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White’i küveti uurimine

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida infrapunaspektromeetris paiknevat proovi hoidvat
seadet, White’i küvetti, tuvastada seal rohkete peegeldumiste tõttu vähenevat väljund-
kiire intensiivsust ja jäädvustada tekkivaid aberratsioone. Kuna White’i küvett hoiustab
spektromeetris uuritavat gaasiproovi, siis antud parameetrid mõjutavad otseselt spekt-
romeetri töövõimet. Samuti oli eesmärgiks OÜ Interspectrumi soovil näidata milliseid
aberratsioone tekib, kui kiire sisenemisnurk pole enam optimaalne. Antud töös toodi
graafikule välja mõõdetud väljundkiire intensiivsused ning jäädvustati erinevate punktide
juures tekkivaid aberratsioone. Aberratsioonide seisukohast oli just eriti oluline kasutada
nähtavat punast laserit, et jälgida küvetis kiire käitumist. OÜ Interspectrumi tellimu-
sel valmistatud küveti uurimisel kasutati laboris paiknevat statsionaarset heelium-neoon
laserit ja Thorlabsi laserdioodi CPS635R. Mõõdeti väljundkiire intensiivsust Thorlabsi
võimsusmõõtja PM100D, mille küljes oli kasutusel mõõtepea S120C ja registreeriti kiire
sisenemisnurga ning peeglite vahelise kauguse mõju väljundkiire intensiivsusele. Tule-
muste põhjal oli näha, et üks suurimaid kiire teekonda mõjutavaid tegureid oli peeglite
omavaheline kaugus. Vastavalt nendele järeldustele oli võimalik leida kõige optimaalsem
küveti suurus ja kiirguse sisenemisnurk.

Märksõnad: White’i küvett, aberratsioonid

CERCS klassifikatsioon: P200 Elektromagnetism, optika, akustika

A study of the White cell

The purpose of this research was to study a device called White cell which is located
in the infrared spectrometer. Main idea was to understand the construction of this cell
with emerging radiation losses and aberrations. The analyzed gas sample is held in the
spectrometer with a white cell, so the studied parameters in this research are influencing
directly the efficiency of infrared spectrometer. Since OÜ Interspectrum was interested in
which aberrations will be emerging when the beam entering angle is not optimal anymo-
re, then the points which were abnormal were pointed out in graphs with the picture of
aberration. It was important to use red laser for studying the actions of beam in White
cell so we could see and capture different moments. OÜ Interspectrum ordered the cell de-
sign and the calculations, which then were studied with Helium-Neon laser and also with
the Thorlabs laser diode CPS635R. To measure the radiaton loss, Thorlabs power meter
PM100D with the standard photodiode power sensor S120C was used. In the experimen-
tal part the relations between different measured parameters was studied. For example
measuring exiting beam intensity while changing the entering beam angle or varying the
distance between the cells mirrors. The results showed that the distance between two
mirror planes was influencing laser beam the most. The next important parameter was
the angle of entering beam. So in conclusion we could find the optimal size of white cell
and also the beam entering angle.
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Sissejuhatus

Aine omadusi ja kuju on valguse abil uuritud juba ammu Antiik-Kreekas. Geomeetri-
lise optika rajajaks peetakse Vana-Kreeka filosoofi ja matemaatikut Eukleidest. Tema
teos, mille valmimisaastaks peetakse umbes 300 eKr, toob välja seitse postulaati, mis kir-
jeldavad kaudselt valguskiirte levimist. Eukleidese üks postulaatidest väidab näiteks, et
objektid, mida me näeme suurema nurga all tunduvad meile suuremad.[1] Spektroskoopia
teerajajaks võib pidada Sir William Herschelit, kes Päikese spektrit mõõtes avastas selles
infrapunakiirguse. 1800. aastal läbi viidud katses lahutas ta prisma abil Päikese valguse
spektriks ja mõõtis spektrivahemike suhtelist kiirgusvõimsust termomeetriga. Mõõtmis-
te käigus liigutas ta termomeetri nähtavast spektriosast edasi ning avastas, et pikemate
lainepikkuste juures on temperatuur kõrgem kui nähtavas spektris. Ta mõistis, et seal on
kiirgus, mida inimsilm ei näe - infrapunakiirgus.[2] Spektroskoopia on füüsikaharu, mis
uurib kiirguse interaktsiooni ainega. Peamiselt avaldub see kiirguse neeldumises aines,
emissioonis ainest ja hajumises aineosakestelt. Nende vastastikmõjude vahendusel saadak-
se infot uuritava proovi kohta. Lihtsaid näited kiirguse ja aine vastastikmõjust võime leida
igapäevaelust - näiteks valguse neeldumine annab paljudele joogiklaasidele nende iseloo-
muliku värvuse või näiteks, kuna valgus hajub tolmuosakestelt on laserkiirt võimalik näha
levimas läbi tolmuse keskkonna.[3] Gaasisegusid uuritakse peamiselt infrapunakiirgusega
ning vastavat spektroskoopiaharu nimetataksegi infrapuna spektroskoopiaks. Keskkon-
nauuringutes analüüsitakse sageli mingisuguse mürgise gaasi sisaldust mõnes ruumis või
töökeskkonnas. Kuna gaas ise juba on hõre, siis teatud ainet gaasisegust tuvastada on
päris keeruline, sest tõenäosus kiirgusega tabada hõredas gaasisegus just selle otsitava
gaasi osakest esimesel korral on ääretult väike. Seetõttu on gaasispektromeetrias välja
mõeldud abivahend mida nimetatakse White’i küvetiks.[4]

Küvett on gaasispektromeetri üks osa, kus sees paikneb uuritav gaasisegu. White’i kü-
vett koosneb kolmest peeglist ning enamasti on tegemist risttahukakujulise anumaga,
mida kasutatakse analüüsitavate gaaside kontsentratsioonide mõõtmiseks. 1942. aastal
kirjutas sellisest seadmest John U. White oma artiklis.[5] White’i seade sisaldab kolme
nõguspeeglit, mille kõverusraadiused on võrdsed ning nende abil suurendatakse korda-
des optilist teepikkust. Sellist meetodit optilise teepikkuse suurendamiseks on vaja kõi-
kide gaaside kontsentratsioonide mõõtmiseks neeldumisel põhinevates spektromeetrites.
Spektroskoopia on füüsika haru, mis uurib kiirguse interaktsiooni ainega, ja gaaside näol
on tegemist väikese tihedusega keskkonnaga, kus gaasi koostise kindlaks tegemiseks on
vaja saavutada võimalikult suur valguse neeldumine uuritavas keskkonnas, seega Whi-
te’i küvett suurendab antud spektromeetri efektiivset tööd. Valguse optilise teepikkuse
suurendamine suurendab valguse neeldumise tõenäosust gaasiga interakteerumise tule-
musena. Infrapunase kiirgusega töötades on tavaliselt peeglid kullast kattega, kuna kul-
la peegelduskoefitsient vastaval lainepikkusel on umbes 0,96. Erinevate aberratsioonide
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Sissejuhatus 2

minimeerimine on selle meetodi juures väga oluline, sest aberratsioonid tekitavad kiirgus-
kadusid ja seeläbi alandavad detekteerimispiiri. Nende vältimiseks on tavaliselt iga optilise
teepikkuse jaoks välja arvutatud optimaalsed peeglite vahekaugused, omavahelised nurgad
ja kiirguse sisenemise nurk.[5] Üks võimalik meetod optimaalsete suuruste leidmiseks on
katsetada heelium-neoon (HeNe) laseriga kiire läbimist küvetis. Selleks tuleb HeNe laser
juhtida läbi küveti ning seejärel mõõta kiirguse võimsust nii sisenemisel kui ka väljumisel.
Muutes nüüd vastava nihutiga kiire sisenemise nurka küvetis on võimalik leida optimaalne
sisendkiire nurk. Järgnevalt saab muuta peeglite omavahelist vahekaugust ning leida seal
sama meetodiga optimaalne suurus, kus väljuv kiir on maksimaalse võimsusega.

Käesolevas töös kasutatakse OÜ Interspectrumi poolt valmistatud kolmest nõguspeeglist
koosnevat White’i süsteemi. Tänapäeval on laialt levinud Fourier’ teisendusel põhinevad
infrapunaspektromeetrid ning neid müüb see sama Eestis tegutsev firma, OÜ Interspect-
rum. Nende instrumente kasutatakse analüütilise keemia laborites, meditsiinis, toiduteh-
noloogias ja keskkonnauuringutes. Firma tellis välismaalt erimõõtudega küveti. Mõlemad
peeglid ja seinad on välja freesitud ühes tükis. Töö eesmärgiks on leida optimaalne kiire
sisenemise nurk ning peeglite omavaheline kaugus. Katsed viiakse läbi HeNe laseriga ja
laserdioodiga, kus mõõdetakse sisendkiire ja väljundkiire võimsust. Siiani on firma kasu-
tanud valmis küvette, mida nad on tellinud kindlalt tootjalt. Selle töö tulemusena on neil
võimalik enda seadme juures võtta arvesse vastavaid parameetreid, et suurendada seadme
efektiivsust.[4]

Bakalaureusetöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse spektromeet-
ris paiknevate optiliste süsteemide Michelsoni interferomeeter, proovihoiustamise seade ja
laseri süsteemi teoreetilist aluspõhja. Peatükis käsitletakse spektroskoopia aluseid, inf-
rapuna spektroskoopiat, laseri tööpõhimõtet ja tekkivaid aberratsioone. Kasutatavate
eksperimentaalsete meetodite ja katseskeemide ülevaade tuuakse teises peatükis. Lisaks
kirjeldatakse seal täpsemalt antud töös kasutatava White’i küveti tööpõhimõtet ja ehi-
tust, kasutatavaid lasereid ja võimsusmõõtjat. Eksperimentaalne osa on jaotatud kolmeks
alampeatükiks. Eksperimentaalse osa esimeses alampeatükis jälgitakse kiire keskpunkti
muutusi, mis toimuvad, kui muudetakse sisendkiire nurka peegli abil. Teises varieeri-
takse peeglite omavahelist kaugust ja kiire sisenemisnurka, kui laserkiir on koondatud
küveti sisendavasse ning viimaseks leitakse optimaalsed küveti parameetrid, milleks on
optiline teepikkus ja kiire sisenemisnurk. Mitmekordsel peegeldumisel võimenduvad üksi-
kul peegeldumisel tekkivad aberratsioonid ning seepärast kirjeldatakse meetodite juures
aberratsioonide teket ja mõju kiirguse intensiivsusele. Kolmandas peatükis tuuakse välja
katse tulemused ning tulemuste analüüs. Töö lõpus tehakse kokkuvõte järeldustest ning
tuuakse välja vajalikud tulemused optimaalse süsteemi jaoks.



