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PYE LTD. , St. Andrew's Road, CAMBRIDGE, Engel arid. 

"Stralingsdetektiesysteem" 

De uitvinding heeft betrekking op stralingsdetek-
tiesystemen waarbij straling vanaf een monster op een stra-j 
lingsdetektor valt. j 

! 

Voorbeelden van dergelijke systemen zijn absorptie 
spektrofotometriesystemen voor ultraviolet of zichtbaar 
licht en atoomabsorptiespektrofotometriesystemen, waarin 
straling vanuit een stralingsbron naar een fotodetektor 
gaat via een monster waarin een gedeelte van de straling 
kan worden geabsorbeerd. Bij dergelijke systemen kan de 
straling vanuit tenminste één bron twee "evenwijdige" wegen 
naar tenminste één detektor volgen, waarbij het monster 
zich bevindt in de ene weg terwijl de andere weg een refe-
rentiesignaal "levert. 

Andere voorbeelden van een dergelijk systeem zijn 
emissiefotoSpektrometriesystemen waarbij in het monster op-
gewekte straling (door excitatie van het monster, waardoor 
dit een emissiespektrum levert) naar de detektor gaat. Hier-i 
onder vallen.systemen voor atoomemissiespektrofotometrie 
waarbij een monster kan worden geëxciteerd in een vlam, 
systemen voor ultraviolette ( w ) of zichtbare emissiespek-
trofotometrie, waarbij het monster kan worden geëxciteerd 
door middel van een elektrische boog, en systemen voor 
fluorescentiespektrofotometrie, waarbij een'monster wordt 
geëxciteerd door middel van bestraling. 

Bij dergelijke systemen is het gebruikelijk een 
inrichting toe te. passen door middel waarvan de gebruikte 
straling wordt gemoduleerd, bijvoorbeeld door periodiek ten-
minste eën van de stralingsbundels te onderbreken. Hier-
door zullen de van de detektor(en) verkregen signalen even-
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| eens gemoduleerd zijn, daar het uitgangssignaal van de detek-
I tor zal veranderen in afhankelijkheid van de sterkte van j 
i 1 
1 de straling die er op valt. In de hierna volgende voorbeel-J 
den van systemen waarin een dergelijke inrichting wordt toel 
gepast duidt de term "licht" ultraviolette, zichtbare of j 

infrarode elektromagnetische straling aan. 
(a) In een absorptiespektrofotometersysteem met twee 
bundels voor ultraviolet of zichtbaar licht (waarbij de ene! 

I 
lichtweg door een monstercel gaat en de ander door een re- j 
ferentiecel) kunnen de bundels in de beide lichtwegen af- ! 
wisselend worden onderbroken, waardoor de detektor(en) af- ! i wisselend impulsen van de "referentie"- en de "monsterbundel" 
zal (zullen) ontvangen. De referentie- en monstersignalen i i 
van de detektor(en) worden dan elektronisch verwerkt tot 
enerzijds een spanning die de via de monstercel doorgelaten 
lichtsterkte voorstelt en anderzijds een spanning die de 
door de referentiecel doorgelaten lichtsterkte voorstelt, 
van welke spanningen een spanning wordt afgeleid die de op-
tische absorptiegraad van het monster voorstelt. Een soort-
gelijke inrichting kan worden toegepast bij een atoomabsorptie-
spektrofotometer. 
(b) In een ander absorptiespektrofotometersysteem met 
twee bundels voor ultraviolet of zichtbaar licht, dat be-
kend staat als het nulbalanssysteem, is de bundelmodulatie-
inrichting gelijk aan die van voorbeeld (a). De monster-
en referentiebundelimpulsen vallen afwisselend op een enkele 
detektor. Indien de twee bundels verschillen in sterkte, 
dan zal de detektor een veranderend signaal leveren. Dit 
signaal kan worden versterkt tot een wisselspanning en kan 
dan worden gebruikt voor het voeden van een servomotor die 
een verzwakker zodanig stuurt dat de referentie- en/of de 
monsterbundel zodanig verzwakt wordt (worden) dat het ver-
schil in sterkte tussen de twee bundels verkleind wordt zo-
als in een tegenkoppellus. De servomotor is eveneens gekop-
peld met een schrijver (of andere inrichting) waardoor een 
.̂ ignaal__kaiL.w.o.rdexi-.v.erkr;.e gexi- deLt...e.en._Jjadika.ti.e_..vormt„.van._de_. 
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10 

i absö'x-ptiëgraacl van heïT'moris t e r I 

!
' ! 

