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Samenvatting

In dit verslag van een I1-stage wor.dt een onderzoek

beschreven naar de bruikbaarheid van een meetmethode voor

de bepaling van de brekingsindex van licht in lucht, welke

in het kader van een BCR-project ontwi~~eld is in het

Laboratorium voor Lengtemeting van de THE.

De brekingsindex kan bepaald worden met de zgn. Edl~n

formule uit 1966, welke de invloeden van vochtigheid, temperatuur,

CO 2-gehalte en druk in zich verwerkt. Deze wordt getoetst

aan een brekingsindex, welke met een gemodificeerde

laser-interferometer bepaald is.

Naast het verzamelen van meerdere gegevens door

metingen wordt tevens geanalyseerd hoe en in welke mate

de betreffende indices door de gemeten grootheden belnvloed

worden. Ook worden metingen uitgevoerd naar de juistheid

in aflezing van de gebruikte apparatuur.

Uit de metingen voIgt dat een brekingsindex te berekenen

is, welke (5 ± 3).10-8 boven de waarde ligt, die met Edl~n's

1966-formule te berekenen is.

De onzekerheid in deze formule is volgens Terrien ± 5.10-8•

Samen met de onzekerheid die voIgt uit de afleesnauwkeurigheid

Van de apparatuur geeft dit voor de nauwkeurigheid van de
-8

Edl~n-methode± 6,5 • 10 • Er is dus sprake van een zekere

overlapping tussen de resultaten van de twee methoden.

Door vergelijking van de THE-metingen met die van andere

participanten in het BCR-project blijkt dat een foutenbron te

zoeken is in het te hoog meten van temperaturen. Tevens is

het mogelijk dat door smoring de vochtigheid afwijkt o~

verschillende plaatsen.

Tenslotte is een aanbeveling gedaan met betrekking tot

een installatie, welke het mogelijk moet maken de graad van

precisie verder op te voeren.
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Symbolenli,ist

e
f

F

~K

K.
~

K1v ,K1n

correctie in temperatuur-weerstandrelatie.

waterdampdruk in Fa

waterdampdruk in torr

telfaetor, welke over meting verandert
6P

telfactor voor i-de deel van eonstructie

totale telfactor in been 1 resp. v66r en

[oel
CPa]
[ton=]

n.
~

brekingsindex

brekingsindex met laser bepaald

brekingsindex met formule bepaald

brekingsindex voar i-de$deel van de

construetie

ns brekingsindex bij standaardomstandigheden

n brekingsindex n , geeorrigeerd voor druk pt,p x
en temperatuur t

na de meting

K2v ,K2n totale telfactor in been 2 resp. v66r en

na de meting

weglengteverschil
$

lengte i-de deel van construetie

vo~r

voor druk p,brekingsindex n , gecorrigeerdx
temperatuur t en waterdampdruk f

brekingsindex ns ' geeorrigeerd

gehalte aan CO 2
omgevingsdruk van installatie

druk aan binnenzijde van meetbuis

druk aan buitenzijde van meetbuis

weerstand van thermometer bij temperatuur t

weerstand van thermometer bij standaard

temperatuur

n
x

n t,p,f

@) i = 1Hv, 1lv, 1bv, 19v, 1F.n, 1ln, 1bn, 19n,

2lv, 2bv, 2gv, 2ln, 2bn, 2gn , welke in fig. 6 aanwezig zijn.
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1. Inleiding

Ter voorbereiding op het I1-examen is een stage

uitgevoerd bij Ir. P. Schellekens, Laboratorium voor

Lengtemeting THE. Hierbij is een onderzoek gedaan naar

de bruikbaarheid van een meetmethode voor de brekings

index van licht in lucht.

Met behulp van een interferometer is het mogelijk

lengteverschillen te meten met een zeer hoge nauwkeurigheid.

Een lichtbundel wordt hierbij gedeeld, waarna de ontstane

bundels via twee verschillende wegen naar een meetplaats

geleid worden. Door vergelijking van fase en golflengte

van de beide benen kan zo de interferentie, en dus het

weglengteverschil bepaald worden.

Dit weglengteverschil is uit te drukken als:
A

~l = ( p + a). 2
n , waarbij p het aantal knopen en

a een fractie van een halve golf is: 0 a. 1 • De golflengte

in het omgevende medium ~ verhoudt zichper definitie tot
n

de vacuUmg~l.flengte ~v als

'An = ..::!. • tA en n moeten dus bekend zijn om het wegn v
lengteverschil uit dewaarde ( p + a ) te berekenen.

Veranderingen in de golflengte ~ en de brekingsindex n
v

hebben op het te meten lengteverschil
;"V

ill = ( p + a ). 2Ii invloed volgens:

'\~ll) = d(p+a) + ~~v _ ~ • Omdat'). voor de betreffende
u p+a /Iv n v

ldchtbron bekend zal zijn, evenals de af te lezen factor

( p + a ), is te zien dat een afwijking in n direct tot

een afwijking in de te meten lengte leidt:

d(LiI) _
~l -

dn
n •
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De brekingsindex n kan worden bepaald via de zgn.

formule van Edlen, alsmede door een speciale laserinter

ferometer-meting. De formule van Edlen (lit. 1 ) is een

theoretisch goed onderbouwde formule, die tevens een bas is

heeft in praktische metingen. In het hoofdstuk "Berekenings

methodiek" zal worden afgeleid dat de Edlenformule luidt:

De formule wordt getoetst aan de praktijk via een

laserinterferometer-meting van n. Deze meetmethode wordt

uitgevoerd met behulp van een interferometer volgens Michelson.

Hierbij wordt de weg van het licht gemeten, de ene keer door-
afg~Jo~ ripen

heen twee vacuUmgezogen benen, spi~ ~ ~

de andere keer doorheen ~~n ! :>'" ~.~ iii '"""""
vacuUm- en Mn met lucht gevuld~ ~_ _ - - -:- -_-_

been. Bij beide meetmethoden treden afWijki~~1n op welke f'~· 1
sekw,o. uo." OIL

deels verklaard kunnen worden. ',,,,si;.,.\lo.uc.

Door vergelijking van de Edlen- en de laserwaarden

voor n wordt getracht te komen tot een universele meetop

stelling, die gebruikt moet kunnen worden voor het testen

en ijken van commerci~le laserinterferometers, zoals deze onder

andere door Hewlett&Packard in de handel gebracht worden.

Bij deze meters wordt n via een benaderde methode gemeten.

In dit kader is door het Laboratorium voor Lengtemeting

van de THE een overeenkomst aangegaan met het BCR (Bureau

Communetair de Reference, Brussel) om in samenwerking met

het NFL , het PIB , en het USL tot zo'n opstelling te komen.

In het bovengenoemde laboratorium hebben reede '.n juni 1983

vergelijkingsmetingen plaatsgevonden, waarbij aIle participanten

met de door hun voorgestelde opstelli~en aanwezig waren.
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Naast het uitvoeren van een groot aantal aanvullende

metingen heeft de stage ook een analyse van de gevoeligheid

van de berekeningen. alsmede van de meetnauwkeurigheid

ingehouden.
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2. De Meetinrichting

In lit. 2 wordt voorgesteld een Michelson-interferometer

te gebruiken om de brekingsindex te bepalen. Op de volgende

bladzijde wordt de THE-opstelling afgebeeld, welke berust

op een gemodificeerde Michelson-interferometer.

De interferometer is geplaatst in een afgesloten kast.

Buiten deze kast staat de HP-laserbron opgesteld, welke

verbonden is met het tellerdisplay. De bundel gaat door

heen een plaatje, gemaakt uit perspex, de kast in.

Eierna wordt de bundel gedeeld en door twee evenwijdige

benen gestuurd. Deze benen bestaan elk uit een afsluitbare

Invar-buis, waarvan de uiteinden bestaan uit goede optisch

glazen deksels. Eiernaast zijn per been nog een ruimte

aanwezig welke voordurend met lucht gevuld is en een eind-
"__I !j'- ~

spiegel. De eind- $ ..,.. ~e.kul Wtvir bu.is OW'S'I...-- ---,

apiegels van de : :t:--;: :=:;:1 ~.~~
afzonderlijke ~ ~ ~I·~-
benen worden in

Mol
sch6M(). Vll.v\ di
OflS~

blok gemonteerd. dUolsp7~'je

Na spiegeling in de eindspiegels wordt de bundel langs

dezelfde weg teruggekaatst. De deelspiegel zorgt er nu voor

dat de bundels weer samenkomen. In de laserbron is een

sensor geplaatst, welke het aantal golflengten registreert.

Tijdens ~~n meting kennen we twee toestanden:

I. Beide buizen zijn vacuUm gepompt.

II. E~n buis blijft vacuUm, terwijl de ander met lucht

uit de kast gevuld wordt.

In het vorige hoofdstuk is reeds de formule van Edlen

vermeld. In deze formule wordt met behulp van de dampdruk f,

de luchttemperatuur t, de barometerdruk p en het CO 2-gehalte x

de brekingsindex ~dl~n berekend.

hetzelfde stalen



I I

t tilt ,t
J)iesselhO'($1>

Cotv\~50:to'(

rwmi:e.

--
f V

V
V
V

I

II

la!>t-rbron
sensor

EJL -

/'
=-- -

r

disp\~

-

.'3'"
Vacuum-
flVWlP

m~ :!zI
Fortin 
l<";I\..ba.roM~kr
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2.1 Waterdampdrukmeting

Ten behoeve van de berekeningen wordt de waterdampdruk

f van de vullucht geregistreerd. Met een membraanpompje

wordt een monster van de vullucht met een constante snelheid
LJ1R~_, (j t;..MJ,ron

langs een zgn. Peltier-element ------ '\ j-------
gepompt. Het Peltier-element )J"_~. \/
koelt deze lucht af tot het IMn
dauwpunt bereikt wordt. In een koc.l-

el_n ~omtter

display wordt dan de dauwpuntstemperatuur weergegeven.