1 Kirjanduse ülevaade

Selles peatükis antakse ülevaade spektromeetris olulisel kohal paiknevatest optiliste süs-
teemide teoreetilisest aluspõhjast ja seletatakse toimuvaid füüsikalisi nähtuseid. Käsitle-
takse spektroskoopia aluseid, spektromeetri skeemi ja infrapuna spektroskoopiat. Järg-
misena antakse aluspõhi spektromeetris kasutatavate optiliste proovihoiustamis seadete
kohta. Viimaks selgitatakse laserkiirguse tekkimist ja spektromeetri optilistes süsteemis
tekkivaid aberratsioone.

1.1 Spektroskoopia
Nagu sissejuhatuses juba mainitud sai, siis spektroskoopia registreerib kiirguse interakt-
siooni uuritava prooviga. Informatsioon uuritava aine kohta saadakse spektri kujul, kus
see väljendub ainet läbinud erineva lainepikkusega kiirguse tugevuse muutusena. Seega
spektroskoopia põhiidee on spektri eriliste tunnuste sidumine aine ehitusega. Kiirgusena
saab kasutada peaaegu tervet elektromagnetkiirguse spektrit. Lihtsate süsteemide (hõre-
dad gaasid) kiirgus- või neeldumisspektrid sisaldavad palju eraldiseisvate lainepikkustega
maksimume ja neid nimetatakse joonspektriteks. Keerulisemad süsteemid näiteks tahki-
sed või vedelikud sisadavad palju tugevasti interakteeruvaid osakesi ja seepärast nende
spekter on enamasti pidev ning iseloomustab uuritavat aatomite kogumit.[6] Joonspekter
annab meile kõige otsesemat infot proovi kohta. Siiski leidub ka selliste süsteemide kor-
ral spektroskoopilisi nähtuseid, mis on vaadeldavad spektris intensiivsete piikidena. (nt
Ramani hajumine kristallidel). Aatomispektroskoopiaga vesiniku aatomi spektrit analüü-
sides selgus lihtne seaduspärasus, mis tegelikult selgitas, et aatomid kiirgavad ja neelavad
valgust kvantidena, valguskvandi energia on võrdeline sagedusega, aatomi sisemine ener-
gia võib omada vaid teatud diskreetseid väärtuseid ja valguskvandi kiirgamisel või nee-
lamisel siirdub aatom ühest energia seisundist teise. Selektiivsuse järgi eristatakse viite
analüütilise spektroskoopia meetodit[3]

• Nähtav ja UV-spektroskoopia eristab molekulides ja kristallides seotud aatomite
valentseletrkonide energiatasemeid.

• Aatomispektroskoopia, nagu nimigi ütleb, on selektiivne vabade aatomite energia-
tasemete suhtes.

• Raman- ja infrapunaspektroskoopia tegeleb molekulide, funktsionaalrühmade ja
kristallfaaside karakteersete võnkumistega. Erinevaid gaaside segusid uuritakse sa-
muti infrapunaspektroskoopiaga.
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1. Kirjanduse ülevaade 4

• Röntgen-spektroskoopia uurib aatomi sisemiste elektronide energiatasemeid.

• Raadio-spektroskoopia tegeleb aatomituumade või elektronide spinniseisunditega.

Infrapuna spektroskoopia

Infrapuna spektroskoopia toimib põhimõttel, et erineva keemilise koostisega ained nee-
lavad energiat erinevatel sagedustel. Nüüd kui muuta kiirguse sagedust, mis proovist
läbi läheb, suudab spektromeeter registreerida, millist sagedust neelati ja millist mitte.
Seetõttu saabki teha kindlaks proovi keemilise koostise. See on vibratsiooni- ehk võn-
kespektroskoopia. Neeldumise käigus suureneb molekulis tuumade omavaheliste võnku-
miste amplituud ja neeldumised spektris vastavad molekulide üleminekutele madalaimalt
võnkenivoolt kõrgematele võnkenivoodele, ehk teatavate võnkumiste ergastumisele. Mole-
kulil on teatav komplekt karakteristlikke võnkumisi, milledele vastavad need võnkenivood.
Kuigi iga sellise võnkumise käigus võngub põhimõtteliselt kogu molekul, saab paljusid
võnkumisi siduda konkreetsete funktsionaalrühmadega.

Infrapunaspektroskoopial on üllatavalt palju rakendusalasid. Näiteks kasutatakse seda
maalide erinevate värvipigmentide määramiseks. Optiliselt sarnaseid värve suudab inf-
rapunaspektroskoopia eristada, sest neil on erinev infrapunaspekter. Kaks erinevat pig-
menti on iseendale omase keemilise struktuuriga ja seetõttu neelavad infrapunakiirgust
erinevalt.[7]

Samuti kasutatakse infrapunaspektroskoopiat gaasisegudest ohtlike komponentide koguse
määramiseks. Peamiselt kasutatakse seal Fourier’ teisendusel põhinevat spektromeetrit.
Antud seadmes kasutatakse Michelsoni interferomeetrit, mille leiutas Albert A. Michelson
1891. aastal. Interferomeeter jagab infrapunakiirguse esmalt kaheks ja siis hiljem, kui mõ-
lemad on läbinud erineva teepikkuse liidab nad taas kokku. Tekib interferents kahe kiire
vahel. Interferomeeter koosneb kahest risti asetsevast peeglist, millest üks on fikseeritud
ning teist saab liigutada. Kõige keskel asetseb kiirejagaja ehk poolläbilaskev peegel. Tema
ülesanne on osa kiirgusest saata fikseeritud peegli peale ja teine osa liigutatava peegli pea-
le. Pärast tagasi peegeldumist poolläbilaskva peegli peale kiired interfereeruvad ning osa
kiirgusest läbib peeglit ja osa peegeldub. Kiirguse intensiivsus, mis satub detektorisse või
tagasi allikasse sõltub teepikkuste erinevusest kahe õla vahel. See intensiivsuse muutus,
mis peegli liigutamisel tänu interferentsile tekib annab meile lõpuks vaja mineva spektri.
Spektroskoopia poole pealt ei uurita kiirt, mis satub tagasi allikasse läbi poolläbilaskva
peegli, kuigi on oluline ära märkida, et mõlemad kiired kannavad endas sama informat-
siooni. Peamine põhjus, miks ei uurita kiirgust, mis satub tagasi allikasse on tegelikult
see, et seda oleks väga raske eraldada interferomeetrisse sisenevast kiirest. Liikuvat peeglit
liigutatakse kas konstantse kiirusega või ka hüppeliselt võrdsete vahemaade kaugusel ole-
vatesse punktidesse. Detektor registreerib meile interferogrammi, funktsioon, mis sõltub
liikuva peegli asendist, ehk kiire läbitud teepikkusest. Seejärel teisendab arvuti saadud
signaali Fourier’ teisenduse abil meile loetavaks spektriks. Antud seadmed ei ole tavaliselt
väga suured ja neid on mugav kaasas kanda ning kohapeal mõõtmisi teha. Üks selliste
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seadmete tootja on Gasmet, kes toodab ja teostab tööstusprotsesside kontrolli.[8][6] Või-
malik on detekteerida ka gaasilekkeid maapinnalt. Sellejaoks on firma Heath consultants
turule toonud optilise metaani detektori. Seadeldis kinnitatakse auto külge, mis koos-
neb siis peamiselt infrapuna kiirguse tekitajast, detektorist ja filtrist. Infrapunakiirgus
suunatakse siis detektorisse, mille ees on filter, kust läbi pääsevad vaid metaani lainepik-
kusega kiired. Kui maapinnal märgatavat kogust metaani pole, siis detektor näitab, et
sissetulev kiirgus on stabiilne. Kui maapinna lähedal on metaani, siis edastatakse autosse
signaal ning leke on tuvastatud.[9] Toiduainete teaduses mängib infrapuna spektroskoopia
samuti suurt rolli. Kuna enamik toiduaineid koosneb peamiselt veest, valkudest, süsive-
sikutest ja rasvadest, siis on nende ühendite sidemete võnkumised hästi määratavad ning
seeläbi on mugav teostada kvantitatiivset analüüsi. Piima ja veinitööstuses kasutatakse
rohkem lähiinfrapuna ehk NIR-spektroskoopiat. Piimatööstuses kontrollitakse selle ana-
lüüsiga peamiselt rasvade ja valkude kogust, mis mõjutavad just piima olemust. Veini
tootjad mõõdavad oma jookides alkoholi sisaldust, sest O-H sidemed on lähiinfrapunases
alas hästi eristatavad veest.[10]

Küvetikamber

White'i küvett

VäljundavaSisendava

Gaas sisse Gaas välja

Detektor

Liigutatav peegel

Kiirejagaja

Michelsoni interferomeeter

IR Allikas

Joonis 1.1: Infrapunaspektroskoobis koondatakse kiirgus koondava peegliga proovi si-
saldava küveti sisendavasse. Küvett paikneb enamjaolt puutumatult ja gaas juhitakse

sinna läbi väliste torude
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1.2 Küvetid
Spektromeetris paikneb risttahukakujulise küveti sees uuritav gaas, mida uuritakse si-
seneva kiirguse abil ning küvett ise paikneb küvetikambris. Kui maksimaalne võimalik
teepikkus, mida küvett võimaldab on läbitud, siis väljub kiir väljundavast ning suundub
detektorisse, kus registreeritud informatsioon kuvatakse arvuti ekraanile. Oluline selle
seadme juures minimeerida kiirguskaod, sest vähendades kiirguskadusid tekitavaid fak-
toreid suurendame me kättesaadavat infot spektromeetris. Tavalises spektroskoobis vaa-
deldakse materjalide neeldumisspektreid, mille alusel tehakse kindlaks uuritava materjali
koostis.