(c) Bij atomaire fluorescentiespektrofotometrie kunnen; 

| excitatiestralingsimpulsen worden toegepast, bijvoorbeeld j 
i > 
j met een impulsfrequentie van 500 Hz, waardoor fluorescerend? 

j straling vanaf het monster de detektor kan bereiken in de I 
i \ 
! vorm van intermitterende impulsen. De detektorsignalen wor-«, 
I S 
I den zodanig verwerkt dat een signaal wordt verkregen dat j 
I ' : 
i een indikatie geeft van het te meten verschijnsel en dat ; 
f I 
onafhankelijk is van de modulatie van de straling. i 

J 
Om signalen te verkrijgen die representatief zijn ; 

voor het te meten verschijnsel is het bij de meeste spektro4 

fotometriesystemen noodzakelijk of wenselijk dat de inrich-j 

ting die de detektorsignalen verwerkt op geschikte wijze ge4 
i 

synchroniseerd is met de inrichting die de straling modu- f 

15 ! leert. In de bovengenoemde voorbeelden (a) en (c) behoeven j 
j 1 
ï de detektorsignalen niet te worden "gedemoduleerd". Bij eenj 

j bekende inrichting volgens voorbeeld (c) kan de detektor j 

• worden geschakeld ("gated") door signalen van de modulatie-^ 
1 • I 
j inrichting die deel uitmaakt van een inrichting voor het i 

20 ! leveren van een signaal dat onafhankelijk is van de modula-j 

• ties. ïn Voorbeeld (a) moeten de detektorsignalen die ver- J 
i I 

f kregeil zijn van de lichtweg waarin hêt möïis ter is o-pgeiiööie:ri;> 

| worden gescheiden van die welke verkregen zijn van de refe-

rentielichtweg, en moet de inrichting die ze scheidt gesyn-

25 chroniseerd zijn met de modulatie-inrichting. Bij.voorbeeld 

(b) kan de servomotor zodanig worden ontworpen dat de 

nalen die deze motor sturen een bepaalde fazebetrekking 

moeten hebben met de netspanning waarmee de motor gevoed ] I 
wordt. De timing van deze stuursignalen wordt'- afgeleid van [ 

30 de modulatie-inrichting, zodat de modulatie-inrichting en dè 

inrichting voor het verwerken van detektorsignalen (in dit 

geval met inbegrip van'de netgevoede servomotor) gesynchro-

niseerd moeten zijn. 

Een gebruikelijke inrichting voor het moduleren vaii 

35 de straling in spektrofotometriesystemen is een roterende j 

en of meer segmenten verwi jderd zijn. Een j 
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I TtralTngsbuncfel zal ctoor 3e sc'EïjT?" worden" gebrö*kïcë"ërd7 "behalve 
i ! 
I wanneer zich een open segment in de weg van de bundel be- j 
i ' 

| vindt. Bij een systeem met dubbele bundel kan een open seg-j 
j j 
| ment van 180° worden toegepast, waardoor als de eerste weg j 

! geblokkeerd is de tweede vrij is en omgekeerd. Eén kant of ! 
j l 
| beide kanten van de schijf kunnen worden uitgevoerd als j 

« 

spiegels teneinde het schakelen van de bundel te vergemakke-i 

! lijken en meer dan twee bundels te kunnen gebruiken voor j 

achtergrondkompensatie en voor het analyseren van meer dan i i 
één stof in een monster. J 

In absorptiespektrofotometriesystemen voor UV of i 
i 

zichtbaar licht waarin een konventionele roterende schijf j 
-- • - : 

wordt toegepast als lichtmodulator is het gebruikelijk om j 
? 

de roterende schijf te gebruiken in kombinatie met een posi-j-

tiedetektor teneinde de beweging van de schijf te synchroni-» 

seren met de inrichting die de signalen van de stralings- j 
« 

detektor verwerkt (hierna te noemen verwerkingsinrichting). j 

De positiedetektor kan worden uitgevoerd als een fototran- j 

sistor die nabij de roterende schijf is aangebracht en die j 

signalen levert in afhankelijkheid van de stand van de j 

schijf. Ook Is het mogelijk een kleine permanente magneet 

aan te brengen op de schijf en een tongenrelais nabij de 

schijf te plaatsen, welk .relais' . dan signalen levert 

wanneer de schijf draait. Verder kan tenminste een deel van 

de schijf bestaan uit weekijzer en kan voor het detekteren 

van de draaiing van de. schijf gebruik worden gemaakt van 

een spoel die nabij de schijf is geplaatst. Al deze inrich-

tingen voor het regelen van het optreden van na elkaar 

plaatsvindende handelingen van de verschillende organen lei-

den hun synchronisatiesignalen af van de stralingsmodulatie-

inrichting, dat wil zeggen van de roterende schijf, hetgeen 

extra problemen en kosten met zich meebrengt in verband met 

de extra regelapparatuur. Als alternatief voor een positie-

detektor en bijbehorende hulpapparatuur zou gebruik kunnen 

worden gemaakt van de wisselspanning van het net voor het 

sturen van de verwerkingsinrichting} de roterende schi.jf zon 
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25 

rniaxr̂ itrrerirntfOT̂  
I wordt gevoed met de netspanning. Een dergelijk systeem kan | 
1 diverse nadelen hebben. Ten eerste is bet moeilijk om een ; j 

bepaalde, konstante fazebetrekking te handhaven tussen de S 
5 f netspanning en de stand van de schijf, daar de meeste meer-? 

