequentiegebied van 50-350 cm-1 minder dan 
1,5%. We doen nu twee metingen : één meting met het te onderzoeken 
sample waarbij we het volgende spectrum krijgen : 

(3.16) 

waarbij rs(cr) de overdrachtsfunctie van sample en drager is en 
een tweede meting met een ijkspiegel op zo•n zelfde polyethyleen 
plaatje geplakt, dat een tweede spectrum oplevert: 

P .. k(cr) = r .. k(cr)Pf(cr) lJ lJ (3.17) 

Als As_en Aijk de oppervlaktes zijn van respectievelijk sample 
en ijkspiegel dan geldt rs(cr) = R(cr}As' waarbij R(cr) de reflectie

coëfficiënt van het samplemateriaal is, en rijk = RijkAijk = Aijk' 
omdat de reflectiecoëfficiënt ~- 'k van de ijkspiegel één is. lJ 
Met behulp van de vergelijkingen (3.16) en (3.17) vinden we 

Ps(cr) 
R(cr) = -

P .. k(cr) lJ P .. k(cr) lJ 

( 3.18) 

We hoeven de twee verkregen spectra maar op elkaar te delen, 
rekening te houden met de oppervlaktes van sample en ijkspiegel 
en we krijgen de reflectiecurve van het sample in het beschouwde 
spectrale gebied. 
Op analoge wijze moeten we ook twee metingen verrichten om de 
transmissiecurve van het sample te verkrijgen. 
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3.6 De ver-infraroodfilters 

In paragraaf 2.6 is er op gewezen dat straling met golfgetal 
a> l/2~x = 1000 cm-l moet worden weggefilterd om aliasing te 
voorkomen. Deze filters worden in speciale houders voor de infra
rood detector geplaatst. Het liefst zagen we in verband met de 
beamsplitter-opbrengst, filters die bij a = 500 cm-1open gaan met 
een transmissie die 100% is voor kleinere golfgetallen, maar zulke 
filters bestaan niet. In de ver-infrarood spectroscopie worden in 
het algemeen de navolgende filters gebruikt: 
1. De zogenaamde "Yoshinaga"-filters. Dit zijn vlakke plaatjes 

polyethyleen waaraan een of ander materiaal in poedervorm is 
toegevoegd, meestal in concentraties van 10-12,5%. 

2. De raster-filters. Deze bestaan uit een plaatje polyethyleen, 
waarin aan beide zijden driehoekige groeven zijn gemaakt. 

3. De poeder-verstrooiingsfilters. Deze bestaan uit een plaatje 
polyethyleen met aan één zijde een laagje poeder, vastgehouden 
door een dun laagje plastic-spray. 

Deze drie soorten filters zullen afzonderlijk hierna besproken worden. 
Aan het eind van deze paragraaf worden vergelijkende conclusies ge
trokken. 

De "Yoshinaga" filters 

Yoshinaga1 3 heeft vele soorten materialen in de vorm van fijn 
poeder vermengd met polyethyleen en de transmissiekarakteristieken 
van deze mengsels bepaald in het infrarode spectrale gebied. 
Het principe van de werking van deze filters berust op de sterke 
absorptie van de toegevoegde materialen in het golflengtegebied 
van de "reststrahlen" reflectiepiek en verstrooiing. 
Van al deze materialen kwamen alleen ZnO en BeO poeders vanwege de 
transmissiekarakteristiek voor ons in aanmerking om er zelf filters 
van te maken. De door ons gevolgde procedure voor het, op eenvoudige 
wijze, vervaardigen van deze filters is als volgt: 
1. Vermeng zeer grondig een hoeveelheid van het poeder met een tien

voudige hoeveelheid poedervormig polyethyleen in een vijzel. 
2. Neem een kleine hoeveelheid van dit mengsel en doe dit op een zeer 

schone, vlakke roestvrij stalen plaat van ongeveer 10-15 cm2, welke 
zeer licht is ingesmeerd met siliconevet, om plakken te voorkomen. 

