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SAMENVATTING 

Met behulp van een Bchlierenmeting kan de afgeleide van 

de brekingsindex in een gas worden bepaald. 

Dit principe is toegepast op een thermische grenslaag, 

die aan de eindwand van een schokbuis kan worden opgewekt. 

Door de meting uit te voeren met twee laserbundels van 

verschillende golflengten is het mogelijk om de gradient 

in de dichtheid van de elektronen en atomen te bepalen. 

De metingen zijn uitgevoerd op enkele plaatsen in de 

grenslaag bij verschillende plasmakondities. 

De resultaten worden ve~geleken met de uitkomsten van een 

theoretisch model. 

De meetmethode wordt uitvoerig beschreven, zowel de theorie 

als de experimentele opstelling. Ter verbetering van de 

methode is aandacht besteed aan de vervorming die een 

laserbundel in de grenslaag ondervindt. 
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!!!1~i2i!!B 

Het gebied van niet-evenwichtsverschijnselen in geÏoniseerde 

gassen staat in de moderne natuurkunde erg in de belangstelling. 

Dit is mede te danken aan de ontwikkeling van kernfusie en de 

M.H.D.-generator. 

In de groep gasschokbuizen wordt een onderwerp uit dit onder

zoeksterrein nader bestudeerd. In de meetsektie van een schok

buis wordt een instationaire thermische grenslaag opgewekt. 

Hierin worden de ionisatieëffekten en hun direkte fysische gevolgen 

bestudeerd. In voorafgaande onderzoeken, zie Heesch (He, 75), is 

aangetoond dat de twee-golfleng-ten-laser-schlieren-methode een 

geschikte techniek is om de grenslaag te onderzoeken. 

De taak van dit afstudeerwerk is enkele signifikante eigenschappen 

van de grenslaag, als funktie van de plaats en de tijd, te meten. 

Deze metingen moeten voldoende nauwkeurig zijn om met het resultaat 

van een theoretisch model vergeleken te kunnen worden. Uit de 

gevolgtrekkingen moet de waarde van het theoretisch model bepaald 

kunnen worden. 

In dit rapport wordt eerst in het kort weergegeven hoe de geÏoni

seerde thermische grenslaag wordt gerealiseerd (H.I.). 

Vervolgens wordt de theorie en de praktische toepassing van de 

twee-golflengten-laser-schlieren-methode besproken (Hl, II, III). 

Na een beschrijving van de experimenten worden in H.V. de resultaten 

van de experimenten met de uitkomst van het theoretisch model ver

geleken. 

De fysische voorwaarden die door de specifieke grens laageigen

schappen aan de meettechniek worden opgelegd, worden behandeld 

in I-3. In II-4.5. worden de beperkingen, samenhangend met het 

detektiesysteem,besproken. 

Tot slot is in dit rapport een supplement opgenomen, welk het gedrag 

van een laserbundel in diverse optische media behandelt. Het eerste 

gedeelte bestaat voornamenlijk uit literatuuronderzoek, het tweede 

geeft enkele praktische aanwijzingen. In het rapport zal enkele malen 

naar dit supplement verwezen worden. 
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Hoofdstuk I 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens een korte beschrijving gegeven 

van het ontstaan van een schokgolf, de optredende ionisatieëffekten 

en de daaruit voortvloeiende thermische grenslaag. Deze ontstaat aan de 

eindwand van een schokbuis, na schokreflektie, wanneer het gas in een 

toestand van hoge temperatuur en druk verkeert. Tot slot wordt een 

afbakening van het onderzoeksgebied gegeven. 

Een veel toegepast instrument om een schokgolf op te wekken is de schok

buis. Deze bestaat uit een hoge-druk-gedeelte, waarin zich het zo genaamde 

drijver-gas bevindt, en een lage-druk-gedeelte, waarin zich het testgas 

bevindt. Deze twee sekties worden gescheiden door een membraan. Een uit

voerige beschrijving van de details vindt U in H.III. 1. 

[ Testgas Drijvergas 

Tek. I. 1 Schematisch overzicht schokbuis 

Als drijver-gas wordt waterstof gebruikt. In het lage-druk-gedeelte bevindt 

zich argon, een eenatomig gas waarvan de eigenschappen grotendeels bekend 

zijn. Dit testgas bevindt zich oorspronkelijk ~n rust met druk P 1 en 

temperatuur T1• Voor onze eksperimenten geldt P1 = 5 torren T1 ~ 300K 

(= omgevingstemperatuur). Indien nu de druk van het drijver-gas zo hoog 

wordt opgevoerd, dat het membraan openspringt, ontstaat er een schokgolf. 

Dit is een "steil" golffront dat zich in het testgas voortplant. In de 

schokgolf wordt kinetische stromingsenergie omgezet in thermische energie, 

ten gevolge van irreversible kompressie van het testgas. In onze eksperimenten 

bereikt de schokgolf een snelheid van ongeveer 2.103 m/s. De temperatuur-
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sprong over de schok is dan zo groot dat ionisatie kan optreden. 

Direkt achter de schokgolf verkeert het gas in een -frozen- toestand 

(2F), zie tek.2. Dit is een ongeioniseerde, niet-evenwichtstoestand, 

met druk P2F en temperatuur T2F. Verder achter de schokgolf treedt 

ionisatie op, aanvankelijk via atoom-atoom botsingen, later via elektron

atoombotsingen. Deze laatste reaktie gaat tamelijk abrupt, men spreekt 

nu van een ionisatiefront. 

Na een relaksatie tijd 't: 2 , bereikt het gas een geÏoniseerde evenwiehts

toestand (2E). De toestandsgrootheden van dit ionisatie-evenwichtsgebied, 

P2E en T2E' kunnen met de behocdsrelaties, aangevuld met de Saha-even

wichtssamenstelling-relatie, worden bepaald. 

Bij de eindwand aangekomen reflekteert de schokgolf. Het gas dat zich 

tussen de gereilekteerde schokgolf en de eindwand bevindt, mag als vrij

wel stilstaand, ten opzichte van de eindwand, verondersteld worden. 

Direkt achter de gereflekteerde schokgolf onderscheiden we weer een -frezen

gebied (2F5F), met als toestandsgrootheden P2FSF en T2F5F; deze kunnen 

weer met behulp van de behoudsrelaties worden bepaald. 

Omdat beide toestandsgrootheden in het 2F5F-gebied aanzienlijk groter 

zijn dan in gebied 2F, is de nu optredende relaksatietijd ~s korter dan 

r2• Dit abrupte optreden van ionisatieëvenwicht kan de temperatuur aan

zienlijk verlagen, dit is afhankelijk van de ingestelde kondities. Hier

door neemt de dichtheid toe, met als gevolg een ekspansiegolf, die de 

schokgolf inhaalt en vertraagt. 

Een andere storing die de gereflekteerde schokgolf ondervindt treedt op 

bij interaktie met het invallend ionisatiefront. 

Na schokreflektie zal het verhitte gas aan de eindwand warmte afstaan. 

Vanwege de, relatief gezien, grote temperatuurvereffeningscoëfficient 

van de eindwand t.o.v. het gas, zal deze slechts een geringe temperatuurs

verhoging ondergaan. Er ontstaat een instatienair overgangsgebied tussen 

het verhitte gas en de "koude" wand: de thermische grens laag. Deze breidt 

zich ongeveer met de wortel van de tijd uit. De struktuur van de grenslaag 

wordt bepaald door de randvoorwaarden, opgelegd door de aangrenzende 

gebieden, zie het schematisch plaats-tijd-diagram. 
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In de ontwikkeling van de grenslaag, als funktie van de tijd, onder

scheiden we nu de volgende fasen: 

I. 

2. 

3. 

t & 'C 5 

t ~~5 

y5f.t ~ "'2 

ontwikkeling in het ongeÏoniseerde -frozen- gebied. 

verstoring van de ontwikkeling door optredende 

ekspansiewaaier en ontstaan van gereflekteerd ionisatiefront. 

ontwikkeling in het homogene evenwiehts-buitengebied 

4. t ~ 'C2 

(2F5E). In dit gebied treden slechts verwaarloosbare 

storingen op (Hu, 76). 

verstoring van de ontwikkeling door kompressiegolven, 

opgewekt door het invallend ionisatiefront. 

Voor een indruk van de groottes en de tijdsafhankelijkheid van de toe

standsgrootheden in het evenwiehts-buitengebied zie onderstaande tabel, 

foto I en tekening 3. 

Tabel I. I. Toestandsgrootheden van gebied 2F5E als funktie van het 

machgetaL 

M p[Pa] T {K) -3 o( n [m ... 3] -3 Î [kgm J n [m ] e a 

7.5 2. 49xl0 5 
I. 03xl0 4 I.I4xl0 -2 

I. 8xiO -2 3.2xlo22 
I. 68x1024 

8.5 3. II I. I3 I. 2 7 3.9 7.5 I. 85 

9.5 3.79 I. 20 1. 42 6.5 13. 9. 2.00 

Bovenstaande waarden zijn berekend bij een voordruk P
1 

door L. Hutten (Hu, 76). 

-2 = 667 Nm (=5Torr) 

..... 

-
vert.: 

hor. : 

5. I0 4 
N/m

2 

-6 I2,5. 10 s 

( per schaaldeel) 
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8 

tek. I. 3. 

Theoretisch verloop 

van de elektronen en 
EVE -EVM atomendichtheid als 
M• s.s 
P,• 'i,. • .,'" funktie van de tijd T1 • ?o'SO I< 

en de plaats. 

~ 
0 ISO 200 

10•1ot 

1.\'i 

IÓ.,I\o. l.l, EVE -EVM 

r~ 
M• a.s 
P, .. 5 T ..... 
i 1 • :lSO~ 

1.~'\ 

1.8'i 
X,!. t.") ~\.i\.., 

1.1\ 
0 $0 100 lSO 

IOio"l 
lloll 

In §1 zagen we dat het testgas steeds dezelfde beginkondities bezit. 

Verschillende fysische situaties kunnen worden nagebootst door variatie 

van het machgetal M; d.i. het quotiënt van schoksnelheid en geluids

snelheid van het ongestoorde gas. Het machgetal is redelijk instelbaar 

door een juiste inkrasdiepte van het membraan te kiezen. Een ondergrens 

voor het machgetal vormt de voorwaarde van ionisatie van het testgas. 

Dit leidt tot M ~ 7.5 (Hu, 76). 

De bovengrens van het machgetal wordt bepaald door de technische eigen

schappen van de schokbuis. Hieruit volgt M {:::. 9.5 (De, 74). 

Uit tek. 2 volgt dat de meettijd begrensd wordt door ~ 5 en L2• Voor 

bovenstaand interval van het machgetal geldt: r 5 ~ 50 sec en 

r 2 ~ 250 sec. 

De ontwikkeling van de grenslaag is theoretisch benaderd door L. Hutten 

(Hu,76). Uit zijn berekeningen blijkt dat declekteerbare veranderingen 

in de grenslaag optreden tot een afstand van ongeveer 1.6 mm van de 

achterwand voor 7.5 ~ M '=9.5. 
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Hoofdstuk II 

De geÏoniseerde thermische grenslaag is in de x-richting optisch i~

homogeen en is instationair. In dit medium zal een lichtstraal worden 

afgebogen in de richting van de toenemende brekingsindex. Dit wordt 

het schlieren-effekt genoemd. Voor de afbuighoek geldt in eerste-orde 

benadering (zie tek. 1): 

met N = N ( Y., >. ~ \.) : de brekingsindex. 

xm : de plaats waar de lichtstraal invalt. 

L: de lengte van de thermische grenslaag. 

X THERMISCHE 
GRENSLAAG 

Xm 

N (x I~. t) 
y 

0 L 

1.1. 

0 

Tek. II.2 Schematische weergave van de loop van een lichtstraal 

door de thermische gT.enslaag. 

z 
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In het gebied van onze experimenten kan de brekingsindex als volgt 

worden weergegeven (Hu, 76): 

1..2.. 

me.t R -=-
I 

-~.~es.lo-''* 

~l'l:t, 10. ~1b. 
-3.0 

\0 (ml] 

~ .... 
l 5. ~11 , 0 -t.tLt [ ~'1.] 

At.-:. 0. bb 

Bij gebruik van twee golflengtes, À 1 en). 
2

, kan zowel de gradiënt van 

de elektronendichtheid, n~ , als de gradiënt van de atomendichtheid, n! 
\ -7 \ -6 bepaald worden. Voor 1\ 

1 
= 6, 328 ,. 10 m en 1\ 2 = I, 152 * 10 m is de 

relatie met N 
1 

(À
1
) en N 

1 
().

2
) : 

na = (1,348.N 1(À 1)- 0,395.N
1(À2)) * 10

29 

ne = (2,372.N 1
(À 1) - 2,394.N

1
(À2)) * 10

27 

I. 3 

1. 4 

In de praktijk worden geen lichtstralen maar laserbundels toegepast 

(zie §2). Deze bezitten een natuurlijke divergentie, waardoor de eerste

orde benadering 1.1 alleen voor de centrale as van de laserbundel geldt, 

indien de effekten van 'è)t Nj'èJ"1 te verwaarlozen zijn. 

Een nauwkeurigera analyse van de afbuiging van de gehele laserbundel wordt 

in §3 behandeld. 

In de vorige paragraaf werd reeds vermeld dat als lichtbron de laser ~s 

gekozen. Hieraan zijn de volgende voordelen verbonden: 

de laserbundel is/bezit: a. monochromaties 

b. stabiel 

c. een goed gedefiniëerde bundeldivergentie 

d. een gaussische intensiteitsverdeling 

e. een hoge intensiteit 
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Ad.a. Laat optisch filtering met nauwe bandbreedte toe. 

Ad.b.&c. De straling, opgewekt door het geÏoniseerde argon-gas, kan 

door diafragmering en filtering grotendeels weggevangen worden. 

Ad.d. De analyse van een gaussische profiel is eenvoudig. 

Ad.e. De intensiteit van de straling die toch nog de meetsektie 

bereikt, is klein ten opzichte van de laserintensiteit. 