I polige motoren een onzekere faktor zouden introduceren met j 
) betrekking tot de stand van de schijf ten gevolge van het j 1 I | niet vastliggen van de stand waarin de motor zal stoppen. ; 
I Ten tweede kunnen zelfs bij toepassing van een zichzelf in I 
f ' 10 J faze houdende motor, dat wil zeggen een motor die is ont- j 
I worpen om een bepaalde, konstante betrekking te handhaven j | ' 
I met de netspanning, de prestaties van deze motor onvoldoend? 
! zijn voor UV en zichtbaar licht absorptiespektrofotometrie.j 
I Immers, de motor heeft de neiging om rond de netfrequentie j 

15 | te gaan pendelen, speciaal wanneer .de netspanning varieert.j 
f Hierdoor kan de synchronisatie van de roterende schijf met j 
| de verschillende organen worden verstoord. Ten derde zijn 1 
j synchrone motoren gewoonlijk te groot, te duur en te onbe- j s I 1 trouwbaar om met voordeel te kunnen worden gebruik in de } 

20 j genoemde spektrofotometers. Een ander nadeel van modulatie-; 
I I ; inrichtingen die gebruik maken van een roterende schijf is ; 
j dat deze zullen verslijten tengevolge van het langdurige i i l S gebruik en de hoge toerentallen die worden toegepast. Boveni I ' ! dien zal, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een syn- i i chrone motor speciale apparatuur voor het regelen van de > 
motorsnelheid noodzakelijk zijn om te zorgen dat de stra-
ling wordt gemoduleerd met de gewenste frequentie. 

Volgens een aspekt yan de uitvinding heeft een 
stralingsdetektiesysteem waarin straling vahaf een monster 

30 i op een stralingsdetektor valt, waarbij het systeem een mo-
dulatie-inrichting bevat voor het moduleren van straling 
die een stralingsweg doorloopt en een verwerkingsinrichting 
voor het verwerken van signalen die afkomstig zijn van de 
detektor'als kenmerk dat zowel de modulatie-inrichting als 

| 35 de verwerkingsinrichting door dezelfde, periodiek verande-t 
jrende spanning kunnen worden gestuurd op zodanige wijze dat 
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betrekking staat tot deze spanning, waarbij de modulatie- j 

inrichting een stralingsonderbrekend element bevat dat is j 

verbonden met een anker dat beweegbaar is aangebracht in i 1 
de magnetische keten van een elektromagneet die door de ge-j 

noemde spanning wordt gestuurd om een trillende beweging [ 

van het genoemde element te verkrijgen. j 

Volgens een ander aspekt van de uitvinding heeft j 

een spektrofotometriesysteem waarin straling van tenminste ! | 
een stralingsbron twee stralingswegen doorloopt en op ten- j 

« 

minste één stralingsdetektor valt, waarbij de straling in j 

de ene weg op een monster valt en daarmee in wisselwerking ! 

treedt, welk systeem een modulatie-inrichting bevat voor 

het moduleren van straling die de genoemde stralingswegen 

doorloopt, en een verwerkingsinrichting voor het verwerken 

van signalen die afkomstig zijn van de genoemde detektor(en) ï 
| als kenmerk, dat zowel de modulatie-inrichting als de ver- j 

werkingsinrichting kunnen worden gestuurd door dezelfde per:, 

diek veranderende spanning op een zodanige wijze dat elk 

van deze inrichtingen in een bepaalde, konstante fazebe-

trekking staat tot de genoemde spanning, waarbij de modu- j 

latie-inrichting een stralingsonderbrekend element bevat > 

dat is verbonden met. een anker dat beweegbaar is aangebracht 

in de magnetische keten van een elektromagneet die door de 

genoemde spanning wordt gestuurd om een trillende beweging 

van het genoemde element te verkrijgen.' Het stralingsonder-

brekende element kan een vaan zijn. In deze beschrijving 

' i 

duidt de term "vaan" een element aan dat geschikt is voor j 

onderbreken, doorlaten, afbuigen of splitsen van een stra- ! I 
lingsbundel door veranderingen van de stand van de vaan. De j 

vaan zal gewoonlijk een star, twee-dimensionaal element zijn 

Eventueel kunnen één of beide zijden van de vaan bestaan • 

uit spiegels. • I 1 
De uitvinding zal nu bij wijze van voorbeeld wordeiji 

beschreven aan de hand van de bijgaande tekeningen, waarin: j 

fig. 1 een schema is vaneen afrsorptiespektrofotp-l 
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10 

"nie't'ersys ireeirriwJr'~û ^ zicTi't'baar'~XicH"t "volgens "de • 
t ; 
l uitvinding; . ( 
s ï 
i fig. 2 en 3 een nieuwe stralingsmodulator tonen ; 

j die wordt toegepast in hét systeem volgens fig. 1, waarbij ' 

[ fig. 2 een doorsnede is volgens de lijn II-II in fig. 3; ' 
| . ; 
[ fig. b diverse in het systeem optredende signalen f 
S" i 
\ toont. | 
I : 
I Het optische gedeelte van het systeem in fig. 1 ; 
1 . , I 
I omvat een lichtbron 2, een monoehromator 4, een modulator o,' 
! 
1 spiegels 8, twee lichtwegen 10 en 12, een monstercel 14, I 
! * 
I een referentiecel 16 en een fotodetektor 18. De lichtbundel; | " ; 
| van de monoehromator 4 wordt door de modulator 6 (hierna ) 

j beschreven) opgesplitst in twee afwisselend onderbroken ! 