3. Leg de plaat op een kookplaatje en laat de temperatuur oplopen tot 
zo'n 120~C. 
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4. Zet, zodra het mengsel gaat smelten, een andere roestvrij 
stalen plaat, eveneens ingesmeerd met siliconevet en ook 
op een temperatuur van 120°C, op het mengsel, en plaats 
een gewicht van ongeveer 5 kg op de bovenste plaat. 
Om afkoeling van het mengsel door het (metalen) gewicht te 
voorkomen kan men beter tussen de bovenste plaat en het 
gewicht een plaatje asbest leggen. Door het gewicht wat 
excentrisch te plaatsen wordt het filter wigvormig en kan 
voorkomen worden dat later bij gebruik van de filters multipele 
reflectie optreedt. 

5. Na 5 minuten wordt het kookplaatje afgezet. Het gewicht blijft 
gedurende de afkoeling op zijn plaats. 

6. Na het afkoelen kan het filtermateriaal van de platen worden 
gehaald en kan men er ronde plakjes uit slaan. 

Als de filters er niet mooi homogeen uitzien, kunnen ze in 
stukken worden gesneden en kan de procedure vanaf punt 2 herhaald worden. 
Een zo gemaakt filter werd eerst met de Beekman spectrometer 
doorgemeten. 
In figuur 3.19 is de transmissie gegeven van twee plaatjes, de een 
gemaakt van poedervormig polyethyleen, de ander van korrels 
polyethyleen, en beide 0,35 mm dik. Het poedervormig polyethyleen 
geeft in het voor ons belangrijke spectrale gebied de beste transmissie. 
In figuur 3.20 zien we de transmissiekarakteristiek van een filter 
gemaakt van polyethyleen met 12% ZnO. 
In deze figuur zien we dat door dit filter buiten het gebied van 
200-500 cm-1 toch nog veel straling wordt doorgelaten. Meestal 1 5•16•19 

wordt dan roet toegevoegd, doch dit gaat ook ten koste van de trans
missie in het gebied met cr< 500 cm-1• 
In figuur 3.20 zien we ook de transmissie van een filter met 10% BeO. 
Duidelijk zichtbaar is de toenemende transmissie voor cr>1000 cm-1, 

hetgeen voorkomen moet worden. 
We mogen concluderen dat de "Yoshinaga••-filters voor het spectrale 
gebied 0-500 cm-1 minder geschikt zijn. 

De raster filters 

Bij deze filters worden in plaatjes polyethyleen groefjes geperst 
volgens figuur 3.213,17•18. 
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figuur 3.19 
De transmissie van twee plaatjes polye~hyleen,de een gemaakt 
van poeder,de ander gemaakt van korrels.De dikte van de 
plaatjes is tussen haakjes weergegeven. 
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Het principe van de werking van deze filters berust op buiging. 
De plaatjes polyethyleen worden op dezelfde manier vervaardigd als 
bij de Yoshinaga filters. 

figuur 3.21 
Dwarsdoorsnede van een rasterfilter 

In een speciaal apparaat, geleend van de Katholieke Universiteit 
24 

te Nijmegen en beschreven door van Vucht , worden met 2 stempels 
de eerder beschreven groeven in het smeltende polyethyleen geperst. 
De groeven aan beide zijden van de filter staan loodrecht ten 
opzichte van elkaar, om polarisatie effecten te vermijden. 
De filters gaan open 3bij À/d ~0,3 . 

Voor ons specifieke geval hebben we een breedte van de groef 
nodig van d= 30 ~m. 

In figuur 3.22 zien we het effect van zo•n raster op het filter, 

waarbij gebruik is gemaakt van twee stempels van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen (64 ~m).Zelf hebben we twee stempels 
laten maken met d = 30 ~m, waarbij de groeven echter in een bocht 
liepen, dit als gevolg van technische beperkingen van de apparatuur 
van de werkplaats. 
In principe mag dit echter niets uit maken. In figuur 3.23 is het ef
fect van dit raster weergegeven. Dit raster is geperst in een 
relatief dik plaatje polyethyleen. In een dunner plaatje zou de trans
missie in het gebied cr< 500 cm-1 nog groter moeten zijn. 
Het bleek echter niet mogelijk om in dunnere schijfjes polyethyleen 
in het gehele oppervlak de groefjes te krijgen. 
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De poeder-verstrooiings filters 