Bij de gekozen golflengtes, À 1 en .À 2, treedt geen absorptie van de 

laserbundel-energie door het geÏoniseerde argon gas op (Hu, 76). 

De brekingsindex in de grenslaag wordt als volgt benaderd: 

met 

x-xm: afstand tot de centrale as van de ongestoorde laserbundel. 

De vergelijking voor een lichtstraal in een optisch medium is: (Bo,70) 

= grad.N 

met s: de weglengte, gemeten langs de afgelegde weg. 

r: positie van de lichtstraal. 

3.2 

Stel nu dat een straal de grenslaag paraxiaal aan de z-as doorloopt 

(zie tek. 1). Vrugt (Vr,76) heeft aangetoond, uitgaande van vergelijking 

3-1,2, dat de grenslaag op te vatten is als een dikke lens. Als trans

formatiematrix, die de relatie weergeeft tussen plaats én helling van 

ingaande en uitgaande lichtstraal, vond hij (zie tek. 2): 

a. : ) . ( 
/ \ 

y 

x -x +N'/N" 
o m 

x• 
0 

3.3 
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met x , x 
0 0 

positie en helling lichtstraal op z=O 

1 
~'~ pos i tie en helling lichtstraal op Z= L 

x 

o<. = ~ = cosh p 

f1.. l · I 
,~ :. p. ~~"'"' ~ 

'i: ~ . .:"~~\, ~ 
p ~ \[N"'. L 

I I 
I HOOFDVLAKI 
•;=x=;' 
I : 
I 
I 
I 

I 
l 

I I 
v t>~"/11 I 
"""- IN - - - -I 

h 
y 

0 L 

Tek. II.2 De thermische grenslaag benaderd door een 

dikke lens. 

0 

Als we deze transformatiematrix vergelijken met de algemene transfor

matiematrix voor een dikke lens, zie supp.-6 , volgt dat voor de "gas

lens" geldt: 

' a. de optische as ligt op x=x - N /N" 
m 

b. het brandpunt f = -1/ ~ 

c. de lens is symmetrisch 

z 
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Uitwerken van de uitdrukking voor de brandpuntsafstand f: 

f 
L 

= 
p· sinh p 

~ I 
--·(1 I/6·N"L2) 

N"L 

De brandpuntsafstand van een "gas-lens" wordt bepaald door N". 

Voor de afbuighoek van de centrale as van de lichtstraal volgt (zie tek.2): 

3.5 

In §4 van het supplement wordt aangetoond dat deze oplossing voor een 

lichtstraal in een kwadratisch medium ook de voortplanting van een 

laserbundel geheel vastlegt. De belangrijkste parameter die de laser

bundel beschrijft is de komplexe bundelstraal q. Deze is een funktie 

van de nauwste bundeldoorsnede, w, en de plaats, z. In een optisch 

homogeen medium (N = N ) geldt: 
0 

q = z + ~ zo 

2 2 met z = N0 .w.1l= 1K w 3.6 
0 x 2 0 

q(z2) = q ( zl) + (z2 - zl) 3.7 

Voor de verandering van de komplexe bundelstraal in de "gas-lens" geldt: 

q(L) = O(.q(O)+ ~ 
l· q(O)+ b 

3.8 

Het is noodzakelijk dat de laserbundel, ten gevolge van N", indien mogelijk, 

geen vervorming ondervindt. We eisen daarom dat de komplexe bundelstraal q 
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na het doorlopen van de "gas-lens" gelijk is aan de ongestoorde 

q op dezelfde plaats; d.w.z. q(L) moet ook voldoen aan 3. 7: 

q(L) = q(O) + L = o<.q(O)+~ 
~.q(O)+S 

3.9 

Dit leidt tot een voorwaarde voor de grootte en de plaats van de 

waist van de laserbundel: 

i * de grootte w 

'!: (1/3(1/K )
2 

0 

ii de plaats zvf = ~L 

Numerieke waarden (voorN"= 0): w*(),
1
) = 4.9 x to-5 m 

w*(~2 ) = 6.7 x 10-5 m 

3. 10 

3. 1 1 

Deze voorwaarden voor de grootte en de plaats van de waist zijn bepaald 

uit de benadering voor de brekingsindex in de thermische grenslaag zoals 

gegeven in formule 3. I. De konvergentievoorwaarde voor deze reeks is: 

N 
1 
/N" I . )) ~ (x - x ) 

m~n m 3. 12 

Deze voorwaarde wordt in §5 uitgewerkt. 

I. 4. Detektie 

Het detektiesysteem moet het mogelijk maken om de afbuiging van de centrale 

as van de laserbundel te registreren. 

Op het uittree vlak van de "gas-lens" wordt de verplaatsing van de 

centrale as (zie tek.2): 

u(L) = 0.h N' 
= - N"' (cosh p-1) 

~- ! N1:ê(l + l/12·N 11L
2 

+ ••• ) 4. I 
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Op het meetvlak (z = D, D ~ L) wordt deze verplaatsing: 

u(D) = u(L) +~.(D-L) 

l::.- N'LD(l- !·L/D + 1/6(1- 3/4 L/D).N"L2 + ••• ) 4.2 

~- N'LD(l + I/6N"L2 + ••• )voorD">> L 4.3 

Om deze verplaatsing te kunnen registreren, wordt gebruik gemaakt 

van een deelprisma. De werking van dit prisma volgt uit tek.3. 

0 

Tek. II. 3 Het deelprisma. 

Het deelprisma splitst de bundel in twee delen: ~+ en ~-· 

i is de afgesplitste stralingsstroom, in formule (zie supp.-4) : 

~±(u,D) = ~(O,D)· {I ± erf(/2. u(D)/w(p)} 4.4 

met: ~(O,D): de helft van de totale stralingsstroom. 

w (D): de bundelstraal op z = D; w (D)~ i~ 
voor D >) !K w'- 0 

0 

Voor u(D) = 0 geldt: ~+(O,D) = ~_(O,D) 4.5 



- I3 -

In de praktijk wordt de relatieve signaalverandering S(u,D) gemeten: 

S(u,D) = ~.(u,D) - I-<u,D) 

!+<u,D) + ~(u,D) 
4.6 

Meting van het verschilsignaal heeft als voordeel dat symmetrische 

storingen, die op ~+ en ~- gesuperponeerd zijn, in sterk gereduceerde 

mate worden gededekteerd. Uit 4.6. volgt: 

S(u,D) = erf (12. u(D)/0> (D)) 4.7 

Met een relatieve fout van max. 2% kan deze uitdrukking benaderd 

worden door: 

S(u,D) 2 =?ft .(12.u(D)/~(D)) voor jh.u(D)).>,(D)j< 0.25 

= läii.L.w/À.N' 4.8 

Deze uitdrukking geeft dus het -lineaire- meetgebied van N' weer als 

funktie van de ingestelde waist. 

Dit meetgebied is in grafiek I weergegeven. De meetonnauwkeurigheid 

stelt een ondergrens aan S; !si ~ 0.01. Deze minimaal derlekteerbare 

signaalverandering bepaald tevens de absolute fout bij de meting van 

N' • 

MEETGEBIED 

grafiek I. 

01 .___ _ __.__ _ __,_ _ __,___. 1---'-----'----'-----'0.1 
0 0 5 
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In de vorige paragraaf is afgeleid dat het signaal S(u,D) een 

funktie van de bundelstraal ~(D) is. Indien niet aan de eisen voor 

w * en z tt wordt voldaan, zal er ten gevolge van optredende N", een 
w 

vervorming van ~(D) optreden. 

Uit 4.7 volgt: 

L S(u,z) In 
ë)(.o.) 

= 2 . i- . < 12 • u c z) I 
{i "d w . wtZJ D 

In eerste-orde benadering: 

b S(u,D) 

S(u,D) 
= &w I 

w. D 

= 
w(gestoord) - w (ons.estoord) I 

w (ongestoord) D 

5. I 

5.2 

Uit deze formule blijkt dat voor een vervormingsvrije detektie alleen 

een eis aan de bundelstraal op de meetplaats wordt gesteld. De 

strenge eis dat de komplexe bundelstraal q(D) niet verandert wordt 

dus afgezwakt. We zullen nu nagaan wat deze nieuwe eis voor beperkingen 

aan de grootte en de plaats van de waist van de laserbundel in de 

"gas-lens" oplegt. 

Voor de ongestoorde bundel geldt: 

q(D) ~. q(O) + D 5.3 

met q(z) = z - z +iz w 0 

2 2 
z = !K w '11.N0 .w_ 

0 0 À 

z plaats van de waist w 

Hieruit volgt (supp.-4.2) 

w (D) 5.4 
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Voor de gestoorde bundel geldt: 

q(D) = o(.q(O) +(} + (D-L) voorD>, L 
~.q(O) + 6 

Hieruit volgt: 

.. 

met a = ~ +~(D-L) 
b = ~ +d,.(D-1) 

5.5 

5.6 

In grafiek 2 zijn w(D) en wg(D) voor Àl en À
2 

als funktie van w uit

gezet voor zw = ~L = 0.021 m. 

I : À I , z (L) 
2:' À

2
, z(L) 

3: '-I, z (D) 
4: À 

2
, z(D) 

/I 

N = 100 

N
// 
= 0 

--

15 

10 

-- - -

Or---------~s~·--------~1~0--------~~--------~~ 

105 W < m ). 

grafiek 2. De bundelstraal als funktie van w, z en 1N11 voor z =~L 
w 

en D=80.l. (L-c o.ol.t'l. Wl) 
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De relatieve vervorm1ng van de bundelstraal op de meetplaats is nu: 

OW 
I 

w D - I 

In grafiek 3 is van deze vervorming een hoogtekaart getekent 

als funktie van w, z en N" voor D = 80 "L :::: 1. ~{. Wl. w 

5.7 

Bij invulling van w * en zw* , uit §3, in formule 5. 7 blijkt dat 

dan de vervorming voor alle waarden van N" en D nul is. We streven 

voor N" ~ 100, naar een maximale vervorm1ng van 1%. Dit geeft als 

instelmogelijkheid voor w en z het, in grafiek 3, gearceerde 
w 

gebied. Verder blijkt uit de grafiek dat voor w <.. w* de hoogtelijnen 

nagenoeg horizontaal lopen. Dit duidt erop dat de grootte van de 

waist onbeperkt klein gekozen kan worden. Een te kleine keuze van w zorgt 

er echter voor dat niet meer voldaan wordt aan de konvergentie voor

waarde voor de reeksontwikkeling van de brekingsindex in de thermische 

grens laag. 

Neem als benadering voor (x- xm) de gestoorde bundelstraal ~g\z), 

O~z ~L. Voor z =Lis Wg(z) maximaal (formule 5.6, zw = L/2) 

w g (L) = w(o..2 + 4[~-}otL t ) ! 5.8 

Deze bundelstraal is in grafiek 2 uitgezet voor N" = 100, als funktie 

van w. Uit de grafiek volgt dat w (L) een minimum bezit voor w = w .• g mln 

"min= [t ~ ~ !<>LJ! 

~0 (I - 2/3N"L
2j j 

Numerieke waarden voor N" = 0 w . (À
1
) = 6.5 • 10-5 m. m1n 

w • (À
2

) = 8.8 • 10-5 m. 
m1n 

5.9 

Kiezen we de ingestelde w kleiner als w . , dan wordt W (L) snel groter mln g 
en is ~ niet meer aan de konvergentievoorwaarde voldaan. 
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0~--------------------------------------~--~ 
À =.632 sx 1 o6 --------- ----- .......... 

-... ----.... ---................. ', 
N" 

-100 

--------:::-~lo--

1·0o o.5 

' ~ ' ' ..... ' ' ........ ' ~ ......._ ' '4olo 
---- 50 

~ ' ' '\ ' \. '\ ' 3 \ 
:-._ ' \ \ ' \. \. \ 

'\. ~ \ \ 
'\l \. \ \ \ 

\1 \ \ \ 
t, \ \ \ 

\. ,,,, 
\\\ \ \ 

1.5 2.0 

0 ~----------------------------------~~ 
À=1.l5x1Ö ----------- --- N" - -

_J 0.5 177'~77:;if?77'77-7-r-:~6{~ 
.......... 
N 

G1:afiek 3. 

2.0 

De relatieve vervorming van de bundelstraal op de meet

plaats (z~80.L), als funktie van w, z en N". 
w 
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Hoofdstuk III 

In dit hoofdstuk wordt de opstelling voor de twee-golflengten

laser-schlieren-methode besproken. Ook wordt aangegeven hoe enkele 

relevante parameters, het machgetal en de druk in het buitengebied, 

worden bepaald. 

Een overzicht van de van belang zijnde groottes, gevoeligheden, 

schakelingen en beperkingen van de gebruikte apparatuur is opgenomen 

in appendix B. 

Algemeen 

De experimenten worden verricht in de meetsektie van het lage-druk

gedeelte (l.d.g.) van een schokbuis. Dit l.d.g. bestaat uit een naad

loze; ovale, aluminium buis waarvan de vertikale wanden vlak en parallel 

zijn (tek. 1). Het hoge-druk-gedeelte (h.d.g.) is een ronde roestvrij 

stalen buis, met een grotere inwendige diameter dan het l.d.g. Deze 

vernauwing heeft het voordeel dat bij eenzelfde drukverhouding P4/P1 

een groter machgetal bereikt wordt. Het pompgedeelte is om technische 

redenen uit aluminium-brons gemaakt. 

I 
I 

. '• 

Tek. III. 1. 

tsoo 1 

ï I 

'"'"&· 
Schematisch overzicht van de schokbuis. 
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Het h.d.g. is van het l.d.g. gescheiden door een aluminium membraan. 

Dit membraan wordt, afhankelijk van het gewenste machgetal, tot een 

bepaalde diepte ingekrast. Voor een z.g.n. "schot" wordt het l.d.g. 

met het testgas gevuld en het h.d.g. met het drijvergas: waterstof. 

Wanneer nu de druk van het drijvergas boven een bepaalde waarde 

stijgt, zal het membraan openspringen. Door de plotselinge expansie 

van het drijvergas zal de hoge-druk-huis een verplaatsing ondergaan. 