White’i küvett

Tavaliselt paikneb uuritav proov küvetikambri keskel. Proovihoidja ehk White’i küvett
paigutatakse küvetikambrisse selliselt, et tema sisendava jääks küvetikambri keskpunkti,
kuhu on koondatud infrapuna kiirgus. Pealelangev kiir juhitakse küvetti ja sealt välja
peeglite abil, mis on eelnevalt paigutatud soovitud nurkade alla. Sisendava juures olev
peegel suunab kiirguse vajaliku nurga all proovi peale ja väljundava peegel suunab kiir-
guse detektorisse (joonis 1.2). Valguse optilise teepikkuse suurendamine White’i küvetiga
suurendab valguse neeldumise tõenäosust gaasiga interakteerumise tulemusena ning seelä-
bi kasvab oluliselt detekteerimispiir. Küveti peegeldavad pinnad on kaetud kullaga, kuna
kullal on gaasispektromeetrites kasutataval infrapunakiirgusel suurem peegeldumistegur
kui näiteks alumiiniumil, mida kasutatakse nähtavas valguses. See tähendab, et kiirguse
neeldumine peeglitel on minimaalne.[5]

Joonis 1.2: White’i küvett koosneb kolmest koondavast peeglist, mis käesolavas konfi-
guratsioonis pikendavad kiire teekonda x korda

Pfundt’i küvett

Esimesena pakkus White’i küveti sarnase lahenduse välja August Pfundt 1930. aastal
(joonis 1.3). Tema eesmärgiks oli saavutada maksimaalselt pikk kiire teekond korduva-
te peegelduste abil piiratud ruumalas. Tema disainitud optiline süsteem koosnes kahest
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vastastikku paiknevast võrdse fookuskaugusega nõguspeeglist. Peeglitevaheline kaugus oli
määratud nende fookuskaugusega. Sisendkiir juhiti süsteemi kindla nurga all ühe peegli
keskpunkti puuritud ava kaudu. Kiir läbis Pfundti küvetti kolm korda ning väljus vas-
tandpeegli keskpunkti puuritud ava kaudu. Kümmekonna aasta pärast arendas John U.
White A.Pfundti ideed edasi ning disainis omanimelise küveti.[11]

Joonis 1.3: Pfundt’t küvetis peegeldub kiir vaid kaks korda kahe identse peegli vahel
ning väljub peegli keskel olevast avausest

Herriott’i küvett

Herriott’i küvett (joonis 1.4) on oma olemuselt väga sarnane Pfundti tehtud anumale (joo-
nis 1.3). Donald R. Herriott avaldas koos Harry J. Schultega 1965. aastal artikli "Folded
Optical Delay Lines"[12], kus esmakordselt demonstreeris oma lahendust. Antud küvetis
on kaks peeglit ning erinevalt Pfundti küvetist siseneb ja väljub valgus samast avausest.
Optiline teepikkus sõltub peeglite vahelisest kaugusest. Herriott’i lahendus on lihtsam
White’i omast, kuna sisaldab vaid kahte peeglit ja optilist teepikkust saab muuta ainult
peeglite vahekauguse suurendamisel või vähendamisel. Samas ei ole sellega võimalik saa-
vutada väga pikki optilisi teepikkuseid, sest peeglite mõõtmed läheksid liiga suureks.[13]
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Joonis 1.4: Herrioti’i küvett on lihtsama ehitusega, kuid sellega pole võimalik saavu-
tada väga pikki optilisi teepikkuseid. Proovi läbimiskordi on võimalik muuta peeglite

vahelise kaugusega D

IRcell

Täiesti uudne lahendus oli muuta küveti kuju risttahukast ringiks (joonis 1.5). Idee käis
esimesena välja M. L. Thoma oma laborikaaslastega juba 1994. aastal, kuid seda hakati
tootma firmas IRsweep alles 2015. aastal. Toote nimeks sai IRcell. Üksteise kõrvale on ase-
tatud hästi palju nõguspeegleid või koosneb kogu küveti sisu ühest suurest ümmargusest
nõguspeeglist. Siinkohal määrab optilise teepikkuse kiire sisenemise nurk. Valgus siseneb
ja väljub jällegi samast kohast ning moodustab anumas sees tähekujulise mustri. Kuigi
selline lahendus võimaldab väga madalate kontsentratsioonidega gaaside tuvastamist, on
neid küvette siiski väga keeruline kokku panna.[14]
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Joonis 1.5: Ringikujulise peegelduva pinnaga IRcell küvetis saab läbimiste arvu muuta
sisendkiire ja väljundkiire vahelise nurga abil

1.3 Laserid
Optilist võimendit, mis kiirgab koherentseid valguslaineid, nimetatakse laseriks. Seade
tõstab laine amplituuti ilma faasi muutmata. Kui sellise võimendi sisendkiirgus on mo-
nokromaatne, siis ka väljub monokromaatne valgus sama sagedusega. Et saavutada ko-
herente valguse võimendamine, on vaja saavutada stimuleeritud kiirguse olemasolu, see
on üks põhilisi laseri töötamise printsiipe. [15] Tavaolukorras viibib enamus aatomeid põ-
hiolekus ning sundkiirguse osakaal on minimaalne. Stimuleeritud kiirgus osakaalu saab
suurendada tekitades olukorra, kus enamus aatomeid on ergastatud olekus. Sellist seisun-
dit nimetatakse pöördhõiveks. Ergastatud aatomite indutseeritud üleminekul kõrgemalt
energiatasemelt madalamale tekib niinimetatud kloonfooton, mis on indutseeriva kiirgu-
sega identne nii lainepikkuse, levimissuuna, polarisatsiooni kui ka faasi poolest.[3] See
footon ergastab juba järgmist aatomit, mis jälle omakorda kiirgab footoni ja niimoodi
tekib kiirgus, mis on koherentne ja võimendatud võrreldes algse kiirgusega. Sellepärast
on tekkiv kiirgus ergastamisviisist sõltumatult koherentne. Laser on optiline ostsillaa-
tor ja koosneb kahest paralleelsest poolläbilaskvast peeglist ning nende vahel on valgust
võimendav keskkond. [15]
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Joonis 1.6: Laserkiirguse loomiseks on vaja kasutada kahe peegli vahel optiliselt ak-
tiivset keskkonda, mille ergastamine loob võimaluse laserkiire tekkimiseks

Laserkiirel on tavaliselt kõrge monokromaatsus. Lasereid saab liigitada töörežiimi, ergasti
või aktiivkeskkonna järgi. Töörežiimi järgi liigitatakse laserid enamasti kaheks: laserid,
kus genereeritakse kiirgust pidevalt ja laserid, kus genereeritakse kiirgust impulssidena.
Impulsslaserite puhul on saavutatavad kõrged hetkvõimsused lühikeste impulsside näol.
Samuti erinevad aktiivaine ergastamise meetodid. Optiliselt aktiivset keskkonda on või-
malik ergastada gaaslahendusega, elektrivooluga, keemilise reaktsiooniga või näiteks op-
tiliselt mõne teise laseriga. Aktiivkeskkond võib sisaldada mitme gaasi segu ning nende
erinevate kontsentratsioonidega saab laseri tööd optimeerida. Näiteks He-Ne laseris er-
gastatakse gaaslahendusega He aatomeid, viimased annavad põrke käigus oma energia
Ne aatomitele, kus toimub laserisiire. Kui laserisiire toimub erinevate elektronseisundite
vahel, siis kiirguse lainepikkus on enamasti nähtavas diapasoonis. Gaaslaserid nagu Ar+
ja He-Ne on võimelised genereerima mitmel lainepikkusel. Nähtavas diapasoonis on kõi-
ge intensiivsema kiirgusega gaaslaser reeglina Ar+ laser (mõned vatid), millele järgneb
He-Cd laser 100mW ja He-Ne laser (mõned millivatid).[3]

1.4 Detektorid
Infrapuna spektroskoopia detektoreid on põhiliselt 4 tüüpi:

• Termilised

• Püroelektrilised

• Fotojuhtivusel baseeruvad

• Pneumaatilised/fotoakustilised

Infrapunane kiirgus koosneb väiksema energiaga footonitest kui nähtav valgus. See on
ka põhjus, miks siin kasutatakse põhiliselt soojuskiirguse energial põhinevaid (termili-
si) detektoreid sest kvandi energiast ei piisa, et ületada kvantdetektori tööks vajalikku
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energianivood. Termiline detektor reageerib temperatuuri muutusele, mille põhjuseks on
temas neeldunud energia. Sellised detektorid töötavad laias spektraalses vahemikus, nende
puuduseks on madal tundlikkus ja jahutamise vajadus.

Soojusdetektorites sisenev kiirgus neeldub detektori materjalis ja põhjustab temperatuuri
tõusu. Temperatuuri muutuse registreerimiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, üldju-
hul muundatakse see elektriliseks väljundiks. Seega väljundsignaal ei sõltu sisendkiirguse
footonilisest struktuurist ja üldjuhul ka mitte selle lainepikkusest vaid ainult võimsusest
(või selle muutumise ulatusest). Detekteeritava kiirguse spektraalne ulatus sõltub kasu-
tatava musta katte kvaliteedist ja võib olla lai. Põhiliselt leiavad kasutamist 3 meetodit:
bolomeetrid, püroelektrilistel ja termoelektrilistel efektidel vastuvõtjad. Püroelektriliste
detektorite korral kasutatakse sisemise elektrilise polarisatsiooni muutust, bolomeetrites
muutub elektriline takistus.[16]

1.5 Aberratsioonid
Geomeetriline optika loob meile ettekujutuse erinevate süsteemide toimimisest idealisee-
ritud juhul, kuid paraksiaalne lähendus ei pruugi alati kehtida. Kõrvalekallet nendest
ideaalsetest süsteemidest nimetataksegi aberratsioonideks. Kuna algselt oli vigade arvu-
tamisel saavutatud täpsus väga väike ja arvutuste tegemine ajamahukas, siis praktiline
optika baseeruski vaid meistri kogemustel. Niinimetatud kõrvalekalded põhjustasid näi-
teks läätse läbimisel erinevatest punktidest tulevate kiirte koondumist fookusest eemal
ning seeläbi saadava pildi laialihajumist.[17]

Käesolevas töös on aberratsioonid eriti olulised, kuna tegemist on suure koguste pee-
geldumistega küvetis ning kiirguskadusid on vaja minimeerida. Kui kiirt ei ole võimalik
suunata kõige optimaalsema nurga all, siis kipuvad aberratsioonid lihtsalt tekkima ning
osa vajalikust infost, mis küvetist väljuma peab läheb kaotsi. Samuti on hea tava seadme
tootja poolt seadme passis välja tuua, millised aberratsioonid tekivad, kui töötingimused
pole enam ideaalsed ning kui palju sellega kiirguskadusid tekib. Näiteks on umbkaudsed
väärtused välja toodud White’i küveti tellimuse dokumentatsioonis.

