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SAMENVATTING. 

De aan een ruw oppervlak gereflecteerde lichtstroom wordt gesplitst in een 

spiegelend en een niet spiegelend gereflecteerd aandeel. Deze splitsing is 

mogelijk door toepassing van gepolariseerd licht. Het spiegelend aandeel 

kan beschreven worden door de oppervlakte-structuur te beschrijven met be

hulp van kleine vlakke elementjes, de zogenaamde facetten. De verdeling 

van deze facetten en hun onderlinge afschaduwing zijn voor twee oppervlak

ken bepaald. 

Voor het niet spiegelende aandeel wordt de "Diffuse distributiefunctie" ge

definieerd, welke door de oppervlakte-structuur bepaald wordt. Deze functie 

is samen met een functie die onder andere de af schaduwing voor het niet 

spiegelende aandeel bevat voor dezelfde twee oppervlakken uit metingen af

geleid. 

Bij de voorpagina: 

De ondergrondfoto is een opname, gemaakt vanuit een helicopter van het ver

keersplein nabij de Brienenoordbrug te Rotterdam. 

De foto's in de kaders zijn genomen van eenzelfde wegdek uit identieke po

sities. Dit wegdek werd belicht onder de Brewster-hoek. 

De ioto links is genomen mèt, de foto rechts zènder polarisatiefilter voor 

de kamera. 

Voor een volledige beschrijving zij verwezen naar pagina 9 onder opmerking 

2. 
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1. INLEIDING. 

1.1. Probleemstelling. 

Sinds Bouguer in 1760 in zijn Traité d'Optique (!) als eerste het 

probleem van de reflectie van licht aan een ruw oppervlak benaderde, 

hebben velen zijn voorbeeld met meer of minder succes gevolgd. De 

laatste grotere publicatie dateert van 1968 en is van de hand van 

Kebschull (2). Opmerkelijk is dat zowel Bouguer als Kebschull bij 

hun benadering uitgaan van een facettenmodel, dat wil zeggen een 

ruw oppervlak wordt opgebouwd gedacht uit een groot aantal verschil

lend georienteerde vlakke elementen welke ieder als vlakke spiegel 

reflecteren. 

Aangezien wegdekken tot de ruwe oppervlakken behoren is de fabri

kant van wegdekverlichting eveneens geinteresseerd. Dit spreekt des 

te meer indien men bedenkt dat van de eisen welke gesteld worden 

aan wegdekverlichting, de eis ten aanzien van de wegdekluminantie, 

een der zwaarst wegende is. Aangezien het economisch - uiteraard -

niet verantwoord is eerst de installatie te plaatsen en vervolgens 

na te gaan of aan de gestelde eisen voldaan is, is het noodzakelijk 

vooraf het ruwe oppervlak, in casu het wegdek, te karakteriseren. 

Het probleem luidt derhalve: 

a. Welke wegdekgrootheden bepalen in voldoende nauwkeurige mate 

diens reflectie eigenschappen? 

b. Hoe zijn deze grootheden eenvoudig te meten? 

Momenteel worden als karakteristieke grootheden gebruikt de helder

heidsgraad q en de spiegelfactor K· 
0 

De zo geheten q - K (3) methode berust op de volgende beschou-
o p 

wingen: 

V0or de luminantie L van een klein oppervlakte element rondom P 
p 

(fig. 1) geldt, indien wordt waargenomen bij constahte hoek a~ 

Lp= q(y,o).Eh(y,o), waarin q de luminantiefactor voorstelt en Eh 

de horizontale verlichtingssterkte ter plaatse van P. 
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Fig. 1: Coördinaten systeem. 

De waarnemer 0 (fig.l) kijkt naar het punt Pop het wegdek, welk 

verlicht wordt door de lichtbron S. De geometrie van het systeem 

wordt, indien het wegdek isotroop is, bepaald door de hoeken a,y,ó 

bij gekozen ophanghoogte h. 

Een mogelijke weergave van q(y,ó) verkrijgt men door de luminantie

factor te beschouwen ale een vectori!le grootheid en deze vector 

vanuit de oorsprong P in een bolcoördina.ten systeem met coördinaten 

(y,ó, lql)uit te zetten. 

De omhullende van deze vectoren vormt de ref lectie-indicatrix bij 

een gegeven constante kijkrichting (fig.2). 

Bij een spiegelend wegdek zal de indicatrix lang en smal zijn, bij 

een Lambert-straler daarentegen zal hij de vorm hebben van een hal

ve bol. Het verschil tussen een licht en donker wegdek, in casu 

het verschil in helderheidsgraad, komt tot uitdrukking in het vo-

lume van de indicatrix. De helderhe·idsgraad 

c:erd door: Jfq(y,ó)dw = 
f fdw 

q wordt nu gedefini
o 

f Jq(y,ó)sinydydó 
Jfsinydydó 
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Fig.2: Drie-dimensionale weergave van de luminantie-factor q(y,ö), 

bij gegeven kijkrichting a als functie van de lichtinvalsrichting, 

bepaald door de hoeken y en 6. 

Daar een oppervlak nooit volledig volgens Lambert reflecteert zal 

de indicatrix altijd min of meer peervormig zijn en ten opzichte 

van de waarnemer georienteerd zijn als in fig. 2, tenzij het cata

dioptrisch reflecteert. De mate waarin de indicatrix afwijkt van 

een halve bol kan nu bijvoorbeeld gekarakteriseerd worden door het 

quotient q /a . , met q • de kleinste waarde welke q(y,6) aanneemt. 
· -o ·m1n in1n 

De spiegelfactor K wordt nu gedefinieerd als 

K g~~=~~!~ JOlog q /q . o mi.n 

Aangezien q . niet eenvoudig te bepalen is wordt ingevoerd 
10 m:rn 

K log q /q , met q de waarde van q voor y = 0° (dit is dus p . 0 p p 

bij loodrechte lichtinval). Er blijkt nu te gelden 

~~=J,l4K 
p 

(p = 0,99, a = 0,02). 

De q - K methode heeft als voordeel dat met deze twee wegdekgroot-
o p 

heden op betrekkelijk eenvoudige wijze gerekend kan-worden. 
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Gemiddelde luminanties zijn met een nauwkeurigheid van ca 15%, 

puntluminanties met een nauwkeurigheid van ca 30% te berekenen. 

De bezwaren tegen de q - K methode zijn evident. 
0 p 

a. Voor een exacte bepaling van dez~ kengrootheden zijn zeer veel 

meetpunten nodig. Het uitwerken van deze meetgegevens is een 

tijdrovende en dus kostbare zaak. De mogelijkheid bestaat echter 

de waarde van q in een enkele meting te bepalen. De ontwikke-
o 

ling van de hiervoor te gebruiken meetapparatuur is in volle 

gang doch op dit moment zijn de resultaten nog niet bevredigend 

b. q en K missen een fysisch verband met het reflectie mechanis 
0 p 

me. Zoals zij gedefinieerd zijn, zijn het betrekkelijk "lege" 

praktijkgrootheden. Er kan mee gewerkt worden omdat extreme vot 

men van een indicatrix in de praktijk niet zullen voorkomen. 

Indien er echter wel extreme indicatrix-vormen voorkomen kunnen 

er grote afwijkingen optreden. Ter illustratie dient het vol

gende voorbeeld: 

We beschouwen een indicatrix welke bestaat uit een halve bol met 

daarop gesuperponeerd een zeer sterke doch zeer smalle piek. Om 

de gedachten te bepalen zou men voor dit geval kunnen denken aan 

een indicatrix van een sterk verontreinigde vlakke zwarte spie

gel. De invloed van de piek op de waarde van q zal slechts ge-
o 

ring zijn en derhalve zal de waarde van K nauwelijks van nul 
p 

verschillen. Men zou op grond van deze K kunnen denken aan een 
p 

sterk diffuus reflecterend oppervlak terwijl men in feite met 

een vlakke spiegel te maken heeft! 