Om een gelijktijdige verplaatsing van het l.d.g. te voorkomen zijn 

beide gedeeltes mechanisch ontkoppeld. 

Als de schokgolf de achterwand bereikt, ondergaat deze een verplaatsing. 

Deze is echter zeer klein (zie IV-I). 

Meetsektie 

De experimenten worden vlak bij de eindwand verricht. Deze is tegen 

het l.d.g. bevestigd met 6 bouten die ieder met eenzelfde koppel 

worden vastgezet. In de meetsektie zitten twee vensters (zie tek. 1), 

waarlangs geleiders voor de meetmessen zijn gemonteerd. Deze messen 

bewegen in de horizontale (=x) richting. 

Met behulp van deze messen kan, na ijking t.o.v. de achterwand, de 

positie van de laserbundels bepaald worden. Langs het uittreevenster 

zijn verder een paar vertikaal bewegende messen gemonteerd. Hiermee 

kan de lichtproduktie van het gas grotendeels worden afgeschermd. 

De hor{zontale mes-geleiders zijn vervaardigd uit messing en zijn op 

0,09 m voor de achterwand tegen het l.d.g. bevestigd. Door deze 

materiaalkeuze en bevestiging ontstaat er een onnauwkeurigheid van 

2 ~m/°C, t.o.v. de temperatuur bij ijking, in de positiebepaling van 

de achterwand. 

Testgas 

Zoals reeds vermeld, wordt als testgas het eenatomige argongas gebruikt. 

Dit gas moet zo weinig mogelijk verontreinigingen bevatten, opdat de 

ionisatie-effekten niet worden beÏnvloedt. Voor een meting wordt daarom 

het l.d.g. afgepompt tot 10-5 torr. Een minuut na het sluiten van de 

pompen is de druk opgelopen tot I ,5 • 10-5 torr. Deze drukverhoging 

ontstaat door inlek en uitgassing uit de wand. (Be,75) 

De verontreiniging van het testgas is hierdoor vermeerderd met maximaal 

3 ppm, bij een voordruk van 5 torr, als binnen deze minuut het experiment 

plaa~svindt. 
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Drukopnemers 

In het l.d.g. zijn twee drukopnemers gemonteerd (zie tek.l). De eerste 

in de zijwand, 0,130 m voor de achterwand,de tweede in de achterwand 

zelf. 

Deze drukopnemers hebben een drieledig doel: 

-bepaling machgetalM (door opnemer I en 2). 

- start elektronische apparatuur (door opnemer I). 

- registratie drukverloop in buitengebied (door opnemer 2). 

De drukopnemer bestaat uit een kwartskristal dat bij mechanische ver

vorming een bepaalde hoeveelheid lading afstaat. 

Deze ladingsvariaties worden door een ladings- versterker omgezet 

in spanningsvariaties die evenredig zijn met de vervovming van het 

kristal; in ons geval dus met de drukvariaties. 

De opnemers zij•n "flush" in de wand van de schokbuis gemonteerd. 

Verder zijn ze met een laagje siliconenkit bedekt om de grote 

temperatuurswisselingen enigszins te beperken. 

Algemeen 

Het detektiesysteem moet erop gebaseerd zijn, niet alleen de afbuiging 

van de laserbundel te meten, maar ook de volgende storingen te onder

drukken: 

fluktuaties in de laserintensiteit. 

lichtproduktie, deze wordt opgewekt in het geÏoniseerde gas. 

Deelprisma 

Om bovenstaande storingen te kunnen ondervangen, is gekozen voor gebruik

making van een deelprisma (He,75). In rusttoestand splitf~t dit deelprisma 

de laserbundel op in twee gelijke delen. 

Het prisma bezit dus een tweeledig doel: 

I) meting afbuiging 

Het verschilsignaal van de beide declektoren is het laser-schlieren

signaal: een maat voor de afbuiging van de bundel en daarmee van de 

brekingsindexgradiënt. 
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2) onderdrukken storingen 

Bij kleine afbuigingen worden de symmetrische storingen 

die op het lasersignaal zijn gesuperponeerd grotendeels gekompenseerd. 

(Zie foto 1). 

In kombinatie met een symmetrische afscherming van de bundel, 

met behulp van diafragma 1 en 2 rond x = x , wordt de licht
m 

produktie grotendeels ondervangen. 

x 
detektor 

lens 

0 

diafragma's lens 

detektor 

~l D 

Tek. III.2 Schematische weergave van het detektiesysteem. 

z 
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- signaal 

----........,. --------1~--

._ __ .__. __ "_~ ___ •_• __ ._ .. _ .. ~~~~~~~~~~~~~~!!~verschilsignaal 

Foto III. I. Onderdrukking van de symmetrische storingen op een 

lasersignaaL 

vert. 2. l0-3s/div.; hor. 50 mV/div. 

Voor een optimale opsplitsing van de bundel zijn de volgende punten 

IVan belang: 

- daklijn prisma (= snijkant) moet recht zijn. 

daklijn prisma moet evenwijdig zijn aan de y-as worden opgesteld. 

- zijkanten prisma moeten vlak zijn en een grote,plaats·onafhankelijke 

reflektiecoëfficiënt bezitten. 

Indien de daklijn van het prisma onder een hoek e scheef staat, t.o.v. 

de y-as, geldt voor het verschilsignaal: 

S( e D) = erf [ 12. u(D) u, ' y 

w(D) 

Bij een fouthoek van 0,02 rad. betekent dit een relatieve afwijking 

van het signaal van 2% •. 

De signaalverwerking 

Na opsplitsing, door het deelprisma, wordt de resterende laserbundel 

via een lens met kleine brandpuntsafstand (f = 0,04 m) afgebeeld op de 

stralingsdetektor. In dit experiment vlorden lichtgevoelige diodes gebruikt. 
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M 

. s 
A versterker 

D diode 

DA verschilversterker 

M geheugen 

Tek. III. 3 Schematisch overzicht signaalverwerking. 

Voor de beide laserbundels worden verschillende diodes gebruikt om een 

acceptabele spektrale responsie te verkrijgen. Deze diodes zijn weer in 

een versterkerschakeling opgenomen, zie tek.3. Deze zijn zodanig 

ontworpen dat de relatie tussen de opvallende lichtstroom en de uitgangs

spanning lineair is. Tevens kan de versterkingsfaktor K worden ingesteld. 

Het S+ en het s_ signaal dat uit deze versterkers komt, wordt nu toe

gevoegd aan een verschilversterker (deze bezit een versterkingsfaktor 

K = 1). Het nu beschikbare verschilsignaal wordt aan een geheugen toe

gevoegd. Dit is een elektronisch instrument dat gebruik maakt van 

digitale technieken om het inkomende, analoge signaal vast te leggen. 

Dit signaal kan nu, herhaald, analoog of digitaal worden uitgelezen, totdat 

er een nieuw signaal in het geheugen is geplaatst. (Zie ook app.B-2). 

Lasers 

In de experimentele opstelling wordt gebruik gemaakt van 2 meetlasers 

en 1 hulplaser. Deze laatste dient ervoor om de "weg" van de I.R.-laser

bundel zichtbaar te maken 
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L 
11523! 

Tek. III. 4 

Diafragma 

Schematisch overzicht van de testsektie en van de 

optische uitrusting. 

Vlak voor de laser <~so cm) is een diafragma (stop) geplaatst. 

Dit neemt storende patronen , die uit de laser komen, weg. 

Deze patronen kunnen nl. na focussering de meetbundel verstoren. 

De diameter van de diafragma-opening moet minstens tweemaal zo groot 

zijn als de bundeldiameter,om verstoring van het gaussische profiel 

te voorkomen (zie supplement- S6). 

Lenzen 

In de laser heeft de bundel een waist w • Deze wordt met behulp van 
V 

een lens, brandpuntsafstand f, afgebeeld in de testsektie. Voor de 

afgebeelde waist, wb' geldt (zie supplement- §6): 

w = w b V 
3. 1 

In deze formule is v de voorwerpsafstand en b de beeldafstand. In de 

opstelling wordt gebruik gemaakt van ongekorrigeerde, niet gecoate, enkel-
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voudige lenzen. Wel wordt er een hoge eis gesteld aan de oppervlakte

struktuur om diffraktie te voorkomen. 

Prisma's 

Zoals uit tekening 2 blijkt, wordt er van een prisma gebruik gemaakt 

om de meetbundel zodanig af te buigen dat hij door de testsektie loopt. 

Het prisma maakt de meetbundel op de volgende punten instelbaar: 

- de hoek met het vlak van de achterwand. 

- de afstand tot de achterwand. 

- de hoek met het horizontale vlak (x - z vlak). 

Vensters 

De laserbundel passeert de testsektie door twee vensters. De invloed 

van de vensters op de meetbundel valt als volgt te onderscheiden: 

a) invloed op de plaats van de meetbundel, doordat; 

- de vensters niet loodrecht op de achterwand staan. 

- de vensters niet planparallel zijn. 

Dit geeft aanleiding tot respectievelijk een planparallele verschui

ving en een hoekverdraaing van de meetbundel. 

b) invloed op de plaats van de afgebeelde waist. 

Tengevolge van de passage van de meetbundel door het venster (dikte d) 

ondergaat de afgebeelde waist een verplaatsing van (zie supplement-§6): 

z = ( 1 - N /N ) • d 
g 0 

c) interferentie. 

3.2. 

Treedt op als de rechtstreeks doorgelaten bundel interfereert met een 

intern weerkaatste bundel.Dit kan voorkomen worden door de bundel 

niet loodrecht op het venster te laten invallen. Indien de bundelstraal 

gelijk is aan w, geldt voor de hoek van inval (appendix BJ): 

3.3. 

d) invloed op de afbuiging van de meetbundel door spanningen in de vensters. 

Deze kunnen grote gradiënten in de brekingsindex van het glas tot gevolg 

hebben. 
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Filters 

Om detektie van strooilicht en straling, opgewekt door het verhitte 

argon gas, te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van interferentiefilters. 

Hun doorlaatkarakteristiek is niet plaats-afhankelijk, maar wel sterk 

hoek~afhankelijk, voor hoeken die meer dan 5. 10-3 rad. afwijken 

van loodrechte inval. 

tii-4. ~~E~li~-~ac~~!~l 
Het machgetal, behorende bij de invallende schokgolf, bepaalt in 

grote mate de toestand van het gas na schokreflektie. We bepalen 

daarom bij iedere meting de snelheid van de schokgolf; deze volgt 

uit de afstand tussen de beide drukopnerners, de looptijd die d8 

schokgolf nodig heeft om deze afstand af te leggen en de kamertempera

tuur. Nu doet zich het probleem voor dat de zijwand-drukopnerner, 

bij een passerende schokgolf, een lineair oplopend signaal afgeeft. 

Dit signaal bereikt,afhankelijk van de schoksnelheid, zijn maximale 
1'\0v 

waarde Jiá het doorlopen van een bepaalde afstand over het opnemervlak. 

Het is daarom onmogelijk de teller te starten op het ogenblik dat de 

schokgolf precies halverwege het opnemeroppervlak is. 

Door een foto van het signaal te maken, kan een indruk van de werkelijke 

looptijd worden verkregen. Bij kontrolemetingen met een andere methode 

- deze JUaakt gebruik van twee laserbundels (Gi, 75)- bleek dat de 

machgetalbepaling binnen 2% nauwkeurig is. 

Op de volgende pagina is de apparatuur, die dient voor de signaalver

werking, in een blokschema weergegeven. 

Een nadere omschrijving van de diverse komponenten is te vinden 1n 

appendiks B-1,2. 
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achterwand 
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Hoofdstuk IV 

In totaal zijn er 5 meetseries in dit verslag opgenomen. Elke 

serie is op een vaste meetplaats uitgevoerd. Op deze plaats is 

het verloop van de gradiënten bepaald als funktie van de tijd. 

Om de ionisatie-invloeden te bepalen is het machgetal gevariëerd 

tussen 7.2 en 9.0. Uitvoerige gegevens van iedere serie zijn 

in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk opgenomen. 

Uit de theorie volgt dat de afbeeldingswaist in het midden van de 

testsektie moet liggen. Verder moeten de bundels onder een hoek~~ 

ten opzichte van het x - y vlak, door de testsektie worden gestuurd 

om interferentie te voorkomen. De grootte van ~ is een funktie van 

de bundelstraal op het meetmes, en dus ook een funktie van de 

gekozen afbeeldingswaist (App.-B.3.). 

Voor de experimenten zijn de volgende aspekten van belang: 

positiebepaling meetplaats 

Dit gebeurt met behulp van de meetmessen welke symmetrisch rond de 

testsektie zijn geplaatst (tek. III-4). De ijking van deze meetmessen 

is mogelijk zonder dat de vensters uit de testsektie genomen behoeven 

te worden. Hiertoe is de dikte van de eindwand nauwkeurig opgemeten 

en is tevens een ijkblokje vervaardigd dat tegen de eindwand kan 

worden geklemd. Met behulp van dit ijkblokje kan nu een laserbundel 

evenwijdig aan de eindwand worden geplaatst. Door met de meetmessen 

de positie van de bundel over te nemen,kan de positie van de eind

wand aan de stand van de meetmessen gerelateerd worden. Uit herhaalde 
-6 metingen volgde dat de absolute nauwkeurigheid + 2.5. 10 m bedraagt 

bij deze procedure. 

Bij plaatsing van de vensters ~s hun invloed op de loop van de 

laserbundel bepaald. Het intreevenster geeft een hoekverdraaiing 
-4 -4 

van 2.10 rad. t.o.v. de optische as. Beide vensters tesarnen 10 rad. 

Omdat de lengte van testsektie 0.042m is, mogen we konkluderen dat 

de bundel hierin 8. J0-6m zal verlopen. 

Voor iedere nieuwe meting worden de meetbundels op de gewenste 

posities geplaatst. Dit gebeurt weer met een onnauwkeurigheid van 
-6 

+ 2, 5. 10 m. 