2.2 Temperatuurmeting

~.~
Sc:.~e'/l'lO

t>eLte.v pr;r.cAp

In het proces wordt de temperatuur gemeten door weerstands

thermometers met een nominale weerstand van 100 [ohm]. Deze

PT-100-thermometers bestaan uit een platinadraad welke op een

keramiekkern gewikkeld is.

De weerstand is gekoppeld aan de temperatuur volgens:

Rt = Ro' (1 + oc. t + ~. t 2) • De co~ffici~nten fX en (3 werden

per thermometer vastgesteld, voordat ze gemonteerd werden.

Echter de co~ffici~nt Pis zo klein, dat bij de optredende

temperatuur bovenstaande formule gereduceerd kan worden tot:

Rt = R
o

.(1 +~.t) • Deze formule is te herschrijven tot:

t = R~:R~ . De thermometers zijn bij oEc1 geijkt,

waarna per thermometer een correctieterm C is ingevoerd.

Tevens is de weerstand bij 15 roc] gemeten, omdat bij deze

temperatuur alle thermometers dezelfde weerstand bleken te

hebben: R = 105,85LSl]. Bovenstaande vergelijking wordt dan:

t = R - 105,85 15 C
0.388 + + •

In de opstelling zijn drie thermometers gebruikt:

In de buis, welke afwisselend gevuld en ge~vacueerd wordt is

een thermometer gemonteerd, evenals bovenop deze buis alsmede

op het eindspiegelblok.
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De drie thermometers worden in serie geschakeld met elkaar,

met een precisieweerstand van 100 [n]en met een zgn.

Diesselhorst-compensator. Daardoor is het mogelijk door elke

weerstand dezelfde stroom te laten lopen.

nl.\lindiCD!

H

jns~lI~~
C'.rClAit- ,...._+-.......

.... ~......M--I -----00 v
']) i",e.}hors1

c.ompl-nJ(>.k>r

Een Diesselhorst-compensator is een soort instelbare weerstand,

waarbij voor een aantal dekaden de weerstand in stappen te

verstellen is.

Door de spanningsval over de compensator gelijk te maken

aan de val over een der thermometers is de weerstand van die

thermometer op de compensator af te lezen. In bovenstaande af

beelding is de schakelaar S gebruikt om de desbetreffende

weerstand te koppelen aan het vergelijkingscircuit S • Op Sc c
is een nulindicator aangesloten, welke het spanningsverschil

aangeeft tussen beide vergeleken potentialen.

Uit de op deze manier gevonden thermometer-weerstand is

nu de temperatuur af te leiden.

2.3 Drukmeting

De druk wordt buiten de kast gemeten met een metaal

barometer, welke een oplossend vermogen heeft van 6.05 [mbarl

Vanuit de kast wordt tevens de druk afgeleid naar een Fortin

kwikbarometer, die een lagere precisie biedt.
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De op bIz. 5 vermelde pirani-vacuUmmeter wordt aIleen

gebruikt, om er zeker van te zijn dat in de niet-gevulde

buis de druk gedurende de meting lager bleef dan 0, 05 [mb~

Vooruitlopend op een volgend hoofdstuk vermelden we hier

dat de brekingsindex n invloed ondervindt van drukvariaties

volgens:

(~n) t f = 2,613 .10-9 (hoofdstuk 4) • Het drukverschil
up x, ,

tussen de niet-gevulde buis en vacu1m is maximaal 5~. .
De hieruit volgende variatie in n bedraagt dan ca. 1,3.10-8 ,

hetgeen toelaatbaar is.

Het CO2-gehalte van de lucht wordt door schatting ver

kregen. In juni 1983 werden een aantal CO2-waarden verzameld,

waarbij vooral gelet werd op de personele bezetting van het

laboratorium.

2.5 Modificatie van de vochtigheids-meetmethode

De eerste metingen werden uitgevoerd door lucht recht

streeks, zonder voorspoeling, in het verdeelblok in te laten.

Ter verkrijging van exactere meetresultaten is in de leiding

voor het verdeelblok een T-stuk geplaatst, waarop de leiding

voor de vochtigheidsmeting kon worden aangesloten. Voorheen

geschiedde deze meting door een aparte leiding vanuit de kast

naar het membraanpompje te leggen. In 2.1 is reeds vermeld

dat dit pompje moet zorgdragen voor een constante stroom

snelheid van de lucht in het vochtigheids-meetsysteem.

Het resultaat is dat de lucht die daadwerkelijk in de

buis gaat, bemonsterd wordt en dat er voortdurend een lucht

stroom in de leiding aanwezig blijft. Om te verhinderen dat op

het moment van inlaten een luchtstroom van buiten naar het

verdeelblok aanwezig is, wordt dan de leiding afgekneld en

het pompje uitgeschakeld.
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3. Berekeningsmethodiek

3.1 Berekening volgens Edl~n

In lit. 1 wordt afgeleid dat bij een CO2-concentratie

van 300 ppm en standaardomstandigheden (15 [OCJen 1013,25 [mbaij)

de brekingsindex van lucht 1,000 216-511 56 bedraagt. Er

geldt namelijk dat:

( ) 8 2406030 15997 ()
n - 1 s • 10 = 8342,13 + (130 _ O~ + (38,9 -01) 1,

waarbij (J =~ = reciproke waarde van de golflengte.

De laser zendt licht uit met een frequentie van 473 612 244,5[~,

zodat de golflengte ~v= 0,632 991 360 1yum~

Bij een hoger CO2-gehalte wordt de brekingsindex n

uit (1) hoger en weI volgens:

(n - 1)x = (n - 1)s • ~ 1 + 0, 540 • 10-
6

• (x - 300) ~ (2) ,

waarbij x = aantal ppm CO2 in de gemeten lucht.

Voor afwijkende drukken en temperaturen wordt (n - 1)x

gecorrigeerd volgens:

(n - 1) = (n - 1) .[°,0000104127 • pJ
t,p x 1 + 0,003671 • t

waarbij p = de luchtdruk in [Pal en

t = de temperatuur van de lucht in L°el.
De waterdamp heeft een breking die ca. 15 %lager is, dan

die van lucht bij gelijke druk en temperatuur. Voor de invloed

die deze waterdamp op de brekingsindex heeft kan worden

( 5 ).

afgeleid:
2

(n - 1)t f = (n - 1)t - F • (5,722 - 0,0457 d ),p, ,p
Hierbij is f. de waterdamudruk in &orr}

Met ~= 1,579 800 394[fm-
1
Jen 133,322 [t;~r] is ( 4

het SI-stelsel terug te leiden tot:

(1) (1) f 4,2063.10-10
n - t,p,f = n - t,p - •

( 4 ).

) in
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( 6 ),

In lit.'3F wordt vermeld dat de waterdampdruk in lucht

als functie van de dauwpuntstemperatuur uit te drukken is als:

6 ( -3 -6 2 3)f = 11 • exp 72,5.10 .td-288,1.10 .td +0,790.td

waarbij t d = het dauwpunt van het monster in [Oel

De brekingsindex volgens Edl~n is nu te berekenen uit ( 5 ):

3.2 Het direkt meten van de brekinesindex

met het laser-meetsysteem

De gebruikte Hewlett & Packard He-Ne-laserinterferometer

meet het aantal golflengten, gedeeld door 400. Een te meten

lengte 1 wordt dan uitgedrukt als een aantal malen ;00 volgens:

1 = K • 4~O ( 8 ),

waarin ~ = de golflengte in het medium aanduidt. Hiervoor:
'). =n ').v ( )

n n 9 ,
met ~v = de golflengte in vacuum en

n = de brekingsindex. van licht in het medium is.

De lengte 1 is, met ( 8 ) en ( 9 ) uit te drukken als:

. '),v ( )
1 = K • 400 • n 10 •

( 11 ).n.
~

De index i heeft hier betrekking op het i-de deel.

Op bIz. 11 wordt dat deel van de installatie afgebeeld,

waar de bundel gesplitst wordt. Tot aan het deelspiegelblok

is er slechts sprake van ~~n bundel. Lengteveranderingen die

hierin zouden optreden leiden niet tot afwijkingen in de

meting. Voor elk der samenstellende delen is te schrijven:

Ii =Ki • 400>-~
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h.6 ~inc.ife. VOn ~k- \)~14
Formule ( 11 ) is te herleiden tot:

li • ni
Ki = ? 7 400

V

( 12 ).

K-, 'y
( 13 ).

In het nu volgende zal eerste bekeken worden hoeveel maal
~400 geteld kan worden in de vacuUmsituatie:

Voor been 1 :
K - liM1/". 'YI.1C K 1,1..,-· "'\'Lv \(

1Uv - '%.4100 ) 11v= llv/4c>o ,~(,.". ..

K1v = K1Hv + K1lv + K1bv + K1gv

,
( 14 ).

Voor de situatie waarin ~~n buis met lucht gevuld is,

en de andere vacuUm blijft, kan geschreven worden:

Voor been 1
K,"" = t'Uh • rln I.< ~ l,L'II, . 7'1._ If _ )."u."

')v;""o I Tl1tl ~v/4cx> , f1.,fHt- 1:1 -/400
K1n = K1Hn + K1ln + K1bn + K1gv

K '" )29" • n,

:zr ~v4,00
( 16 ).