Armstrong 2 0'2 1 heeft de transmissiekarakteristieken bestudeerd 
van filters die bestaan uit een dun laagje diëlectrisch poeder, 
aangebracht op polyethyleen en vastgehouden door een dun laagje 
plastic spray. 
De transmissiekarakteristiek is afhankelijk van de dikte van 
de laag, de brekingsindex van het materiaal, de grootte van 
de korrels en de verdeling van de korrels. 
Bij golflengten die kleiner zijn dan de diameter van de korrels 
en de ruimte tussen de korrels, vindt verstrooiing plaats middels 

breking,buiging aan de ruimte tussen de korrels en reflectie tegen 
de korrels.Als materiaal wordt diamant gebruikt wegens zijn hoge 
brekingsindex ( =2,4). 
Het bleek dat deze diamantfilters opengaan bij die golflengte die 
ruwweg overeenkomt met de korreldiameter. 
De filters worden als volgt gemaakt: 

Een schijfje polyethyleen wordt in een cylindrisch glazen 
bakje met ethanol geplaatst. Vervolgens wordt een bepaalde 
hoeveelheid diamantpoeder in het ethanol geroerd, waarna het poe
der goed over de gehele vloeistof wordt verdeeld, met behulp van 
een ultrasoon reinigingsapparaat. 
Hierna laten we het diamantpoeder op het polyethyleenplaatje 
bezinken, waarna we het ethanol met een hevel weghalen en de 
rest laten verdampen. 
Vervolgens wordt het diamantlaagje voorzien van een laagje 
plastic (Merk Krylon) om beschadiging te voorkomen. 
Het laagje diamant moet twee maal zo dik zijn als de korrel
grootte. 

Het door ons gebruikte diamantpoeder is afkomstig van Philips N.V., 
die ons zowel natuurlijk als synthetisch diamantpoeder in twee 
korrelgrootten ter beschikking stelde nl. van 7-10 ~men van 10-15 ~m. 
In figuur 3.24 zien we de karakteristieken opgemeten met de Beekman 
van zowel een plaatje polyethyleen zonder als met diamantpoeder. 
Het bleek dat er voor wat betreft de transmissie geen verschil was 
tussen het synthetische en het natuurlijke diamant. 
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Dit is zichtbaar in figuur 3.25, opgemeten met de Fourier 
spectrometer. Het natuurlijke diamant bleek zich echter wat beter 
aan het substraat te hechten. 
Wat in figuur 3.24 wel opvalt is de lage transmissie van het 
polyethyleen plaatje zelf. Dit plaatje is door de werkplaats uit een 
3 mm dikke polyethyleen plaat vervaardigd met behulp van een frees
bank. Het oppervlak van dit plaatje is niet glad meer; 
er zit nu ongewild een rasterpatroon in, wat een vermindering 
in de transmissie geeft. Een dun glad plakje polyethyleen met 
diamantpoeder moet nog betere transmissie geven in het gebied 
cr< 500 cm-1. Voor ons speciale geval is diamant met korrel
grootte 7-10 ~m het meest geschikt. 
In figuur 3.26 is de transmissie van alleen het laagje diamant
poeder weergegeven. 
De meting is eveneens met de Fourierspectrometer geschiedt. 

Na alle drie de soorten filters behandeld te hebben mogen we 
concluderen dat de beste resultaten voor ons speciale geval, met 
als spectrale gebied cr< 500 cm-1, verkregen worden met de 
diamantfilters. Voor spectrale gebieden met kleinere golfgetallen, 
bijv. tot 100 cm-1, zullen met name de rasterfilters goede 
resultaten geven 24 
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3.7 De Winston-conus 