../29 
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In III-2 werd al vermeld dat de meshouders gevoelig zijn voor w~s

selingen in de imgevingstemperatuur. Deze veroorzaken een fout 
-6 van -2.10 m/K. 

Bij schokreflektie ondervindt de achterwand een krachtverandering 

("'3. J0 3N). Bij kontrolemetingen bleek dat de schokbuis, bij M = 9. 5 
-6 L geen merkbare verplaatsing (<.JO m) ondervond gedurende Of t- 300 sec. 

Samenvattend volgt: 

- voor de temperatuurvariaties moet apart worden gekorrigeerd 

- de positiebepaling geschiedt met een onnauwkeurigheid van 

+ Jo-5m 

-3 - de maximale fouthoek die hierdoor ontstaat is <. JO rad. Volgens 
0 App.A-5 heeft dit een relatieve fout van I / 00 op de afbuig-

hoek 0 van de laserbundel tot gevolg bij een schlieren-meting. 

(;l.-\ bee~d~\1\.jç. w~cp\:. ... 
Doordat de afbeeldingswaist niet direkt in de testsektie zelf ge

meten kan worden, gebeurt dit indirekt met behulp van de meetmessen. 

De ingaande en uitgaande bundelstraal, respectievelijk <.o (''t_) 11."" c,.,('i~) 

kunnen hiermee bepaald worden. We noemen het systeem optimaal als 

voor de afwijking in de positie van de afbeeldingswaist, A.'l'l geldt: 
-':?. • • 1 t::. :z. <. ?.. \ o Wl. H~erm. t vo gt voor 

è:.W <...(À )'2. J..._, 
-n.w w(1.t)- w (.~_) 

met d = afstand tussen de meetmessen m 

Bijvoorbeeld: 

-4 
À 

1
: w= JO m. 

-4 
~c 2 : w=IO m. 

De tektiesysteern 

= 0,230 + 0,005m 

-4 
-+ Ui= 2 , 2 • I 0 m. 

-6 
-+ !J.w< 4. JO m. 

-4 
-+ .J.l.l= 3 , 8 • I 0 m. 

-6 
-+ !J.w< 8. JO m. 

Bij de opbouw is het belangrijk dat het gehele detektiesysteem 

symmetrisch rond de as x = x wordt opgesteld; ofwel rond de daklijn 
m 

van het deelprisma. De afbuiging van de bundel wordt in principe 

bepaald door het verschilsignaal van de twee meetdiodes te registreren 

(tek. III-3). 

. . I 30 
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Deze diodes bezitten een gevoelig oppervlak dat aan de rand sterk 

inhomogeen is. Door eventuele storingen wordt de bundel in het 

centrum van de diode gefokusseerd. Verder is de oppervlakteverhouding 

laserbundel/diode 10-4 en de verhouding verplaatsing laserbundelf 
-2 diameter oppervlak 5. 10 gekozen. Door de toepassing van de deel-

prisma's is het optische gedeelte van het detektiesysteem erg 

gevoelig voor trillingen. De trillingstijd van de optische bank 
-1 -4 bedraagt 10 s. Aangezien de tijdsduur van de experimenten 10 s. 

is, zal de invloed van de trillingen verwaarloosbaar zijn. Om de 

uiteindelijke symmetrie van de opstelling te bepalen is de afbuiging 

van de laserbundel gesimuleerd. Dit gebeurt door verplaatsing van het 

deelprisma in de x-richting, waarbij totaalsignaal van beide diodes 

wordt gemeten. De variaties hierin waren 2% voor \S\ < 0.25. 

Deze zijn te wijten aan de instabiliteit van de laserintensiteit en 

aan trillingen die het deelprisma ondervindt door de verplaatsing. 

Uit de theorie volgt voor het verband tussen de signaalverandering 

S(u,D) en de verplaatsing van de centrale as van de laserbundel, u(D): 

S(v.)\)):: u\ ( 0i. ~l) 
w lA. (.o) 

~ ffi.· -· ?-.. 0 
u. ('0) \ 

\ \f,. . c:;;("ö) <. 0 . i s 

De relatie tussen de u(D) en de brekingsindex N'is (N" 0): 

u(D) -N' .L.D 

Hieruit volgt: 

N' = -r .s(u,D) 

I A l 
v- = \fQn . -;;:; . L 

Om r experimenteel te kunnen bepalen, wordt u(D) nagebootst 

2. l. 

2.2. 

2. 3. 

2.4. 

door verplaatsing van het deelprisma in de x-richting (tek.III-2). 

Hieruit volgt een ijkkromme van S~u,D) als funktie van N'. Ver

volgens wordt met behulp van 2.2. en 2.3. r bepaald. 

De richtingscoëfficiënt kan ook uit 2.4. worden bepaald. Daartoe 

wordt de waist in de testsektie, >'1; opgemeten. Een verschil in 

r kan veroorzaakt worden door: 

.. I 3! 
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- een niet optimaal ingesteld detektiesysteem 

- de invloed van optische komponenten op de bundel, waardoor 

het detektiesysteem een andere waist "ziet". 

Een derde kontrolemogelijkheid kan dynamisch geschieden. 

J. Vrugt heeft de theorie van de ontwikkeling van de ongeioniseerde 

grenslaag zodanig verbetert dat deze een zeer goede overeenkomst 

met de praktijk vertoont (Vr, 76). Door nu een ongeÏoniseerde grens

laag op te wekken, kan langs theoretische weg, uit pI, TI en M, 

het verloop van N' als funktie van de tijd worden bepaald. Door de 

berekende N', als funktie van het gemeten signaal S(u,D) uit te 

zetten, kan r nogmaals bepaald worden. Het theoretisch model èn 

de signaalverwerking zijn verwerkt in het programma -KALIBRATIE

(VGR, 76). 

Tijdens de experimenten wordt het drukverloop van de eindwand geregi

streerd. Dit verschaft ons extra informatie over de ontwikkeling van 

de grenslaag. In foto I. 1. (blz. 4) is het drukverloop bij M•9.5 

weergegeven. 

De trillingen die op het signaal gesupperponeerd zijn, worden 

veroorzaakt door de drukveranderingen die in de buis optreden. Naar

mate het machgetal toeneemt, wordt de amplitude van de trillingen 

groter. Voor tijden kleiner dan T5 blijkt dat de gemeten waarde voor 

PlFSF ongeveer 6% boven de theoretische bepaalde waarde ligt. (zie 

tek. I.) 

Voor het tijdsinterval T5 <t< T2 is de gemeten druk PZFSE niet konstant. 

Het signaal vertoont een flauwe slingering. De amplitude van deze variatie 

is in zijn maximum ongeveer 5 à 7% van het totale signaal. Verder blijkt 

uit de metingen dat ook hier de gemeten druk groter is dan de experi

menteel bepaalde druk (~8%). Zie tek. 2. 

Als laatste is uit het druksignaal T5 en T2 bepaald. Deze zijn uitgezet 

1n tek. ~. Ter vergelijking zijn ook enkele waarden ingetekend die uit 

de laser-schlieren-signalen volgen. Uit deze grafiek volgt dat T
5 

en 

T2 kleiner worden naarmate het machgetal toeneemt. 

. . I 32 
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IV.4. Foutbronnen 

A. Meetfouten 

Tijdens een experiment wordt de onnauwkeurigheid in de 

gradient van de brekingsindex bepaald door: 

- de onnauwkeurigheid in het signaal: b S 

- de variatie in de grootte van de waist (supp.-8): AW 

Uit 2. 3. en 2. 4. volgt nu: 

AN
1 

AS ~ ::: T + 
NI w 

De onnauwkeurigheid in de gradient van N en N wordt: a e 

4. I. 

4.2. 

De onnauwkeurigheid in de tijd wordt bij een goede lriggering van 
L -6 het elektronische circuit beperkt· tot: t- 2. 10 s. 

B. ~ichtproduktie 

Het licht, opgewekt in het geÏoniseerde argon-gas, wordt door 

symmetrische diafragmering en filtering zo goed mogelijkonder

schept (tek. III.4.) De diafragma-opening bedraagt 5.(U en is 

symmetrisch rond de centrale as van de laserbundel geplaatst. 

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, blijft er bij de meting nog 

een stoorsignaal over. In grafiek 4 zijn de gemeten signalen 

weergegeven. Om een indruk van het tijdsverloop te verkrijgen, 

is tevens het verloop van de druk aan de eindwand ingetekend. 

Uit de grafiek volgt: 

- het signaàl bereikt zijn eerste maximum bij T
5

• 

- bij reflektie van het heengaande ionisatiefront neemt het 

signaal opnieuw toe. 

-het signaal, gemeten met het À2-detektiesysteem slaat van teken 

om. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat het 

.. I 33 
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centrum van de lichtproduktie zich verplaatst van x <x 
m 

naar x > x • m 
Uit de meetresultaten volgt dat voor de huidige opstelling geldt: 

De invloed van de lichtproduktie op de meetsignalen is in de vol

gende paragraaf opgenomen. Bij later onderzoek is gebleken dat 

ook diafragmering van de "laser-kant" van de schokhuis van invloed 

is op de meetsignalen. Hier wordt in H.V.-2. dieper op ~ngegaan. 

Zoals reeds vermeld,zijn er vijf meetseries in dit verslag opgenomen. 

De groottes van de ingestelde waisten en richtingscoëfficiënten 

staan in onderstaande tabel. 

Hierin zijn de volgende afkortingen gebruikt: 

r(w) richtingscoëfficiënt bepaald uit de grootte van w. 

r(s) richtingscoëfficiënt bepaald ]..lit de statische ijking. 

r(d) richtingscoëfficiënt bepaald uit de dynamische ijking. 

Tabel IV.S-1 

golflengte meetserie 5 
JO xw [ni) 2 -1 

10 xr(w) tm J 2 -1 
10 xr(s) [m 1 

2 .• 
10 xr(d) tm) 

-

ÀI I I4 2, I 3 -
2 I4 2, I 3 -
3 8,7 ~ 0,3 3 ,45~0' I2 3,95~0,15 5\'2.:! o,5 

4 8, I .:_ 0,6 3, 71~0' 27 4,25~0, 15 3 ,95~0 ,40 

5 8.1 ~-1' ".?>><?>o"!.0::.\0 4 , I o.:_o , 10 

À2 I 9 5 ,8 5 -
2 9 5 '8 5 -
3 8,0 ~ 0,3 6,84~0,26 5' 88_!,0' 45 -=f 1S ± 1:>1 

4 9,4 ~ 0,6 5,85.:_0,37 5,99.:_0,30 4,99.:_0,40 

5 
~-~ ':>.8~ b,oS'!: 0,10 6,00~0. IO 

Uit de theorie van H.II volgt dat w(À 1) in de eerste twee meetseries 

te groot is gekozen. Dit veroorzaakt een fout van 2-5% in de meting 

van N'. 

. . I 34 
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De richtingscoëfficiënten r(w) en r(s) wijken steeds af. Dit 

wordt veroorzaakt door de invloed van de vensters, filters en het 

deelprisma op de meetbundeL De forse afwijking bij de meetserie 3 

is te wijten aan meting van w zonder diafragmering en filtering 

van de laserbundels terwijl dit bij de meting van r wel is gebeurd. 
s 

Hierdoor worden storingen,die op het lasersignaal gesuperponeerd zijn 

(supp.-8),bij de meting van w wel en bij de meting van r(s) niet 

meegenomen. 

In meetserie 3 en 4 wijkt r(s) sterk af van r(d) voor À 
2

• Dit is te 

wijten aan onvoldoende diafragmering,bij meetserie 5 is beter 

gediafragmeerd. Bij de verwerking van de meetresultaten is steeds 

~(s) als vermenigvuldigingsfaktor gekozen. 

In onderstaande tabel zijn de te verwachten onnauwkeurigheden in N' 

op grond van § 4, aangegeven. Uitgegaan is van M=9 en de verkregen 
L signalen voor \:."'1.~. De resulterende onnauwkeurigheidsinterval voor 

n' en n' is eveneens aangeduid. e a 

Tabel IV.5-2 

meetserie s (>, ) AN' 
( ).1) 8max(>.2) 

AN 1 

()..2) n~ im-4] n ~ [m- 4] max I N' 7 

I 0, JO 0,05 0' 15 0,03 I ,Oxi024 2,6xi0
25 

2 0,05 0' 10 0' 10 0,05 I ,0 2,6 

3 0, JO 0,08 0' 15 0,07 2,3 7,0 

4 0, I 0 0' 12 0' 15 0' 10 3,3 10.6 

5 0' 15 0,03 0,20 0,03 I , 2 4, I 

Ook de invloed van de lichtproduktie moet in de onnauwkeurigheid 

in de gradient van n' en n' worden meegenomen. Deze wordt apart 
e a 

vermeld, omdat deze ko~rektie steeds in één richting werkt: n~ 

wordt, absoluut gezien, groter en n~ kleiner. De waarden in de 

tabel gelden voor M"'9 en t"''C5• 

T abe 1 IV. 5-3 

meetserie s (>-.1) s (.>-.2) n' e 
[m-4} n' [m-4] 

a 

3 0,005 0,015 24 
-6 2xl025 -2,0x10 

' 
4 0,005 0,025 -4, l -8,8 

5 0,005 0,010 -1 ,5 -5,2 



- 35 -

t~eor~ 

f 'l- \(.~l'e:.-'1.~ \:.ui. 

J I I 
7 8 9 10 

tv1 

Tek. IV.l. Het theoretisch en eksperimenteel bepaald drukver

loop in gebied 2F5F, als funktie van het machgetaL 

P 1= 5 Torr; T 1 ~ 295 K. 
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Lj,o 

f 

).0 

~.~ 

lht.or-;e. 

t e\.('!>\)t.~'•Mt't'l\:.-.l 

I 
2.0 __ L 

7 8 9 10 
-----) 

M 

Tek. IV.2. Het theoretisch en eksperimenteel bepaald drukverloop 

in gebied 2F5E, als funktie van het machgetal. 

P
1
= 5 Torr; T1= 295 K. 



- 37 -

,J.tl 
(s.) 