; bundels. De spiegels 8 scheiden de twee onderbroken bundels; 

15 | en sturen deze of langs een weg 12 waarin zich een monster?- j s > ï cel 14 bevindt óf langs een weg 10 waarin zich een referentie-
f , 

[ cel 16 bevindt. De twee lichtwegen komen weer bij elkaar bij 

dè fotodetektor 18. Andere noodzakelijke en bekende in de j 

lichtwegen aanwezige onderdelen zoals lenzen en verzwakkersj f 
20 zijn niet weergegeven in de figuur. Beurtelings komen er ' 

! 

lichtimpulsen van de wegen 10 respektievelijk 12 aan bij j 

Z de detektor 18. j 
I • I -
| De fotodetektor 18 is een fotovermenigvuldigerbuisj 

f en levert een elektrisch signaal waarvan de sterkte vari- i 
: ! 

25 | eert afhankelijk van de sterkte van het op de detektor val-
| 
« lende licht. 
t 
I De inrichting voor het verwerken van van de detek-
t 
I tor 18 afkomstige signalen (dat wil zeggen de "verwerkings-
i > 
; inrichting"; omvat een voorversterker 20, 'een demodulator-
t i 

30 ' keten 22, een impulsvormer- en tijdbepalingsketen 2b%en een-
I • ! 
| verhoudingen bepalende keten 26. Enkele signalen in het ] 
J I 
j systeem zijn in fig. 1 aangeduid door middel van referentie-* 

j letters en zijn getekend in fig. b. De signalen van de detek-
! • i 
| tor 18 gaan naar de voorversterker en vandaar naar de demo-j 

35 | dulator 22. De demodulator ontvangt tijdbepalingsimpulsen j 

!_van_de keten 2b, welke impulsen gesynchroniseerd zijn met j 
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j en dienen voor het onderscheiden "vaïï^ 

' en de "referentiesignalen" R afkomstig van de voorversterker 

20 (hierna beschreven). Hierdoor kan de demodulator de S- en 
i 

R-signalen scheiden en twee spanningen Vg en leveren, dié 

representatief zijn voor licht dat de detektor 18 bereikt • 

via de lichtweg 12 waarin het monster is opgenomen respektiè-

velijk de referentielichtweg 10. ? 

Deze spanningen worden doorgegeven aan de keten 16i s 
die een spanning levert die gelijk is aan log (V /V ) en { 

r s i i 

10 die de absorptiegraad van het monster voorstelt. j 

De modulator 6 wordt gestuurd door een wisselspan-| 

ning die is afgeleid van en in faze is met de wisselspan- j E 
ningsnetvoeding 28. De modulator is zelf-fasekorrigerend,. j 

s 
dat wil zeggen het proces van het onderbreken van de licht-i 

15 • bundel staat in een bepaalde, konstante fazebetrekking tot i 

' de faze van de stuurspanning, zoals hierna is beschreven. ; 
i | 
| Vanuit de netvoeding wordt eveneens een wisselspanning j 
i j 
toegevoerd aan de keten 24, die een reeks rechthoekvormige ; 

impulsen levert die in een bepaalde, konstante fazebetrek- j 

20 ; king staan tot de faze van de wisselspanning. j 

De nieuwe modulator 6 die wordt toegepast in de j 

onderhavige uitvoeringsvorm is getekend in fig. 2 en De j 
•I 

modulator is zodanig opgesteld dat een lichtbundel 30 (in j 

doorsnede aangegeven in fig. 2 door middel van streeplijnen) 

25 afkomstig van een uittreespleet van de monochromator 4 

(fig. 1) wordt onderbroken door een starre vaan 3*1- De vaan 

die een metalen plaat is, heeft een zodanige vorm' dat zo-

dra hij oscilleert iii de door middel van de pijlen 34 aan-

gegeven richtingen, achtereenvolgens de gehele lichtbundel', 

30 de linker helft 30A van de. bundel, de gehele bundel, de 

rechter helft 30B van de bundel, de gehele bundel enz. ge-

blokkeerd wordt. De randen 32 en 33 van de vaan.zijn 90° 

omgezet teneinde de neiging tot het verstrooien van licht 
tussen de helften 30A en 30B van de bundels te verhinderen.! 

l 
35 | De betreffende helften 30A respektievelijk 30B van de bunde 

LJ3.Q—doorlopen de referentieweg 10 respektieveli.ik de weg 12, 
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"waarin "ïfet~"nfönsTrërr_Ts" o pgéno~mën". ™ ~ j 