Met name het argument onder b. maakt een hernieuwd onderzoek van de 

wegdek reflectie wenselijk doch het zou tevens plezierig zijn indien 

het aantal benodigde meetpunten voor een volledige beschrijving 

van de reflectie-eigenschappen van het wegdek drastisch gereduceerd 

zou kunnen worden. 
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1.2. Het facettenmodel van Kebschull. 

Als basis voor dit onderzoek heeft gediend het reeds genoemde werk 

van Kebschull (2). Evenals Bloch (4) en Christie (5) is Kebschull 

uitgegaan van een facettenmodel voor de oppervlakte structuur. 

Beschouwen we deze facetten als elementen welke als vlakke spiegels 

reflecteren dan zal de grootte van de gereflecteerde lichtstroom 

in de richting van de waarnemer worden bepaald door: 

a. Die facetten welke zowel belicht als zichtbaar zijn en bovendien 

de juiste orientatie hebben. 

b. Hun reflectie coëfficient. 

s 

h 

<:3"o 

Fig.3: Coördinaten systeem. 

Een waarnemer 0 (fig.3) kijkt onder een hoek a naar een punt P op 

het oppervlak welk verlicht wordt door een lichtbron S. Voor alle 

facetten rondom P die de waarnemer "met de lichtbron gevuld" ziet 

geldt dat i de hoek van inval en hoek van terugkaatsing en s de 

hoek tussen de verticaal N van het oppervlak en de normaal f van 

die reflecterende facetten is. ê is de hoek tussen de vlakken door 

de richtingen van waarneming en lichtinval, loodrecht op het be

schouwde oppervlak. y is de lichtinvalshoek. 
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Tussen de verschillende hoeken bestaan de volgende relaties: 

cos 2i 

COS E 

= sinacosy - sinycosacoso 

sina + cosy 
2cos i 

0 Voor o = 0 respectievelijk o 0 180 geldt: 

i = ! (90 - a+ y) en E = ! (90 -a +'y) 

(1.2.1.) 

(1 .2.2.) 

(l.2.3.) 

Een facet met reflectie-coëfficient p(i) heeft in de waarnemers

richting een luminantie LF = p(i)L
1 

met L
1 

de lichtbronluminantie. 

We veronderstellen dat een proefoppervlak A , N(i,E) gelijkgerich-
p 

te facetten bevat, ieder met een oppervlak Afo' Hiervan is een 

deel n(i,E) belicht en zichtbaar. De werkzame doorsnede is dus 

~(i,E) = N(i,E) n(i,<::)Afo' 

Indien we aannemen dat het oppervlak isotroop is dan geldt 

N(i,E) = N(E). Een ontvanger met oppervlak~ krijgt van deze fa

cetten een lichtstroom 

. AE 
~E = p(i)LLN(e) n(i,E) Afo cos i -z 

a 

AE 
waarin a de af stand 0-P voorstelt en -z = dw 

a 

(1.2.4.) 

Anderzijds geldt dat het proefoppervlak een luminantie L heeft, 
p 

waarvoor we kunnen schrijven: 

= q(a, o,y) 

Hierin is ~ het oppervlak van de lichtbron zodat 11~ = I 

(I =lichtsterkte). 

Aangezien er geldt 

betekent dit dat 

~E = L A cos (90 - a)dw p p 

~A 
2 p 

a 
sin CL (1.2.5.) 

Uit combinatie van 1.2.5. met t.2.4. verkrijgen we dan: 
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q cos y = ~ p(i) 
AL 
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Afo cos i 

A sin a 
p 

N(t:) n(i,s) (1.2.6.) 

Een fractie {! - n(i,s)} der juist georienteerde facetten is ten

gevolge van afschaduwing door buurfacetten, hetzij niet belicht, 

hetzij onzichtbaar, en draagt derhalve niet bij aan de reflectie. 

Passen we scheiding der variabelen toe op de schaduwfunctie n(i,t:) 

dan kunnen we stellen 

(J.2.7.) 

Formeel kunnen we formule 1.2.6. dus met behulp van 1.2.7. schrij

ven als 

3 
q cosy= qp F1(i) F2 (t:) (1.2.8.) 

met qp de luminantiefactor voor loodrechte lichtinval. 

0 Daar voor a de constante waarde van 1 is gekozen, wat overeenkomt 

met de hoek waaronder een automobilist op de weg kijkt, betekent 
0 0 loodrechte lichtinval dat y = 0 i = E = 44,5 • 

0 0 Dus F1 (i = 44,5 ) = F2 (s = 44,5 ) = 1. 

Bij bekende reflectie coëfficient en bij bekende orientatieverde

ling zijn de schaduwfuncties relatief te bepalen uit de functies 

F
1 
(i) en F

2
(s). Een voor de hand liggende normering is nu 

n
1 

(i=O) 1. 

Om de verdeling der facetten te kunnen bepalen werden rubber af

gietsels gemaakt van enige wegdekken. Hiervan werden met een kunst

hars weer "positie,1en" gemaakt. Uit deze kunstoppervlakken zijn 

dunne profieldoorsneden genomen. Het tienvoudig vergroot geprojec

teerde profiel werd vervolgens in eenheidsstroken van 3 mm verdeeld 

(dus 0,3 mm in werkelijkheid), De verdeling is vervolgens door uit

tellen verkregen. Zowel voor de langs- als voor de dwarsdoorsneden 

is dezelfde frequentieverdeling gevonden. Dit maakt de isotropie

aanname goeddeels acceptabel. 



1 .3. Kanttekeningen bij het model ~m Kebschull. 

Aan de benaderingswijze van Kebschull zijn drie, mrn of meer essen

tiële, bezwaren verbonden. 

1. Het niet spiegelende aandeel is geheel buiten beschouwing gela

ten. 

2. Scheiding van variabelen in de schaduwfunctie, zoals voorgesteld 

in de forrnule ] ~ 2 i 7 $ is a priori niet geoorloofd en zeker bij 

aanname van een niet spiegelend aandeel niet toegestaan. 

3. De bepaling van de functie N(s) is, op deze manier althans, 

nondoenlijk11 voor praktijkgevallen. 

lid 1 -

Het niet spiegelende aandeel kan men opgebouwd denken uit 2 delen, 

te weten: 

a. verstrooiing van licht aan scherpe randen en oppervlakte-elemen

ten welke van dezelfde orde van grootte zijn als de golflengte 

van het opvallende licht, 

b. meervoudige reflecties. Hieronder wordt verstaan alle gereflec

teerde licht dat tengevolge van meer dan één reflectie en/of 

breking in de waarnemersrichting teruggekaatst wordt, Dit kan 

dus zijn: 

1. licht dat reflecteert aan een niet juist georienteerd facet 

en vervolgens aan een of meerdere buurfacetten waardoor het 

in de waarnemersrichting teruggekaatst wordt· 

2. licht dat in een oppervlakte-element binnendringt, dit door

loopt en na uittreden aan een buurfacet in de richting van de 

waarnemer wordt gereflecteerd. Dit aandeel zal groter worden 

bij toenemende hoek van inval i (i gemeten ten opzichte van 

de normaal van een ter plaatse gedacht juist georienteerd 

facet). 
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Dit verschijnsel treedt sterk op bij oppervlakken welke be

staan uit glasachtige elementen met geringe absorptie; 

3. licht dat in een oppervlakte-element binnendringt, daarin 

een of meerdere malen reflecteert en in de waarnemersrichting 

uittreedt. 

Opm. I: 

Waar verder in dit verslag gesproken wordt over gerichte (spie

gelende) reflectie c.q. gerichte (spiegelende) component, wordt 

bedoeld dat deel van het gereflecteerde licht dat via slechts 

een facet en zonder breking de waarnemer bereikt. Het overige 

deel wordt met diffuus danwel diffuse component aangeduid. 

Opm.2: 

Het lichttechnische begrip diffuus en het hierboven gedefinieer

de begrip diffuus zijn niet identiek. Het is lichttechnisch ge

sproken zeer wel mogelijk een volkomen diffuus oppervlak te 

construeren dat bestaat uit louter spiegelende oppervlakte-ele

menten. Bij metingen aan MgO plaatjes, welke als diffuse ijk

oppervlakken dienen, bleek een niet te verwaarlozen deel van de 

gereflecteerde lichtstroom te bestaan uit spiegelend gereflec

teerd licht. 