150_ -

0 

V 

1'50 r- -

+ 100 1- -

t + + 

5D r-

t + + '•;++ '+' 'g] 
-

'*q 
() I I I 

7 7.5 8 8.5 9 9.5 
M 

Tek. IV.3. De karakteristieke tijden Tz en T5 , als funktie van 

het machgetaL 

P 1 ~ 5 Torr; T 1 ~ 295 K. 
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"·I 
1.0 ~0 
0.8 
0.6 

0.4 À _, 
02 2.:1.1523.10 m 

ip4 
• 

~\=0.6328.1 o-'m 

- - - - - =-=--=-------

DRUK 

Tek. IV.4. De relatieve grootte van de lichtproduktie als 

funktie van de tijd. 

Ter vergelijking is het drukverloop aan de eind-

wand ingetekent. 
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Hoofdstuk V 

In dit hoodfstuk w0rdt een overzicht gegeven van de theoretische 

~umerieke)en eksperimentele resultaten. De eksperimentele resultaten 

zullen op hun betrouwbaarheid worden getoetst, dit verschaft ons enig 

inzicht over de gebruikte meetmethode. Tot slot worden de theoretische 

en eksperimentele resultaten met elkaar vergeleken, hieruit volgen enkele 

voorlopige konklusies over het theoretisch model. 

In de sektie gasschokbuizen is een algemene, numerieke oplossingsmethode 

ontworpen voor de vergelijkingen die de thermische grenslaagontwikkeling 

beschrijven. Deze ontwikkeling wordt berekend als funktie van de tijd 

en de plaats, welke als referentiepunt de eindwand van de schokbuis heeft. 

Het numerieke programma heeft als fysische invoer de variabelen p 1, T1 en 

M. Hieruit worden T , T en a profielen bepaald. Uit deze oplossing kunnen 
e z 

alle relevante fysische grootheden in de grenslaag worden afgeleid. 

Een uitvoerige beschrijving van de fysische achtergronden is te vinden in 

(Hu,76). De numerieke achtergronden zijn beschreven in (VGR,76) en (Hu,76). 

Het algemene model vergt veel rekentijd. Bovendien blijkt dat een vereen

voudigd model, in ons meetgebied, tot resultaten leidt die goed overeen

stemmen met het algemene model. Dit vereenvoudigd model gaat uit van twee 

veronderstellingen: 

-er is thermisch evenwicht tussen de elektronen en zware deeltjes (T =T ). 
e z 

- de samenstelling van de grenslaag voldoet aan de Saha-evenwichts-samen-

stelling relatie. 

Dit programma heeft als naam: ev.E - ev.M . Hieruit zijn de grootheden 

n' 
e 

en n' berekend als funktie van de tijd, de plaats en het machgetal. a 
In grafiek I en 2 zijn resp. n' en n' 

_3 . e a 
Voor x = 

m 1,4.10 m ~s M = 6,5 t/m M = 
is enkel M = 8,5 uitgezet. 

Uit de grafieken blijkt duidelijk: 

uitgezet als funktie van de tijd. 
-3 9,5 uitgezet, bij x= 1,2 en 1,6.10 m 

m 

- de eerste tijd na schokreflektie blijven de gradienten relatief klein 

waarna vrij plotseling een sterke toename plaatsvindt; naarmate x 
m 

groter is , treedt deze toename later op. 

- als funktie van de tijd wordt n' sterker positief en n' sterker negatief. 
e a 
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In de grenslaag benadering wordt de druk konstant verondersteld, de 

temperatuur zal echter afnemen als gevolg van het warmtetransport in 

de richting van de eindwand. De elektronendichtheid n wordt in dit 
e 

geval door de Saha-relatie bepaald. 

n 
e 

a = ------n + n e a 
e (I+ a.p.T-S/ 2.exp(b/T))-I/ 2 

met a= 2,5 N-I .K5/ 2.m2 

b = 183000 K 

1.1 

n zal dus sterk afnemen alsTafneemt ( Tek. 1.3); n' zal voor kleiner e e 
wordende x sterk toenemen. m 
Als funktie van de tijd spelen er ~n de grenslaag de volgende twee,tegen-

gestelde, effekten een rol: 

- het meetpunt valt voor kleine tijden bûiten de grenslaag, vervolgens 

binnen de grenslaag en komt daar steeds 'dieper' te liggen. 

- de grenslaag breidt zich steeds verder uit; de gradienten nemen af. 

Hierdoor zal n' voor kleine tijden nul zijn, snel groter worden en 
e 

vervolgens na het bereiken van een maximum weer kleiner worden. Naarmate 
~~e~ner 

het machgetal is wordt dit maximum sneller bereikt. Door het warmtetransport 

naar de eindwand toe zal na toenemen in de tijd ( Tek. 1.3. ); n~ wordt 

voor kleinere waarden van x steeds sterker negatief. Als funktie van de 
m 

tijd doet zich natuurliJ'k hetzelfde proces voor als bij n' . Dit~maal zal . e 
er een minimum in de gradient optreden, welke weer afhankelijk is van het 

machgetal. 

De eksperimentele resultaten zijn weergegeven in grafiek 3 t/m 9. 

Hierin staan de gradienten van n en n , op een vaste plaats x , uit 
e a m 

tegen de tijd, verlopen na schokreflektie. De meetkondities zijn samen-

gevat ~n onderstaande tabel. 
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grafiek meetserie voordruk meetplaats machgetal 

(torr) ('IC \0-~f'll.) 

3 1 5 1 ,4 7,5- 8,6 

4 2 5 2' 1 6' 1 - 8,3 

5 3 5 1 '4 7,2- 8,9 

6 4 5 1 '4 7,3- 9,0 

7 4 20,5 1 '4 3,8 

8 5 5 1 '2 7,9 - 8,7 

9 5 5 1 '2 3,3 

We zullen deze series een voor een van kommentaar voorzien. Na de 

bespreking van serie 4 worden in het kort enkele eksperimenten, ter 

verbetering van de opstelling behandeld. 

meetserie I 

(Om de series beter onderling te kunnen vergelijken is een meting 

- meetserie 4, M = 7,9- ingetekend). 

De spreiding die de gradienten bezitten is voor een deel het gevolg 

van de digitaliserende werking van de geheugens. 

Uit het verloop van de gradient van n blijkt dat deze , als funktie van 
e 

de tijd, eerst negatief wordt om vervolgens van richting te veranderen 

en zeer snel positief wordt. De negatieve gradient van n , voor kleine tijden, 
e 

valt te verklaren met behulp van het relaksatieproces (H.I-1). Vlak 

achter de schokgolf treden voornamelijk atoom - atoom botsingen op, 

hierbij komen slechts weinig elektronen vrij, naderhand bij de elektron

atoom botsingen treedt er een forse stijging van het aantal elektronen 

op. Dit veroorzaakt een steile, negatieve gradient totdat ionisatie

evenwicht optreedt. Nu zal de groei van de thermische grenslaag gaan over-

heersen, hierdoor zal n afnemen en zijn gradient dus toenemen. Bij het 
e 

verloop van n 
a 

zullen dezelfde processen een rol spelen. Dit betekent 

voor de gradient van n , absoluut gezien, een geleidelijke toename, bij a 
ionisatie-evenwicht een afname, en vervolgens, door de invloeden van de 

grenslaag, weer een toename. In de tekeningen is het verloop slechts 

gedeeltelijk herkenbaar omdat de L.S.signalen voor het ionisatie-evenwicht 

negatief zijn, hierdoor vielen ze buiten het schaalbereik van de geheugens. 
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Bij deze meetserie is de invloed van het machgetal nauwelijks zichtbaar. 

Dit kan te wijten zijn aan: 

- lichtproduktie. 

-verloop van de waist Ln de testsektie en dus ook van r(s). 

- de grootte van de waist voor Àl • 

- het verschil in meetpositie. 

meetserie 2 

De meting, M = 6,1 , is fout ingetekend, het tijdstip van schokreflektie 

ligt op 52.10-6 sec. 

Uit deze meetserie volgt dat op deze afstand de grenslaag invloeden 

nauwelijks meetbaar zijn. 

De relaksatie invloeden zijn duidelijk herkenbaar; voor grotere tijden 

is de grootte van de signalen identiek. 

meetserie 3 

(Ook hier is M = 7,9 uit serie 4 als referentie opgenomen) 

Uit deze grafieken volgt duidelijk dat n' toeneemt bij groter wordend 
e 

machgetal. Over her relaksatiegebied kunnen we weinig konkluderen omdat 

dit weer buiten het bereik van de geheugens is gevallen. Voor grotere 

tijden blijkt, na korrektie voor de lichtproduktie (tabel IV.S-3), dat 

de gradient van n iets lager en de gradient van n' geheel beneden de 
e a 

nul-as komt te liggen. De gradienten van n blijven na korrektie nog 
e 

signifikant van elkaar verschillen, de gradienten van n zullen binnen 
a 

elkaars onnauwkeurigheidsgrenzen vallen. 

meetserie 4 

In grafiek V-7 staan de resultaten weergegeven van een kalibratie

eksperiment bij een zeer laag machgetal, waarbij nauwelijks ionisatie 

kan worden verwacht. Toch schijnt het dat er een n -gradient aanwezig 
e 

is. Uit een nadere analyse van het schot volgt dat de gemeten N'(~~ 

overeen stemt met de theoretische. De gemeten N'(~~ valt echter te 

groot uit. Hieruit volgt, dat zelfs ·bij dit lage machgetal, de stralings

dichtheid van het gas voldoende groot is om de metingen te beÏnvloeden. 

Het profiel van de n -gradient in het geïoniseerde gas wordt bij enkele 
e 

metingen (M = 7,7 en 9,0) sterk verstoord. Deze verstoring vindt ongeveer 

na de relaksatietijd 1
5 

plaats. De na-gradienten (behalve M = 9,0) beginnen 
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allen bij dezelfde waarde (n'~O), nemen vervolgens in de tijd iets af a 
om daarna een relatief grote storing te ondergaan. Deze storingen zijn 

waarschijnlijk het gevolg van een (of meerdere) van onderstaande oorzaken: 

I. de laserbundel wordt gedeeltelijk afgesneden door een diafragma. 

2. door de keuze van een kleine waist voor beide golflengtes wordt een 

gedeelte van de testsektie in de laser afgebeeld. Dit kan instabiliteit.en 

in de lichtstroom van de laser tot gevolg hebben. 

3. interferentie van de laserbundel als gevolg van reflektie. 

4. strooilicht dat na reflektie het detektiesysteem bereikt. 

Indien we de meetresultaten met serie 3 vergelijken volgt: 

- de n -gradient ~s, na korrektie voor lichtprodukde, V' 40% 
e 

- de n -gradient is, na korrektie voor lichtprodukt ie, v-. 50% 
a 

- de grootte van de n -gradient neemt toe bij groter wordend 
e 

tussentijdse eksperimenten 

groter. 

kleiner. 

machgetal. 

De oorzaken die eventueel verantwoordelijk zijn voor de storingen op de 

meetsignalen zijn ieder apart onderzocht: 

- diafragmering. 

Bij vergroting van de beide diafragma's werd geen verbetering in de 

meetsignalen gekonstateerd. De enige voorwaarde was dat het diafragma 

symmetrisch rond de as x = x moet worden ingesteld. 
m 

- instabiliteiten in de lichtstroom van de laser. 

Een kleine hoeveelheid licht van de geschikte golflengte kan de laser

werking beïnvloeden. De intensiteit van de laserbundel zal hierdoor 

varieren. Een kontrolemeting werd uitgevoerd door het somsignaal van 

de beide diodes, van een detektiesysteem, op te meten. Dit moet geduren

de een eksperiment konstant blijven. Uit de meting bleek dat het som

signaal bij het À1-systeem 2% en bij het À2-systeem 20% toe neemt. 

Deze toename lige in de orde van grootte van het somsignaal veroor

zaakt door de lichtproduktie. Ekstra diafragmering voor de laser bleek 

geen invloed op het somsignaal te hebben. 

- interferentie. 

Eventuele interferentie kan optreden tussen het prisma (aan de 'laser

kant') en het intreevenster.(zie tek. III.~) Om dit na te gaan is ook 
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aan deze zijde van de testsektie gediafragrneerd met behulp van 

de meetmessen; Dit bleek een verbetering van de meetsignalen 

teweeg te brengen. Door deze ingreep kan óf interferentie óf 

strooilicht onderdrukt zijn. 

Na deze knntroleeksperimenten is verder gegaan met meetserie 5. 

Deze is gemaakt op x =1.2mm. met diafragmering aan beide zijden 
m 

van de testsektie. 

meetserie 5 

Het eerste eksperiment op deze positie was een dynamische ijking. 

Ditmaal werd, ondanks het lage machgetal, goed gediafragmeerd. Het 

resultaat staat uitgetekent in figuur V.9. Hieruit valt af te le

zen dat n geen gradienten vertoont die groter zijn dan de meeten-
e 

nauwkeurigheid. Ook stemt de gradient van n .goed overeen met het 
a 

theoretisch bepaald verloop. Dit betekent dat het detektiesysteem 

voldoend nauwkeurig werkt. 

Uit de metingen in het geïoniseerde gas blijkt dat het verloop van 

de gradienten van n en n voor M=7.9 en 8.7 globaal met de verwach-
e a 

tingen overeenstemmen. De meting bij M=8.4 heeft om onbegrijpelijke 

redenen wéer een positief verloop voor de gradient van na. 

De konklusies die we aan de hand van deze meetserie kunnen trekken: 

- de n -gradient bij een bepaald machgetal is signifikant· groter 
e 

dan bij de voorgaande meetseries. 

- de n -gradient is niet signifikant groter dan bij meetserie 1 of 3. a 

V.3. Konklusies. -----------
Uit de meetresultaten 

• Het is nog niet mogelijk goede, reproduceerbare meetresultaten 

te verkrijgen. 

B Verandering van meetpositie in de grenslaag oefent invloed uit op 

de n -gradient. 
e 

• De n -gradient Ls gevoelig voor toename van het machgetal. e 
• De n -gradient is zeer gevoelig voor storingen gesuperponeerd op a 

het schlierensignaal. 
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• Het relaksatiegebied achter de gereilekteerde schokgolf 1s duidelijk 

herkenbaar. 

