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Appendix A: Meten van de transmissie
Introductie
De transmissie is gedefinieerd als de verhouding tussen de intensiteit van het doorgelaten licht en
de intensiteit van het invallende licht. We meten de intensiteit van het doorgelaten licht met een
eenvoudige spectrofotometer, zoals afgebeeld in Figuur 1.

Figuur 1: Schema van de 3D-geprinte spectrofotometeropstelling met daarin de lichtstraal aangegeven: (A)
licht-emitterende diode (LED); (B) bolle lens; (C) houder voor de cuvet met versmalling; (D) houder voor
de longpass-filter; (E) fotodiode; (F) batterijhouder en printplaat met een elektrisch circuit.

De gehele spectrofotometer wordt aangestuurd door een klein elektrisch circuit met een 9 volt
batterij. Een witte LED (A) wordt gebruikt als lichtbron. Het licht van de witte LED wordt gefocust
door een lens (B) in een evenwijdige lichtbundel. Deze lichtbundel gaat door de cuvet met
oplossing (C) en vervolgens door een filter (D), dat vervangen of verwijderd kan worden. De
gebruikte filters laten alleen een bepaald gedeelte van het lichtspectrum door en helpen ons zo om
de golflengtes (kleuren licht) te selecteren waarbij we de intensiteit willen meten.De intensiteit
van het doorgelaten licht wordt gemeten met behulp van een fotodiode (E). Het elektrisch
geleidingsvermogen van de fotodiode is rechtevenredig met de intensiteit van het licht dat er op
valt. We meten de intensiteit van het licht met een voltmeter die de spanning meet over een
weerstand die in serie geschakeld is met de fotodiode. Dit circuit (F) is weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2: Links: Schema van het elektrisch circuit om de lichtintensiteit te meten. De fotodiode
(bovenkant) is via een weerstand (onderkant) verbonden met de batterij. De multimeter meet de
spanning over de weerstand. Rechts: een foto van het circuit. A: een weerstand om het voltage over de
LED te regelen; B: draden om de LED aan te sluiten; C: draden om de multimeter aan te sluiten en de
spanning te kunnen meten; D: draden om de batterij aan te sluiten; E: draden om de fotodiode
(lichtsensor) aan te sluiten; F: chip om de stroom te regelen voor de LED; G: weerstand om de
spanning te kunnen meten (zie het linker schema).

Figuur 3: Multimeter om de spanning over de
weerstand te meten; de aangegeven spanning is
8,78 V. Het spanningsbereik tot 20 V is
geselecteerd.
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Gebruik van filters:
De spectrofotometer alleen meet de intensiteit van al het licht dat op de fotodiode (sensor) valt.
Om de intensiteit van verschillende delen van het zichtbaar spectrum te kunnen meten, wordt
gebruik gemaakt van filters om de golflengtes te selecteren die op de sensor vallen. Longpass
filters houden al het licht tegen onder een bepaalde (gekozen) golflengte en laten al het licht door
met een grotere golflengte. Om de lichtintensiteit op een interval tussen twee golflengtes te kunnen
bepalen, meten we de intensiteiten van de onder- en bovengrens van het interval en trekken die
van elkaar af (zie figuur 4 voor een schets die deze procedure toelicht).
Door veel verschillende filters te gebruiken kan de spectrale samenstelling van het licht bepaald
worden.

Figuur 4: Een schets van een grafiek die de intensiteit (uitgedrukt in arbitrare eenheden) van het licht
weergeeft als functie van de golflengte. Voorbeeld: de intensiteit van het licht tussen 500 nm en 550 nm is
gelijk aan het verschil tussen de intensiteit van al het licht boven 500 nm (lichtrood gedeelte) en de
intensiteit van het licht boven 550 nm (gearceerd gedeelte). Longpass filters worden gebruikt om licht
door te laten boven een bepaalde (gekozen) golflengte en de rest van het licht tegen te houden.

Hoe te meten:
Neem de plastic box met filters en de multimeter uit de zwarte doos.
Om de spanning te kunnen meten, zet de multimeter in de spanningmodus (de draaiknop moet met
de klok mee gedraaid worden vanaf de 'off' stand – zie Figuur 3). Sluit de zwarte en rode draden
aan op de multimeter (zwart op zwart en rood op rood). De multimeter heeft verschillende bereiken
met een verschillende bijbehorende nauwkeurigheid.
Zet de spectrofotometer aan met de rode schakelaar in de draad die de batterij verbindt met
het elektrisch circuit op het bord. Laat de LED minimaal 5 minuten branden voordat met meten
wordt begonnen. De lichtintensiteit van de LED is dan gestabilliseerd. Zet de spectrofotometer
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niet uit gedurende de metingen, omdat de intensiteit van het licht van de LED na uit- en weer
aanzetten wat varieert.
Stel het spanningsbereik van de multimeter in op 20 V (zie Figuur 3). Als je ziet dat de spanning
onder
2 V komt, mag je het spanningsbereik wisselen naar 2000 mV (= 2 V), om de nauwkeurigheid met
een decimaal te verhogen. Denk er aan dat je in dit geval het spanningsbereik weer terugwisselt
naar 20 V voordat je het filter of de cuvet verwijdert, zodat het ingestelde spanningsbereik niet
overschreden wordt. Als op het display streepjes weergegeven worden in plaats van cijfers, zet
dan het spanningsbereik op 20 V en HOUD de rode knop 5 seconden ingedrukt om de multimeter
te resetten.
Plaats bij iedere meting een met een stopje afgesloten cuvet met monsteroplossing in de
cuvethouder en plaats een filter in de filterhouder. Bij experimenten waarbij cuvetten met een
versmalling gebruikt worden (experiment 2), plaats de cuvet met een oriëntatie zoals
weergegeven is in figuur 1, met de brede (dus niet transparante) zijde in de richting van de
lichtbron gericht. Bij de experimenten waarbij cuvetten zonder versmalling gebruikt worden
(experiment 3), plaats de cuvet zo dat de transparante zijde naar de lichtbron toe gericht is.
Gebruik de verstrekte katoenen handschoenen bij het vastpakken van de filters, omdat
vingerafdrukken en krassen de optische eigenschappen van het filter aantasten. Als de draden van
de schakelaar in de buurt van de lichtbundel komen, moet je de schakelaar verplaatsen om de
draden verder te verwijderen van de lichtbundel en zo te voorkomen dat de metingen verstoord
worden. De spectrofotometer zit opgesloten in een zwarte doos die er voor zorgt dat de sensor
afgeschermd wordt van strooilicht (licht van buiten). Sluit de klep en wacht even totdat de
aangegeven spanning niet meer verandert en noteer dan het meetresultaat.

Pas als je klaar bent met alle metingen, zet je de spectrofotometer uit
door op de rode knop te drukken.
Maak de draden van de multimeter los en zet het spanningsbereik van de
multimeter terug naar 'OFF'.
Zet de filters terug op de juiste plaats in de box (zorg er voor dat de
nummers op de rand van de filters overeenkomen met de sleufnummers).
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