De verwaarlozing van de diffuse component brengt met zich mee 

dat de door Kebschull afgeleide formules slechts geldig zijn 

vo0r het spiegelend aandeel. Aan dit bezwaar kan, zij het niet 

éenvoudig, tegemoet gekomen worden door invoering van een dif

fuse luminantiefactor qd zoals gedaan door Vermeulen (6). 

Dat een diffuus aandeel niet verwaarloosd mag worden, blijkt uit 

de beide foto's op de omslag. Deze foto's zijn uit identieke 

posities genomen van eenzelfde wegdek, dat belicht werd onder 

de Brewster-hoek. Indien alléén spiegelende reflectie op zou 

treden zou het gereflecteerde licht volledig gepolariseerd zijn 

en wel zodanig dat het trillingsvlak van de E.M-golf loodrecht 

staat op het lichtinvalsvlak (pi/= 0, Pi i 0). 

Indien nu voor de kamera een polarisatie-filter geplaatst wordt 

dat uitsluitend de evenwijdige.component doorlaat dan zou het 

oppervlak onzichtbaar moeten zijn. De linker foto illusteert 
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duidelijk dat dit niet het geval is. De foto rechts is genomen zon

der filter en is viermaal korter belicht. 

Opvallend bij deze foto's is voorts de contrast verandering. 

Ad 3. 

Het zou aanzienlijk eenvoudiger zijn indien de functie N(e:) door 

één of twee parameters gekarakteriseerd kon worden. Gedacht is 

hiervoor aan een statistisch normaal verdeelde distributie-functie. 

De conclusie "normaal verdeeld" is evenwel op grond van de telre

sultaten niet te trekken. Aangezien echter de verdeling van een 

doorsnede is genomen moet er een correctie toegepast worden. 

r,,-s.iu...i. _aj_ll..J:_ - //~ 
' . / 1 

cos E: '-.... / / 
' /. / 1 ......... / / cos E: /x 1 

-- 1 
1 1 
1 

coJ s 

1 

' 1 / 

/ 

/ 
/ 

/ 

. . '. 1./ ____ s~t_srn ~---·--'...:.v 
" Fig. 4. 

Uit fig. 4 blijkt eenvoudig dat, om te komen van de gemeten waarde 

s' tot d2 werkelijke waarde e: er gecorrigeerd moet worden via de 

relatie 
tg E:' 

t g E: = --"'---sin <P 

0 0 Verondecstellen we isotropie dan is, door alle waarden 0 ~ <P ~ 90 

te nemtn een nieuwe verdeling samen te stellen. 

Er blijkt: 

1 . De spreiding in de gecorrigeerde verdeling is ca twee maal zo 

groot als in de uitgetelde verdeling. 

2. De verdeling lijkt normaal te zijn, doch niet met grote nauw

keurigheid, wat op grond van het grote aantal uitgetelde facet

ten (ca 15.000!) wel verwacht mag worden. 
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Opm.: 

Zelfs indien met zekerheid gesteld zou kunnen worden dat we te ma

ken hebben met een normale verdeling, blijft het probleem hiervan 

de spreiding te bepalen bestaan. Eisen van eenvoud en nauwkeurig

heid maken het derhalve onmogelijk een facetverdelingsfunctie als 

geintroduceerd door Kebschull te handhaven. 

Boven.staande overwegingen hebben er toe geleid het Model van Keb

schull te wijzigen en over te gaan op een uitgebreider model, 

waarvan uiteenzetting in het volgende hoofdstuk. 
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2. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN. 

2.1. Het reflectiemodel. 

2.1. I. i = 0 s variabel ó ~ 0. 
----------~-i-----~-----2-------

~ 
\ 

\ 

Lichtbron 
Ontvanger 

Fig. 5. Coördinaten systeem. 

We beschouwen het volgende systeem (fig.5). Een bundel evenwij

dig 1 icht me.t doorsnede A valt cp een oppervlak onder een hoek e: 
0 

met de normaal op dat oppe.rvlak. De normaal van een facèt dat dit 

invallende licht loodrecht reflecteert, dat wil zeggen de hoek 

van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing = i = 0, zal 

dan georienteerd moeten zijn langs de as van de invallende bun

del en eveneens een hoek e: met de normaal op het oppervlak ma

ken. Een ontvanger, welke zodanig is geplaatst dat hij dit di

rect - loodrecht-gereflecteerde licht kan ontvangen, krijgt hier

van een lichtstroom 

welke evenredig zal zijn met: 
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1. De opvallende lichtstroom$ . 
0 

2. De reflectie-coëfficient voor loodrechte lichtinval 

p(i=o) = p(o) . Deze is afhankelijk van de brekingsindex n. 
n n 

3. De fractie spiegelend oppervlak. Dit is het totale oppervlak 

van alle juist georienteerde en belichte facetten gedeeld door 

het oppervlak wat maximaal spiegelend kan zijn: A • Het totale 
0 

oppervlak der spiegelende facetten is gelijk aan het aantal 

"werkzame facetten" per oppervlakte-eenheid {N(e:)}e vermenig

vuldigd met het belichte oppervlak 

A 
0 

cos e: 

wat weer vermenigvuldigd moet worden met de gemiddelde opper

vlakte van één facet Afo' 

Voor de fractie krijgen we dus: 

A 
{ N ( e:) } e o • Af cos e: 0 

{N(e:)} Af e o 

Opm. 1: 

A 
0 

= cos e: 

De "werkzame facetten" zijn die facetten welke belicht (en dus 

ook zichtbaar) zijn en de juiste orientatie hebben, dat wil 

zeggen tussen e: - 6e: en e: +-~e:. De grootte van ~e: wordt be

paald door de openingshoek van de ontvanger ~w. 

Er geldt nu tg 6e: 

Opm.2: 

b 
a 

ofwel 6e:"' b 
a 

0 
öw = 2 

a 

De functie {N(e:)} is dus te vergelijken met de functie 
e 

N(e:) n(e:,o) zoals gedefinieerd door Kebschull. 
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4. De openingshoek ów van de ontvanger. In feite is dit, in ver

band met opmerking 2, slechts een formele notatie. 

In formule vorm: 

Af { N(E)} 
= 4> (o) 0 e ów o P n cos E (2.1.1.) 

ofwel: 

(2.1.2.) 

Voor de diffuus gereflecteerde lichtstroom 64>d(E, i=o) 2~~=g~~~ 

64>d(E) zal gelden dat deze evenredig is met: 

1. De opvallende lichtstroom 4> . 
0 

2. De diffuse reflectiefactor pd. 

3. De diffuse distributiefunctie D(E). 

4. COS E. 

5. De normeringsfactor l/TI 

6. De openingshoek ów van de ontvanger. 

In formule vorm: 64>d(E) 

of: 

Ad 3.: 

=-
TI 

4> D(E) cos E,ÓW 
0 

(2.1.3.) 

(2.1.4.) 

We beschouwen een volledig diffuse Lambert 

sterkte geldt 

.aler. Voor de licht-

I = d4> 
dw = const. cos E 

Toepassing op formule 2.1.3. levert dan I = const. cos E D(e). 

Beide resultaten kunnen slechts dan in overeenstemming met elkaar 

zijn indien voor een Lambert-straler geldt D(e) = 1. 

De uiteinden van I liggen dan op een cirkel (fig.6). Dit ver

klaart dus tevens het optreden van de cosinus in formule 2.1.3. 



I cos 
0 

Fig. 6. 

I 
0 

15 

I D(E:) cos 
0 

I 

Fig. 7. 

De functie D(E:) bevat nu de relatieve afwijking van het diffuus 

gereflecteerde aandeel van een ruw oppervlak ten opzichte van een 

oppervlak dat diffuus reflecteert volgens Lambert. Zij is een ge

volg van de struktuur van het oppervlak. Om dit laatste plausibel 

te maken beschouwen we het volgende: ieder oppervlakte-elementje 

bevat een aantal punten welke optreden als bron van strooiing. 