De situatie voor het vullen wordt beschreven door ( 13 )

en ( 14 ), terwijl de toestand na het vullen door ( 15 ) en

( 16 ) beschreven wordt.
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De toename in het aantal pulsen v66r en na het vullen

is, met behulp van ( 13 ) tot en met ( 16 ) te schrijven als:

~ = (K2n - K2v ) - (K1n - K1v)

=l(t~;:- i 1,)"i _ (iii" -1.,,.,.) nJ + (itln -nfl-46t- -nAJ-)l v 140g ~v 1400 j 1v1400

1&,«'- £1~ 1."iJ.n - f.tw l.,H~,I1~ -11/(.,.-fl,., lJ,t-otu·6U ·Y1n (+ _. + - ---:;~"":---

"';.v/400 ').v/4.00 "y 1"'00 ':Av1400

17 ).

De factor tussen haken kan nu afgeschat worden:

( 19 ).

( 18 ).

Hierbij is

12gn - 12gv = I 2gv o Cit" A T

11gn - 11gv = 11gv0l'l(,.. A T

De factor kan nu vereenvoudigd worden tot:

(12gv - 11gv)·OC e b.T

-6
D<.,~ 3.10 ,

~T ~ 10-2 en

12gv-11gv ~ 0, 's[nunl
Kt2t,,·l¥) Vl~ _ 0:3.".. -f1~V)()"J= ~1.2~" - .f1~lJ )~llT. Vl~l ~ro. 5.tO-

3. 3 ,IV-
6 IO-~, 1,4001:::10-z

L 'Av/£lOO '>.v /400 [ 1).1/;;;00 J t 0,6 ,10-3 J
De factor tussen haken in ( 17 ) mag bij een totale.6.K van

ca. 70000 verwaarloosd worden.

Er bIijft over van (17):

l,b.' n~ - £1tr-"'v
6K = 1./400 -

+ .l,uV',ng -4w.''''1l +
'l. 140Q

Als wenu steIIen dat

.ilTb2 '

•.6.Tb1 '

ATb2 '
.ATb1 en

.~TH '

+ lz&v (V1~ -1) + l t 6v-,c<".t-1Ji n! _ 116v-P(~ ,e.~ 1-

~v/400 . ')V/4~ ~vl/f1O

l 1J11r {flIT - Vl ..J f1/{V' '«/I' tJ~ ,YIn 161'otW'/:' Tw. -/II"+ - - - .J- =--;?-_---=.:.
~~y //.jOt) ~v! 40v '). v! 400

I 21n = 12Iv + dI 21 met d1 21 = - 12bv ·~2

111n = I 11v + dI 11 met dI11 = - I 1bv o~1

I 2bn = I 2bv + d1 2b met d1 2b = 12bv .~2

I 1bn = I 1bv + d11b met dl 1b = 11bv .Olb1

,11Hn = 11Hv + d1 1H met d1 1H = l.tHv .C(.H

dan kunnen we ( 20 ) herschrijven tot:

f\ Tr _ 111. (fl.. - Vi.,.) (l,w,Il'~,~T6r' 11ft) 11{, ("1.. - l'Ilr) (,{1!N1X.fr1 ,61vr-n"J
Wl\. .=.!!!:_~,.,-::....<_- - - - - + +

- 'l.v /4"0 ~v !411f1 ~v 1400 )Iv /1.100

( 21 ).



( 22 ).

n ) voorkomt samen tot:
v
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We voegen de termen waarin (n 
n

(nn - nv)·(l2lV - l1lv - l1HV)

l),v / 400

Het lengtenverschil bedraagt ten hoogste 2 mm en de factor

In - n I 'en hoogste 5.10-7 • De deelname aan l:::.K is dann v
ten hoogste 0,67 hetgeen te verwaarlozen is.

i"ftv. .lXlJi . 6Tr,.. ( ("II'! - 1 )
De term 'A ~

v 400

is eveneens te verwaarlozen.

-,3 -6 -t -'f
400./0 .3.10 .10 .3./f).'tfo 2 -3

= ,4.10
0,6

Van vergelijking ( 19 ) blijft nu het volgende over:

fj,K = _l_2b.;..V_·_(_n_
7t
_-_1_)_-_l...;1~H;.;.V-:·C(~H;;.·_b._T.;;;;H~·n...;;n;:....+_lb.;;,;l;;,.·_O<'..;;b.;;.l_·6_T...;;b;.:;l~·~nn

~v / 400

Nu zullen de tweede en derde term van het rechterlid

onder de loep genomen worden. Ter vergelijking schatten we

eerst de grootte van de eerste term af:

l2bv • (n* - 1) = 400.103 • 3.10-4 = 120 ~mJ.

( 23 ).

De tweede term omhelst de thermische uitzetting van

het deelspiegelblok:

l1Hv.~.4TH.nn = 25.103 • 10-5 • 0,01 • 1 = 25 .10-4 ~~

De tweede term mag dan ook verwaarloosd worden ten opzichte

van de eerste.
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De derde term omhelst de thermische uitzetting van

het eindspiegelblok:

lbl.~bl.~Tbl.nn= 50.103 • 10-5 • 0,01 • 1 = 50 • 10-4 ~m;

Ook deze term mag ten opzichte van de eerste verwaarloosd

worden.

Van ( 23 ) blijft nu alleen de .term over, waarin het

( 23a ).
l2bv. (n*- 1)

~v / 400
D,K =

al dan niet aanwezig zijn van lucht in de buis verwerkt

wordt:

Door K te meten bij de overgang van de vacuUrn- naar

de gevulde toestand zijn v~ldoe?~gegevens te verkrijgen

om de brekingsindex n te berekenen en te vergelijken

met ~l~n •

Deze berekening en vergelijking worden uitgevoerd

met behulp van het programma "Index5", wat verwerkt kan

worden op de HP-computer. Tevens verzorgt dit programma

de uitvoer van de gegevens in getabelliseerde vorm. Als

bijlage A is de programma-listing bijgevoegd.
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Naast een lengteverandering ten gevolge van de

temperatuursverandering treedt ook nog een lengteverandering

op ten gevolge van het inlaten of leegpompen•

. In de vacuUmtoestand geldt P1 = 0 en P2 = 105 [N / m
21

p. In de beluchte toestand is

f
···l··~.·.·.~~=-=-=h='-~ P1 = P2 = 10

5
[t\I/ m

2
} De

1", -- -p:-laatste toestand geeft dus

een verlenging te zien ten

opzichte van het vacuum. Bij

t1. 1
'lXu..k ktVl

~ tM.bWldt.
b~

het leegpompen verkort de buis in dezelfde mate.

het

De verkorting laat zich als volgt berekenen:

(J'. ~ (J)1_ d.?') = Pt. ~'))1-

1\ . '5 1 5" rN]
(j == P1' 1 _ (%)'" '" 10 . 1 _ (~y =2..78.10 L"rv,t

£ _ ~ = ~ ": 2.t1fJ.10~ =1 32 "10-6
- LEi 'I .10 n "

11 -{, .1 cr --e==::::Jo..t-=1,32..10 .

=4,31 .10-
6

. 40588! = 0,536 If-'''''] M·g

De ene keer is de pijp vacuum ( n = 1 ), terwijl na

vullen de pijp gevuld is met lucht ( n = 1,0002765••• ).

De optische weg is dus eigenlijk verandert met

6 -3 6 -4;-r0,275. 10 • 0,53 =1,482 • 10 ~mJ.

De verandering in de teller is dan:
",482.. to-Ii ~ ",482..104 .400

';\ , 6:: o. Oq 88
"'400 0, ...J

wat verwaarloosbaar is op een totale grootte van ca. 7QOOO •
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4. Gevoeligheidsanalyse van de formules

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens voor de

Ed1~n-formule als voor de laser-formule onderzocht

worden, hoe mogelijk optredende afwijkingen in de

fysische grootheden doorwerken in een afwijking van

de beide brekingsindices.

4.1 Ee!nvloeding van de Edl~n-brekingsindex

( 25 )

Formule ( 7 ) wordt hier nag even herhaald:

~ , 1 [°,0000-10411 • t::.i -l 4 2.0631 --10
~Iln=1 + o,ooot16's115b'1-l+o,514 .10- . ("'-300)r + o,oo~1. t] - t' 7' ). .0

We kunnen een totale differentiaal opstellen volgens:

dnEdl~ = (~i\~.f'h +(;;t,t'f dp+ (~~),..~.~ J1; +(~L.p,t: df ( 24 ).
In het volgende zullen de nogere termen verwaarloosd worden.

Door ( 24 ) met ( 7 ) te combineren, kan geschreven worden:

cln... '1/ :: O,ooot:z6S1156 . 0,54 .lOb ,r0,00
00

10
6
41Q ,/1 cl?<- +

c.ae.v> 1 L" J1 + o,oog 1". oJ
+ 0 oo01:~b?"156 .11+0,':,4.10-6.l?l._300)l.ro,00001G41Q \ d.p +'( I ) \".1 t 0,003 11. -t')

_ 0,000 ').1 b5115b. ~1 +o,S4.W-b. (11. - 300)} .1o,ooo0104~2[.0 003(,:;1·e1dJ;
t' l'1+ ",0 0 36 '1" . t ) J

--10 _I ~
- Lj ]2.0b3 . .o10 • O-t

( 29 ).

( 27 ),

( 26 ),

( 28 ) en

Er is nu te zien dat voor de partieel afgeleiden uit

( 25 ) geldt:

~,t,f =.,',555. 1015
, 1+0,O~3611 .i;

(
ldl -g 0, ~'3g938+0,54.10'.?<.
~,t,f = ~,81g·10. .., + o,oo~b11,-t

11!iJ = -1 D'5r 1011 P'o,gSg838 + O/51..J.10-~-i;
\.dt7x,p,f ' . . (1 + 0,00361"' -t )i .