De vaan 31 is bevestigd aan een staafje 36 dat voor-

zien is van een polytheen gewicht 38 dat op de gewenste ; 

plaats op de staaf kan worden geklemd voor het instellen ; 

van de natuurlijke resonantiefrequentie van de modulator, > 

zoals hierna beschreven. De staaf 36 is teleskopisch schuift 

! baar in een roestvrij stalen buis 40'en wordt vastgeklemd I' 
! 

j door een polytheen klem 42. De buis 40 is bevestigd aan een' 
i ' 
j weekijzeren element dat door middel van schroeven be- \ 

10 j vestigd is aan een verder weekijzeren element 46; en tussen' 

j de weekijzeren elementen 44 en 46 is een stalen strip 48 j 

| geklemd. Zoals fig. 3 laat zien zijn de uiteinden van de { 

I strip 48 in van spleten voorziene staven 50 en 52 gestoken,\ 
i I 
die door middel van niet getekende schroefjes in gaten door; 

f 
15 ! de lagersteundelen 54 en 56 zijn geklemd. De staven 50 en 5? 

I i 
| steken naar buiten tot voorbij de steundelen 54 en 56. De 
ï ; 
j strip 48 dient als bevestiging en ook als een een terug- ; 

werkend koppel uitoefenende lagering voor de weekijzeren I 

[ elementen 44 en 46 die tezamen een anker 58 vormen. De ! 

20 I staaf 36, het gewicht 38, buis 40 en klem 42 vormen samen ; 
r j 
f een arm 59 die de vaan 31 met het anker 58 verbindt. De op-l 
i [ 
j stelling is zodanig dat het anker 58 een hoek van ongeveer ; 
Ü : 

• 30° maakt met de verbindingslijn tussen twee poolschoenen ; 

| 60 en 62 van het juk van een elektromagneet 64. Op deze j 

25 I wijze kan het anker draaien om^middelpunt van de spleet tus4. 
i • ' I sen de poolschoenen 60 en 62. (Bevestigingsschroeven enz. I 
! ; 
S voor het ondersteunen van de elektromagneet en zijn juk zijé. 

! niet nader weergegeven.) Door middel van twee haakse beu- | 
; f 
i gels 66 die bevestigd zijn aan de elektromagri.eetkonstruktie! 
I s 

30 | kan de modulator zó gemonteerd worden dat de stand van de i 

i vaan 31 in de richting van de pijlen 34 nauwkeurig kan wor- j' 
• den ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld de buitenste delen f 
s ' i 
! van elk der van een spleet voorziene staven 50 en 52 in f 

| zadelvormige beugels op de spektrofotometer worden geplaatst, 

35 | waardoor de modulator om de as van de staven 50 en 52 kan j 
ï l 
.'„draaien door, schroeven in te stellen die .door gaten in de ! 
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I beugels '6~6 st"ëXé3n"ërf die"'~in platèfiTopTlTé" speKlrbTötömètèr"" 
i i 
] zijn gedraaid. i 

| In des onderhavige uitvoeringsvorm is de modulator i 

| zodanig gericht dat als de elektromagneet 64 niet bekrachtigd 

j is en de vaan 31 stil staat de aan zich in de in fig. 2 ge- '. 

j tekende stand zal bevinden ten opzichte van de bundel 30 j 

| uit de monochromator 4. Als de elektromagneet 64 wordt be- • 

| krachtigd zullen de uiteinden van het anker 58 naar de pool| 

| schoenen 60 en 62 worden getrokken. Aldus draait het anker ; 
» l 
om de as van de strip 48 tegen het toenemende terugwerkendei 

koppel van de strip in, en zal de vaan naar boven bewegen, ' 
} 

waardoor het gedeelte 30B van de bundel kan passeren. Als j 

de elektromagneet afgevallen is dan zal de terugwerking van;' 
I 

de strip 48 de vaan 31 naar beneden doen bewegen tot voor- i 

bij de ruststand volgens fig. 2, waardoor het gedeelte 30A | 

van de bundel 30 kan passeren. j 

De elektromagneet 64 kan rechtstreeks worden aan- \ 

gedreven vanuit de wisselspanningsnetvoeding, waarbij de j 

vaan 31 zal oscilleren met de dubbele netfrequentie, daar ! 

het anker 58 gedurende elke halve periode in de opening | 

tussen de poolschoenen zal worden getrokken. In de onder- j 
t 

havige uitvoeringsvorm is echter een gelijkrichtdiode aan- ' 
» 

gebracht in de keten van de elektromagneet, waardoor de s 
f 

vaan 31 met de netfrequentie zal oscilleren, en de impulstijds-
f 

bepalingsketen 24 (fig. 1) is overeenkomstig uitgevoerd. j 
I - . De trillingsamplitude van de vaan 31, die in hoofd-
I 

zaak wordt bepaald door de eigenschappen van de strip 48, j 
I 

bedraagt ongeveer 1 cm, hetgeen voldoende is voor het split-
' f 

sen en moduleren van de bundel van een mono chromator. Indient 
| ï 
de frequentie waarmee de modulator wordt gestuurd nabij de j 