Sfääriline aberratsioon

Üks tuntumaid aberratsioone on sfääriline aberratsioon, mida põhjustavad sfääriliste
pindadega optilised elemendid(lääts, peegel). Paraksiaalsete ja marginaalsete kiirte poolt
tekitatud kujutised ei lange kokku ühte punkti (joonis 1.7). Selle põhjustab asjaolu, et
marginaalsed ehk äärmised kiired murduvad läätses optilisest peateljest kaugemal kui
läätse keskmist osa läbivad paraksiaalsed kiired ning seetõttu koonduvad läätsele lähemal.
Marginaalsete kiirte koondumispunkti keskteljel (joonisel P2m) ja paraksiaalsete kiirte
fookuspunkti (joonisel P2p) vahelist pikkust nimetatakse pikisuunaliseks sfääriliseks aber-
ratsiooniks. Antud juhul on sfääriline aberratsioon ehk SA positiivne, kuna marginaalne
kujutis tekib paraksiaalsest ettepoole. Nõgusläätse puhul oleks SA negatiivne. Kujutis
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hajub laiali ning selle suurus ehk paraksiaalsete ja marginaalsete kiirte koondumispunk-
tide vahekaugus kasvab antud kiirte vahelise nurga suuruse kasvuga. Kõige lihtsam viis
sfäärilise aberratsiooni vähendamiseks läätse puhul on vähendada läätse sfäärilist kuju,
näiteks kasutada asfäärilist läätse[17]

Joonis 1.7: Paraksiaalsed ja marginaalsed kiired tekitamas kujutist erinevale kaugusele
optilisel teljel

Koma

Sarnaselt sfäärilisele aberratsioonile põhjustavad koma efekti paraksiaalsete ja margi-
naalsete kiirte kauguse erinevus läätse peateljest(joonis 1.8). Koma tekib ainult juhul,
kui objekt asub väljaspool optilist peatelge. Antud juhul marginaalsete kiirte poolt teki-
tatud kujutis asub lähemal optilisele peateljele ning paraksiaalsete kiirte poolt tekitatud
kujutis kaugemal. Kui marginaalkiired murduksid optilisest teljest kaugemale kui parak-
siaalkiired, siis tekiks positiivne koma, aga antud juhul on tegemist negatiivse komaga.[18]
Koma puhul on tegemist ringikujulise kujutisega esemest ning ring on suurim kõige äär-
miste kiirte korral. Kuna antud aberratsiooni põhjustab sama asjaolu, mida sfääriline,
siis vähendades sfäärilist aberratsiooni väheneb ka koma.[17]Koma sõltub suuresti läätse
kujust. Näiteks positiivne menisk põhjustab negatiivset koma ning liikudes järjest rohkem
kumerama läätse ehk negatiivse meniski poole, saame lõpuks positiivse koma. Koma on
kergesti võimalik vaadelda, kui proovida päikesevalgust koondada mõne tavalise kumer-
läätsega. Kahe kaksikkumer läätsega on võimalik koma vähendada.[18]

Joonis 1.8: Koma, erinevad läätse tsoonid tekitavad kujutise erineval kaugusel optilisest
peateljest

Astigmatism

Astigmatismi puhul on läätsel või peeglil tänu näilisele ellipsilisele kujule mitu fookus-
kaugust. Tasandit P1K1K2 nimetatakse meridionaaltasandiks ja P1S1S2 sagitaaltasandiks
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(joonis 1.9).[19] Antud aberratsioon on tõenäoline juhul, kui ese asub optilisest peateljest
suurel kaugusel. Seetõttu on marginaalsete kiirte langemisnurk läätsele kõvasti suurem,
kui paraksiaalkiirtel. Seega meridionaaltasandis paiknevate marginaalkiirte poolt tekita-
tud kujutis tekib läätsele lähemale, kui sagitaaltasandis paiknevate paraksiaalkiirte teki-
tatud kujutis ja objekti kujutis ei paikne enam täpselt fookuses.[17] Kujutis moodustub
kiirtest, mis paiknevad üksteise suhtes risti olevatel tasanditel ning nende kahe tasandite
poolt moodustatud kujutiste vahemaa on mingi kindel kaugus, mis iseloomustab astig-
matismi suurust. Antud olukord omakorda soodustab mõlemas tasandis ellipsi kujulise
kujutise tekkimist. Üks võimalus astigmatismi vähendada on kasutada kiiretõkkeid, mis
laseksid läbi ainult väiksema nurga all olevad kiired. Samuti on võimalik kasutada läätsede
süsteemi astigmatismi vähendamiseks.[19]

Joonis 1.9: Tasandil P1S1S2 paiknevate kiirte kujutis tekib meridionaaltasandi kuju-
tisest tahapoole



2 Meetodid

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida White’i küveti tööpõhimõtet ning väl-
jundkiire intensiivsust (kvaliteeti) olenevalt kiire sisenemisnurgast ning peeglite asendist.
Valides optimaalseimad parameetrid on võimalik vähendada kiirguskadusid küvetis ning
seeläbi suurendada spektromeetrist kättesaadava info hulka.

Selles peatükis antakse ülevaade töös kasutatud seadmetes ning nende tööpõhimõtetest.
Esmalt tehakse ülevaade uuritavast objektist, milleks on White’i küvett. Teiseks tut-
vustatakse kasutatud valgusallikatest HeNe laserit ja dioodlaserit 635nm, ja kolmandaks
võimsusmõõtjast. Viimaseks tuuakse välja kasutatavate eksperimentide katseskeemid.

2.1 White’i küvett

OÜ Interspectrumilt uurimiseks saadudWhite’i küvett on tellitud eritellimusena. Selle töö
eesmärgiks oli uurida valmistatud küvetti ning kirjeldada kiire teekonda küvetis. Selleks
tehakse käesolevas alampeatükis ülevaade kasutatud küvetist ning selle parameetritest.

Gaasi spektromeetrites paigutatakse uuritav gaas ritstahukakujulise küveti sisse. Nagu
kirjeldatud eelnevalt teoorias, siis vastav küvett koosneb kolmest peeglist, millest esime-
ne on nõguspeegel fookuskaugusega 204mm ning tagumisest, mis koosneb kahest nõgus-
peeglist fookuskaugusega 201,398 71mm. Kõik peeglid on ristküliku kujulised, kusjuures
tagumine peegel on mõõtudega 5760mm2 ja esimene 3759,6mm2. Küveti optiline teepik-
kus on hinnanguliselt 6,4m. Vastavad parameetrid on saadud toodetud küveti üleandmise
dokumendist. Kuna vastav küvett on disainitud kasutamiseks infrapunaspektromeetrites,
kus kasutatava valguse lainepikkus on suur, siis metallplaatidele kinnitatud peeglid on
kaetud kullaga. Nagu eelnevalt mainitud, siis käesoleval juhul kiire kuju, aberratsioonide
ja kiire teekonna lihtsamaks jäädvustamiseks kasutatakse käesolevas töös infrapunakiir-
guse asemel punast laserit, mis tekitab hõlpsasti jälgitavad kujutised(joonis 2.2).

Sisend- ja väljundavad on disainitud 100mm2 millimeetriste ruutudena. Uurimiseks kasu-
tatav kiirgus suunatakse küveti esimeses peeglis olevale avale (joonis 2.2). Sealt läbib see
maksimaalse võimaliku teepikkuse, mida vastav küveti konfiguratsioon võimaldab, ning
väljub teisest esimesse peeglisse tehtud avast. Küveti peeglid on disainitud nii, et sisen-
davale fokuseeritud kiirgus täidab tagumise peegli vasakpoolse peegli peaaegu täielikult.
Selleks peab küvetti sisenev kiirgus olema kindla numbrilise avaga 3, 81.

14
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Joonis 2.1: a) Kiirgus siseneb küvetti vasakult ning väljub paremal pool olevast avau-
sest, b) Küveti esimene ja tagumine peegel ulatuvad sisendava äärest natuke ettepoole,
c) White’i küvett on risttahukakujuline ning peeglite vahelist kaugust saab muuta, kui

eemaldada vahepostid

Esimene peegeldus

Teine peegeldus

Esimene peegel

a)Ülemine serv

Alumine serv

Peegel

a)
Väljund-

ava

Sisend-
ava

b)

Joonis 2.2: a)Väljundava ja sisendava kasutatav ala on 100mm2 ning nende vahele
tekib ülemine rida kujutisi b) Kujutised tekivad peeglile kordamööda üles ja alla ritta

2.1.1 Optiline teepikkus

White’i küvetti läbiva kiire optiline teepikkus L on arvutatav valemiga

L = 2Nd, (2.1)
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kus N – tekkivate kujutiste arv, d – peeglitevaheline kaugus. Küveti läbimiste arvu on
võimalik maksimeerida, valides sobiva sisendkiire nurga. Näiteks kui esimene kiir lan-
geb täpselt eesmise peegli keskpunkti, siis läbib kiir küvetti täpselt neli korda. Optilise
teepikkuse ja läbimiste arvu mõjutavad eesmise ja tagumiste peeglite vaheline kaugus
(ideaalsel juhul võrdne nende kõverusraadiusega), tagumiste peeglite keskpunktide vahe-
kaugus, nurk peeglite ja kesktelje vahel (mille olemasolu korral y- telje sihis võib peeglite
ülemine ja alumine serv hakata lõikama ära osa kiirgusest ning teisel suunal jällegi võib
liiga suure nurga korral suunata kiire teisest peeglist mööda), sisendkiire nurk. Kõige olu-
lisem on tagumiste peeglite keskpunktide vahekaugus, sest see mõjutab nii proovi läbimise
kordi, kui ka peeglitel tekkivate kujutiste korrapärast vahekaugust.[20][5]