(~::p,t = - 4,9vob3 .10.J!0
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Conclusie:

De brekingsindex volgens Edl~n neemt toe als het

CO2-gehalte of de druk stijgt en neemt af als de temperatuur

of de vochtigheid stijgt.

Door het snel uitvoeren van de metingen traden

slechts zeer kleine variaties in de proces-omstandigheden

Ope Veel situaties hebben zich afgespeeld rond de volgende

toestand: p = 101000 [pa],
t = 21 [Oq,
x = 500 [ppm] en

f = 1285 [Pal(ofwel t d = 10,7 PCJ).
De.formules (,26 ) tot en met (29 ) kunnen dan herleid

worden tot:

(~,t,f =
-15 -101000

1,LiS8 ,10-
10

( 30 ),""'5"55.10 •
-1+ o,oo~611 • 11,0

:::

(~~ = '1.,819 .10-'3.0,jd'S38+q54.1tS'OO = l,b,.:. .10- S ( 31 ),'dp , t,f 1 + 0,00361"1.2.1,0

(~ =-1,051.101'1. 1010a0lo,,,,83f/tOl54.1O-?5~,,,_ ~)a3 .10-~ ( 32 ) en
~ ,p,f [-1 + 0,0036'1"1 .~1p)2.

(~,p,t =
- 4 2063 1 --10 ( 33 ).J • 0

De variaties in x, p, t en f zijn niet altijd direct

te signaleren. De temperatuur wordt bijvoorbeeld bepaald

met een weerstandsmeting en de vochtigheidsmeting met een

dauwpuntsmeting.

In 2.2 is getoond dat de temperatuur van een gemeten

weerstand afhangt door de formule:

t - R - 105,85 + 15 C
- 0,388 + ( 34 ).

( 35 ).

Een variatie in t als gevolg van een variatie in R is dan

te schrijven als:
1

dt = 0,388 • dR
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De brekingsindex n is nu van de weerstand afhankelijk volgens:

(~'P.f =(~)~'P.f
(
0 n) 1

= at x,p,f • 0,388
-7= - 9,203 • 10 • 2,577 = - 2,372 • 10-6 ( 36 ).

De vochtigheid wordt bepaald door te kijken naar de dauw

puntstemperatuur. Dit is de temperatuur waar het luchtmonster

naar toe wordt afgekoeld, opdat het verzadigd raakt en neer

slaat. Vanuit deze dauwpuntsmeting wordt de vochtigheid

bepaald volgens:

( -3 -6 2 -6 3)f = 611.exp 72,5.10 .td - 288,1.10 .td + 0,79.10 .td ( 6 ).

( 39 ).

Een variatie in t d be!nv~dt de vochtigheid volgens:

(~~)= 6". e~pCr"S ",-3, tJ - 1BB,' ,10-", t;+0,1910-"tl) .~2,5,d3-U88;rl;},+ 3,q'f!Jl;;')i

( - 3 6 -6 -6 2) ( )= f. 72,5.10 - 57 ,2.10 .td + 2,37.10 .td 37.

De Edl~n-brekingsindex wordt op zijn beurt weer be!nvloed volgens:

(;~)x,p,t ~~f)x,p,t.(~~J= - 4,2063.10-
10 .(~~) (38).

o_De "gemiddelde" meetconditie gaf t d = 10,7 C aan. Ingevuld

in ( 38 ), met ( 37 ) en ( 6 ) wordt dit:

~~ ) t = - 3,7424 • 10-
8

d x,p,

Resumerend kunnen we zeggen dat voer de invleed van

het CO2-gehalte ( 30 ), voer de invloed van de druk ( 31 ),

voor de invloed van de weerstand ( 36 ) en voer de invloed

van het dauwpunt ( 39 ) gebruikt kunnen worden.
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4.2 Be!nvloeding van de laser-brekingsindex

We herhalen formule (/23a ):
l2bv. (n '* - 1)

~K = ....;;.;;;,,;-.---
Av / 400

( 23a ).

De brekingsindex met de laser bepaald is nu te schrijven als:

n. = 1 + 6K. 40;~ ( 40 ),
~aser • 2bv

waarbij l2bv = lengte meetbuis in lfn+
De lengte van de invar-meetbuis is met de Zeiss-3D

meetmachine bepaald op 405882 IfmJ bij t = 20,3 COC]
Om te korrigeren voor een andere temperatuur is de

thermische verlenging meegenomen in de berekeningen;

( 41 ),

waarbij ~= lineaire uitzettingsco~ffici~ntvan Invar

= 2 • 10-6 [oC -1J •

De invloed, die de verschillende grootheden kunnen hebben

op de laser-brekingsindex is te schrijven als:

d(n. -1) = (onlo.~w\, e:t&\< + (;)rllAso"k d'A + (()t')l..$LVl dL (42 ) •
~aser deJ\ 1 J'lv,1 v () L K

Dit kan analoog aan 4.1 ontwikkeld worden, maar het is

eenvoudig in te zien dat:

( 43 ).
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Uit ( 41 ) is af te Ieiden dat:

d1 2bv _ d12bv ,0
1 - 1

2bv 2bv,0
( 44 ).

( 43 ) en ( 44 ), dan

( 46 ).

( 45 ),d12bv ,°
12bv,0

) ~ + d~v _ d12bv ,0 (

l t:X 'Av I2bV,0 J

d~v
~v -

(~aser - 1).d(~aser - 1) =

Als we ( 42 ) herschrijven met

krijgen we:

d(~aser - 1) ~
(~aser - 1) = AI{ +

ofweI:

Nu zullen ~~n voor ~~n de termen nagelopen worden:

Een afwijking in het aantal telpulsen is maximaal

d.AK = 5, zodat

~ =~ = 7,143 • 10-5 •

De golflengte c.A is zeer nauwkeurig bepaald op
v

'A = 0,6329913601 l.,rrij. Een afwijking hierin is dan maximaal
v r 11

van de grootte 5.10- jfniJ.
d',\ t . 10-11 -11
~ = 0, 329913601 = 7,899 • 10

De lengte l2bV,0 = 405882 Duml zodat een afwijking

hierin maximaal 0, 5~ groot is:

dl
2bv,0 0,5 232 10-6

1 = 405882 = 1, •
2bv,0

Uit het voorgaande is te zien dat golflengte-variaties

verwaarloosd mogen worden ten opzichte van de andere.

(n1 - 1) is ongeveer 3.10-4 , zodat, als ( 46 ) ingevuldaser
wordt, voor de mogelijke afwijking in de Iaserberekening

voIgt:

( ) -4 -5·-8
d nl - 1 = 3 • 10 • 7 • 10 = 2. 10aser
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5. Metingen

De eerste metingen werden uitgevoerd ter kennismaking

met de opstelling. De resultaten worden bier dan ook niet

vermeld.

De tweede serie metingen (bijl. C) is uitgevoerd aan de

nog niet herziene opstelling. Bierbij zijn de volgende

verscbillen tussen de Edl~n- en de laser-waarden geconstateerd met

An - n.... - n •- ~dl~n laser·
II datum conditie'

11-8-83

12-8-83

13-8-83

16:'8-83

wllen
pompen
vullen
pompen
wIlen
pompen
VIn. vullen

pompen
run. wIlen

pompen

gem. 6 n standaardafw.

_ 10,8 .10-8 2,4 .10-8

- 11,2 3,8
8,6 3,1
8,3 10,2
6,9 7,7

- 14,5 5,3
5,2 2,2
4,0 0,9

- 10,0 4,3
8,5 2,2

De condities waarbij deze metingen werden uitgevoerd, waren

een geschat CO2-gehalte van 400 ppm, behalve op 16 augustus

toen voor de middag het gehalte 450 ppm en na de middag

500 ppm werd. Bij deze metingen werd niet eerst doorgespoeld

met de vacuUropomp.

Uit deze metingen volgde het idee, dat de vochtigheid in

de meetbuis niet gelijk was aan die uit de kast. Op 17 augustus

zijn daarom voor de middag de metingen uitgevoerd op twee

manieren: De ene keer werd weI eerst de aanzuigleiding door

gespoeld met de vacuUropomp, de andere keer niet. Na de middag

is een T-stuk geplaatst vlak voor het verdeelblok, om de

lucht uit de aanzuigleiding te kunnen bemonsteren voor

de vochtigheidsmeting. Bij het aflezen van de teller

werd steeds het vochtigheidspompje uitgeschakeld.

Het CO 2-gehalte was 400 ppm.
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III datum conditie gem. A n standaarddev.

17-8-83 vm. vullen, wel door- 5,0 • 10-8 1,8 . 10-8

gespoeld
idem, zonder door- 7,0 1,7
spoelen
pompen 6,9 1,4

nm. alleen doorgespoeld,
vullen - 10,9 2,7

pompen 7,9 3,7

De resultaten van de derde serie metingen staan in

bijlage .::D vermeld.

In. de vierde en volgende series metingen is steeds

even doorgespoeld met behulp van de vacuUmpomp voordat

het eigenlijke meten begon.

IV datum conditie gem.An standaarddev.

18-8-83 vullen, vm. 8,2 • 10-8 1,6 • 10-8

pompen, vm. - 10,3 1,2

vullen, nm. 9,3 2,2
pompen, -nm. - 13,3 2,0

19-8-83 vullen 3,8 3,7
pompen 9,7 3,3

Het CO2-gehalte is steeds 400 ppm genomen. In de namiddag

geeft di t aanleidingen tot grotere afwijkingen in b n. In de

volgende metingen is het CO2-gehalte steeds hoger aangenomen.