We nemen aan dat al deze "strooipunten" zich gedragen als Lam

bert-stralers. Dit houdt in dat het diffuse gedrag van een opper

vlakte-element geheel overeenkomt met dat van een Lambert-straler 

(fig.8). Het totaal van alle elementen wijkt dan tengevolge van 

de struktuur hier wel van af (fig.9). 

Fig.8. 

I 
0 

Totaal 

" ' \ 
\ 
1 
J 

/ 
/ 

l~/ 

Fig.9. 

De afschaduwing welke veroorzaakt wordt door buurelementen zal 

uiteraard ook een rol gaan spelen en is eveneens in D(E:) vervat. 
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Ad 5.: 

Voor de ruimtehoek 6w kunnen 

we schrijven:6w = sin edsda 

Indien we nu te maken hebben 

met een volledig diffuse Lam

bert-straler dat wil zeggen 

D(s) = 1, dan zal moeten gel

den: 

21T 1T/2 
cpd~o f f sins cos sdsda 

0 0 

pd~o' daar de integraal ge

lijk is aan 1T volgt dus voor 

de normeringsconstante 

c = l/1T 

= 

Styleren we deze situatie dan krijgen we een coördinaten systeem als 

getekend in figuur 10. 

s 

0 

Fig. l 0. 

N is de normaal op het oppervlak 

f de normaal op een spiegelen1 
reflecterend facet 

0 de ontvanger, S de lichtbron. 
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Zoals eenvoudig is in te zien moet gelden E = y - i (2.1.6.) mits 

altijd voldaan is aan de voorwaarde y ~ i. 

Opm.: 

De hoeken y en 2i worden ingesteld en zijn dus direct afleesbaar. 

De lichtstroom 6~ (s~i) die een ontvanger 0 nu krijgt tengevolge s 
van spiegelende reflectie zal evenredig zijn met: 

1. De opvallende lichtstroom~ . 
0 

2. De reflectie-coëfficient p(i) , welke een functie is van i en 
. n 

de brekingsindex n. 

3. De fractie spiegelend oppervlak. Deze wordt in dit geval ge

lijk aan 

4. 

s. 

• Afo cos i {N(s)}e Afo cos i 

cos (i+E) 

Immers de gemiddelde facetgrootte, geprojecteerd in de waar

nemersrichting, wordt nu gelijk aan Afo cos i en het belichte 

oppervlak wordt gelijk aan 

A 
0 

cos (i+s) 

De openingshoek 6w. 

De schaduwfunctie n1 (e)i. 

of gelijk 
,,.,,. 

Ze ner aan een. 

Deze schaduwfunctie is altijd klei-

is niet alleen een functie van E doch 

ook van i. De hier gevoerde notatie betekent slechts dat n1 
als functie van E beschouwd wordt bij constante waarde van i. 

De definitie van {N(e)} houdt dus in dat 
e 

n1 (s) 0 g~~=~~~~ l, 

In formule vorm krijgen we dus: 

(2.1.7.) 

Samen met 2.1.1. is dit te schrijven als: 

p (i) 
6~ (e,i) = ( )n 6~ (s) s p 0 s 

n 

cos· E cos i 
cos (i+E) nl (E) i (2.1.8.) 
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Eenvoudige substitutie van i = o in 2.1.7. levert weer 2.1.1. 

Voor het diffuse aandeel ö$d(i,s) gelden equivalente overwegingen. 

Het zal nu echter evenredig zijn met: 

1. Pa/ . $ öw. 
7T 0 

2. D(i-s) cos(i-s), daar de hoek tussen de normaal N en kijkrich-

ting nu (i-s) bedraagt. 

3. n2 Cs)i. 

De functie n
2

(s). is nu echter niet meer alleen een schaduwfunc-
1 -

tie. Zoals reeds eerder is vermeld (par. 1.3.) neemt de meervou-

dige reflectie toe bij toenemende hoek i. Tengevolge hiervan zal 

de diffuse component, bij die oppervlakken waarbij de meervoudige 

reflectie een rol van betekenis speelt, toe kunnen nemen. Dit kan 

tot gevolg hebben dat n2(e)i bij kleine hoeken E en grote hoeken 

i groter wordt dan één. Met name bij oppervlakken waarin v.eel glas

achtige elementen voorkomen zal dit effect een grote rol kunnen 

spelen. Bij wegdekken daarentegen zal dit, tengevolge van de gro

te absorptie, slechts een verwaarloosbaar k~eine invloed hebben. 

In dit laatste geval kunnen we n2(s)i dus wel als zuivere scha

duwfunctie beschouwen. Zij ontstaat dan omdat tengevolge van het 

belichten onder een hoek i ten opzichte van de normaal van een ge

richt reflecterend facet er een extra afschaduwing zal gaan optre

den daar de diffuse distributiefunctie wordt bepaald indien i = o0
• 

Resumerend: p 
ö~d(e,i) = __!! ~ D(i-e)cos(i-s)n2(e).6w 

7T 0 1 
(2~1.9.) 

ofwel: (2.1.10.) 

Ook in dit geval krijgen we voor i = o0 uit formule 2.1.10. for

mule 2.1.4. terug daar, gezien de definitie van D(s), de functie 

n
2

(s)
0 

:: 1 is, 

Voor de totaal gereflecteerde lichtstroom geldt dus: 

p(i) COS E COS i 
ö~(s,i)= p(o)n ö~s(s) cos (i+e) nl(E)i + 

n 

(2.1.11.) 
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Een voor de hand liggende normering is nu A~(O,O) = 1. Uit 2.1 ,11. 

volgt dan: 

Normeren we tevens {N(o)} en D(o) op 1 dan vinden we dus voor 
e 

E=i=0° dat geldt ei+ c2 = 1. ei en c2 representeren nu de spie-

gelende respectievelijk diffuse fractie van het gereflecteerde 

licht onder deze condities. 

2.2. Aantekeningen bij het reflectie-model. 

Indien we er. in slagen het totaal gereflecteerde licht te split

sen in een spiegelende en een diffuse component dan zal het dui

delijk zijn dat de functies n1(e)i en n2(E)i eenvoudig te bepalen 

zijn. Innners uit metingen bij i = o verkrijgen we A~ (e) en s 
D(E)cos Een derhalve ook D(i-E)cos(i-E). Deze gegevens plus.die 

welke verkregen worden uit de metingen bij variabele waarden van 

i leveren voldoende informatie om de functies n1 (E)i en n2 (e)i. 

te berekenen. 

Veronderstellen we dat het oppervlak isotroop is, welke veionder

stelling enigszins gerechtvaardigd wordt door de metingen van 

Kebschull, dan is het tevens mogelijk voorspellingen te doen ten· 

aanzien van de gereflecteerde lichtstroom bij andere waarden van 

de hoek ó tussen lichtinvalsvlak en spiegelvlak dan ê = o0 (zie 

fig.3). Aangezien bij constante, doch overigens willekeurige, 

hoek a ieder voorkomend hoekenpaar (y,ê) via de formules 1.2.1. 

en 1.2.2. correspondeert met één bepaald hoekenpaar (i,e) is het 
0 zelfs mogelijk, op grond van metingen verricht bij ê = 0 , een 

indicatrix te construeren en wel één voor iedere te kiezen waarde 

van a. 

Indien nu blijkt dat er een goede correlatie bestaat tussen de 

indicatrixvorm bij a = 1° en die bij een andere waarde van a dan 

is het mogelijk zich in het vervolg te beperken tot deze laatste 

waarde van a, wat meettechnisch uiteraard grote voordelen met 

zich mee zou brengen. 

Het is zinvol tot slot op te merken dat er a priori geen enkel 
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verband behoeft te bestaan tussen de functies n1 (e)i en n2(e)i' 

óók niet in die gevallen waarin we te maken hebben met een opper

vlak waarbij meervoudige reflecties te verwaarlozen zijn. Dit 

heeft als nare consequentie dat de functie n2(e)i in geval van 

meervoudige reflectie niet is op te splitsen in een zuivere 

schaduwfunctie en een functie welke verantwoordelijk is voor dit 

soort reflecties, 
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3. MEETMETHODE. 