Zoals we in figuur 3.18 kunnen zien, wordt de bundel met behulp 
van een polyethyleen lens gefocusseerd op de detector. 
Deze lens geeft uiteraard absorptie verliezen, die, als we 
metingen aan kleine preparaten verrichten, ontoelaatbaar kunnen 
zijn.Een mogelijkheid om met zo weinig mogelijk verliezen de bun
del op de detector te concentreren is,gebruik te maken van een 
reflecterende conus2 5• 26' 27 .Bij de constructie van zo•n conus 
moet men uitgaan van de diameter w van het stralingsgevoelige 
oppervlak van de detector, en de maximale hoek ~ waaronder de 
straling op de detector valt als we geen conus gebruiken. 
Uitgaande van deze twee parameters construeerde Winston26•L7•14 
een conus met lengte L (zie figuur 3.27) gegeven door 

w(1 + sin~ )cos~ 
L = 2 . 2 s1n ~ 

(3.19) 

en ingangsopening 

w = w/sin~ (3.20) 

p 

z-as 

L 

figuur 3.27 
De constructie van de Winston-conus. 
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De z-as valt samen met de middelloodlijn van het stralingsgevoe
lige oppervlak van de detector Ad. Vervolgens construeren we 
een parabool P onder een hoek ~ met de z-as, met punt A, op de 
rand van Ad' als brandpunt en als parameter p = w (1 + sin~). 
Deze parabool gaat tevens door B, dat zich ook op de rand van 
Ad bevindt. Vervolgens trekken we vanuit A een lijn onder een 
hoek ~met de z-as, die de parabool P in het punt C snijdt. 
De kromme BC wordt vervolgens om de z-as gewenteld 
en we hebben dan de coördinaten van de conus. 
Voor ons specifieke geval hebben we w = 3 mm en ~ = 6°. 

De lengte van de conus wordt dan L = 150,8 mm, de opening 

W = 28,7 mm en p = 3,1. 
Om de conus te maken wordt eerst een aluminium model gemaakt 
van het omwentelingslichaam. 
Vervolgens wordt met behulp van electraformeren een laag koper 
aangebracht waarna het aluminium model wordt weggeëtst en we 
houden de Winsten conus over. Theoretisch zou alle 
straling op de detector moeten vallen, hetgeen een verbetering 
zou moeten zijn ten opzichte van de polyethyleen lens, met 

(naar schatting) een factor 2. 
De werkplaats van de afdeling is inmiddels begonnen met het ver
vaardigen van deze conus.De werkzaamheden nemen echter zoveel tijd 
in beslag dat de conus nog niet gereed was tijdens het maken van 
dit verslag.Een verbetering in de signaal-ruis verhouding kan dus 
nog niet experimenteel worden aangetoond. 
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3.8 Het effect van stoorpieken 

Tijdens een aantal metingen kwam het voor dat er stoorpieken 
optraden. Deze stoorpieken in het interferogram zullen na 
Fouriertransformatie invloed hebben op het spectrum. 
In figuur 3.28 is het effect van 3 stoorpieken in het 
interferogram op het spectrum weergegeven. (zie ook figuur 3.29) 
Ook is het spectrum weergegeven na het "wegpoetsen" van de 
stoorpieken. Een stoorpiek zal na discrete fouriertransformatie 
over een eindig interval een cosinus-functie geven, die op het 
spectrum wordt gesuperponeerd. Het is daarom aan te raden de 
waarden van het gesampelde interferogram eerst te controleren 
alvorens het verder op de computer te verwerken. 

:0 ('J) f 

24 

18 

12 

6 

0 1 '10 2 0 

figuur 3.28 

31)0 400 - -1 cr ( cm ) 

Twee spectra,de een verkregen uit een interferogram met drie stoor
pieken(----),de ander uit dat zelfde interferogram waarbij de stoor
pieken zijn weggewerkt( - - - ).P(cr) is in willekeurige eenheden 
weergegeven. 
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··- -----·----~~-_.....~..---..-...-

figuur 3.29 
Het betreffende interferogram met de drie stoorpieken. 
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4. RESULTATEN 