De rechtvaardiging hiervoor is te vinden in bijlage .:B •

In het voorgaande is ~eeds alleen de pomp voor de

vochtigheidsmeting tijdens de meting uitgeschakeld.

Ter voorkoming van terugstromen van de lucht vanuit de

vochtigheidsmeter is in de vijfde (bijl. F) en volgende

series metingen (bijl. ~) telkens de leiding afgekneld.
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V datum conditie gem. bon standaarddev.

22-8-83 450 ppm, vullen 6,2 • 10-8 0,4 • 10-8

pompen 8,3 0,1

23-8-83 450 ppm, vullen 7,5 1,4
pompen - 12,7 2,6

Uit de voorgaande metingen blijkt dat tussen het pompen

en het vullen grote afwijkingen ontstaan. De oorzaak ligt

in de tijdsduur van de meting. Deze is bij het leegpompen

veel groter dan bij het vullen.

In de zesde serie (bijl. G ) is aIleen het vulproces gevolgd.

VI datum conditie gem. An standaarddev.

13-9-83 500 ppm 8,3 • 10-8 2,2 • 10-8

15-9-83 500 ppm 4,7 1,0

26-9-83 500 ppm 8,4 1,8

600 ppm 7,7 1,9

27-9-83 600 ppm 6,8 1,0

28-9-83 600 ppm 4,9 0,9

7-10-83 600 ppm 5,4 1,6

Om te kijken of er ten aanzien van de inklemming van de

Invar-buizen mogelijke vormveranderingen in de interferometer

ontstaan, die bijdragen in een weglengte-variatie tijdens het

vullen, is er neg een tweetal metingen uitgevoerd;De ene met

volkomen losse buis, de andere met een stevig vastgeklemde

buis:

12 oktober 1983 losse buis 500 6,7 • -8ppm ~n = - 10- .
(:5 = 2,1 • 10-8

14 oktober 1983 vaste buis 550 ppm n = - 7,8 • 10-8

0'= 2,3 • 10-8

Als we corrigeren voor de 50 ppm CO 2-verschil, dan

t -8kom het verschil tussen beide meetmethoden op 0,3. 10 •
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Ter afsluiting werden ook nog verschillende verificatie

metingen uitgevoerd.

Zo werd de binnenbuis-thermometer vergeleken met

een precisie-weerstandsthermometer. Van beide thermometers

werd de weerstand gemeten, waarna de temperatuur berekend

kon worden. Bij beide thermometers werd hierbij gebruik

gemaakt van hun respectievelijke correctie-termen. De

meetresultaten zijn als bijl. H bijgevoegd. Uit deze

cijfers voIgt dat de correctie van de PT-100 thermometer

in de buis achterwege kan blijven.

Doordat tijdens de metingen slechts de eindspiegel

bloktemperatuur gemeten wordt, was het interessant te weten

hoe deze zich verhoudt tot de temperatuur van het deel

spiegelblok. Op het voorste spiegelblok is een extra

thermometer gekleefd. De meetreeks is als bijl. 1 bijgevoegd.

Uit deze meting voIgt dat zowel bij stijgende als bij dalende

temperatuur de temperatuur van het deelspiegelblok die

van het eindspiegelblok nauwgezet volgt.

Uit de analyse van de berekeningen blijkt dat een

verschil in de lengteverandering van de afzonderlijke

benen aanleiding zou kunnen geven tot grote afwijkingen in

de uitvoer van de teller. Daarom is de tempera~uursverandering

in de gaten gehouden tussen de ondersteuningen van de beide

buizen: Het aanwezig zijn van een temperatuurgradi~nt,

welke de oorzaak zou kunnen zijn van een ongelijke verlenging,

zou zo direct gesignaleerd worden.

Uit een eerste serie metingen, waarbij de beide benen

vacuUm werden gehouden, bleek dat een ongelijke verlenging

ten gevolge van een temperatuursgradi~ntafwezig was.
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Voor wat betreft de temperaturen, zoals deze over

een gehele meting voorkomen, kan gezegd worden dat ook

bier geen andere temperatuursgradit!nt voorkomt, dan die

naar de tijd. In bijlagen Ken Lworden deze metingen

vermeld.

De laatste meting (bijl. M ) laat een vergelijking

zien tussen een droge-natte-bol-vochtigheidsmeter en de

gebruikte EG & G- Dew All-analyser. Na het omrekenen

naar de waterdampdruk konden beider uitvoer vergeleken

worden. De instrumenten zijn gebaseerd op verschillende

fysische principes; toch geven ze gemiddeld dezelfde

waarde aan, zodat het waarscbijnlijk is, dat er geen

systematische afwijkingen optreden, Uit deze meting

kunnen we zien dat de dauwpuntstemperatuur tGt op 0,2 °c
bepaald wordt.



- 21-

6. Conclusies en Aanbevelingen

Uit de metingen voIgt dat een brekingsindex te meten

is, die (5 ~ 3 ) • 10-8 boven de waarde ligt, zoals die

met Edl~n's 1966-formule te berekenen is. Edl~n (lit. 1 )
presenteerde reeds in 1953 een dispersieformule voor lucht

op basis van metingen gedaan door Barrell en Sears in 1939

voor het NFL. Metingen uitgevoerd na 1953 wezen voort

durend uit dat de uit deze formule volgende brekingsindex

te laag was. Terrien (lit. 2.) geeft van deze formule een

onzekerheid op van + 5 • 10-8 , wat door Edl~n onder

schreven wordt.

De afwijkingen tussen de

Edl~n-waarden en de laser

waarden hebben vooral hun

oorzaak in de gebruikte

methode en opstelling:

AlPL

Uit een vergelijking met de metingen van het NFL tijdens

de juni-metingen bl~jkt dat de door ons gemeten temperatuur

ca. 0,01 - 0,02 °c hoger ligt, wat resulteert in een af-
-8wijking in n van 1 ~ 2 • 10 •

Bij deze meting had het NFL haar -~Tt
systeem gevuld via het THE-ver

deelblok, terwijl de temperatuur
To+-J.-.........It.---l...--_...:....J

geregistreerd werd met haar eigen TIlE - t
thermometers. NFL had namelijk over de lengte van de buis met

drie thermometers gemeten. De THE-opstelling heeft hierbij

slechts ~~thermometer, welke precies op de halve lengte

is geplaatst. Onbekende instroom- en opwarmeffecten, die

mogelijk zoals in de bovenstaande figuur verlopen, worden

daardoor niet meegenomen.
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In de THE-opstelling is geen CO 2-meting ingebouwd.

Door met een eerdere meting te vergelijken, wordt de

CO 2-concentratie geschat.

De druk wordt buiten de kast gemeten. Het aanzuigen

geschiedt echter vanuit de kast, welke zo goed mogelijk

tochtvrij afgeplakt is. Een drukgradi~nt, die hierbij

mogelijk optreedt, be!nvloedt het verschil tussen de

Edl~n- en de laser-waarde echter negatief.

De vochtigheidsmeting wordt uitgevoerd op een monster,

welke genomen is vlak v66r het verdeelblok. In het daarna

volgende deel van de installatie kan plaatselijk smoring

en daardoor oververzadiging van de lucht optreden. Hierbij

verdwijnt er water uit de lucht, waardoor de gemeten

vochtigheid zou kunnen afwijken van de werkelijk aanwezige.

In het hoofdstuk over de gevoeligheden werd afgeleid

dat de volgende be!nvloedingen mogelijk zijn:

~
Y\ _ _ 2,372 • 10-6

,~ x,p,f = 10-10
t x t,p,f - 1,458
~ - 2,673. 10-9\'Oilt,x,f -
(~)t,x,p = - 3,742 10-

8

Tijdens de metingen bleek dat de aflezing van de

apparatuur, dan weI de schatting van de CO 2- concentratie,

nauwkeurig kon worden uitgevoerd tot op

R = 0,001 \P-], met als onzekerheid in ~dHn: 0,2372 • 10-8 (ll.Y1 0»)
x = 200 [~fMCCiJ 2,916 10-8 (ll.n~))

p = 10 [pn] 2,673 • 10-8 (.6.n(?»)
t d = 0,2 eC] - 0,7485 • 10-8 (6 Yl(4))

nauwkeurig.
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De totale invloed van alle onzekerheden wordt bepaald met:

~ A 2 2 2 2' -8Lin(tot) = un(1) + &(2) + 6n(3) +~n(4) = 4,1 • 10 •

Samen met de onzekerheid van de fOrIDule wordt de onzekerheid

in de uitkomst:

6~dl~n = ~ 5 • 10-
8

( -86n tot) = ~ 4,1 • 10 , zodat

totaal ~n= 10-8• 'V4,1 2 + 52' = 6,5.10-8 •
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Uitgaande van de ervaring die opgedaan is met

de huidige laserinterferometer kunnen enige aanbevelingen

gedaan worden, met betrekking tot de meetmethoden.

Er zouden meer thermometers in de meetbuis

gebouwd kunnen worden. Met bijvoorbeeld drie thermometers

kan een mogelijke verdeling van de temperatuur over de

buislengte beter gedetecteerd worden.

Door het in de handel komen van autonome sensoren

voor de dampdrukmeting is het mogelijk zofn sensor in de

buis te plaatsen, zodat de vochtigheid ter plaatse kan

gemeten worden. Ook de drukmeting n~ het vullen kan

door een in de pijp gemonteerde sensor ~tgevoerd worden.