2.1.2 Teoreetiline väljundvõimsus

Selleks, et käesolevas töös hinnata kiirguskadusid küvetis, on esiteks vaja teoreetiliselt
hinnata kullatud peeglite põhjustatud kiirguse neeldumisest tingitud kadusid. Kulla pee-
gelduskoefitsent punase HeNe laseri korral, mille lainepikkus on 635 nm, on R = 0.94.
Teoreetilise väljundvõimsuse hindamiseks on vaja teada küvetis toimunud peegelduste
arvu. Kõige lihtsam moodus selle määramiseks on lugeda kokku esimesel peeglil tekkivad
kiire kujutised. Joonisel 2.3 on näha, et esimesele peeglile tekib 22 kujutist, seega kogu
läbimiste arv on

N = 2 ∗ 22 = 44 (2.2)

Küveti teoreetilise väljundvõimsuse saab arvutada geomeetrilise jada n-inda liikme vale-
miga:

an = a0 ∗RN−1, (2.3)

kus a0=2mW ja on HeNe laseri väljundvõimsus. Seda konfiguratsiooni kasutades tuleb
küveti väljundvõimsuseks

an = 2 ∗ 0, 9444−1 = 139, 9 µW (2.4)
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Joonis 2.3: Kiir läbib küvetti 44 korda. Kiire intensiivsuse vähenemine on silmaga näha
võrreldes kujutiste heledusi peeglil

Rohelise laseri korral, kus R = 0, 78,oleks väljundvõimsus aga:

an = 2 ∗ 0, 7844−1 = 0.04582 µW (2.5)

Selgelt on näha, et tuleb eelistada suurema lainepikkusega laserit, sest rohelise laseri korral
on teoreetiline väljundvõimsus nii väike, et teda on võimsusmõõtjaga raske registreerida.

Mõõtmised tehti kahe erineva peegelduste arvuga ning seepärast tuleb ka teoreetilised
väljundintensiivsused eraldi välja arvutada.

Pärast peeglite vahekauguse muutmist koondava kiire puhul, läbis laserkiir küvetti 32
korda, sest esimesele peeglile tekib 16 kujutist koos väljundava kujutisega (joonis 2.4).
Lähtudes eelnevast arvutuskäigust saame, et punase laserdioodi korral, mille küvetti si-
senemisvõimsus fookuspunktis on 0,621mW. Kasutades valemit 2.3:

an = 0, 621 ∗ 0, 9432−1 = 91 µW (2.6)

Rohelise dioodi korral: kus R = 0, 78, oleks väljundvõimsus aga:

an = 1, 2 ∗ 0, 7832−1 = 0.0548 µW (2.7)

Seega oleks kasulik ja lihtsam tuvastada kiirguskadusid punase laseriga, sest tema pee-
geldumiskoefitsient on suurem ning rohkem võimsust jääb alles.
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Joonis 2.4: Kiir läbib küvetti 32 korda, sest tema kujutisi esimesel peeglil on 16 koos
väljundavas tekkiva kiire kujutisega

2.2 Kasutatavad valgusallikad
Valgusallikateks kasutatakse punast HeNe laserit ja laserdioodi. HeNe laseril on gaussi
kiire profiil, mille tulemusena HeNe laseritel on peaaegu olematud aberratsioonid. Laser-
diood valiti võimalikult sarnase lainepikkusega HeNe laserile. Eriti oluline on siinkohal
ära märkida, et kasutati just punaseid lasereid, mitte infrapunakiirgust, mis on kasutusel
spektromeetris. Punast laserkiirt on võimalik jälgida ning see lihtsustab kiire teekonna
uurimist küvetis.

2.2.1 HeNe laser

HeNe laserid on võrreldes teiste laseritega suhteliselt odavad, Gaussi profiiliga ning vä-
heste aberratsioonidega. Selle tõttu on nad väga populaarsed katsevahendid erinevates
laborites. Kuigi seda laserkiirt loetakse suhteliselst ohutuks, siis vaatamata sellele omab
fokuseerimata laserkiir heledust (umbes 0,1W/cm2) võrdselt päiksega selgel päeval . HeNe
laseris kasutatakse aktiivse keskkonnana heeliumi ja neooni segu (Joonis 1.6). Lasersiirde
tekitamiseks ergastatakse heeliumi aatomeid gaaslahendusega. Viimased annavad põrke
käigus oma energia neooni aatomitele, mille tulemusena nad ergastuvad ning relakseeru-
des tagasi madalamale energianivoone kiirgavad valguskvandi. HeNe laserid võivad olla
rohelised lainepikkusega 543,5 nm, punased 632,8 nm või infrapunased 1523 nm. Kõige
tüüpilisem neist on lainepikkusega 632,8 nm, mida kasutatakse ka antud projektis. Küve-
ti uurimiseks kasutatav laserkiir omab diameetrit 4mm ning siseneb küvetti võimsusega
2mW. [21][3]
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2.2.2 Laserdiood CPS635R

Teiseks projektis kasutatavaks laseriks oli Thorlabsi laserdiood CPS635R, lainepikkusega
635 nm. Vastav laserdiood valiti võimalikult lähedase lainepikkusega HeNe laserile. Erine-
vused seisnesid laseri väljundkiire võimsuses (1,2mW), mis oli märgavalt väiksem HeNe
omast, ning kiire kujus. Kui HeNe väljundkiir on Gaussi profiiliga, siis vastaval dioodlaseri
väljundkiir diameetriga 2,9mm on konstantne terves ümmarguse apertuuri ulatuses (top-
hat profiiliga). Ümmargune kiir saavutatakse spetsiaalse apertuuriga (dioodides enamasti
tasakumer läätsega).

Tüüpiline laserdiood koosneb kahest pooljuhist, mis asetsevad üksteise peal ning moo-
dustavad p-n siirde. P-n siirdes elektronid ja augud kombineeruvad ning selle tagajärjel
kiiratakse footoneid. P-n siirde ülemine kiht on kaetud peegelduva materjaliga, et hoida
neid eralduvaid footoneid lõksus, meenutab natukene tavalist laserskeemi (joonis 1.6).
See kiiratud footon põrkub edasi tagasi p-n siirdes ning algatab sedasi sundkiirguse, mis
sunnib teisi elektrone aukudega ühinema. Seejärel kiirgavad need paarid samas faasis,
polarisatsiooni ja suunaga footoni, mis imiteerib eelneva käitumist. Järelikult tekib neid
identseid footoneid aina juurde ja neid tekib täpselt senikaua, kuni p-n siire on täidetud
laserkiirgusega. Väljuv kiirgus on difrakteerunud ning tuleb kasutada tasakumerat läätse,
et saavutada ilus sirge ja ümmargune laserkiir.[22]

2.3 Võimsusmõõtja PM100D
Käesolevas töös kasutati sisend- ja väljundkiire intensiivsuse registreerimiseks Thorlabsi
võimsusmõõtjat PM100D. Laserkiire intensiivsuse mõõtmiseks on tarvis kasutada võim-
susmõõtja konsooli küljes mõõtepead. Kuna eeldatavasti on väljundkiire intensiivsus pä-
rast mitmeid peegeldusi üsna madal, siis oleks vaja väga tundlikut mõõtepead. Selleks
sobis suurepäraselt Thorlabsi S120C, mille töötamisvahemik jääb 50 nW ja 50mW vahele.
Mõõtepea sensori ala diameeter on 9,5mm.[23]

2.4 Eksperiment 1 - Kiire teekonna uurimine
Küveti uurimiseks valiti HeNe laser nagu eelnevates alampeatükkides juba mainiti. Sel-
le eksperimendiga sooviti tundma õppida kiire käiku küvetis, milleks koostati suhteliselt
lihtne skeem (joonis 2.5). Kuigi infrapunaspektromeetrites suunatakse sisendavale kind-
la avaarvuga fokuseeritud kiir, siis käesolevas eksperimendis otsustati uurida ainult kiire
teekonda küvetis. Selle puhul võib üldistada, et kiire keskpunkt läbib mõlemal juhul sama
tee. Küveti sisendkiire sihi ja suuna kontrollimiseks kasutati iiriseid ning kahe peegli abil
suunati kiir küveti sisendavale. Viimane peegel paiknes pöörleval alusel, mis võimaldas
muuta sisendkiire kallet z-telje suhtes, ja x-sihis nihuti, mis aitas kompenseerida nurga
muutusest tulevat nihet. Peegel paigutati sisendavast kaugusele 7,25 cm. Pöörleval alusel
oli nurga muutmiseks vähim jaotis 1min minut ning nihutil 10 µm. Muutes sisendkiire
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nurka kirjeldati kiire teekonda küvetis, jäädvustades peeglitele tekkivad kujutised tavali-
se fotokaamera abil. Viimaseks tehti mõõtmine hindamaks kiirguskadusid küvetis. Enne
küvetti sisenemist kontrolliti kiire sisenemisvõimsust ning pärast mõõdeti väljuva kiire
intensiivsus. Mõlemaid mõõdeti spetsiaalse võimsusmõõtjaga Thorlabs PM100D, mida
kirjeldati täpsemalt peatükis 2.3 .