3,1. Opstelling. 

Na lezing van hoofdstuk 2 zal het duidelijk zijn dat de splitsing 

van het gereflecteerde licht in een diffuse en een spiegelende com

ponent essentieel is. 

Om dit te bereiken is uitgegaan van de volgende grondgedachten: 

1. Indien een bundel lineair gepolariseerd licht, waarvan de pola

risatierichting samenvalt met het lichtinvalsvlak of daar lood

recht opstaat, spiegelend wordt gereflecteerd aan een oppervlak, 

dan zal de gereflecteerde bundel nog steeds uit lineair gepola

riseerd licht bestaan terwijl het polarisatievlak hetzelfde is 
...... 

gebleven. Immers onder deze voorwaarden verandert de E van een 

opvallende E.M. golf slechts 180° in fase. Het spiegelende aan

deel is derhalve weg te nemen door de gereflecteerde bundel via 

een tweede lineair polarisatiefilter te voeren, waarvan de po

larisatierichting 90° ten opzichte van het polarisatievlak van 

de invallende lichtbundel gedraaid is. 

2. Het licht dat niet spiegelend gereflecteerd wordt - de diffuse 

component - is volledig gedepolariseerd z.g. "natuurlijk" licht. 

Meervoudige reflectie wordt volgens de definitie in par. 1 .3. 

beschouwd als behorende tot de diffuse component. Daar de depo

larisatie in dit geval niet geheel volledig is zal een gedeelte 

hiervan als spiegelend gereflecteerd licht gedetecteerd worden. 

De invloed hiervan wordt verwaarloosbaar geacht. 

De mogelijkheid tot separatie der componenten is nu duidelijk. Een 

meting mèt polarisatiefilters, een meting zonder filters en een 

bekende doorlating der filters leveren voldoende informatie beide 

aandelen te bepalen. Het zal duidelijk zijn dat deze methode niet 

nauwkeurig kan zijn. Dit ligt gunstiger in het geval i = 0°. Hier 

vervalt namelijk de eis dat de polarisatierichting van de invallen

de bundel moet samenvallen met het lichtinvalsvlak of daar loodrecht 

op, aangezien lichtinvalsvlak dan een begrip zonder "inhoud" is. 

Dit houdt in dat het gebruik van draaiende filters is toegestaan. 
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In figuur ll is de meetopstelling voor i = 5° schematisch weergege-
' 

ven. De hierin gebruikte "Chopper"-schijf is weergegeven in figuur 

12. 

Fig. 12. 

Chopper-schijf. 

1-3 Circulaire polarisatie~fil
ters (rechtsdraaiend). 

2-4 Lineaire polarisatie-filters. 

Uit de figuren Il en 12 blijkt het volgende: 

1. De hoek van inval i is niet gelijk aan o0
• Dit is meettechnisch 

bezwaarlijk. Gekozen is nu i = 5°. De fout die hierdoor ontstaat 

bedraagt ca 1%. Dit is ruimschoots binnen de fout die optreedt 

indien we werken met halfdoorlatende spiegels en dergelijke, 

waarmee de situatie i = 0° wel realiseerbaar is. 

Een en ander betekent wel dat nu gekozen wordt voor (zie hoofd-

stuk 2) n1(s)i=5 = n2(e)i=5 g~~=~~~~ 1. 

De formule 2.1.11. moet dan worden gewijzigd in 

p(i)n . COS (E+5) 
= p(5) ~~s(s,S) cos 5 

n 

cos i 
cos (i+E) n 1 (s\ + 

(3.1.1.) 

In feite komt bovenstaande wijziging neer op een hern~euwde de

finitie van {N(e)}e en D(E) daar beide functies thans de afscha

duwing bevatten bij i = 5° in pl~ats van bij i = 0°. 
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In de praktijk komt de situatie i = o0 niet voor. Dit houdt in 

dat deze wijziging niet alleen geoorloofd doch ook zinvol is 

daar i = 5° een der kleinst voorkomende hoeken is tussen de 

richtingen van waarneming en lichtinval. 

2~ Er wordt gebruik gemaakt van zowel circulaire als lineaire po

larisatiefilters. De werking van een circulair-filter bij echte 

spiegeling is schematisch weergegeven in figuur 13 (overgenomen 

uit het boek van Shurcliff en Ballard (7)). 

Lichtbron@~ 

ongepol. 
licht 

geen<{
licht 

Figuur 13. 

lineair 
gepol. 

-t--

i--~ 
-- lineair 

gepol. 

s 

-xs 
s 

spie ge 

rechtsdraaiend 
-~~ol. 

-u-1r~ -__,~--
linksdraaiend 
gepol. 

Een circulair-filter bestaat uit een lineaire polarisator en 

een plaat dubbelbrekend materiaal waarvan de beide voorkeurs

richtingen een hoek van 45° maken met de doorlaatrichting van 

de polarisator. Het lineair gepolariseerde licht wordt nu ont

bonden langs beide voorkeursassen. Door de dikte van de dubbel

brekende laag nu gd-ed te kiezen kunnen we bereiken dat een der 

componenten juist TI/ 2 in fase verschilt met de andere (Deze 

plaat wordt À/4 plaat genoemd). Superpositie van beiden levert 

circulair gepolariseerd licht. We veronderstellen dit rechts

draaiend. Bij spiegeling keert de rotatie-richting om en ont

staat een linksdraaiend circulair gepolariseerde golf. De À/4 

plaat transformeert dit in lineair gepolariseerd licht doch de 

polarisatierichting is nu 90° ten opzichte van de oorspronkelijke 

gedraaid. De lineaire polarisator staat derhalve voor de gere-
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flecteerde golf in sperrichting. De filters 2 en 4 zijn eveneens 

circulaire polarisatiefilters. Zij zijn nu evenwel met de À/4 plaat 

aan de andere kant (voorzijde)·in de Chopper-schijf gemonteerd (zo

dat het licht eerst de À/4 plaat passeert). 

Bij de montage wordt er tevens voor gezorgd dat beide filters de-
' zelfde orientatie hebben. Het resultaat is nu dat beide filters op 

' 
identieke wijze als lineaire polarisatiefilters werken. 

Door de filters 2 en 4 uit hetzelfde materiaal te maken als de fil

ters 1 en 3 wordt bereikt dat alle filters in de Chopper voor na

tuurlijk licht dezelfde doorlating hebben. 

Indien men nu belicht en kijkt door een lineair polarisatiefilter 

dan zal alle gereflecteerde licht waargenomen worden met dien ver

stande dat de doorlating voor het gereflecteerde spiegelende aan

deel exact tweemaal zo groot is als voor het diffuse aandeel ("na

tuurlijk" licht). 

Opm.: 

Dat circulaire polarisatiefilters gebruikt worden in plaats van 

twee in sperrichting staande lineaire polarisatiefilters vindt zijn 

verklaring in de overweging dat de montage der filters in de Chop

per-schijf niet op eenvoudige wijze met grote precisie kan ge

schieden. De filters 2 en 4 kunnen uit een stuk gesneden worden 

en zijn dan automatisch goed georienteerd. Dit kan niet als we 

voor 1 en 3 ook lineaire polarisatiefilters gebruiken. Deze zou

den ten opzichte van elkaar exact 90° gedraaid moeten zijn. Dit 

exact instellen in de schijf is lastig. Indien we circulaire pola

risatiefilers gebruiken bestaat dit bezwaar niet. 

Plaatsen we de Chopper nu zodanig in de opstelling dat als de in-, 

vallende lichtbundel door filter 1 gaat, de gereflecteerde bundel 

door filter 3 moet, wil het licht de ontvanger bereiken (zie fig. 

11), dan zal bij draaiing van de schijf een signaal ontstaan van 

de vorm als getekend in figuur 14. 
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- - - ....---...-.... 

A B . 

Fig.14. 

De amplitude A representeert het diffuse aandeel plus twee keer het 

spiegelend deel; de amplitude B (tengevolge van circulaire filters) 

is uitsluitend het diffuse aandeel. Wanneer we dit signaal onder

werpen aan een Fourier-Analyse (fig.15) dan blijkt dat de amplitude 

van de grondtoon evenredig is met het verschil in amplitude A en B. 