Deze laatste meting is echter niet zo belangrijk, daar

de druk goed vereffend wordt.

De eindspiegels kunnen ook rechtstreeks op de p~Jpen

gemonteerd worden. Door een reduktie van de ruimtes, welke

met lucht gevuld zijn, komt dit de precisie ten goede.

Ten slotte kunnenmet betrekking tot de ophanging

van de meetbuizen nog vermeld worden, dat in plaats van

de huidige montage op een stalen plaat beter een

ondersteunend buizenframe gebruikt kan worden volgens de

onderstaande schematische tekening, waarbij de posities

van de verschillende onderdelen statisch bepaald zijn.

-fi~. 1L
Sc..h emc.b~ck. ~\n3

IJClIt\ €V> \)OC:>""~e.'>~\J..(.

·""'s-bUo..h.t. .

-E3- .-
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Bi.ilage A.

Programma ter verwerking van de meetresultaten en

ter berekening en vergelijking van de Edl~n en de laser

brekingsindices.

0: llao&Tammanaam: Inden": _
i: wrt 70i,"Brekings1nd~xbepalingM~t laser1nterferoMeter"
2: wrt 70i,"Cp1'ograMMQ IndexS)"
:3: ofM t ,4,5/; w1" 7 0 1 . 4
4l fxd 2~Rnt "Lase1'f1'ekwent1e in Mhz",V
S: wrt 70i,."L'Jser-rrekwent.i.e=",V,"Mhz"
6: 299'192458. 8JQ
7: Q/VlG;fxd 10
8: wrt 701,"Golflengte in vakuuM=",G,"UM"
9: ent "C02 gehQlte in ppM",1'5;fxd 1
10: wrt 701,"C02 gehalte =",r5,"PPM"
11: .000276S17S6*Ci+54*tn A (-8)*CrS-300»JD;fxd 10
12: wrt 701,"(n-1)s=",D
13: fMt :'5,64":";1011" 701.3
14: wrt 701,"TCN) TCD) Re%) PCPa) llu delX NCEdlen) NCLaser) dN*A(
t5: rl",t 1,64"=",/.:w1't 701.1
16: fXlj 2~ent "T<Dauwpunt) 1n ,grd e",A
17: ant "Weerstand 1n Meetbu.i.s in OhM",W
18: ent "Cor1'ectle wee1'stand 1n K",C
19: (W-l0S.8S)/3.88*10+1S+CJT
20: 611*exp(72.S*tn A e-3)*A-28B.l*tn A (-6)*AA2+.79*tn A(-6)*Ah3)lF
21: 611*expC72.S*tn A C-3)*T-288.i*tn A C-6)*T A 2+.7?*tn A (-6)*TA3)}H
:~~2: F/H:+:l00lR
23: ant "Luchtdruk 1n Pa",PJfxd 2
~~4: 1+D*.0000104127*P/(1+.003671*T)···4.2063*F*tn"(-·iO»)N
:~'::.': ent ""ir.mtQl telpulsen 1nt~rferoMet~r".,1<
::!6: ent "WI"!l2rstand cubeblok voor' .in oh"'I"~r3

:~7: ent "Weer-stand cubeblok na in ohM".r4
28: K-S08*11S*tn A C-2)*Cr4-1'3)*4*N/CG*3:88»)K
29: 40SB82}L
30: ent "1~h"!ers'Qnd Meetbuis in OhM" ,1'0
31: \'~nt "Korrektie tetolp Meetbu1s 1n 1(",r1
32: (rO··':\.05.85)/3.88*10+15+r1J,.2
33: L*(i+~~*tnA(-6)*Cr2-20.3»)L

34: 1+K*C/(400*L»)U
3t,·;: (N··,U)*tn A 8JW
36: fMt 2.f4.1,x,f4.1,2x,f4.1,2x,f6.0,x,fS.2,x,fS.O,x,fiO.8,x,fiO,8.x,fS.i
37: wrt 70i.2,A,T,R,P,T,K,N,U,W
38: ent "N1cuwe Meting? Geef 11/17",Z
39: .if Z~11;gto 16
I~O: if Z""17~gto 23
41: t'.~nt "Elnde MI~t.in'J? Geef O",Z
,';,:~: "E.lncl~ ": end
;H30'.i';;?

Opm. In dit programma is nog steeds een kompensatie-term

ingebouwd voor de uitzetting van het eindspiegelblok.
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Bi,i lage J3 •
Kooldioxide-metingen t.b.v. meetprojekt afdeling W.

1. Inleiding.
Het kooldioxidegehalte van lucht in een werkru~te diende
vastgesteld te worden met een nauwkeurigheid van beter dan
20%. Het concentratiegebied, waarin de metingen zouden vallen..
zou daarbij kunnen varieren van ca. 330 ppm (onverontrei-
nigde lucht) tot waarden van enkele duizenden ppm~s.

2. Meetmethode. .
Een gaschromatografis~he techniek voor de meting van CO2 werd
toegepast. Scheiding van lucht in de komponenten vond plaats
met een gepakte Porapak T kolom. Voor de gevoelige detektie
van kooldioxide werd dit gas eerst gereduceerd met waterstof
over een actief nikkel katalysator to~ methaan en dit methaan
kwantitatief gedetecteerd in een Flame Ionization Detector.
Figuur 1 geeft de ijkgrafiek tot een concentratie van 1000 ppm.

De monstername vond plaats in glazen monsterflesjes met een
inhoud van ca. 100 ml, waaruit voor injektie met behulp van
een injektiespuit 0,1 ml voor een analyse werd onttrokken.
Metingen werden ten minste in triplo uitgevoerd.

3. Meetnauwkeurigheid.
De reproduceerbaarheid van de meting was beter dan 5%. Een
geringe fout is eveneens mogelijk als gevolg van een verschil
in temperatuur tussen de ruimtes waarin het luchtmonster
werd genomen en de ruimte waarin de analyse plaats vond.
Dit verschil bedroeg maximaal 5 graden, waardoor een maximale
meetfout optrad van 5/293 = ca. 2%. Voor deze meetfout is
verder niet gecorrigeerd gezien de betrekkel1jke geringe
waarde ervan in vergelijking met de vereiste precisie.

4. Metingen.

De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van
de verrichte concentratie bepalingen.
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dltum nummer monster ppm CO2 opmerk1ngen

6-6-83 1 980
.1: Itl~ 0..-~~

II 2 970

7-6-1983 1 680
II 2 730
II 3 740

" 4 750

8-6-1983 1 380
II 2 540
II 3 . 680
II 4 770

9-6-1983 1 780 op 8-6-1983 genomen
II 2 410
II 3 640
II 4 690
II 5 770

10-6-1983 1 430
II 2 510
II 3 700 monstervaatje nr. 4

Enkele keren werden ook koolwaterstoffen in de lucht geanaly
seerd. Voor buitenlucht normale waarden van enkele ppb~s

aan ethaan, etheen en propaan werden aangetroffen. Dermate
lage concentraties waren verder onbelangrijk.
Opmerking: op methapn werd n1et geanalyseerd

5. Variatie in bet kooldioxidegehalte.
Ged?rende een meetdag trad een geleidelijke verhoging van
het kooldioxidegehalte van de lucht op in de werkruimte, het
geen verklaard kan worden door de produktie van kooldioxide
door ademhaling van de aanwezige mensen. Het aantal metingen
was te beperkt om eventuele snelle schommelingen in het
koold1oxidegehalte vast te stellen.
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De ne1g1ng bestaat omaan te namen dat de toename gele1del1jk
en cont1nu plaats vond. Opbas1s van een berekening kan
echter vastgestled worden dat deze veronderstelling niet
voldoet. Uit een continue curve door de kooldioxide meet
punten op 8-6-1983 laat zich een ventilatie van ca. 40 m3/uur
berekenen bij een kooldioxide produktie die overeenstemt met
die van 1,5 mens in rusttoestand. Tevens een eindwaarde voor
de kooldiox1de concentratie van ongeveer 850 ppm, die in
werkelijkheid bij lange niet werd bereikt. De getallen voor
de ventilatie en de CO2 produktie doen onwaarschijnlijk aan.

Uitgaande van een eindconcentratie aan kooldioxide van 800 ppm

en een kooldioxide produktie van 6 mensen in rusttoestand
werd een geloofwaardiger ventilat1e berekend van 150 m3/uur,
waarb1j een redelijke overeenstemm1ng tussen berekende en
gemeten CO2 concentraties bereikt kan worden door aan te
n~men dat de werkruimte gedurende de koffietijd in de morgen
en gedurende de lunchtijd een half uur volled1g ontruimd 1s
(z1e f1guur 2).
Bantering van d1t model levert echter een kooldioxide con
centrat1e in de lucht die sterk varieert in de t1jd zodat ons
inziens er rekening mee gehouden moet worden dat de metingen
alleen representatief zijn voor het moment van de meting
zelf en niet voor een ruime tijdsmarge voor en na de meting.

10 juni 1983

M.van Straten

B.Zeedijk
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Bijlage "v.

Resultaten van de tweede serie metingen.