i 
] resonantiefrequentie ligt van de opstelling, dan zal de j 

i 
amplitude van de trilling van de vaan enigermate frequentie-

afhankelijk zijn. Indien de amplitude frequentie-afhankelijk 

is, kunnen netfrequentievariaties de nauwkeurigheid van de i 

beweging van de vaan 31 ten opzichte van de bundel 30 be-

invl o e d en._.__Paarom.A.s_het... systeem bij, vp orkeur "onts t emd'^ 
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10 

rdaF'wir'"zeggenTctaï de ï^ón^'fcië'freliü^ i 

I ling (en subharmonischen en harmonischen daarvan) waarden j 

f moetbabben die aanzienlijk verschillen van de stuurfrequen-

j tie. Zo zal bijvoorbeeld indien de stuurfrequentie 50 Hz is-

\ een geschikte waarde voor de resonantiefrequentie 68 Hz j 

I zijn (met een subharmonische bij 3 4 Hz), terwijl voor een j 
i ! 
stuurfrequentie van 60 Hz een geschikte resonantiefrequentie 

80 Hz is (met een subharmonische bij 40 Hz). De resonantie-\ 

frequentie kan eenvoudig worden ingesteld door het traag- | 
i 

j heidsmoment van de vaan 31 en de arm 59 en bet lager te ver-

i anderen. Dit kan op geschikte wijze geschieden, zonder 
j andere parameters van de dimensies van de inrichting te be-.; 

I invloeden, door de plaats van het gewicht 38 op de staaf 36? 
! f 
! te veranderen. Indien de modulator op deze wijze "ontstemd"I 

1 E ' ' 

'5 ï is, dan zal de trillingsamplitude slechts beïnvloed worden ! 

{ door grote frequentieveranderingen (bijvoorbeeld in de orde; 

i van 10$). ] 1 . : ] De mechanische konstruktie van de modulator zoals • 
Ê - --

I hierboven geschetst is bijzonder geschikt gebleken bij bun-j 

20 delmodulatie voor spektrofotometriedoeleinden om de vol- s-

gende redenen. j 
t 

(a) In vergelijking met bijvoorbeeld een opstelling mei 
! 

ï een draaiende schijf, wordt hier een elektromotor vervangen? 

J door een elektromagneet 64 die eenvoudiger kan zijn, goed- j 

25 f koper en betrouwbaarder voor langdurig en nauwkeurig ge- j 
! j bruik. Bovendien zijn er geen taplagers, waardoor een aan- | 

j zienlijke slijtagevermindering kan worden bereikt. j 

| (b) Vergeleken met oscillerende en draaiende opstel-" j 
l | 
j lingen zoals die soms worden gebruikt in andëre technische 

30 gebieden - zoals elektrische droogscheerapparaten - is de j 

torsiemontage- en lageringsopstelling bijzonder voordelig, i 

Een taplager in een dergelijke inrichting zal grote slijta-l 
1 

ge veroorzaken, in het bijzonder als de draaiingshoek klein 

is (in het onderhavige geval ongeveer 5° in elke richting). 

35 Dit wordt nog verergerd als de inrichting die het terugwer-j 

Jee_nd_kqppel..uitoefent gebruik maakt van voorbelastingsverenj 
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raèiafr'dëW"'gëWö^fiXÏ31c ëëïT'IiJiê ffiH'STSFSÖÏÏ'tf iLïl t !ro aïïc'ër en e ] 

I dwars op de draaiingsas werkt. In de onderhavige inrichtingj 

| is de terugwerking die verkregen is door middel van de mon-j 
! 

tagestrip 48 een zuivere torsiewerking. j 

(c) De dynamische eigenschappen van de modulator zijn j 

goed; aan het begin, wanneer het anker 58 in de opening j 

j wordt getrokken wordt er een groot koppel uitgeoefend, ter-i 1 ! 
| wijl het terugwerkende koppel geleidelijk toeneemt met de i 

| uitwijking en het omkeren van de draairichting geschiedt . j 

10 zonder gesuperponeerde trillingen. j 

(d) De inrichting maakt het eveneens mogelijk nauwkeu- l j 
rig de plaats te bepalen van de aan het uiteinde van de arm j 

bewegende vaan 31> daar er geen speling in de opstelling j 

behoeft te zijn. ! 
| • • - ! 

15 ! (e) In vergelijking met andere inrichtingen zoals stem-» 

| vorken en piezoelektrische kristallen die zouden kunnen wor-r 

i den toegepast voor het aandrijven van een oscillerende vaan,' 
i Ï 
j is de energie die kan worden geleverd hoger, waardoor de j 
i 
! inrichting "ontstemd" kan funktioneren ver buiten zijn re-
| 
sonantiefrequentie, zoals boven beschreven. 

De werking van het lichtmodulatie- en signaalver-

werkingssysteem volgens fig. 1 zal nu worden uiteengezet. 