LASER

Detektor

Pöörlev ja x telje sihis liikuv peegel

White'i küvet

Statsionaarne peegel

z

x

y

Joonis 2.5: Kiir läbib küvetti tegelikult 44 korda, skeem on illustratiivne

2.5 Eksperiment 2 - Küveti parameetrite optimeerimi-
ne

Teises eksperimendis prooviti imiteerida kiire käiku spektromeetris. Selleks oli vaja tekita-
da sobiva numbrilise avaga fokuseeritud kiir, mille saavutamiseks laiendati kiirt eelnevalt
Kepleri teleskoobiga. Katseskeemis (joonis 2.6), mille esimene osa on asetatud relsile,
mis võimaldas muuta mugavalt kiire sisenemisnurka, suunati dioodlaserilt tulev valgus
ise koostatud Kepleri teleskoobile, sealt edasi koondavale läätsele ning viimaks küvetti.
Kepleri teleskoobi moodustavad läätsed L1 ja L2 ning lääts L3 koondab laserkiire kü-
veti sisendavale esimese peegli piirpinnale. Kepleri teleskoobi skeem paikneb relsi peal.
Relss on kinnitatud küveti sisendava all olevasse punkti nii, et ta saaks vabalt pöörelda
ja kinnituskoht asuks võimalikult täpselt sisendava all. Relsi kogupikkus kuni pöörlemis-
punktini on 628mm. Relsi teise otsa on kinnitatud teravik ning maha märgitud nurgad
-4...4◦, 0,25◦ sammuga.Antud eksperimendis uuriti nii küveti peeglite vahekauguse kui ka
sisendkiire nurga mõju küveti väljundile. Selle tõttu paigutati küveti peeglid sobivatele
nihutitele.
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α

LASER

L1

L2 L3

Detektor

White'i küvett

z

x

y

Joonis 2.6: Kiir läbib küvetti tegelikult 44 korda ja koondatud sisendkiire diameeter
on 8mm

2.5.1 Kepleri teleskoobi meetod

Selleks, et imiteerida sarnast olukorda, kasutame laserkiire laiendamiseks kepleri teles-
koopi ning kiire fokuseerimiseks läätse. Kepleri teleskoop koosneb kahest kumerläätsest,
millest esimese fookuskaugus on f1 ja teise läätse fookuskaugus f2 ning nende vahekau-
gus on vastavalt f1 + f2 (joonis 2.7). Laiendatud kiire fokuseerimiseks paigutati pärast
teleskoopi veel üks lääts fookuskaugusega f3 (L3). OÜ Interspektrumis kasutusel olevas
spektromeetris on kasutusel koondav peegel diameetriga 42mm, mis on küveti sisendavast
kaugusel 160mm (joonis 1.1).

kiir Ø2.9mm
kiir~Ø8mmf1

f2 f3

LASER

L1

L2 L3

Joonis 2.7: L1 ja L2 moodustavad teleskoobi 10x suurendusega ja L3 koondab kiire
sisendavasse lõppdiameetriga 8mm

Selleks, et valida sobiv lääts L3 fokuseerimiseks, oli esimesena vaja kindlaks teha OÜ
Interspectrumi poolt kasutatava kiire numbriline ava. Selleks kasutati numbrilise ava va-
lemit (joonis 2.8):

NA =
f

2x
=

160

42
= 3, 81, (2.8)

kus f on nende poolt kasutatava peegli fookuskaugus ja 2x peegli laiusele vastav kiire
diameeter. Järgmisena valiti olemasolevate läätsede seast sarnase numbrilise avaga lääts,
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milleks osutus f3= 100mm ja 25,4mm diameetriga lääts. Seega vastava läätse numbriline
ava on:

NA =
f

2x
=

100

25, 4
= 3, 94, (2.9)

mis on suhteliselt sarnane soovituga. Kuna dioodlaseri kiir oli märgatavalt väiksem läätse
diameetrist, siis otsustati kiirt laiendada Kepleri teleskoobiga, mille soovitud suurendus
saadi teadmisest, et dioodlaseri kiire läbimõõt oli 2,9mm ning vastava läätse diameeter
25,4mm. Sellest tulenevalt saadi, et vastava teleskoobi suurendus peab olema 10x:

Sellise suurenduse saamiseks otsustati Kepleri teleskoobis kasutada läätsi f1 = 100mm
ja f2 = 10mm.

M =
f2
f1

=
100mm

10mm
= 10 (2.10)

2f2f

α
x

Joonis 2.8: Läätse diameeter ja fookuskaugus moodustavad süsteemi iseloomustava
suuruse - numbrilise ava, mis näitab millise nurga all antud süsteem valgust väljastab

või vastu võtab



3 Tulemused ja analüüs

Käesolevas peatükis kirjeldatakse kahe tehtud eksperimendi tulemusi. Mõõtmiste kat-
seskeemide kirjeldused on toodud peatükis 2.4 ja peatükis 2.5. Esmalt kirjeldatakse HeNe
laseriga tehtud mõõtmisi, mille eesmärgiks oli uurida kiire teekonda küvetis ning küveti
põhilisi omadusi. Teiseks tehakse ülevaade juba põhjalikematest mõõtmistest, kus uuri-
ti küveti pikkuse ja sisendkiire nurga sõltuvust väljundvõimsusest. Mõlema eksperimendi
juures on kirjeldatud esinevaid aberratsioone ja kõrvale kaldeid optimaalsetest parameetri-
test. Viimases alampeatükis hinnatakse eelmiste mõõtmiste baasil optimaalseimat küveti
pikkust.

3.1 Eksperiment 1 - Kiire teekonna uurimine

Esimeses eksperimendis kasutati lihtsustatud skeemi (joonis 2.5), kus pööratava ja nihu-
tatava peegli abil juhiti HeNe kiir otse küvetti. Tavaliselt suunatakse küveti sisendavale
fokuseeritud valgus, siis esimeses mõõtmises otsustati uurida ainult kiire teekonda, sest
kiire keskpunkt käitub samamoodi nii fokuseeritud kiire kui ka väikese läbimõõduga kiire
korral. Katse eesmärk oli uurida, kuidas kiire sisenemisnurk mõjutab laserkiire levimist
ja kujutiste tekkimist küvetis.

Esmalt kui küvetti suunati eelnevalt avade abil otseks ning lauaga parallelseks suunatud,
kiir, siis jooniselt 3.1) on näha, et tagumistele peeglitele tekkivad kujutised on parem-
poolsel ja vasakpoolsel peeglil erineval kõrgusel. Sellele lisaks, esimesele peeglile suunatud
kiired lõikuvad osaliselt peegli alumise ja ülemise äärega. Vastavalt sellele optimeeriti en-
ne küvetti oleva peegli y-teljeline kalle järgnevate horisontaalteljeliste mõõtmiste jaoks.
Vaadati visuaalselt, et tagumistel peeglitel tekkivad kujutised jääks peegli keskele ning
oleksid samal kõrgusel ja et eesmisele peegliel tekkivad kujutised ei tekiks pooleldi üle
peegli serva vaid mahuksid täielikult peeglile. (joonis 3.3)

Esimene peegel Tagumine peegel

Joonis 3.1: Kiir läbib küvetti 44 korda, kuid on näha, et tagumisel peeglil pole kujutised
ühekõrgusel, mis viitab sellele, et y-teljeline kalle pole optimaalne

23
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Neid mõõtmisi tehes tuleb välja üks põhjustest, miks on mugav kasutada HeNe laserit,
mitte infrapunakiirgust. Antud juhul saab jälgida kiire levimist ning juba silmaga on
näha, et osa kiirgusest lõigatakse ära.

Joonisel 3.2 on näha, kuidas esimesele peeglile tekkivatel kujutistel on ära lõigatud nii
vasak kui ka parem serv. Kujutise vasaku külje osaline puudumine viitab sellele, et kiire
sisenemisel küvetti lõikas peegliserv sisendava ees osa kiirgusest ära. Kujutise parempool-
se külje osaline puudumine tähendab seda, et teine peegeldus esimesele peeglile tekib
sisendava osaliselt katva peegli servale liiga lähedale ja see lõikab paremalt poolt osa kiir-
gusest ära. Kuna suunav peegel paiknes küvetiavast tagapool, siis komenseeriti tekkivad
lõtku x-telje suunalise nihutiga. Siis tekib olukord, kuus kiire nurka muudetaks justkui kü-
vetisisendavas. Eelnevat meetodit kasutades mõõdeti väljundkiire intensiivsusi erinevate
nurkade juures.

Lõigatud äär

Joonis 3.2: Mõõtmistel esinevad probleemid, kui sisendkiire nurk muuta liiga suureks,
siis ei ole võimalik enam kõiki kujutisi peeglile ära mahutada

Kui kiire x-teljelist nurka mõõtes on lõtk nihutiga kompenseeritud ja y-teljeline kiire
kalle on optimeeritud vastavalt nii, et tagumistele peeglitele tekkivad kujutised on ühel
kõrgusel ning kujutised eesmisel peeglil mahuvad täielikult sinna ära, siis näeme järgmist
pilti (joonis 3.3):
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Joonis 3.3: Esimeste mõõtmiste jaoks optimeeritakse sisendkiire y-teljeline kalle la-
serkiirte kujutiste järgi - kujutised peavad ära mahtuma peeglile ja viimane neist peab

puhtalt väljuma väljundavast

Joonisel 3.4 on näha, et kiire sisenemisnurka muutes väljunudkiire intensiivsus muutub.
Negatiivne sisenemisnurk tähendab kiire suunamist järjest lähemale tagumise peegli väli-
misele äärele ning positiivne tähendab kiire suunamist tagumise peegli keskpunkti poole.
Väljundvõimsuse maksimum asub 28 µW juures. Peale maksimumi hakkas nurka suuren-
dades intensiivsus kahanema osalt seetõttu, et väljundavasse jõudev kiirgus langes osaliselt
väljundava serva peale ning osaliselt ka sellepärast, et sisendavasse sisenev kiir oli juba
nii suure nurgaall, et sisendava ees olev peeglinurk jäi kiirgusele ette. Negatiivses suunas
liikudes on intensiivsuse langus alguses põhjustati samamoodi sellest, et väljundavasse
langev kiir langeb osaliselt selle serva peale. Väga suure negatiivse nurga juures langeb
laserkiir lihtsalt osaliselt tagumisest peeglist mööda ning intensiivsus on seetõttu väga
madal Teisi parameetreid, näiteks peeglite vahelist kaugust, muutmata on juba näha, et
ainuüksi kiire sisenemisnurk mängib väljunud kiire intensiivsuse juures juba olulist rolli.
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Joonis 3.4: Negatiivsete nurkade korral langeb kiirgus tagumisest peeglist mööda ning
seetõttu pole edaspidi tarvis tulemusi seal piirkonnas mõõta

3.2 Eksperiment 2 - Küveti parameetrite optimeerimi-
ne

Teise eksperimendi mõõtetulemuste jaoks laiendati laseri kiir Kepleri teleskoobiga (pea-
tükk 2.5.1) sobivaks ning fokuseeriti läätsega küveti sisendavale. Ideaalsel juhul langeb
igakord esimesele peeglile tagasi fokuseeritud laserkiire kujutis. Sooviga mõista, mis para-
meetrid seda kujutist enim ideaalsusest kõrvale kallutavad, arvutati teoreetiliselt kujutise
tekkimise erinevad kaugused olenevalt sisendavale fokuseeritud täpi asukohast ning küveti
peeglite vahelisest kaugusest. Arvutustes lähendati küveti peeglitest süsteem läätsedest
koosneva süsteemiga. Eksperimendis muudeti küveti peeglite vahekaugust ja kiire sisene-
misnurka x-telje sihis (2.6). Nende tulemuste baasil leiti viimasena optimaalseimad küveti
parameetrid.