4.1 Golflengte-ijking met behulp van het waterdamp spectrum 

Bij het gebruiken van de Fourier spectrometer voeren we spectrale 
golfgetalmetingen uit. We moeten daarom de golfgetal{of golflengte-) 
schaal van het apparaat ijken. 
De meest gebruikte methode in de ver-infrarood spectroscopie is de 
ijking met behulp van het waterdamp spectrum3'28. 
De uitvoering van deze procedure is zeer eenvoudig. We meten eerst 
een spectrum, waarbij de samplekamer onder vacuüm is en vervolgens 
een spectrum waarbij de samplekamer belucht is (zie figuur 4.1). 
Vervolgens worden de beide spectra op elkaar gedeeld en we krijgen 
het waterdamp spectrum. Dit is in figuur 4.2 weergegeven, waarbij 
op de horizontale as de golfgetallen zijn aangegeven uit de ijktabel
len voor waterdamp3,28. 

Het scheidend vermogen bij deze metingen was 3,7 cm-1. Zeker gezien 
dit scheidend vermogen mogen we stellen dat de waterdamppieken 
van het spectrum zeer goed overeenkomen met de ijkwaarden, en dat 
de Fourier spectrometer voor wat betreft de golflengte juiste 
resultaten geeft. 
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4.2 IJkreflectiemetingen 

Voor reflectiemetingen is het van belang dat ook de absolute 
waarde van de reflectiecoëfficiënt bij een bepaald golfgetal 
juist wordt bepaald.Dit moet worden aangetoond met ijkreflec
tie spectra.In de literatuur22 ' 23 ' 29 is van een groot aanta1 
stoffen het reflectiespectrum gegeven.We hebben van twee aldaar 
vermelde stoffen,te weten CaF2 en BaF2 ,het reflectiespectrum 
bepaald.Als reflecterend ijksample in de achtergrondmeting is 
een opgedampte aluminium spiegel gebruikt7• 
In figuur 4.3 zien we de met de Fourier spectrometer gemeten 
reflectiecurve van zowel CaF2 als BaF2,waarbij de literatuur
waarden ook zijn weergegeven.Het spectrale gebied loopt maar 
tot a= 250 cm-1,omdat de meting is geschied met een detector 
met kwarts venster.De overeenkomst is redelijk,maar zou beter 
moeten zijn.De meting is echter uitgevoerd met de 11 bolle 11 spie
gel(zie paragraaf 3.2).Na het oplossen van dit probleem raakte 
echter.in de laatste fase van de afstudeerperiode een essentieel 
onderdeel in de control-unit defect,waardoor het interferogram 
niet meer op ponsband kan worden gezet.Herstel van dit onderdeel 
wordt bemoeilijkt door afwezigheid van de juiste documentatie. 
Het lag in onze bedoeling deze control-unit te zijner tijd te 
vervangen door een andere,die bestuurd wordt door een micropro
cessor.Gezien de resultaten die L.Bosch met zo•n zelfde spectro
meter in Nijmegen behaalde7,mogen we verwachten dat na vervanging 
van de control unit ook de ijkreflectiemetingen met onze Fourier 
spectrometer goed overeen zullen komen met de literatuurwaarden. 
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SLOTWOORD 

Uitgaande van het apparaat uit Delft hebben we door uitbreiding het 
volgende bereikt: 
- het spectrale gebied van de spectrometer is met een factor 2 

vergroot tot 0 < a < 500 cm-l 
-de gevoeligheid is met een factor 6 toegenomen 
- de spectrometer is nu ook geschikt voor reflectiemetingen bij 

kamertemperatuur 
- er is een reflecterende lichtconus geconstrueerd die een ver

betering in de signaal-ruis verhouding moet geven en die binnen
kort beschikbaar is 

- de spectrometer is nu ook geschikt voor detectie met behulp 
van fasemodulatie 

-er zijn een aantal computerprogramma•s gemaakt voor de verwerking 
van de interferogrammen op de minicomputer 

- de spectra worden geplot met behulp van een terminal plotter en 
de numerieke gegevens van de spectra kunnen tevens in de mini
computer worden opgeslagen. 

De opstelling is,zoals deze er nu staat,op alle onderdelen getest. 
De golflengte schaal is geijkt terwijl na herstel van de control
unit nog aanvullende ijkreflectiemetingen zullen moeten worden 
verricht. 