De door de netvoeding 28 geleverde spanning is 

voorgesteld door de kromme (a) in fig. 4. Deze wisselspan-

ning wordt gelijkgericht en toegevoerd aan de modulator 6 

ter verkrijging van een spanning volgens de kromme (b) in 

de wikkelingen van de elektromagneet 64. Hierdoor zal het 

'anker 58 en dus de vaan 31 worden bewogen tegen de terugstel 

werking van de torsiestrip 48 in volgens dê  door de kromme j | 

(c) aangegeven beweging. Zoals reeds beschreven zal door de j 

beweging van de vaan het licht beurtelings de monster- (12)| 

en de referentielichtweg (10) kunnen volgen gedurende af- j I 
wisselende tijdsintervallen die worden gescheiden door tijds 

intervallen waarin beide lichtwegen geblokkeerd zijn. De I r,' ^ 

lichtimpulsen die de fotodetektor 18 bereiken tengevolge ! 

van deze lichtmodulatie en de hierdoor veroorzaakte elek- I 
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f triéchë ,"s"î Sl'ën"~<i±'é'"'"'ifföraen dooré¥j5ë'vëïr'"êiajti de "demodulatie- i 
i j 
| keten 22 zijn voorgesteld in de kromme (d) in fig. 4. In i 

' i | deze kromme geeft de verwijzingsletter R impulsen aan die ; * s < . : 
1 ontstaan als de vaan 31 van de modulator licht doorlaat via; 

5 1 * l ' | de referentielichtweg 10, S geeft impulsen aan die ontstaanj 
! als er licht door de monsterlichtweg 12 gaat, en D geeft deJ 
2 [ 
| perioden aan wanneer de vaan 31 het licht.in beide licht- ? 

S wegen blokkeert. Tengevolge van de werkingswijze van de j 

[ modulator 6 zullen de signalen R en S in een eenvoudige en ; 

10 | eenduidige betrekking staan tot de faze van het wisselspan-; 

| ningssignaal in de kromme (a). De netwisselspanning volgens; 

| kromme (a) in fig. 4 wordt eveneens toegevoerd aan het im- { 

pulsvormer- en ti'jdbepalingscircuit 24. De keten 24 levert j 

impulsen volgens de kromme (e), die in een eenvoudig^' en j 

15 j eenduidige betrekking staan tot de faze van het wisselspan-^! 

* ningssignaal, kromme (a), waarvan ze zijn afgeleid. De im- • 

pulsen in de kromme (e) zijn ter illustratie als rechthoek-: 

j impulsen van telkens wisselende polariteit voorgesteld, maar 

| iedere andere geschikte signaalvorm kan worden toegepast. | 
i . ! 

20 ! De keten 24 is zodanig ontworpen dat de tijdvolg-
i 

orde van bijvoorbeeld de voorflanken van de impulsen volgens 

de kromme (e) ten opzichte van de faze van de kromme (a) j 
I ' | 
instelbaar is in verband met mogelijke vaste fazeverschillen 

, i 
die kunnen optreden (zoals bijvoorbeeld tijdsvertragingen j 

25 veroorzaakt door de werking van de modulator 6 of de foto- j 
E 

detektor 18). Zo zal elk signaal van de keten 24 door de ; 
• f 

demodulatorketen 22 worden gebruikt om te bepalen of het 

signaal dat van de voorversterker 20 wordt ontvangen afkom-j 
i 

stig is van de referentie- of van de monstetcel. Uit deze j 
t 

30 signalen leidt de demodulatorketen twee gelijkspanningen af̂ : 

t i 

V en V , die maatgevend zijn voor het licht dat is doorge- j 
i 

geven via de monster- respektievelijk de referentiecel. De ) 

! spanningen V en V gaan naar de verhoudingen bepalende.. I i s r V j 
| keten 26'die een uitgangssignaal levert gelijk aan log(rr^) ; 
| V j 

35 » dat de absorptiegraad van het monster aangeeft. S ; 
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; 1. Stralingsdetektiesysteem waarin straling vanaf een; 

monster op een stralingsdetektor valt, waarbij het systeem J 

een modulatie-inrichting bevat voor het moduleren van stra-j 

ling die een stralingsweg doorloopt, en een verwerkingsin- ; 

richting voor het verwerken van signalen die afkomstig zijn! 

van de detektor, met het kenmerk, dat zowel de modulatie- ^ 

inrichting als de verwerkingsinrichting door dezelfde perio-* 
i i 

diek veranderende spanning kunnen worden gestuurd op zodanige 

wijze dat elk van deze inrichtingen in een bepaalde, kon- , 

stante fazebetrekking staat tot de genoemde spanning, waar-; 

bij de modulatie-inrichting een stralingsonderbrekend ele- j 

ment bevat dat is verbonden met een anker dat beweegbaar is j » 
aangebracht in de magnetische keten van een elektromagneet ! | 
die door de genoemde spanning wordt gestuurd om een tril- I 

lende beweging van het genoemde element te verkrijgen. • 
i ï 
2. Spektrofotometriesysteem waarin straling van ten- 1 

minste een stralingsbron twee stralingswegen volgt en op ; 