3.2.1 Teoreetiline küveti väljundi sõltuvus sisendkiire fookuse
asukohast ja peeglite vahekaugusest

Joonisel 3.7 on näidatud põhimõtet, kuidas on võimalik läätsede süsteemiga kirjeldada
White’i küvetti. Küvetis sai registreeritud maksimaalselt 22 peegeldumist. Läätsed on
just nagu tagumised peeglid ja nende kahekordse fookuspunkti kaugusel tekkiva kujutise
tasand on justkui esimene peegel. Et tekiks piltlikult 22 peegeldumist, tuleb arvestada 11
läätsega skeemis. Esimene objekt on fokuseeritud laserkiir küveti peegli piirpinnal ning
süsteem jätkub kuni vajalik arv läätsesid (küvetis tegelikult peegeldumisi) on koos.
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Esiteks taheti uurida, kuidas küveti peeglite omavaheline kaugus mõjutab kiire käiku
küvetis. Selle imiteerimiseks muudeti simulatsioonis läätsede vahelist kaugust, mille tu-
lemusena muutub fookuspunkti kujutise asukoht. See põhjustab küveti korral esimesel
peeglil suurema kujutise. Kujutise asukoha määramiseks kasutati läätse valemit:

1

a
+

1

k
=

1

f
, (3.1)

kus a on objekti ehk laserkiire kaugus läätsest(tagumisest peeglist), mis leitakse igakord
a = (peeglitevahekaugus − k), k on tekkiva kujutise kaugus fookustpunktist(küvetis:
kaugus eesmisest peeglist) ja f on läätse fookuskaugus .Kujutise leidmiseks avaldub see
kujul:

k =
1

1
f
− 1

a

(3.2)

Simulatsioonidest nähti, et läätsede (peeglite) omavahelist kaugust vähendades, tekkiva
kujutise kaugus ideaalsest fookusest (esimese peegli tasandist) hakkab järsult iga järgne-
va läätsega (küveti läbimisega) kasvama (joonis 3.5 punane joon) ning läätsede (peeglite)
omavahelist kaugust suurendades, hakkab kujutis iga kord tekkima ideaalse fookuse (peeg-
li) tasandist natuke ette poole (joonis 3.5 sinine joon). Teisel juhul aga ei hakanud see iga
järgneva peegeldusega hüppeliselt kasvama.

Joonis 3.5: Fookuspunkti kaugused peeglist on arvutatud juhtudel kui peeglite vahe-
kaugust on muudetud 1mm võrra

Teiseks uuriti simulatsioonide abil kuidas fokuseeritud kiire asukoht esimese peegli ta-
sandist küveti sisendaval mõjutab küveti väljundit. Sarnaselt eelmise juhuga kasutati
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modelleerimiseks läätsede lähendust. Sel juhul laserkiire fookuse kujutise asukoht ei ha-
kanud nii palju muutuma (joonis 3.6). Jooniselt on näha, et võrreldes eelmise juhuga on
kiire käik küvetis vähem mõjutatud selle parameetri muutmises. Arvutamisel kasutatakse
läätsevalemit 3.2, kus a = (peeglitevahekaugus−(k−peeglitevahekaugus) ja koondatud
kiire kaugenemisel läätsest a = (peeglitevahekaugus+ (peeglitevahekaugus− k)

Joonis 3.6: Arvutused on tehtud juhtudel, kui koondatud laserkiir paikneb oma ideaal-
kohast 1mm võrra eemal
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2f

Laserkiire kujutis

2f

Ideaalne kujutis

Läätsede vaheline kaugus 2f on suurem

Läätsede vaheline kaugus 2f on väiksem

2f

2f

b)

a)

Joonis 3.7: Simulatsiooniga on võimalik ennustada aberratsioonide tekkimist enim mõ-
jutavaid suuruseid, näiteks antud juhul on selleks peeglite lähendamine üksteisele, sest
roheline kujutis joonisel a) eemaldub fookuspunktist järsult b) Kiire sisenemis asukohta

muutes on näha, et mõju kadudele pole nii suur

3.2.2 Peeglite vahekauguse muutmine

Käesolevas peatükis selgitatakse eksperimenti, kus muudetakse peeglite vahekaugust. Pea-
tükis 3.1 kirjeldatud katseskeemis on peeglite kaugus üksteisest konstante. Antud mõõt-
miste juures kinnitatakse peeglid nihutite külge (joonis 3.8).

Joonis 3.8: Kiirguse läbimise kordi muudeti nihutitega ning aberratsioonide vaatle-
miseks sobib antud süsteem väga hästi, sest astigmatismi erinevate fookuspunktide üle-

minek on väga täpselt jälgitav
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Sisendkiire y-teljelise kaldenurk, sarnaselt eelmise peatükiga, on valitud selline, et tagu-
misele peeglile langevad kiire kujutised oleksid mõlemal peeglil sama kõrgel ja võrdlemisi
peeglite keskel (joonis 2.2 b) ning x-teljeline kaldenurk vastavalt eelmise peatüki 3.1 tu-
lemustele. Kuna on teada relsi pikkus a ja laseri poolse otsa kõrgus lauast b, siis kiire
vertikaalne kaldenurk avaldub:

α = arctan(
b

a
) (3.3)

Asendades reaalsed suurused valemisse saame:

α = arctan(
15

628
) = 1, 368◦ (3.4)

Optimaalsete nurkadega tekib suhteliselt aberratsioonidevaba kujutiste pilt peeglile (3.9).

a) b)

Joonis 3.9: Parimal juhul võib täheldada aberratsioonidevaba pilti esimesel peeglil,
mis antud juhul tekkis 195,1mm suurusel distantsil peeglite vahel

Jooniselt 3.10 on näha, kuidas intensiivsus teatud peeglite vahekauguse juures järsult tõu-
seb. Kõige vähem aberratsioone ning parima kujutiste pildi andis peeglite vaheline kaugus
19,5 cm. Sellel kaugusel on joonisel 3.10 näha ka intensiivsuse maksimumi, mis viitab mi-
nimaalsetele kadudele. Jooniselt 3.9 a võib näha, et kujutised on ilusad ringikujulised ja
ei esine astigmatismi 1.9.

Suurendades peeglite vahekaugust on näha, et järge mööda hakkab intensiivsus vähene-
ma nagu võis ennustada ka arvutustest 3.2.1. Samas tekib seal ka väike maksimum, kus
langeb detektorile uus väljundkiir. Peeglite vahekauguse suurenedes suureneb ka optiline
teepikkus ja seetõttu suureneb peegeldumiste arv küvetis, mis tähendabki, et järgmine
kiir sattus detektorile ja see, mis ennem detektoril oli, liikus nüüd peegli peale. Vähenda-
des peeglite vahelist kaugust võis arvutustest 3.2.1 näha, et fookuspunkt hakkab järsult
kaugenema tagumisest peeglist, mida on näha ka jooniselt 3.10, kus esialgu intensiivsus
kõvasti väheneb. Lähendades peegleid üksteisele veelgi, on märgata jälle järsku tõusu,
mis on tingitud peegelduste arvu vähenemisest küvetis ning tegelikult liikus powermeetri
mõõtepea peale juba eelneva maksimumi korral peeglil olev kiire kujutis. Antud juhul
võib täheldada samuti tugevat astigmatismi.
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d=194,75mm

d=195,5mm

Joonis 3.10: Maksimumist vähesel määral kõrvalekaldudes on juba näha esimesi märke
aberratsioonide suurenemisest

Eemaldudes veelgi optimaalsest peeglite vahelisest kaugusest võis täheldada tugevat aber-
ratsioonide võimendumist laserkiire kujutistel. Tugevalt esines nendel juhtudel astigma-
tismi 1.9. Joonisel 3.11 a ja b on näha astigmatismi kasvamist peeglite vahekauguse vä-
henemisega ning fotodel c ja d samuti astigmatismi suurenemist peeglite vahekauguse
suurenemisega.

Joonis 3.11: a) ja b) Hakkab tekkima astigmatismi üks fookustest peeglite lähendamisel
c) ja d) Suureneb teise astigmatismi fookuse osakaal peeglite kaugenemisel üksteisest
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3.2.3 Kiire sisenemisnurga muutmine

Kiire levikut küvetis ei mõjuta ainult peeglite omavaheline kaugus vaid ka nurk, mille
all laserkiir küvetti siseneb nagu kirjeldatud peatükis 3.1 . Selleks uurisiti käesoleva töö
käigus ka väljundintensiivsuse sõltuvust erinevatest fokuseeritud sisendkiire nurkadest
erinevate küveti pikkuste korral. Joonisel 2.6 on kujutatud eksperimendi skeem, kus kiire
vertikaal ehk y-teljeline kalle on juba seatud optimaalseks ning nurk α joonisel tähistab
horisontaalteljelist kiire sisenemisnurka. Laserkiire nurka muudetakse erinevate peeglite
vaheliste kauguse juures. Kuigi eelmised mõõtmised tehti juba optimaalseimaks valitud
nurga all erinevate peeglite vahemaa puhul siis nüüd uuritakse kuidas sisendkiire nurk ja
peeglite vahemaa omavahel seotud on.