Meten we via een selectieve versterker welke is afgestemd op de 

frequentie van deze grondtoon dan is het meetresultaat evenredig 

met twee keer het spiegelende aandeel. Wanneer we de amplitude A 

tot nul reduceren, door de lineaire polarisatiefilters af te scher

men, dan is het gemeten signaal in dezelfde mate evenredig met het 

diffuse aandeel, We kunnen dus direct het spiegel~nde en diffuse 

aandeel meten, wat uiteraard nauwkeuriger is dan een meting zoals 

beschreven in de aanvang van deze paragraaf. Door de amplitude B 

tot nul te reduceren (af schermen van de circulaire polarisatiefil

ters) kunnen we de beide meetresultaten controleren. 

Met de hierboven beschreven methode zijn nu {N(E)}e en D(e) te be

palen. Om de functies n1 (e)i en n2(e)i te bepalen zijn echter me

tingen bij verschillende waarden van i noodzakelijk. 

Voor deze metingen, waarbij i, 5°, gaan we in principe weer uit 

van de opstelling zoals is weergegeven in figuur 11, doch brengen 

hierin enige kleine wijzigingen aan: 

1. De filters worden uit de Chopper-schijf genomen. De schijf zelf 

blijft gehandhaafd maar is zodanig geplaatst dat alleen de in

vallende lichtbundel onderbroken wordt. We bereiken hiermede dat: 

a. de gelijkspanningscomponent in het signaal van de multiplier 

eenvoudig weggenomen kan worden door te meten over een con-
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densator; 

b, de selectieve versterker weer gebruikt kan worden wat verbe

tering van de signa.al-ruis verhouding met zich meebrengt. 

2. De ontvanger en de daarbij behorende lenzen worden gemonteerd 

op een arm P-B welke draaibaar is om P (variatie van i). 

We hebben nu geen directe verschilmethode meer en zijn dus aange

wezen op metingen met en zonder lineaire polarisatiefilters welke 

ten opzichte van elkaar in sperrichting staan. Deze filters worden 

geplaatst bij I en II (fig.!l). 

3.2. Aantekeningen bij de meetmethode en opstelling. 

Doordat we in het geval dat i variabel is ook de waarde i = 5° 

kunnen instellen, zijn we in staat de meetgegevens van beide meet

methodes aan elkaar te koppelen. Dit is nodig omdat: 

l. De gebruikte filters bij de beide meetmethoden niet dezelfde 

doorlating hebben. 

2. Bij de bepaling van de functies n1(E)i en n2(E)i de functies 

{N(E)} en D(E) nodig zijn en het derhalve zinvol is deze laatste 
e 

functies op de meest nauwkeurige wijze vast te stellen om onno-

dige foutvergroting in n1(E)i en n2(E)i te voorkomen. 

Van de meetopstelling kan vermeld worden dat de gebruikte lichtbron 

een gasontladingslamp is van het type C-S lOOW (Compact-Source). 

Dit is een hoge druk kwikontlading met een ontladingszuil van 0,2 mm. 

Dit laatste maakt de lamp tot een practisch puntvormige lichtbron 

en daardoor zéér geschikt in optische opstellingen. Bovendien is 

de luminantie uitzonderlijk hoog (170.000 Cd/cm2) en is het spec-
o 

trum een continuum met enige pieken, onder andere bij 5461 A (over-

gang 13s1 -+ 63P2 toestand). Het gebruikte resonantiefilter laat deze 

piek door zodat we groen licht krijgen. Dit is nodig omdat de wer

king van de circulair polarisator voor À = 545 nm optimaal is. Het 

zal duidelijk zijn dat, tengevolge van het optische systeem en de 

geringe hoeveelheid licht welke in de richting van de ontvanger ge·

reflecteerd wordt, de lichtverliezen nogal groot zullen zijn. Dit 

verklaart waarom een bron met dergelijke hoge luminantie wenselijk 
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is, 

Als Chop-frequentie is 83 Hz gebruikt. Dit ligt voldoende ver van 

zowel de 50 als de 100 Hz om storing van buitenaf te vermijden. De 

gebruikte selectieve versterker is een frequentie-spectrometer, fa

brikaat Bruël en Kjaer type 2112. Deze spectrometer bevat onder an

dere een banqf ilter dat een vlakke doorlating heeft voor frequen

ties tussen 80 en 85 Hz, zodat kleine schonunelingen in de Chop-fre

quentie (welke ca 0,1 Hz bedragen) geen of een verwaarloosbaar 

kleine invloed hebben. 

Uit metingen is gebleken dat de gebruikte foto-multiplier (Philips 

type 150 A.V.P.) géén polarisatie voorkeur heeft, noch lineair 

noch circulair. De opvallende lichtbundel bestaat uit natuurlijk 

licht. 

3.3. Bepalin& der doorlating van de lineaire polarisatiefilters. 

Polarisatiegraad der diffuse component. 

Bij de metingen met variabele i wordt eenmaal mèt en eenmaal zonder 

lineaire polarisatiefilters gemeten. We meten dus respectievelijk 

het diffuus en totaal gereflecteerde licht. Houden we rekening met 

de transmissie der beide lineaire polarisatiefilters dan kunnen we 

dus schrijven. T '$' 1 - ~d. f = $ . 1 d (3. 3. l • ) totaa 1f uus sp1ege en 

waarin ~' 1 de lichtstroom is welke de ontvanger krijgt wanneer totaa 
geen filters in de lichtweg geplaatst zijn. t' is de transmissie-

coëfficient der beide polarisatiefilters tezamen en wel in beide 

gevallen voor natuurlijk licht, zodat geldt T' = T
1

T
2 

met t
1 

res

pectievelijk 'z de transmissie-coëfficient voor natuurlijk licht 

van ieder der beide filters afzonderlijk. 

Nu geldt dus t'$t' t 1 = ~ ~ 1 . o aa to ... aa 

Het is duidelijk dat een kleine onnauwkeurigheid in t 1 grote gevol

gen heeft voor de bepaling van het direct gereflecteerde deel, 

vooral wanneer het gaat om zeer diffuse oppervlakken. Rechtstreekse 

metingen van de transmissie hebben een nauwkeurigheid van ca 3%. 

Voor de twee filters tezamen dus ca 6%. Dit is in ons geval inac-

ceptabel. 
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Opmerking: 

Het is - uiteraard - niet mogelijk de transmissie van beide polari

satiefilters samen ineens te bepalen. 

Indien we in staat zijn eenmaal ~' 1 , ~d'ff en ~ · 1 d totaa i uus spiege en 
zéér nauwkeurig te meten dan volgt uit 3.3.1. direct de waarde van 

1
1

• Herhaling van de meetprocedure voor een aantal oppervlakken le

vert dan een aantal waarden voor 1 1 waarvan het gemiddelde een goe

de benadering wordt voor de werkelijke waarde van 1 1
• Om dit te 

bereiken zijn beide filters in de opstelling geplaatst, bij wille

keurige i en e = o0
, doch het invallende licht is steeds evenwijdig 

aan het lichtinvalsvlak gepolariseerd. Vervolgens is de lichtstroom, 

welke de ontvanger bereikt, gemeten als functie van de hoek 9 tus

sen de polarisatierichtingen der beide filters voor zowel het ruwe 

oppervlak als een goed gepolijste zwart glazen plaat. Wanneer nu, 

bij het ruwe oppervlak, de meetwaarde voor 9 = 90°, dat wil zeggen 

dat deel van het diffuse aandeel waarvan de polarisatierichting na 

reflectie loodrecht op het lichtinvalsvlak staat, van de meetwaar

den bij andere waarden van 9 wordt afgetrokken dan blijkt dat het 

verloop van de op deze manier gecorrigeerde lichtstroom als functie 

van 9 steeds binnen een nauwkeurigheid van 2% overeenkomt met de 

meetwaarden bij een gepolijste spiegel. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het diffuus gereflecteerde in

derdaad uit natuurlijk licht bestaat. Ter completering zij vermeld 

dat de gecorrigeerde lichtstroom bij e = o0 is genormeerd op de 

waarde welke gevonden is voor de spiegel bij dezelfde e. 
Aangezien de transmissie van het filter voor de ontvanger bij e = o0 

voor direct gereflecteerd licht exact tweemaal zo groot is als voor 

natuurlijk licht geldt onder deze omstandigheden 

~e 0o = 2$ . 1 d + ~d'ff met voor ~d'ff de waarde van = spiege en 1 uus i uus 

$ 
90

0. Hieruit is derhalve ~ . 1 d te bepalen. 9= spiege en 

Samen met~' 1 en 3.3.l, is nu de waarde van 1 ' te bepalen. totaa 

Uit metingen met een viertal oppervlakken is op deze wijze 1 ' be

paald, met als resultaat 1' = 0,085 + 0,001. Dit is voor ons doel 
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voldoende nauwkeurig. Tevens bleek dat voor alle gebruikte opper

vlakken het diffuus gereflecteerd~ licht een rondom verdeelde po

larisatie had. 
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4. METINGEN. 