*De dynamische ijking voldoet,bij goede diafragrnering,aan de theorie. 

*Op de meetposities x >2 rnrn. is de invloed van de grenslaag niet meer rn 
relevant, binnen de rneettijd. 

*De lichtproduktie is waarschijnlijk de grootste, storende faktor op 

de schlierensignalen. 

De meest betrouwbare meetresultaten ZlJn waarschijnlijk meetserie 

meetserie 3 en 5; deze zullen worden vergeleken met de theorie uit 

paragraaf I. 

Uit de vergelijking theorie-meetresultaten 

* De berekende n -gradienten zijn ongeveer twee maal zo groot als de 
e 

gemeten gradienten. 

• Het bereiken van een maximurn 1n de n -gradient is bij meetserie 3 
e 

(M=7.2) en bij meetserie 5 (M=7.9 & 8.7)gekonstateerd; het tijdstip 

waarop dit maximurn bereikt wordt stemt redelijk overeen met de 

theoretische verwachting. 

* De berekende n -gradienten zijn ongeveer 10 a 30% groter als de 
a 

gemeten gradienten. 

* Het berekende snijpunt in de n -gradienten is niet gemeten. De ge
a 

meten gradienten vertonen meer de neiging parallel te lopen en na 

korrektie voor lichtproduktie, over elkaar heen te vallen. 

• De berekende toename in de helling van de n -gradient, bij kleiner 
a 

wordende rneetpositie, is niet gekonstateerd. 

Ter verbetering van de eksperirnentele opstelling 

t machgetal 

Door de twee drukopnemers in de zijwand van de schokbuis te mon

teren zullen deze prakties gelijke drukvariaties registreren. Bij de 

huidige plaatsing van de drukopnemers worden twee verschillende 

beginhellingen gededekteerd, dit levert moeilijkheden op bij de 

triggering van de elektronische teller. Bij gelijke hellingen ver

valt deze moeilijkheid. 
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t geheugens 

De geheugens bezitten ieder een eigen klok die de sample-tijd 

bepaalt. Door deze klok uitwendig uit te voeren en de geheugens 

vanuit dit punt te sturen kunnen eventuele fouten in de tijd 

verkleind worden. 

t meetmessen 

Om de temperatuursinvloeden op de positie van de meetmessen 

te ondervangen is het raadzaam de houders van roestvrij staal 

te vervaardigen en op de achterwand te monteren. 

t schokbuis 

De bevestiging van de schokbuis moet zodanig worden aangepast 

dat de buis door enkele simpele handelingen waterpas gezet kan 

worden. 

t lichtstroom-meter 

Door het vervaardigen van een lichtstroommeter kan op eenvoudige 

wijze gekontroleerd worden of de plasma buis in de laser nog goed 

is. Indien deze begint te verouderen neemt de lichtstroom meet

baar af. 

Ter verbetering van de methode 

_ Prisma's,die dienen voor de afbuiging van de laserbundels, ver

vangen door spiegeltjes. Dit voorkomt dat er strooilicht tegen 

de zijkanten van de prisma's weerkaatst en via de testsektie het 

detektiesysteem bereikt. 

_ stabiliteit laser 

Het behulp van onderstaande opstelling is het gemakkelijk te kon

troleren of de laser, tijdens een eksperiment stabiel blijft. 

I J \.a."~.,.. 
I ~ "'"' - I I I d-4od.o. 

J..;.o..\v-~\'11\ ... c).i.o.~ ... ~ .......... ' L~"'"' 
.Q.IlMS 

Ook in dit geval moet bepaald worden of de diode strooilicht 

dedekteert. 

"" 
,, t 



- 48 -

_ drukverloop in het buitengebied 

Door een serie drukmetingen, aan de eindwand van de schokbui~,uit 

te voeren bij groter wordend machgetal en verschillende pomptijden 

kan meer inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van het 

buitengebied, als funktie van de schoksnelheid en de zuiverheid 

yan_het gas. 

_ richtingskoêffciënt r(s) 

De statische ijking geschiedt nogal omslachtig. Door voor het 

deelprisma een chopper te plaatsen, kan door meting van de tijds

afgeleide van het gededekteerde somsignaal de richtingskoëfficiënt 

bepaald worden. Uit dit signaal valt ook te konkluderen of de laser 

bundel gaussisch is of verstoord wordt. 

Bij de metingen wordt de errorfunktie benaderd door een rechte. 

Door ook de hogere orde termen te bepalen. kan. bjj_grote !;lignalen, 

de richtingskoëfficiënt gekorrigeerd worden. 

- relaksatiegebied 

Door de mogelijkheid van de nieuwe geheugens om gedurende een bepaald, 

vooraf instelbaar, tijdsinterval van de meettijd de sampletijd te 

verkorten, kan het relaksatiegebied nauwkeurig worden vastgelegd. 
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APPENDIX A 

Geometrische beschouwing lichtbundel in een inhomogeen medium 

In deze appendix wordt de loop van een lichtstraal door een medium met 

brekingsindeks N(x) bepaalt. Aan de hand van de verkregen vergelijking 

wordt de vervorming van een lichtbundel, die het medium doorloopt, be-

schreven. 

A-1 Algemene afleiding 

Stel als benadering voor de brekingsindeks van het medium 

N{ \- 11.1 I l N'l 2 ~ Nlll 3 .· 6-(..,.'-') 
\."/... J - l'lo ~ N . .,.. -t- 2.. . )(. -+ b . x -t-

met: 

N = N(x=O) 
0 

NI = aN(x)/axl 
x=O 

2 
N' '= a N(x)/ax21x=O 

3 
Nm = a N(x)/ox31x=O 

Laat nu een lichtstraal paraxiaal het medium binnenkomen, met als 

randvoorwaarden , 

voor de plaats: x(z=O) = x0 
voor de hoek ~(z=O) = ~O 

In tekening: 

0 

We zullen nu de toestandsgrootheden (x,~) van de straal op z=l bepalen. 

De loop van een willekeurige, paraxiale straal door het medium volgt uit 

(B0,75): 

A. 1 

A.2 

A.3 
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Beschrijf nu de voortplantingsweg met de volgende algemene, kontinue 

funktie: 

Invullen van A.3 levert: 

Voor formule A.5 kan ook het volgende worden geschreven: 

Invullen van formule A.7 en A.l in A.4: 

met: u 1..1
1

-\ "'" I .. ,•u 1. 
N \ -::: I" l'l . ~C> -\ l. · l"l . Y.b 

.... ~ :. .,.,,,, N''' '""'1. '" + . ~(> 

N~-:::. N'" 

Voor de loop van de straal kunnen we nu schrijven: 

A-2 Eigenschappen van een lichtbundel op z=~ 

Als invullende bundel beschouwen we een symmetrische bundel rond x=O. 

De bepalende grootheden van deze bundel is de centrale straal en de 

diameter d, die bepaald wordt door de twee randstralen(zie tek.2) x+ en 

x_ 

A.4 

A.6 

A. 7 

A.8a 

A.8b 

A.8c 

A.9a 

A.9b 

A.9c 
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Voor de centrale straal geldt: 

")(., l o) =- 0 ; ~ c ( o) == 0 

~(o) 

d.(o) 

Tekening A-2 Loop van de lichtbundel (x+(O) = -x_(O) = x0) 

Voor de ongestoorde bundel geldt: 

We bekijken nu twee gevallen (zie ook tekening A-2): 

I) De verandering van de bundeldiameter ter plaatse L als gevolg van 

het medium, gerelateerd aan de ongestoorde bundeldiameter: 

~ ; cl-{\.\- ~0'\.) 
cl- clo(.\.) 

2) De asymetrische vervorming die de bundel in het medium ondervindt, 

gedefinieerd als: 

Ad I 

Voor de gestoorde bundel geldt: 

A. 12 

A. I3 

A.I4 
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' " ... 
1L+ + "'"'x.2 L -\- ii. N UIL~ • -""---·-""---

Ad 2 

Normeer ~rop de ingaande bundeldiameter d(O): 

b.'f' - L'X.~(\.)-'Xc.(\.)]-t-x.,(I..)-'X:_(L)] 

1~o ~X0 

A-3 Relatie geometrische bundel - laserbundel 

In hoofdstuk II zijn de relaties afgeleid voor een laserbundel die het 
. 2~ 3 4 

medium N (x) = ·N
0 

+ N'x +. !N' 'x + 1 /_6. N'" x + 0 (x ) doorloopt. 

Voor de afbuiging van de centrale as van de laserbundel volgde:(II-3.5): 

Voor de vervorming van de bundelstraal volgt uit de laserformules (II-5.7; 

z=!L): 

Deze formule bezit twee extrema: 

Fysisch gezien komt geval 1) overeen met een evenwijdige bundel die het 

medium passeert en geval 2) met een konvergerende bundel (focusserings

punt z=2L). 

A.l6 

A.l7 

A.l8 

A.l9 

A.20 

A. 21 
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In formulevorm: 

o..l~) ~«>co 

~d./~\l :. \ N''l?- f \~ .1.. N"0) + .!... N 111 l'!a ( N 1l +.!.. N"' ~ '2.. L) 
' \~ 1~ ~ 0 

Q.6- 'l.) ~ = _ 'l.lle 
0 I.. 

&d.fd..\l = -1 N''L1 (H· 

De gedeeltes in formule A.22 en A.23 die een funktie zijn van N'' 

zijn identiek aan formule A.20 en A.21. Hieruit mogen we konkluderen 

dat de ektrema van de .laserbundelvervorming vastgelegd zijn door geome

trische benadering voor ~ 0=0 en ~ 0=-2x0 /L in het geval dat N''' nul is. 

Toepassen op de asymetrische vervorming: 

A.4 Afschatting van de invloed van N''' 

Voor de eksperimenten geldt: 

-~ ( " L -t ( ] 'ltö \1\ IC "'.1 J \1' lo W\ ' 

N.,"' 1., N 1 
11'\ \t)' t..YV\·•), W'"' \o?. (V'tl-'1) , N'" 11'\ 1cti l~-:!oJ. 

Hieruit volgt voor de verandering van de bundeldiameter: 

d . 'd. b d 1 bd./ I . 'f.. -'i - voor e evenW~J ~ge un e : 1~ h. "" "o -+ 1o 

- voor de convergerende bundel: "'.ófd.. ll."' - h)'!-+ \o-' 

En voor de asymetrische vervorming: 

- evenwijdige bundel 

- convergerende bundel: 

Volgens (Ma,72) is de afgeleide theorie, voor N''',O, 

uit A. 22 

uit A.23. 

uit A.24 

uit A.25 

geen simplifikatie meer van het gedrag van een laserbundel in een 

inhomogeen medium. Omdat er echter nog geen eksakte theorie is, met als 

uitgangspunt A.l, en omdat de invloed van N''' klein blijkt te zijn willen 

we toch de volgende konklusie trekken: 

De invloed van N' ''op de loop en de eigenschappen van een laser

bundel in het beschouwde medium is waarschijnlijk in de orde van 

1 °;oo. 

A.22 

A.23 

A.24 

A.25 
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A.S Scheve inval bundel 

We bekijken het geval dat de bundel het medium binnenkomt onder een 

hoek 6~, 6~ >> (6~)2 

Inkomen stralen: 

x (O) = 0 
c 

x (0) ~ -x - 0 

~ 0 (o) = ~+M 

~ (0) = 6~ 
c 

De eigenschappen, op z=L, voor de ongestoorde bundel worden nu: 

Voor de gestoorde bundel volgt: 

Wil de invloed van 6~ verwaarloosbaar zijn dan moet voldaan worden aan: 

'2. NI 
C>~ <t.. -L.-

ti'' 
-1 

Met de gegevens uit A-4 volgt: 6~<<10 • 

Indien voor het medium geldt N'''=O dan blijven de uitdrukkingen voor 

de verandering van de bundeldiameter, A.16 en de vervorming van de 

bundelstraal, A.18, ongewijzigd. 

A.26 

A. 27 

A.29 

A.30 

A.31 

A.32 
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APPENDIX B-1 

Eigenschappen van de gebruikte komponenten. 

N.B. Achter iedere komponent is weergegeven in welk verband hij wordt 

toegepast. 

Achterwand (testsektie) 

materiaal: roestvrij staal 

vlakheid 

dikte 

± -3 0,002.10 m (in testsektie) 

35,487.10-Jm 

Deelprisma (optisch) 

materiaal aluminium 
-6 <0,02.10 m. ruwheid 

rechtheid daklijn -6 
+ 10 m. 

reflektiekoëfficiënt: ~0.9 

Drukopnemers (machgetal, buitengebied) 

princiepe 

stijdtijd 

meettijd 

oppervlakte: 

responsie 

piëzo-èlektrische kristallen 
~ 0,5.10 sec 

00 

-5 2 9,5.10 m 

fabrieksopgave:736 Torr ++ 1 Volt; 

eigen ijking* :achterwandopnemer: 857 Torr++ Volt 

zijwandopnemer 

Elektronische Teller (machgetal) 

instelling triggerniveau ~ 0.001 Volt 

onnauwkeurigheid + ~ : - ·0.002.10 sec. 

Filters (optisch) 

princiepe interferentie. 

791 Torr++ 

Ijking in sektie gasschokbuizen verricht door H.Jager. 

k . . + 5 Nauw eur~ghe~d: - Torr. 

Volt 
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benaming Àl À2 dimensie 

Ào 6.33 11.55 10-6m 

halfwaardebreedte 3.3 9.6 10-9m 

transmissie Ào 76 53 % 

transmissie À 76 47 % 

À : golflengte die optimaal wordt doorgelaten 
0 

De lichtstroomvariaties als funktie van de plaats op het filter zijn <1%. 

De variaties ten gevolge van een invalshoek a op het filter zijn weerge

geven in tekening B-1. 

-l ·t 
_, 

0 

f 

~(oe.) 
~(o) 

o.S 

o.8 

1 

Ykblokje (testsektie) 
+ -3 

hoogte : (9.889- 0,001).10 m 

Lenzen (optisch) 

ongekorrigeerd, enkelvoudig 

À 1 f = 0,5 m 

À2 f 0,3 m. 