Joonis 3.12: Halli joonena välja toodud mõõtetulemused ilmutasid juba astigmatismi
ning seetõttu ei mängi edaspidi suurt rolli

Joonisel 3.13 on kujutatud graafik, kus on mõõdetud erinevate küveti pikkuste korral
sisendkiire nurga sõltuvus väljundkiire intensiivsusest. Graafikul on defineeritud x-telje
positiivne suund, nii et laserkiire nurka suurendades liigub kiire kujutis tagumiste peeg-
lite ühenduskoha poole. Joonisel 3.13 on ka eraldi välja toodud laserkiire kujutiste pildid
peeglitel −1; 0; 2, 25 ja 4 kraadide juures. −1◦ juures on näha, et tagumiste peeglite vä-
limine äär lõikab juba liiga suure osa laserkiirest ära ning seepärast mõõtmisi edaspidi
selles piirkonnas ei sooritatud. 0◦ ehk sirge kiire sisenemisel on jätkuvalt näha, et kiire
kujutis lõikub tagumiste peeglite külgservaga, mis tähendab, et optimaalseima kiire sise-
nemisnurga leidmiseks peab seda veel kallutama tagumiste peeglite ühenduskoha poole.
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Suurem intensiivsus väiksemate sisenemisnurkade ja väiksemate peeglite vahelise kaugu-
se juures oli tingitud järgnevast asjaolust. Vähendades peeglite vahelist kaugust hakkab
suurenema astigmatism ning tekkima üks astigmatismi fookuspunktidest. Kuna võimsus-
mõõtja mõõtepea sensori diameeter oli 9,5mm, siis tekkis olukord, kus kahe astigmaatilise
fookuse vahele jääv ala, mille korral olid kujutised ilusad ringikujulised, langes osa väl-
jundkiirest sensori pealt mööda, aga ainult ühe astigmatismi fookuse juures tabas täpsem
osa väljundkiirgusest sensorit. Kahjuks ei olnud võimalik paigaldada sensorit täpselt väl-
jundava ette peegli piirpinna kõrvale, sest mõõtepea oli lihtsalt liiga suur.

195mm - 195,1mm peeglite vahemaaga küvetist väljuva kiire intensiivsust vaadates on
joonisel 3.12 näha, et pikkuste 195mm ja 195,05mm juures asuvad intensiivsuse väär-
tused erinevate nurkade juures üpriski sama koha peal. Kaugusel 195,1mm on väikeste
nurkade juures väljundkiire intensiivsused madalamad, kuid suuremate nurkade korral
jällegi suuremad. Mõõtmistest järeldati, et kõige optimaalseim sisendkiire nurk on 2,25◦.
2◦ juures ei mahtusid kujutised väga napilt tagumisele peeglile, natukene lõikas isegi ta-
gumise peegli välimist serva, seega seetõttu 2,25◦ väga hästi ei sobi. Kujutised esimesel
peeglil on ilusad ümmargused (väheste aberratsioonidega) ning laserkiire kujutised tagu-
misel peeglil asuvad samal kõrgusel ja üpriski täpselt peeglite keskel. Kui nurka veelgi
suurendada jõuti teise äärmusesde ehk 4◦ juures satub kiirgus liiga lähedale tagumiste
peeglite ühenduskohale. Tegemist on miinuspoole vastandiga, ära lõigatakse kujutise äär
teiselt poolt (joonis 3.13).

Joonis 3.13: Vahemik, kus kiire sisenemine oleks ideaalne, ei ole väga lai

3.3 Optimaalne küveti suurus
Töö eesmärk oli uurida White’i küveti ehitust ja tuvastada seal peegeldumiste tõttu
vähenevat väljundkiire intensiivsust ja jäädvustada tekkivaid aberratsioone, et leida või-
malikult optimaalne kiirguse sisenemisnurk ja peeglite asend.
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Kõige vähem aberratsioone tekkis peeglitevahelisel kaugusel 195,1mm. Laserkiire kujuti-
sed mahtusid ilusti tagumistele peeglitele ära ning esimesel peeglil oli minimaalne astigma-
tism, kuna kujutised olid ilusad ringikujulised (joonis3.9). Väljundkiire intensiivsusi vaa-
dates jääks optimaalne peeglitevaheline vahemaa 194,95mm ja 195,2mm vahele. Minnes
peeglite vahelise kaugusega alla 195mm, võis näha väljundkiire intensiivsuse maksimume
teatud nurkade juures (joonis3.12). Siiski oli sisse tulnud ka astigmatismi (joonis3.10), mis
mõjutab omakorda väljundkiire kujutist, sest tekib kaks astigmatismi fookust 1.5. Pildilt
(joonis3.14) võib näha, kus fotod a ja c demonstreerivad kahte astigmatismi fookust ning
b näitab väljundkiire kujutist, kus mõlemad fookuspunktid esinevad koos.

a) b) c)

Joonis 3.14: a) Astigmatismi fookus on horisontaalne kriips, kui peeglite vaheline kau-
gus on väiksem optimaalsest, b) Peeglite vaheline kaugus on optimaalne ning esineb
korraga mõlemat astigmatismi fookust, c) Peeglite vaheline kaugus kasvab ja sellega

muutub ka astigmatismi fookus ning võimust võtab vertikaalsuunaline fookus

Väljundkiire intensiivsused näitasid, et optimaalne kiire sisenemisnurk võiks jääda 2,5◦

ja 3◦ vahele, aga minnes allapoole 2◦, langeb esimene kujutis tagumiste peeglite pealt
välja (joonis3.13). Seega sobib kõige paremini peeglite vaheliseks kauguseks 195,1mm,
sest suuremate nurkade juures on seal väljundkiire intensiivsused suuremad.

L = 2 · 32 · 195, 1 = 6, 24 m (3.5)

kus N = 32(peegeldumiste arv) ja d =195,1mm(peeglite vaheline kaugus). Katsetest tuli
välja, et küveti väljundvõimsus erinevates asendites koondatud kiire korral ei ületanud
viite mikrovatti, kusjuures teoreetiline väljundvõimsus arvutuste põhjal oleks pidanud
olema 32 läbimise korral 91 µW (vt peatükk 2.1.2). See on ilmselt tingitud sellest, et
valmistatud peeglite pinna kvaliteet ei ole piisav nähtava valguse jaoks. Võib eeldada ka,
et küveti kolme peegli kõverusraadiused erinevad lubatust, sest optimaalne küveti pikkus
tuli 6,24m, aga tellitud olid peeglid arvutuste kohaselt 6,4m pikkuse küveti jaoks.



Kokkuvõte

Geomeetriline optika loob meile ettekujutuse erinevate süsteemide toimimisest, mis on
matemaatiliselt ilusad ja lihtsad. Reaalselt ei ole ükski optiline süsteem perfektne, mis
tähendabki seda, et tekivad kõrvalekalded ideaalsest mudelist ehk aberratsioonid. Antud
ebakorrapärad optilistes süsteemides tekitavad kiirguskadusid. Näiteks teleskoopides se-
gavad aberratsioonid teravate piltide saamist või siis antud töös uuritava White’i küveti
puhul vähendavad kiirguskaod spektomeetri efektiivsust.

Käesolevas töös uuriti infrapuna spektromeetris paikneva proovihoiustamisseadme, Whi-
te’i küvetti, tuvastati seal rohkete peegeldumiste tõttu vähenevat väljundkiire intensiiv-
sust ja jäädvustati tekkivaid aberratsioone. Küvetti uuriti ettevõtte OÜ Interspectrumi
soovil, et teada saada, milliste parameetrite juures on seadme töötamine kõige efektiiv-
sem ning millised aberratsioonid tekivad, kui seade ei tööta optimaalsete parameetrite
juures. Töö eesmärk oli leida vähimate aberratsioonidega ja suurimat väljundvõimsust
andev optiline teepikkus ja kiire sisenemisnurk.

OÜ Interspectrumi tellimusel valmistatud küveti uurimisel kasutati laboris paiknevat stat-
sionaarset HeNe laserit ja Thorlabsi laserdioodi CPS635R. Küveti optiline teepikkus ar-
vutati eksperimendist saadud tulemustega, mis vastasid kõige optimaalsemale peeglite
vahelisele kaugusele. Eksperimentaalsed mõõtmised koosnesid kahest osast. Esmalt uuri-
ti kiire teekonda küvetis tavalise HeNe laserkiirega. Teises osas ehitati spektromeetriga
sarnane katseskeem, kus küveti sisendavale suunati fokuseeritud kiir, mis eelnevalt oli va-
jadusest laiendatud Kepleri teleskoobiga. Peeglite vahekauguse ja sisendkiire nurga muut-
misega otsiti optimaalset asendit ning pandi kirja Thorlabsi võimsusmõõtja PM100D ja
mõõtepeaga S120C mõõdetud väljundkiire intensiivsused.

Sooritatud katsete põhjal on võimalik järeldada, et tellitud arvutused ja küveti optiline
teepikkus ei vasta kõige optimaalsemale asendile. Küvett oli disainitud optilise teepikku-
se 6,4m jaoks, aga optimaalseim aberratsioonide vaba asend saavutati peeglite vahelise
kauguse 195,1mm juures, mis vastab küveti opitlisele teepikkusele 6,24m. Kõrvalekalded
optimaalsest peeglitevahelisest kaugusest tekitasid aberratsioone, millest kõige tugevami-
ni tuli esile astigmatism. Oli näha astigmatismi kahte fookuspunkti olenevalt sellest, kas
peeglite vahelist kaugust suurendati või vähendati. Teisena uuritud kiire sisenemisnurk
mõjutas esimese kujutise tekkimist tagumisele peeglile, liiga suure nurga korral lõikas
peeglite eralduspiir osa kiirgusest ära ning liiga väikese nurga korral langes osa kiirgu-
sest peeglist mööda. Suurim väljundkiire intensiivsus 195,1mm peeglitevahelise kauguse
juures esines 2,25◦ sisendkiire nurga korral.

Kokkuvõttes on antud metoodikaga võimalik määrata esmane White’i küveti optimaal-
ne optiline teepikkus ja sisendkiire nurk. OÜ Interspectrumi soovil näidati ka tekkivate

35
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aberratsioonide ja kiirguskadude suurenemist kui nurgad ning peeglite vaheline kaugus ei
olnud optimaalsed.
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