Dankwoord 

Gaarne wil ik een ieder hartelijk bedanken die op enigerlei wijze 
mij tot steun is geweest gedurende mijn afstudeerperiode,met name 
de medewerkers en collega-studenten van de werkeenheid Kleine Band
afstanden. 
In het bijzonder dank ik Els,die mij gedurende mijn studiejaren 
steeds tot steun en toeverlaat is geweest. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

A 

As 
B(cr) 
c 

E 

F(x) 

f 

I 

L 

n 
p 

P(cr) 
Q(cr) 
R 

r 

S(cr) 
T 

t 
V(x) 

x 
CL 

CL v,h 
e: 

oppervlakte 
asymmetrie parameter 
beamsplitteropbrengst 
lichtsnelheid 
amplitude electrisch veld 
interferogram 
frequentie 
intensiteit 
totaal afgelegde optische weglengte 
brekingsindex,orde van het aantal stappen 
periode van de afwijking in de afgelegde weg 
spectrum 
spectrale respons detector 
totale amplitude-reflectiecoëfficiënt 
amplitude-reflectiecoëfficiënt 
breedbandspectrum 
totale amplitude-transmissiecoëfficiënt 
amplitude~transmissiecoëfficiënt,tijd 

uitgangsspanning 
optisch weglengteverschil 
verhouding tussen de oppervlaktes van ijksample en sample 
kantelhoek om resp. vertikale en horizontale as van vaste spiegel 
amplitude van de periodieke afwijking in de afgelegde weg 
diëlectrische constante in het vacuüm 
golfgetal 
hoekfrequentie 
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APPENDIX 

Deze appendix laat de structuur zien van het computerprogramma 
voor de nummerieke verwerking van de interferogrammen tot spectra. 
Het programma is geschreven in Extended Basic voor de Nova 2/10 
Minicomputer. 
Het programma zorgt ervoor dat de computer het interferogram 
(1100 data op ponsband) leest. De waarden worden nog eens geschreven 
met een lineprinter ter controle. (zie paragraaf 3.8) 

Op de meetwaarden wordt lineaire regressie toegepast, waarna de meet
waarden worden gecorrigeerd.Vervolgens wordt het midden gezocht, 
van waaruit 1024 datapunten worden gerangschikt. 
Deze rangschikking is afhankelijk van de wijze waarop de meting is 
geschiedt: fase- of amplitudemodulatie. 
Vervolgens kan men naar keuze apodiseren met de cos2-functie of niet. 
Daarna volgt de Fast Fourier Transfarm (FFT), dat gebaseerd is op het 
Cooley-Tuckey algoritme8'9. 
Het FFT programma berekent het complexe spectrum6'8 

1 N=1 2 . 
P(nbcr) =- E I(mbx)exp(~.n.m) n=O,l, ••. N/2 

N m=O N 

Vervolgens wordt de modulus van dit spectrum berekend: 

IP(nbcr)J = I(!Re(P)j 2 + 1Im(P)j 2) 

en in een file weggeschreven. Men kan het spectrum laten plotten of 
een andere band invoeren. Na het verwerken van een nieuwe band kunnen 
de spectra op elkaar gedeeld worden. Er is een mogelijkheid ingebouwd 
om het spectrum eerst op een display te zien alvorens het te laten 
plotten. 
Er is tevens een testprogramma gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de blokfunctie 

met D = 20. 

!500 
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I x I < D 
I x! = D 
I XI > D 
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Deze blokfunctie wordt gesampeld en zal na Fouriertransformatie 
met het FFT programma de volgende sinefunctie Si moeten geven: 

Si(cr) ='20000 sin(2n.20cr) 
I 2n.20cr 

In figuur A2 zien we het spectrum, verkregen door transformatie 
van bovengenoemde blokfunctie, waarbij alle waarden van het spectrum 
nog eens door 1024 zijn gedeeld. 
De waarden van de sincfunctie, analytisch berekend,zijn met cirkels 
in de figuur aangegeven. 
De afwijking tussen beide functies ligt binnen de pendikte. 