Laser (optisch) 

type: hemispherical. 

't)e., ~oel.c. o..\-'-'1:4~ '-<.Q.~\('-'ei c). l>CI."" 

~ cl.ool('~e..\o,.\:.fl."' ~tl."\:.c.'tvoo\M 

0~ \1\t,\:_ ~I ~ ,\. 'l" ~~\\;e.v-. 
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benaming Àz dimensie 

golflengte (À) 0,6328 I 'I523 I0-6m 

RI 85 I20 m 

transmissie RI 2,3 8,5 % 

R2 00 00 m 

transmissie R2 ? 0,004 % 

d 0,39 0,39 m 

stabiliteitsafwijkingen <I <I % 

vermogen 5 3 mW 

RI kromtestraal uittreespiegel 

R2 kromtestraal achterste spiegel 

d afstand RI - R2• 

Uit het type laser volgt dat de waist in de laser op de achterste spiegel 

moet liggen. Voor de grootte van deze waist geldt: (~a,1~) 

w' • ( >-,;_.~. y- . ( ~ -1.) w \_c\,)= «t,Cj. \0-~ m. 

w (h)-= Lt.~. \0-~'M 

Meetmessen (testsektie, optisch) 

materiaal gewone scheermesjes 

rechtheid snijkant ± 0 -'l ~00\. \0 . t-4\, 

instelbaarheid + -3 0 ,OOI. I Ö m. 

· 'd' h d + 2.10-3 rad evenW~J ~g t.o.v. ac terwan : 

bevestiging 

onderlinge afstand 

Temperatuurmeting (machgetal) 

nauwkeurigheid: : 0.05 ~. 

Testgas (testsektie) 

soort argon N50 

verontreiniging: <0,001 % 

Vensters (testsektie, optisch) 

de messen zitten in speciale houders bevestigd 

tegen de zijwand van de testsektie. Ze worden 

door micrometers voorbewogen. 
+ 0,230 - 0,005 m. 

materiaal 

brekingsindeks 

: borosilicate crownglas (Bk7) 

:1,5187 ·voor ÀI 



homogeniteit 

vlakheid 

reflektiekoëfficiënt 

absorptiekoëfficiënt 

dikte 

doorsnede 

Appendix B- 2 
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+ 0,0001 
+ -6 

0,15.10 m 

rv0,07 

<0,01 

(20 ± 0,005).10-3m 
-3 30.10 . 

Eigenschappen van de stralingsstroomdetektie 

A. Diodes 

Om een goede spektrale responsie te verkrijgen wordt gebruik gemaakt 

van twee verschillende typen diodes voor Àl en À2• 

Àl À2 dimensie 

nununer HP 5082-4270 EGXE Yag 100 

optimaal bereik 0,40-1 '1 0 0,35-1 '13 

spektrale responsie rv0,35 rvO, I 0 

oppervlak 0,8*10-6 5,1*10-6 

B. Versterker - tek. B2 

Deze versterkers hebben een instelbare versterkingsfaktor k die door de 

weerstand RA wordt bepaald. Voor À1-detektie is k=1, d.w.z. de versterker 

volgt enkel het aangeboden signaal, voor À2 is )(=6. 

Deze versterkingsfaktor is gekozen vanwege het geringere vermogen van de 

À
2
-laser, de lage transmissiekoëfficiënt van het À2-filter en de spektrale 

responsie van de À2-diode. Bij nameting bleek dat de versterkerschakeling 

diode binnen 1% een lineair verband tussen de aangeboden stralingsstroom en 

de uitgangsspanning gaf. (alle metingen verricht m.b.v. À1). 

De aanstijging van de schakeling wordt bepaald door R1 (=8k2~). 

C. Verschilversterker - tek. B3 

De versterkingsfaktor van deze schakeling is één. Bij nameting bleek dat 

deze versterker geen invloed uitoefent op stijgtijd van een aangeboden 

signaal (<40 Mhz.). 
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/ 
Tek. B.2. 

- \'S "· 

Tek. B.3. 

fl/o 0 I A. O.ll\~lo<3e. 
r----e 

., Mt.e\::lo..- \A.~ t 'àOI."j 
Jl' 

.. , 
Clo.Mpl\"-j 

I' . 

,Ir 
\: r\. !:1 ~ e..,.~ "'..5 -l1".:~~E!JI{ '.---
~c:\.~"_c;.{-;, 

~-~jel'tlll\_1 

.JL • )I '-<~ .... Lrt,\~c~~c:. V.:. c 
Tek. B.4. 

.. 
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Metingen aan de kombinatie A+B+C 

Àl À2 
1 ) Ruis - zonde·~· ;~ t r àling s_t._r_o-'o .... m-=d:-e-t-e-:-k-t-:i-e-----+--:6:-m-=v=------~3:-,-:5::--m'":'V::--

2) Signaal - ruisverhouding 2°100 2°100 

3) Stijgtijd 0,5 ]lSec. 2]1sec 

De stijgtijden worden bepaald door de karakteristieke eigenschappen van 

de diode. Door een andere waarde voor ~ te kiezen kan deze verbeterd 

worden. Dit heeft wel als gevolg dat de signaal - ruisverhouding sterk 

zal toenemen. 

D. Geheugen - tek. B4 

Een geheugen bestaat in grote lijnen uit een A(naloog)/D(igitaal) omzetter, 

een digitaal geheugen, en (eventueel) een D/A omzetter. Een aangeboden 

signaal wordt door het geheugen, met een instelbaar tijdsinterval, bemonsterd. 

De verdere funkties van een geheugen zijn gelijk aan die van een oscillos

koop. Bij gebruik dient erop gelet te worden dat de bemonsteringsfrekwentie 

hoog genoeg is om een foute frekwentieindikatie te voorkomen. Na inname van 

een signaal kan het op de volgende manieren worden verwerkt: 

- oscilloskoop - maakt direkte visualisering van het signaal mogelijk 

x-t-schrijver - legt het signaal in elk gewenst formaat op papier vast 

- ponsband - maakt een direkte verwerking van het signaal op de komputer 

mogelijk. 

Bij de metingen ~s gebruik gemaakt van twee verschillende typen geheugens: 

Biomation 610B signaal/ruis verhouding 15 °100 

Bicmation 805 signaal/ruis verhouding 5 °100. 

Appendix B-3 

Voorwaarde hoek van inval laserbundel op een venster 

Indien de invalshoek van de laserbundel op het venster te klein gekozen 

wordt zullen de invallende bundel en de gereilekteerden met elkaar 

interfereren. Deze interferentie veroorzaakt ossilaties in de laserinten

siteit. 
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d. 

x L
rv~ 

N
1 
=1. 00 

N =1.51 
g -2 

d =2.10 m. 

at=al 

Tekening B.S. 

Uit de wet van Snellius volgt voor kleine invalshoeken: 

s.~n ot:Q. ~.lt N~ 
_0 __ ;.;..~- ~-

~""" ~% .x~ Ni 

Uit de tekening volgt: 

Noem b' de afstand tussen de centrale assen van de bundels I 
0 

en I 1, 

Wil er geen interferentie optreden dan zullen de bundels 1
0 

en 1 1 
elkaar niet mogen overlappen. Hieruit volgt als eis voor de bundel

straal w (supp.-6) 

We kunnen dus de volgende voorwaarde voor de hoek van inval opstellen 

(d=0.02 m).: 

B-3.1 

B-3.2 

B-3.3 

B-3.4 
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Appendix B-4 

Positiebepaling afbeeldingswoLsto 

z = z 
+ -

Gemeten worden w(z+) en w(z_)o 

Stel w(z )=w+flw 
+ 

w ( z_ )=w-flw 

0 

,_, -- VJ(~~)+w(~-) Ofwel: ...., 
2 

w ('l+)- w l~-) 
l::.c...3 : 

<. 
2 

flw> meetonnauwkeurigheid; \flw\ >\flw\ 
2 2 ')..'L-a,a. 

Voor de bundelstraal geldt: w (z)=w +~1 

~4owoflw 

De relatie tussen flw en flz gaat nu over in: 

A -(~)2 .!t A 
LIW- 1'\W o (A) o LIZ o 

Bo4olo 

Bo4o2o 

Bo4o3. 

Bo4o4o 

Bo4o5o 
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SUPPLEMENT 

In dit gedeelte van het verslag wordt het gedrag van een gaussische 

laserbundel in enkele optische media bekeken. In het eerste gedeelte 

wordt aangegeven hoe de exacte loop van een laserbundel door de media 

kan worden bepaald. 

Het tweede gedeelte geeft een vergelijking met de praktijk en enkele 

hieruit voortvloeiende aanwijzigingen. 

De theorie die in dit supplement is vermeld, ~s een korte samenvatting 

van (Si, 68), (Ma, 73) en (Ya, 75). 

../S-2 
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I. Voortplanting van een gaussishe laserbundel. 

Vooraf stellen we dat de bundel zich in een homogeen medium met 

brekingsindeks N0 voortplant. De centrale as van de bundel valt 

samen met de z-as. Per defenitie is de bundeldiameter, 2w, van 
-2 een gaussische laserbundel de afstand tussen de e punten van 

de genormeerde intensiteitsverdeling. Uitgaande van dit gegeven 

kunnen de volgende grootheden worden gedefinieerd: (tek.l.) 

-de kleinste bundeldiameter de waist w=w(O) S. 1. I. 

- de openingshoek 2 '2.Tl"b 
s.1.2. 8=-- met K =-Kw 0 À 

o - ( ?."! y]"2. S.1.3. 
- de bundelstraal w(z)=w-ll+ "\.""''" 

bundeldivergentie 
l i s.1.4. - de v(z)=e -~) 

\,{ 'l. 2 J 
- de kromtestraal van een fasefront: R(z)=z · (\ o~- ( ;; } S.1.5. 

CV(~) 

Tek. s. 1. 

Theoretisch model van een laserbundel. 

Hieruit volgt dat als de grootte van de waist (w) en de afstand 

tot de waist (z) bekend zijn, alle andere bundelgrootheden be

paald zijn. 

../S-3 
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2. De intensiteitsverdeling van een gaussische laserbundel 

Beschouw de intensiteitsverdeling in het vlak loodrecht op de centrale 

as van de bundel. Ter plaatse ë: geldt: 

S.2.I. 

Hieruit volgt: 

s.2.2. 

Bij metingen aan de laserbundel wordt niet de intensiteit bepaald, 

maar een oppervlakte integraal hiervan. 

Noem de stralingsstroom over het gebied (-e0 ~~~u.. -ot:~ ~ ~!: ~J, ~(u1ë); 

S.2.3. 

-1 -0.5 () -1 -0.5 0 0,5 

Tek. S.2. De intensiteits- en lichtstroomverdeling. Beide genormeerd. 

Deze vorm voor ~(14 1ë) is eenvoudig te relateren aan de normale 

kommulatieve verdeling F(u); deze staat in statistische handboeken 

getabelleerd. 

S.2.4. 

In de praktijk wordt de bundelstraal ~·~) bepaald door de afstand 
-l 

te bepalen tussen de e 2 -punten van de genormeerde ga.ussische 

verdeling (zie tek. 2). Uit vergelijking 3.4 volgt: 

•• /S4 

1 
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~ (- Yt.w 1 t) ::: i ~~. ( \ ~ V\.\ \- ~ f1)) 

:: ~-· ~(-1) 

f \'12.w,~) t~-·(\+ ~~ ( \ft)) 
S.2.5. 

::: 

= ~ . ç:.(,) 
lllb 

(:(IJ = o. a~n F l- I) ~ o,\c;S1 

3. De complexe bundelstraal 

Uit 2 volgt dat de beschrijvende grootheden van de gaussische 

laserbundel geheel vastgelegd zijn, indien de kombinatie (w,~) 

bekend is. Definieer daarom als nieuwe parameter de complexe 

bundelstraalt q = q(w,l) 

q = '1. -t i.. i.o 

...... \: ~ "' ~ \(0 w 't 

s. 3. I. 

We schrijven voortaan q = q(l) De relatie tussen q(l), de krom

straal, R(Z), en de bundelstr·aal, w(t), is als volgt: 

S.3.2. 

De relatie tussen de complexe bundelstraal op t=~., en op '!"'~2. 

is S.3.3. 

De fysische betekenis van de q-vektor is af te leiden uit de uitdruk

king voor het elektrisch veld E(x,y,~). Aangezien dit veld rotatie

symmetris eh is, hoeven we alleen E (x,:~) te beschouwen: 

s.3.4. 

We bekijken nu de volgende drie gevallen (zie tek. S.3): 

~lt) ~ ':\W\ q (':Ir) 

El~,1.)"' ~(~)· Q.xp (- v.:-:). e.~t-e(-\.\(..~) 
de fase is onafhankelijk van de x-richting: 

gebied van de vlakke golven. Dit gebied is ook 

m.b.v. de geometrische optika te beschrijven • 

• • /SS 



b, 

c. 

Tek. 8.4. 

- 85 -

q c~ 1 :: 1. -t l '!:0 

'E(~t.'>~) V\~(.'!). hp \-\.<("lo "!::~! ).~)(.f'(-~ l~'t tH:'f:~:?:! )-'f}_(l:)l) 
de fase verandert in de x-richting: er 

begint diffraktie op te treden. 

~ (~) ~ Re. (q l~)). 

\ i ) '1.1. ) ) El~;~)=~). C.l!.p (- "< 1:o "V . e.)l.~ (-i.(\( ë. (.I+ 11 - '1. \."'!)] 
de faseverandering in de x-richting voldoet 

nu aan de vergelijking voor bolvormige 

golven met kromtestraal R (~) .!:!! ~. 

De q-vektor. 

4. Relatie geometrische optika-laser OJ?tika 

In de geometrische optika kan een lichtstraal gekarakteriseerd worden 

door zijn positie ten opzichte van optische as en de hoek met de 

as. (Zie tek. 8.4) We bekijken alleen de gevallen waarvoor geldt 
d.'f'/ 

0 ~ wQ..l ) -:. 16 t ~ r' 

optische 

Tek. 8.4. De voortplanting van een lichtstraal met zijn karakteristieke 

parameters. 