Datum: 11 - 8 - 83
CO 2-gehalte : 400 ppm

================================================================
T(N) T(D) R(%) P (Pa) Tlu delX N(£dlen) N< Loser) dN*"8
================================================================

10.8 21.1 51. 8 101500 21.10 69467 1.00027071 1.00027084 -13.2.,..
10.9 21.1 52.2 101490 21.07 69462 1.00027071 1.00027082 -11.6p
10.9 21. 1 52.2 101480·21.08 69456 1.00027067 1,00027080 -12.4p-
10.9 21.1 52.2 101480 21.06 69434 1.00027069 1.00027071 -2.9 p
10.8 21.1 51.8 101475 21.08 69445 1.00027066 1.00027076 -9.3,1}-
10.8 21.1 51.9 101455 21.06 69440 1.00027062 1.00027074 -11 .4p
10.8 21.1 51. 8 10139S 21.08 69404 1.00027045 1.00027060 -15.0u
10.8 21.1 51.9 101380 21.06' 69403 1.00027043 1.00027059 -16.1,b
11. 1 21.1 53.0 101355 21.05 69370 1.0002703'5 1.00027046 -11 .1p-
11.1 21.0 53.0 101335 21.05 693£..1 1.0002703j. 1.00027043 -12.2p
11.1 21.1 53.0 101320 21.05 69344 1.00027026 1.00027036 -10.241-
11. (L 21.0 52.6. 101300 21 .. 05 69346 1.00027022 1.00027037 --15.61'1"
10.9 21.1 52.3 101280 21. OS 69312 1.00027016 1.00027024 -7.8Af-
11. 0 21.1 52.6 1012(,0 21.05 69310 1.0002701:1. 1.00027023 -·12.4p
·11.3 21.1 53.7 101245 21.05'69291 1.0002700t, 1.00027016 -10.04-
11. 3 21. 0 53.7 101.240 21.05 69290 1.00027004 1.00027015 -10.6p
11. 2 21. 1 53.3 101225 21.05 69272 1.00027000 1.00027008 -7.8~

11.0 21.0 52.6 101215 21.05 69267 1.00026999 1.00027006 -·7.6P

Datum: 12 - 8 - 83
CO 2-gehalte: 400 ppm

===================~==============~===============~====~===~====

T(N) T<D) R(%) p(ra) Tlu delX NCEdlen) N(Loser) dN*AH
====================================================~=======~===

11.1 21.1 52.9 10124S 21.08 69287 1.00027004 1.00027014 -10.1 V
11.1 21.1 52.9 101245 21.07 69302 1.00027004 1.00027020 -15.6 f
11.0 21.1 52.6 101230 21.07 69269 1.00027001 1.00027007 -5.8 V
10.9 21.1 52.2 101215 21.06 69285 1.00026998 1.00027013 -15.4 f
11.1 21.1 53.0 101090 21.05 69194 1.00026965 1.00026978 -13.0 V
11.0 21. 0 52.7 101070 21.03 69136 1.00026961 1.00026955 6.2 Y'
iO.8 21.0 52.0 101055 21.03 69157 1.00026958 1.00026963 -5.5 V
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Datum: 13 - 8 - 83
CO:;>-gehalte: 400 ppm

====================================================== ========~=

T(N) T(D) R(%) P(Pu) Tlu delX N(Edlen) N(Laser) dN*A8
================================================================

11.1 21. 0 53.1 101790 21.02 69707 1.00027155 1.00027178 -23.1 P
10.S 21. 0 51. 0 101790 21.02 69698 1.00027157 1.00027174 -17.3v
1.0.9 21.0 52,4 101790 21.02 69687 1.00027155 1.00027170 ·-j.4.7p
10.8 21. 0 52.0 101790 21.02 69663 1.00027156 1.00027160 -4.4 v
11. 1 21. 0 53.0 101630 21.03 69563 1 . 0 0 0271 i .1 1.00027121 -10.7p
10.8 21. 0 52.0 101630 21.04 69535 1.00027112 1.00027111 1. 1 V
10.9 21.0 52.3 101560 21.03 69515 1.00027093 1.00027103 -9.4 P

Datum : 16 - 8 - 83, voormiddag
CO2-gehalte : 450 ppm

================================================================
T(N) TeD) R(%) P(Pu) Tlu delX N(Edlen) N(Laser) dN*A8
================================================================

11. 2 21. 0 53.3 101205 21.04 69262 1.00026997 1.00027004 -7.6'\.t
11. 3 21. 0 53.8 j.0120S 21.00 69259 1.00027000 1.00027003 -3.1 p
11.2 21. 0 53.S 101205 21.00 69258 1.00027000 1.00027003 -2.3 -Ir

i 1. 2 21. 0 53.S i 01195 21.00 69258 1.00026998 1.00027003 . -4.9 P
'\.1. 1 21. 0 53.1 101180 21.00 69250 1.00026994 1.00026999 -5.6 tor

Datum: 16 - 8 - 83, namiddag
CO2-gehalte: 500 ppm

================================================================
TCN) T(D) RC%) pepu) Tlu delX NCEdlen) N(Las@r) dN*A8
===:=======~=================~===================:==============

11.0 21. 0 52.8 101170 21.00 69250 1.00026993 1.00027000 -6.8 P
11. 3 21. 0 53.8 1011S0 21.01 69229 1,00026986 1.00026991 -5.8 \Y
11.3 21..0 53.8 101145 21.00 69230 1.00026985 1. 000269~'>2 -7.1 P
11.2 21.0 53.S 10ii30 21.00 69224 1,00026981 1.00026989 -8.3 -\)'

11.1 21. 0 53. :l. i 01125 21.00 69231 1.00026980 1.00026992 ···11 .7 P
11. 3 21. 0 53.9 101105 20.99 69228 1.00026975 1.00026991 -15.9 At
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Bi,ilage D.

Resultaten van de derde serie metingen.

Datum: 17 - 8 - 83
CO2-gehalte: 400 ppm

================================================================
T<N) T<D) R<%) P<Pa) Tlu delX N<Edlen) N'(Laser) dN*AB
================================================================

11.0 21.0 52.8 101450 21.00 69445 1.00027066 1.00027076 -9.3 It'
J~

-'1
11.1 21. 0 53.1 101465 21.00 69455 :1.00027070 1.00027079 -9.3 .,
11.3 21. 0 53.7 101505 21.03 69465 1.00027076 1.00027083 -6.8 v f'11.3 21. 0 53.7 101515 21.03 69471 1.00027079 1.00027086 -6.7 'P
11. 2 21. 1 53.3 101525 21.07 69470 1.00027079 1.0~027085 -6.4 v ~.-'f

11.1- 21.1 52.9 101530 21.07 69473 1.00027081 1.00027087 -5.8 -p
11.1 21.1 52.8 101535 21.09 69466 1.00027080 1,00027084 -3.2 \I -7'
11.1 21.1 52.8 101530 21.09 69469 1.00027079 1,00027085 -5. 8 ~

11. 2 21. j. 53.0 101530 21.14 69455 1.00027074 1.00027080 -5.4 V J'f
j.1 . 0 21.1 52.4 101525 21.11 69457 1.00027076 1.00027080 -4.2 f ~~11 .2 21. 1 53.0 101525 21.15 69470 1.00027072 1.00027085 --13,6\1
11.2 21. 1 53.1 101530 21.10 69478 1.00027077 1.00027089 -11 .5 P
11. 2 21. 1 53.0 :101530 21.14 69462 1.00027074 1.00027082 --8.2 V
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Bijlage E.

Resultaten van de vierde serie metingen.

Datum: 18 -~8 - 83, voormiddag
CO

2
-gehalte: 400 ppm

================================================================
T(N) T(D) R(%) P<Pa> Tlu delX N<Edlen) N(LQser) dN*~8

======~============================================~============

11.5 21. i
f 1 .5 21.1
11.3 21.1
11 .2 21. 1
11.4 21.2
11.4 21.2

54.3
54.3
53.4
53.1
53.7
53.7

101925 21.09 69739
101930 21.08 69749
101925 21.12 69741
101925 21.12 69746
101915 21,16 69716
101910 21.16 69719

1.00027183
1,00027185
1.00027181
1.00027181
1.00027174
1.00027173

1,00027190
1.00027194
1.00027191
1.00027193
1.00027181
1.00027183

-7.1.-
-9,3 P

·-10.5~

-12.0 P
-7.0.u-
-9.7 p

Datum: 18 - 8 - 83, namiddag
CO 2-gehalte: 400 :ppm

================================================:===============
T(N) T<D) R(%). P<Pa) Tlu delX N(Edlen) N(Laser) dN*"B
===:============================================================

11.1 21. 3 52.3 101835 21.26 69642 1.00027145 1.00027153 -7 . 7.tJ'
11.1 21. 3 52.3 101830 21.25 69646 1,00027144 1.00027154 -10,0 P
11.2 21.2 52.7 101795 21. 25 69628 1.00027135 1.00027147 -12.6 AI-
11.2 21.2 52.7 101790 21.2S 69632 1.00027133 1,00027149 -j.5.2p'
11.0 21.3 52.0 101765 21.25 6959S 1,00027127 1.00027134 -7.0 IJ-
11.0 21.2 52.0 101745 21,25 69600 1.00027122 1.00027136 -14.1 P
11.0 21.3 52.0 101740 21,25 69585 1.00027120 1.00027130 -9.9 -II-
10.9 21. 3 51. 6 101730 21.25 69589 1.00027118 1.00027132 ·-13.9p

Datum : 19 - 8 - 83
CO2-gehalte : 450 ppm

====~================================================= ==========

T(N) T<D) R(~/o) PCPa) Tlu delX N(Edlen) NCLaser) dN*A8
================================================================
11.5 21.2 54.0 101625 21.17 6950B 1,00027096 1.00027100 -4.2 i)-

11. 4 21.2 53.7 101605 21.15 69503 1.00027093 1,00027098 -5.4 P
11.1 21.1 52.7 101600 21.14 69497 1.00027094' 1,00027096 -2 . 2 '\)-
11.1 21. 1 52,7 101SBO 21.14 69512 1.00027088 1.00027102 ·-13.6p
11.4 21.2 53.5 101510 21.20 69415 1.00027063 1.00027064 ·-1 .2 ...,.
11.3 21.2 53.2 101470 21.20 69418 1.00027053 1.00027065 ·-12.1 f'
11. 3 21.2 53.0 101455 21.25 69366 1.00027044 1.00027045 -0.7"'"
11.3 21.2 53.0 101445 21 . 2~; 69378 1,00027042 1.00027049 -7.7 P
11.2 21. 3 52,6 101400 21. 213 69347 1.0002702'7 1.00027037 ···10.7{\}
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Bijlage F.