4.1. Meetresultaten. 

Gemeten is aan twee oppervlakken die als tamelijk karakteristiek 

kunnen worden beschouwd. Proefoppervlak I is een der giethars ko

pieën van Kebschull. Dit is een kopie van een kunstmatig bereden 

wegdek. Op dit oppervlak komen geen glasachtige elementen voor ter

wijl de giethars zelf ondoorzichtig is. Dit doet vermoeden dat de 

formule n2(E)i als zuivere schaduwfunctie opgevat kan worden. 

Aangezien het oppervlak slechts uit een enkel mater.iaal is opge

bouwd is het eveneens niet nodig een effectieve brekingsindex aan 

te nemen. De brekingsindex kon bepaald worden, via Brewster-hoek 

metingen, op n = 1,50. Dit eerste proefoppervlak reflecteert tame

lijk diffuus: 

(0,5) 
$diffuus 

(0,5) 
$totaal 

= 0,76 

(0,5) 
$spiegelend = 

(0,5) 
<?totaal 

0,24. 

Dit in tegenstelling tot proefoppervlak II wat bestond uit schuur

papier (waterproof no 130, Hermes). Hiervan zijn beide quotienten 

respectievelijk 0,22 en 0,78. De oppervlakte-elementjes (glasdeelt

jes) zijn nu tamelijk doorzichtig. Bij toenemende hoek i gaat de 

meervoudige reflectie een rol spelen wat inhoudt dat de functie 

n2(E)i nu niet als zuivere schaduwfunctie gezien mag worden. Ook 

van dit oppervlak is met Brewster-hoek metingen de brekingsindex, 

welke nu een effectieve brekingsindex is daar het bindmiddel ook 

een rol speelt, bepaald. Dit leverde eveneens n = 1,50. 

Bij bekende waarde ~an n is via de ·formule 

sin i {sin 
2 (i-r) 2 

(i-r)} n = en p(i) = 1 + tg 
sin r 2 . 2 2 

Sl.n (i+r) tg (i+r) 
(Fresnel) 

(r = brekingshoek) 

de reflectie-coëfficient als functie van i te berekenen. Hiervoor is 

een reeds bestaande tabel gebruikt. 
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Een ander belangrijk verschil tussen beide oppervlakken is de fa

cet grootte. Bij oppervlak I zijn de facetten zéér verschillend in 

grootte terwijl bij oppervlak II alle facetten ongeveer gelijk van 

grootte zijn. In dit laatste geval is bovendien het verschil tussen 

de hoogst en laagst gelegen facetten gering, dit wederom in tegen

stelling tot oppervlak I waar de hoogteverschillen soms aanzienlijk 

zijn. 

In de bijlagen I tot en met VIIIb zijn de functies {N(e:)}e' D(e:) 

(beiden gemeten bij i = 5°), n1(e:)i en n2(e:)i van beide oppervlak

ken weergegeven. 

Bijlage I spreekt voor zichzelf. Samen met bijlage II en III zijn 

de vo1gende conclusies te trekken: 

a. Géén der beide oppervlakken reflecteert diffuus volgens Lambert; 

oppervlak I bevat bij toenemende waarde van e: teveel diffuus re
o flecterende elementen terwijl oppervlak II er, vooral rond e:=40 , 

te weinig bevat. 

b. In beide gevallen tendeert de functie D(e:) voor grote waarden 

van e: naar een constante (in ieder geval niet naar~), hetgeen 
0 betekent dat D(e:) cos e: voor e: + 90 naar nul gaat. Dit is op 

grond van de volledige afschaduwing bij deze orientatie ook te 

verwachten. 

c. Een oppervlak dat wel diffuus reflecteert volgens Lambert moet 

een facet verdeling hebben welke ergens tussen de beide hier ge

meten verdelingen in ligt. Het zal beslist mogelijk zijn met 

meer meetresultaten dit "Lambertse" facet verloop te bepalen. 

Ter illustratie is in bijlage IV het - polaire - verloop van 

D(e:) cos e: uitgezet tegen e:. De cirkel ontstaat indien D(e:) = 1 ge

nomen wordt, wat overeenkomt met de Lambert-straler. 

Van de functies n1(e:)i en n2(e:)i kan in vrijwel alle gevallen ge

steld worden: 

a. Voor toenemende waarde van e: wordt het verloop steeds meer line-

air. Dit treedt sterker op naarmate de invalshoek i groter is. 

b. De krommen snijden bij extrapolatie de e:-as zodanig dat steeds 

geldt e: + i ..$ 90°. Dit is geen verrassend resultaat aangezien de 
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situatie E + i = 900 overeenkomt met lichtinval evenwijdig aan 

het proefoppervlak. 

Oppervlak I is, zoals reeds vermeld, een kopie van een kunstmatig 

bereden wegdek. De facetten met o.rientatie E = 0 (of kleine e) zul

len derhalve in meerderheid "boven" in het oppervlak liggen. Dit 
... 

houdt in dat deze hooggelegen facetten niet of nauwelijks af gescha-

duwd worden. De lager gelegen facetten met orientatie E ~ 0° zullen 

evenwel reeds bij kleine hoek i afgeschaduwd worden door hun buur

facetten. Dit komt tot uitdrukking in het relatief snelle dalen 

van n1 (o)i voor kleine waarden van i, Boven i = 25° spelen nog 

slechts de hooggelegen facetten met E = 0° een rol, vandaar dat de 

afschaduwing bij toenemende invalshoek dan nauwelijks groter wordt. 

De functie n2(e)i is voor het eerste proefoppervlak te beschouwen 

als een zuivere schaduwfunctie. Aangezien de diffuse lichtstroom in 

de richting (i-E), de kijkrichting, ·opgebouwd is uit bijdragen af

komstig van oppervlakte-elementen met alle mogelijke orientaties, 

zal de diffuse af schaduwing groter worden naarmate i toeneemt bij 

constante e, daar tengevolge van de steeds "scherpere" lichtinval 

hoe langer hoe meer elementen niet belicht zullen worden. Een en 

ander komt duidelijk tot uiting in bijlage VI. 

Ook bij het schuurpapier liggen de facetten met orientatie E = o0 

"boven" in het oppervlak. Dit is logisch wanneer men bedenkt dat 

schuurpapier bestaat uit een zeer groot aantai dicht aaneen gelegen 

glaskorrels op een papierondergrond. Het is derhalve onwaarschijn

lijk dat een facet met E = o0 diep in het oppervlak ligt. Eerst bij 

grote waarden van i (i > 55°) treedt dientengevolge een merkbare af

schaduwing van deze facetten op door hun verder weg gelegen buur

facetten. De functie n2(e)i is nu bepaald geen zuivere schaduwfunc

tie. Tengevolge van meervoudige reflecties wordt deze functie zelfs 

groter dan 1 voor kleine waarden van E• Dit betekent dus dat de 

afname tengevolge van de af schaduwing kleiner is dan de toename ten

gevolge van de meervoudige reflecties. In het bijzonder moet dit 

gezocht worden in de toename met i van die meervoudige reflectie 

waarbij licht binnendringt in een glaskorrel, dit doorloopt, weer 
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uittreedt en vervolgens reflecteert aan een buurfacet. De functie 

n2(E). voor dit tweede oppervlak is weergegeven in de bijlagen 
a 1 b 

VIII en VIII • 

4.2. Foutendiscussie. 

Wanneer we de mogelijke oorzaken van onnauwkeurigheid trachten te 

achterhalen dan vinden we hiervoor: 

1. De doorlating der beide lineaire polarisatiefilters (..!_ 1%) 

2. 