tenminste een stralingsdetektor valt, waarbij de straling j 
I 

I in de ene weg op een monster valt en daarmee in wisselwer- ; 
s 

king treedt, welk systeem een modulatie-inrichting bevat | 

voor het moduleren van straling die de genoemde stralings- j 
* 

wegen volgt, en een verwerkingsinrichting voor het verwer- ; 
l 

ken van signalen die afkomstig zijn van de genoemde detek- I 

tor(en), met het kenmerk, dat zowel de modulatie-inrichting| 

als de verwerkingsinrichting kunnen worden gestuurd door j 

dezelfde periodiek veranderende spanning op een zodanige j 

wijze dat elk van deze inrichtingen in een bepaalde, kon- j i 
stante fazebetrekking staat tot de genoemde Spanning, waar-; 

f 
bij de modulatie-inrichting een stralingsonderbrekend ele- f-

ment bevat dat is verbonden met een anker dat beweegbaar is[ 
i 

aangebracht in de magnetische keten van een elektromagneet j 

die door de genoemde spanning wordt gestuurd om een trillende 

beweging Van het genoemde element te verkrijgen. j 

3» Systeem volgens conclusie 1 of conclusie 2, met het 

kenmerk, dat het element op een arm is gemonteerd die vast l 
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} bëvësTSxgcTTs aSSTKet anker."""" ' " ~ 
. = ; 4. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, met; 

i het kenmerk, dat het element een vaan is. 
i . : 
! 5* Systeem volgens een der conclusies 1, 2, 3 of ^ ! 
| ! 

5 [ met het kenmerk, dat het anker is gemonteerd op een torsie- ; 
| Ê 
5 lager dat is aangebracht nagenoeg xn het midden van een j 
l ! 

! spleet in de magnetische keten van de .elektromagneet• ! 
t i 
! 6. Systeem volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat ; 

j het traagheidsmoment van het element en de arm ten opzichte• 
i I 

10 j van het lager instelbaar is voor het instellen van de natuur-

| lijke resonantiefrequentie van de trilling van de inrichting 

l met torsie-ophanging die bestaat uit het element, de arm en| 
ï • 
| het anker. : 

! 7» Systeem volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat 
1 ; 

15 I de arm is voorzien van een gewicht waarvan de stand op de j 

j arm instelbaar is voor het instellen van de genoemde reso- ! 

f nantiefrequentie. ! 
t i 

I 8.- Systeem volgens conclusie 5, 6 of 7i met het ken- ! 
i ] 
j merk, dat de natuurlijke resonantiefrequentie van de inrich-^ 

20 { ting met torsie-ophanging zodanig gedimensioneerd is dat f 
: i 
j deze aanzienlijk verschilt van de frequentie van de genoemde 

periodiek veranderende spanning en van harmonischen en sub- ' 

25 

30 

35 

i 
| harmonischen daarvan. 

9' -Systeem volgens een der conclusies 1 tot en met 8,! 

met het kenmerk, dat de periodiek veranderende spanning eenjj 

wisselspanning is en dat een gelijkrichtdiode is aangebracht 

in serie .met de elektromagneet waardoor de frequentie waar-j 

mee het element wordt gestuurd gelijk is aan de frequentie ! 
I 

van de genoemde periodiek veranderende spanning. J 

10. Systeem volgens een der conclusies 1 tot en met 9,\ 

met het kenmerk, dat het element beweegbaar is tussen een { 
i | 

eerste stand, waarin- het tenminste een deel van de straling! 

een eerste, stralingsweg laat doorlopen en voorkomt dat de I 

straling" een tweede stralingsweg doorloopt, en een tweede j 

stand waarin het element tenminste een deel van de stralingj I t 
_en voorkomt dat de ge4 
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| noemde''sï~ralxng~"ae e'ersTè wë'g™as^fToSpTJ waa'rdoor eerste" ] 

| signalen van de detektor(en) die een indikatie geven van de; 
i ' 
| sterkte van de straling die de detektor(en) bereikt via de I 
' f 
| eerste stralingsweg worden vervlochten met tweede signalen ; 

j van de, of elke, detektor, die een indikatie geven van de ! 
i . i 
j sterkte van de straling die de detektor(en) bereikt via de ; 
! ; 

tweede stralingsweg. S 

11. Systeem volgens conclusie 10, met het kenmerk, datj 

de genoemde verwerkingsinrichting een elektronische schake-j 

ling bevat die signalen verwerkt van de detektor(en) in af- j. 

hankelijkheid van de fase van de genoemde spanning en in af-

hankelijkheid van karakteristieke grootheden van het systeerp 

(bijvoorbeeld de tijdvertraging van de detektor(en)), voor j 

het verkrijgen van een signaal dat een indikatie is voor de ! 

relatieve sterkte van de straling die de detektor(en) be- j i 
reikt via de eerste weg en via de tweede weg. j 

12. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, ' ' 

aangebracht in een absorptiespektrofotometer voor ultnste— 

violet of zichtbaar licht. 'ï 
i 

Eindhoven, 31 januari 1975- j 
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