../86 
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Indien de lichtstraal een optisch medium passeert, zal er een 

verandering optreden vanren/of r'. Voor de relatie tussen de ~n

en uitgaande straal kan een transformatiematrix worden opgesteld. 

s. 4. I. 

We definiëren: 

S.~. I. gaat nu over in: 

De transformatiematrix voor een medium met een kwadratisch brekings-

1 N" 2 . 1 1 indexprofiel, N(r) = N + 2 • .r , ~s as vo gt: 
0 

s. 4. 3. 

L = de lengte van het medium. 

In paragraaf 5 staat dit medium en enkele bijzondere gevallen hiervan 

vermeld. 

Als twee optische elementen elkaar opvolgen, geldt: (zie tek. S.S) 

Tek. S.5. Samenvoeging van optische elementen. 



Voor een gaussische laserbundel is de transformatieformule,als 

een medium met kwadratisch brekingsindexprofiel wordt doorlopen 

(van z = 0 toto z = L): 

S.4.5. 

Vergelijken we deze uitdrukking met S.~.3. dan volgt: 

5. 

1. 

Als voor een lichtstraal geldt: r,.,. 1 10 • ~o 

dan geldt voor een gaussische laserbundel: 

~ Ç\10. '\ (:t,.) + ~10 

c \0 IC\ (:to) + c\t) 

Transformatiematrices voor 

Q_n_g_e~t~o.E..d_m!_diu~. 

N=N 
0 

TIO = c z 2~z) 

optische media. 

zl 

2. Dunne lens. 

f := brandpuntsafstand 

~ 
l 

N -N 
l 0 

R.N 1 :~) 

S.4.6. 

z 
zz 



5. Dikke lens. ------
f := brandpuntsafstand 

0,0' := hoofdvlakken 

T =(I-h1/f 
10 -1/f 

- s~-

0 O' 

6. !!e2_i~ _ m!:_t_ k~adr~t.!,sch_ afhan~eliik!:. .!,:r!:_kin.s_si,nde~s..!.. 

N=N +~N''x2 
0 

(

cosh p 
TIO= 

p.sinhp 

1 . h 
-. Sl.n p 

cosh p 

6. Enkele toepassingen 

Dunne lens 

---
0 

Onder een -dunne lens- verstaan we een lens waarvan de dikte verwaar

loosbaar is (zie ook oo.r~~e '\)CMI"~>Cc:.l.c...\) • 

In dit voorbeeld bekijken we de transformatie van de waist van de laser

bundel, wv' door de lens. Dit geeft een afgebeelde waist, wb. 

Tek. S. 6. Dunne lens met brandpuntsafstand f. 

../S9 



Transformatiematrix: 

Tbv : 

; (\ - bf ~ 
-,,, 
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Invullen in S.5.6. en uitwerken geeft: 

Uit het imaginaire deel volgt: 

wb .g 
'wv 1-" 

Uit het reële deel volgt: 

Homogeen medium 

s. 6. I. 

S.6.2. 

S.6.3. 

S.6.4. 

Hieronder verstaan we een isentroop medium met brekingsindex N1• 
/ 

N 
0 

Tek. S.7. Homogeen medium met brekingsindeks N1. 

Transformatiematrix: 

•• /SlO 
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Invullen in vergelijking S.4.6. en uitwerken: 

S.6.5. 

Voor een ongestoorde bundel geldt: '\.2..,. '\-, + (~1. --:t:,) -::: Oy, + o.. -t-b 1 c 

Er treedt dus een schijnbare waist-verplaatsing op van: 

De grootte van de waist wordt niet beÏnvloedt. 

Diafra~ma 

We bekijken de invloed van een cirkelvormig diafragma, straal a, op 

de bundel. Stel dat de centrale as van de bundel samenvalt met het 

middelpunt van het diafragma. 

Voor de intensiteitsverdeling van de invallende bundel geldt (zie 

vergelijking 8.2.1.): 

S.6.7. 

De totale stralingsstroom wordt: 

S.6.8. 

De stralingsstroom die het diafragma doorlaat: 

p (o.,~l-;: Jo. I cll",~) a_.. 
0 

s.6.9 • 

• . /S 11 

I 
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Dus: als a = 1/2 c..:> 68% wordt doorgelaten 

a = c...:> 95% 11 11 

a = 3/2w 99% 11 11 

a= 2w 99,95% 11 11 

a = 2.5 w 99,9999% 11 11 

(Ca, 69) heeft met behulp van de Kirchhoff-diffraktie integraal 

het lichtstroomdichtheidspatroon direkt achter een circelvormig 

diafragma berekend, op afstand 2a/~. 

De konklusie van dit onderzoek was dat voor a = 2U) de grootste 

afwijking tussen het ongestoorde en het gestoorde gaussische 

profiel 4% is. 

7. Vervormin~ van de laserbundel 

In de vorige paragrafen is steeds verondersteld dat de intensiteits

verdeling van de laserbundel gaussisch is. Door inhomogeniteiten 

in de laserspiegels, stofjes op deze spiegels of een verlopen af

stelling, kunnen hogere orde mode's, dan de gaussische, gegenereerd 

worden. Deze veroorzaken dan asymetrie en/of een zijbundel (Ma,72). 

We zullen deze twee gevallen apart, zeer summier~ bekijken. 

Asymetrie 

De intensiteitsverdeling van de gaussische bundel: 

'I. (. ~) c :t o . e ')l? (- ~2) 
s.7.I. 

MI!-\;. ~,:: \[i . ~ 

Van de storing: 

S.7.2. 

De totale intensiteits- en lichtstroomverdelingen gaan nu over in: 

S.7.3. 

met a.-= 
"!., 

~CL\ (. \ 
I.. 

î<t c r) :: ~ ~ ~ ( l + ~ r - ~ ~ .,. Ç> l- P ~) ] s. 7. 4 • 

•• /812 
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In de grafiek S-1 zijn deze verdelingen als funktie van p 

voor a= 0.01, 0.25 en 0.50 uitgezet. Uit deze grafieken volgt 

dat bij asymetrie beter niet meer gesproken kan worden van de cen

trale as, maar van het zwaartepunt van de laserbundel. 

Definiëer de plaats van dit zwaartepunt, p , op het punt: 
z 

De bundelstraal bepalen we nu niet meer aan de hand van de 
_l 

8.7.5. 

e 2 -punten van de gaussische verdeling, maar aan de hand van de 

twee karakteristieke waarden voor de lichtstroom (S - 3.5.): 

~~\"!:i-J?.-+ ~Pt) = ~ ~ro ( \+ OA.{ ( t~\f,_)) 

Apt = lC.. (I =t io..\Ji) 
= de verandering van de bundelstraal 

8.7.6. 

De nieuwe bundelstraal hangt als volgt samen met de straal van de 

gaussische verdeling(.A) : 
0 

W ~ :: ( \ - l 0.~ ) · Vl 0 
8.7.7. 

Bij metingen aan de bundel zal er dus nauwelijks enige assymetrie 

gevonden worden indien niet het totale lichtstroomverdelingsprofiel 

wordt opgemeten. 

Uit de lichtstroomverdeling volgt dat de helling voor \p\( 0.25 

nagenoeg recht is, onafhankelijk van de vervorming. 

Zijbundel 

Stel de gaussische intensiteitsverdeling met hierop gesuperponeerd 

een gaussischr zijbundeltje I (p): 
s 

1 ( ~) ~:. T. o "- l'- f l- 2. "~-'l. I w! ) 
s. 7. 8. 

1. 

1s(f) = -r., Q.."'f l- t l"'-- )l,ll/VJ~) 8.7.9. 

Veronderstel nu: 

w, = c. c..::>0 ) 
\.:,<.1, c<.l 
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Ditmaal gaan beide verdelingen over 1n 

Deze·beide verdelingen zijn uitgezet in grafiek 8-2 voor 

en 0.25, c = 0.3 end= 1. 

8.7.10. 

8.7.11. 

b = 0. 00 ' 0.10 

Uit deze grafieken volgt dat bij opmeting van het lichtstroom-

verdelingsprofiel alleen voor grotere waarden~n b de invloed 

opgemerkt zal worden. De helling blijft ook hier weer nagenoeg 

recht voor \p\ <. 0.25. 
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8. Laserbundels in de praktijk 

Uit de theorie volgt dat door meting van de stralingsstroomverdeling, 

op een bepaalde plaats, de fysische bundelgrootheden zijn bepaald. 

Deze meting kan worden verricht met behulp van een nauwkeurig 

instelbaar mes. Dit mes moet een rechte snijkant bezitten; de scherpte 

hiervan is niet van invloed op de metingen (Ba, 62). 

De voornaamste meetdoelen waren: 

- grootte (afbeeldings)waist 

- plaatsbepaling centrale as 

- beoordeling gaussische profiel bundel 

Grootte wais t 

Bij deze meting is het belangrijk dat geen optische komponenten 

aanwezig zijn tussen de waist en het mes. Grote verstoringen zijn 

te verwachten van filters en polarisatoren die niet voor laser

optiek ontworpen zijn. Wel dient er nauwkeurig gediafragmeerd te 

worden, Bij de meting van de waiat in de laser, werd de oorsprong 

(z = 0) op de achterste laserspiegel gekozen. Opgemeten werden: 
1\\1.11. 

(.) I 'C (..0 l ê I) ) w 1 :. w ( ~ 2.) .eM. 0.. = ë 'L - t I \) 00 ("" ë 'L '? "'è I '>"> T 
Uit S-2,3. volgt nu: 

Voor>. 
1 

volgde: w(>, 1) = (4.1 + 0.3). I0-4m 

zw(A 1) = 0,17 ± 0.07m 

S.S.I. 

s.s.2. 

Deze waarden stemmen niet overeen met de theoretische, w(~ 1 ) = 
-4 2.9. 10 men zw(~ 1 ) = 0. (App.-B.I.). Dit wijst erop dat de achterste 

spiegel van de hser, waarschijnlijk om technische redenen, niet 

volledig vlak is gekonstrueerd. 

Voor de>. 2-laser (I.R~) was het onmogelijk bovenstaande metingen 

binnen redelijke nauwkeurigheidsgrenzen uit te voeren. Deze laser 

bezit namenlijk een zijbundel en produceert licht van een andere 

golflengte ( <. >. 2), Door filtering was de storende lichtproduktie 

weg te vangen, De bundelstraal werd hierdoor 10% kleiner. Door 

vervolgens nauwkeurig te diafragmeren) 0,99.~~ werd doo~gelaten, 
ken de zijbundel gedeeltelijk worden weggevangen. De bundelstraal 

•• /Sl7 
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kon nu binnen 2~% nauwkeurig worden bepaald. 

De grootte van de waist in de laser variëert op lange tijdschaal 

enigszins. Deze variatie blijkt af te hangen van T1, de temperatuur 

~n de laboratoriumruimte. Gedurende een meetserie varieerde 

de grootte van de bundeldiameters op de meetmessen van 3 à 4% 

voor T1 ~ 295 Ken van 7 à 8% voor T1 ~ 300 K. Dit betekent dat 

de afbeeldingswaist, waarvoor geldt: t:..w/w ~ A wlw \ me~\:..\Mes.-:.~11\ 
afhankelijk van de temperatuur variëert tussen 3 en 8%. Dit geldt 

ook voor de waist in de laser. 

Centrale as 

Deze meting is belangrijk bij uitlijning of ijking van een optisch 

systeem. De centrale as van de bundel dient dan als referentie. 

Omdat het nu belangrijk is dat een kleine verplaatsing een grote 

1 ichts t roomverandering teweegbrengt, \vordt de bundeldiameter 
-4 klein gekozen, Bij een bundelstraal van ~ 10 meter kan, rond 

de centrale as, de positie bepaald worden met een nauwkeurigheid 
-6 van + 10 m. 

Gaussisch profiel 

Door de lichtstroomverdeling op een bepaalde plaats op te meten, 

kan een redelijke indruk over het profiel van de verdeling worden 

verkregen. In grafiek S-3 zijn de profielen voor 1'-, en \_uitgezet. 

Deze zijn opgemeten na het filter in tek.III-4. Uit de grafiek 

volgt dat de lichtstroomverdelingsfunktie, rondu = 0, redelijk 

lineair is. De signifikante afwijking van À 
2
-profiel voor u ) t.:;) 

is waarschijnlijk te wijten aan asymetrie en de aanwezige zijbundel 

(zie§ 7). 
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Be - 75 

Vr - 76++ 

Ya- 75 

J.D. Barnettand F.S. Harris, Jr. 
J. Opt. Am. 42, 321 (1962) 

M. Born and E. Wolf 
Prineiples of Opties 
4th. ed., Pergamon, NewYork (1970) 

J.P. Cambell and L.G. De Shazer 
J. Opt. Am. 59, 1427 (1969) 

J. Denneman 
Stageverslag R-212-S 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1974) 

A.G. Gaydon and I.R. Heurle 
The Sehoektube in High-Temperature Chemieal Physies 
Chapman and Hall, London ( 19 6 3) 

J.F.M. van Gils 
Afstudeerverslag, R-224-A 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1975) 

E.J.M. van Heeseh 
Afstudeerverslag, R-220-A 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1975) 

L. Hutten 
Promotievers lag 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1976) 

D. Mareuse 
Light Transmission Opties 
Van Nostrand, New York (1972) 

A.E. Siegman 
An Introduetion to Lasers and Masers 
MeGraw-Hill, New York (1968) 

R. v. Eek, E.J.M. van Heeseh, L. Hutten, J. Geraedts 
Voortgangsrapport nr. 8, R-248-D 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1976) 

D.G.M. Bennenbroek en W.H.H. van Heugten 
stageverslag, R-225-S 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1975) 

J. Vrugt 
Promotievers lag 
Vakgroep Transportfysiea, T.H.E. (1976) 

A. Yariv 
Quanturn Electranies 
John Wiley & Sons, Inc., New York (1975) 

++ verschijningsdatum medio november. 