3. 

4. 

De bepaling der brekingsindex 

Instelonnauwkeurigheden, appertuur 

Afleesfouten 

5. Instabiliteit van de Chop-frequentie 

(..!_ 2%) 

( + 1 %) 

(..!_ 1 %) 

6. Het niet constant zijn van de lichtopbrengst van de lamp. 

De·beide laatste oorzaken leveren afwijkingen op welke samen royaal 

binnen de 1% liggen zij worden derhalve verwaarloosd. 

Ad 1.: 

De invloed hiervan is groter naarmate een oppervlak meer diffuus 

reflecteert en speelt alleen een rol bij de bepaling van 

~ en n 1(e)
1 
.• Voor een oppervlak dat bij i = s0 en E = o0 

spiegelend 
voor ongeveer 75% diffuus reflecteert (Oppervlak I) bedraagt deze 

invloed ca 4%. 

Ad 2.: 

De brekingsindex speelt een rol bij de bepaling van n1(E)i via de 

correctieterm p(i)n/p(o) . Naarmate een oppervlak meer diffuus re-
n 

flecteert is de brekingsindex moeilijker te bepalen. Bij oppervlak 

I kon de brekingsindex met een nauwkeurigheid van .!. 2% bepaald wor

den. Bij proefoppervlak II is n echter met grotere nauwkeurigheid 

bekend. De invloed van de brekingsindex neemt toe naarmate de in

valshoek i groter wordt. Berekend kan worden dat, indien n op.!. 2% 

nauwkeurig bekend is, de fout bij i = 80° ca 4% bedraagt. 

Ad 3./4.: 

Instelonnauwkeurigheden en afleesfout konden samen door middel van 
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herhaald opnieuw instellen en aflezen bepaald worden. Zij bedragen 

samen ongeveer 2%. 

Voor de meetpunten gelden derhalve globaal de volgende maximale on

nauwkeurigheden: 

+ 2% (instelonnauwkeurigheid + afleesfout) 

+ 2% (instelonnauwkeurigheid + afleesfout) 

+ 4% (2% afleesfout, 2% tengevolge van bepaling D(E)) 

+12% (4% tengevolge van doorlating, 4% tengevolge van 

bepaling~ (E,i=S0
), 4% tengevolge van brekingss 

index, 2% afleesfout). 
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5, SLOTOPMERKINGEN. 

Het is op dit moment nog onmogelijk aan te geven welke de karakteristie

ke grootheden zullen· zijn die de reflectie-eigenschappen van een ruw op

pervlak volledig bepalen. Het aantal volledig doorgemeten oppervlakken · . . 

is hiervoor nog te gering. Wel zullen de getallen die de fractie spie

gelend en de fractie diffuus gereflecteerd licht representeren bij 

E = 0° en i = 5° een rol gaan spelen (vergelijk paragraaf 2.1. laatste 

alinea c i en· cp. 

·De berekening van een volledige indicatrix uit de meetgegevens verkregen 

bij ê = 0° en de vergelijking hiervan met een indicatrix, bepaald op or

thodoxe wijze, heeft nog niet plaatsgevonden. Enerzijds omdat met de ge

bruikte opstelling nog geen grotere E en i waarden te meten zijn dan 

E = i = 75°, anderzijds omdat hiervoor eenvoudigweg de tijd ontbrak. De 

vergelijking van de indicatrixvorm bij verschillende waarden van a met 

die bij a = 1° is dientengevolge ook nog niet uitgevoerd. 

Voor het vervolg van dit onderzoek is het dus wenselijk dat: 

1. Een aantal oppervlakken doorgemeten wordt, ook bij de waarden van E 

en i groter dan 75°, 

2. Hiervan volledige indicatrices bepaald worden. 

3, Deze vergeleken worden met de indicatrices, bepaald volgens de reeds 

bestaande methode. 

4. De indicatrixvormen bij de diverse waarden van a vergeleken worden. 

5. Zinvolle en eenvoudig te meten karakteristieke· grootheden gekozen 

worden. 

Om dit progranuna redelijk uit te kunnen voeren is het van belang de 

opstelling te verbeteren. Met name de bepaling van n1(E)i moet nauwkeu

riger worden. Dit kan ten dele bereikt worden door de invloed van de 

doorlatingsfactor der beide filters weg te nemen. Hiervoor kunnen we als 

volgt te werk gaan: Het lineaire polarisatiefilter in de opvallende 

lichtbundel blijft gehandhaafd, De polarisatierichting van dit filter 

moet zodanig zijn dat het licht loodrecht op het lichtinvalsvlak gepola

riseerd wordt. Het filter voor de ontvanger wordt nu echter vervangen 

door twee lineaire polarisatiefilters, welke uit dezelfde plaat gesneden 

zijn en dientengevolge dezelfde doorlating voor natuurlijk licht hebben, 
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en waarvan de polarisatierichtingen onderling exact loodrecht op elkaar 

staan en respectievelijk loodrecht op en evenwijdig aan het vlak van 

spiegeling zijn, Deze filters worden gemonteerd in een houder welke met 

constante frequentie heen en weer beweegt langs een rechte loodrecht op 

het vlak van spiegeling (zie figuur 16). 

Figuur 16. 

1,2,3 lineaire polarisatiefilters. 

3 Het vlak van tekening is tevens 

het lichtinvalsvlak en het vlak 

van spiegeling. 

De polarisatierichtingen van 1 en 

3 staan hier loodrecht op,die van 

2 ligt in dit vlak. 

We krijgen dan weer een signaal van de vorm als getekend in figuur 15 

en het verschil in amplitudes is weer evenredig met 2.~ . 1 d' sp1ege en 
Vervolgens is ~d'ff te meten door filter 1 af te dekken. Het zal dui-

1 uus 
delijk zijn dat de term p(i) / in formule 2.1.11. nu vervangen moet 

worden door p(i)J. p(o) 
/p(o)J. 

De hierboven beschreven methode heeft, naast het voordeel van de verbe

terde nauwkeurigheid, ook nog de prettige eigenschap dat zij een aan- · 

zienlijke hoeveelheid rekenwerk bespaart. 

Voor de toekomst lijkt het nood~akelijk dè golflengte afhankelijkheid 

van de reflectie na te gaan. Bij de gebruikte meetmethode is de golf

lengte van het licht vastgelegd omdat gebruik werd gemaakt van circu

laire polarisatiefilters. Aangezien echter de diffuse reflectie, althans 

voor een deel, veroorzaakt wordt door verstrooiing aan oppervlakte

deeltjes welke van dezelfde orde van grootte zijn als de golflengte van 

het opvallende licht, ligt het voor de hand een invloed op dit diffuse 

deel (en dus ook op het spiegelende deel) te verwachten. Indien de ver

schillen groot zijn zou dit inhouden dat het vastleggen van de reflectie-
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eigenschappen van een ruw oppervlak moet geschieden bij een bepaalde 

golflengte of lichtsoort. 

Na lezing van dit verslag zal het duidelijk geworden zijn waarom voor 

het probleem van de reflectie aan ruwe oppervlakken nog steeds geen pas

sende oplossing is gevonden. Er spelen tevèel onberekenbare factoren 

zoals effectieve facetverdeling, schaduwfuncties en dergelijke een rol 

in. Deze functies zullen vermoedelijk altijd op experimentele wijze be

paald moeten worden, Anderzijds lijkt het echter niet onmogelijk in de 

toekomst een aantal zinvolle, eenvoudig te mete~, karakteristieke groot

heden te bepalen. 
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