Resultaten van de vijfde serie metingen.

Datum : 22 - 8 - 83
CO2-gehalte: 450 ppm

••===================================================~==========
T(N) T(D) R(o/o) P(Pa) Tlu delX N(Edlen) N(LQSE!l") dN*"8
================================================================-
~------~- -" ,._,-,,-::.~ ....._- :::>o- __••~..•_.___ -.. ~-:.-.~___ -

11.3 21. 0 -53.9 10180S 20.99 69680 1.00027162 1.00027167 -5.51J'
U.3 21. 0 53.9 101805 20.99 69687 1.00027162 1.00027170 -8.2 P
U.5 21.1 54.1 101800 21.12 69645 1.00027147 1.00027154 -6.4 tJ'
U.5 21. 1 54.2 101800 21.12 69650 1.00027147 1.00027156 -8.2 P
\1..4 21.1 53.8 101785 21.13 69634 1.00027143 1.00027149 -6.5 f'T
U,4 21.1 53.7 101760 21.14 69621 1.00027136 1.00027144 -8.4 P
1\,4 21.2 53.S 101.745 21.22 69585 1.00027124 1.00027130 -6.2 IV'

Datum : 23 - 8 - 83
CO2-gehalte: 450 ppm

================================================================
T(N) T(D) R(%) P(Pa) Tlu delX N(Edlen) N(Lasel") dN*"8
================================================================

i1.3 21. 0 53.7 101735 21.03 69623 1-.00027139 1.00027145 -6. 1. A)-

11.3 21. 0 53.7 101.730 21.03 69630 1.00027138 1.00027148 --10.1p
11. 1 21. 1 52.9 101705 21.07 69602 1.00027128 1.00027137 -8.8.Q'
11.1 21.1 52.9 101700 21.08 69614 1.0002712(;" 1.00027141 -15.2 P
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Bijlage G.

Resultaten van de zesde serie metingen.

Datum . 13 - 9 - 83.
CO 2-gehalte . 500 ppm.

================================================================
T<N) reD) R(%) P<PI]) Tlu delX N<Edlan) N(Lasl'!7') dN*" 8
~=====================~=========================================

10.9 21. 1 52.1 101365 21.09 69369 1.00027036 1.00027046 -9.S
11.1 21.1 52.7.·. 101365 21.14 69347 1.00027031 1.00027038 -6.1
11.4 21.2 53.7 1 o 137ll. 21.16. 69353 1.00027030 1.00027040 '-10.3
11. 0 21.2 52.1 101400 21.20 69354 1.00027035 1.00027040 -4.5
10.9 21.2 51. 7 101415 21. 22 69362 1.00027038 1.00027043 -5.4

11.0 21.1 52.S 101365 21.09 69374 1.00027037 1.00027048 -11.1
11.1 21.1 52.7 101365 2.1.14 69354 1.00027031 1.00027040 -8.6
11. 4 21.2 53.7 101370 21.15 69354 1.00027030 1.00027040 -9.5
11.0 21.2 52.1 101400 21.20 69365 1.00027035 1.00027044 -8.8
10.9 21. 2 51. 8 101410 21.20 69367 1.00027039 1.00027045 -6.5

Datum: 15 - 9 - 83
CO2-gehalte: 500 ppm

================================================================
T(N) T(D> R(%) P(Pa) Tlu delX N(Edlen) N(Laser) dN*A8
================================================================
to.6 21. 0 51. 3 99850 21.03 68334 1.00026639- 1.00026642 -3.6
10.9 21.1 52.0 99840 21.13 68301 1.00026626 1.00026629 -3.3
10.8 21.2 51. 6 99810 21.16 68279 1.00026616 1.00026621 -5.3
11.0 21. 2 52.2 99780 21.17 68252 1.00026606 1.00026610 -4.6
to.7 21.2 51..1 9979S 21.19 68263 1.00026609 1.00026615 -5.9
to.7 21.2 51.2 99765 21.16 68245 1.00026603 1.00026608 -4.4
iO.7 21.2 5j.. i 99725 21.19 68216 1.00026590 1.00026596 -5.9

Datum: 26 - 9 - 83
CO:;>-gehalte : 500 ppm

================================================================
T(N) T(D) R(%) P(Pa> Tlu delX N(Edlen) N(Laser) dN*'" 8
========================================~=======================

10.2 21. 0 50.1 10290S 20.99 70449 1.00027460 1.00027467 -7.2
10.3 21. 0 50.4 102880 21.00 70434 1.00027453 1.00027461 -8.4
10.1 21. 0 49.7 1028SS 21.01 70421 1.00027446 1.00027456 -10.4
10.2 21. 0 50.0 10282S 21.. 01 70392 1.00027437 1.00027445 -7.9
10.3 21. 0 50.3 102790 21.02 70372 1.00027426 1.00027437 -10.8
10.3 21. 0 50.3 102790 21.03 70357 1.00027426 1.00027431 -5.5



- /1.8 -

Datum : 26 - 9 - 83
CO2-gehalte: 600 ppm

TCN) r(D) R(%) P(Pa) flu delX NCEdlen) N(Las~r) dN*~8

=======~===========~======~===~====================~===:===~===.

10.2 21. 0 50.0 10290S 21.00 70449 1.00027461 1,00027467 -6.4
10.3 21. 0 50.4 102880 21.01 70434 1.00027453 1,00027461 -'7.7
10.1 21. 0 49.7 102855 21.02 70421 1.00027446 1.00027456 -9.6
10.2 21. 0 50.0 102825 21.02 70392 1.00027437 1.00027445 -7,2-
10.3 21. 0 50.3 102790 21.03 70372 1.0002742'7 1.00027437 -jO.3
10.3 21. 0 50.3 102790 21. 04 70356 1.00.027426 1.00027431 -4.8

Datum : 27 - 9 - 83
CO2-gehalte: 600 ppm

===============================================================
T(N) T(D) R(%) P(pQ) Tlu delX N(Edlen) N(Laser) dN*A8
=======================================================:=======

10.3 21. 0 50.3 102380 21.03 70083 1.00027317 1.00027324 -7.3
10.3 21. 0 50.2 102350 21. OS 70053 1.00027308 1.00027313 -4,8
10.1 21.1 49.S 102345 21. OS 70053 1.00027307 1.00027313 -6.1
10.3 21.1 50.2 102315 21.06 70034 1,00027297 1.00027305 -7.8
10.2 21.1 49.8 102300 21.06 70023 1.00027293 1.00027301 -8,0
10.3 21.1 50.2 102290 21.06 70012 1.00027290 1.00027297 -6.5
10.2 21.1 49.8 102280 21.07 70005 1.00027287 1.00027294 -6.8

Datum : 28 - 9 - 83
CO2-gehalte: 600 ppm

===============_====_====c==============_=======================
T(N) T(D) R(%) P(Pa) Tlu delX N(Edlln) N(LQslr) dN* .... S
================================================================

10.2 21. 0 50.0 1018S5 21.01 69728 1.00027179 1.000271.86 -·6.7
10.2 21. 0 50.0 101830 21.01 69707 1.00027173 1,00027178 ··4.9
10,2 21. 0 50.0 101810 21.01 69692 1.00027167 1.00027172 -4.6
10.2 21. 0 50.0 101785 21.02 69672 1.00027160 1.00027164 -4,3
10.3 21. 0 50.3 101770 21.02 69660 1,0002'1156 1,00027160 -4,0
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Datum: 7 - 10 - 83
CO2-gehalte 600 ppm

================================================================
T<N) T<D) R(o/o) P(Pa) Tlu delX N(Edlen) N<L~~er)

================================================================

10.' 6 21.0
10.7 21.0
10.6 21.0

51. 3
51. 6
51. 3

101760 21.02 69655 1.00027151 1.00027158
101670 21.03 69S91 1.00027126 1.00027132
101585 21.04 69522 1.00027103 1.00027106

-6.5
-6.S
-3.1

Datum: 12 - 10 - 83
CO2-gehalte: 500 ppm

+++ BUIS IS LOSGEZEr +++

====~====================================~======~============~==

T(N) T(D> RCo/o) P(Pa) Tlu delX N(Edlen) N(LQ5er) dN*A8
==~=========================================================~===

10.2 20.9 50.4 101890 20,89 69780 1.00027198 1.00027206 "-8. :5
10.3 20.9 SO. '7 1018£.0 20.90 69'7SS 1.00027189 1.0002719[, "'7.6
10.3 21. 0 SO.S 101735 20.96 69tJ51 1.00027150 1.0U0271.56 -t.. 1
10.4 21. 0 50.7 101650 21.00 69S88 1.. 00027123 1.00027131 '-8.2
1'{). 4 21. 0 50.7 101655 21. 01 6957'7 1.00027124 1.00027127 -3.2

Datum: 14 - 10 - 83
CO 2-gehalte 550 ppm

+* Burs IS VASTGEZET +++

==~====~===========================================~=======~===~

TCN) T<D) R(o/o) P(Pa) Tlu d~lX N([dl~n) N(Laser)
~=========~=====================~==================~~====~======

10.2 21. 0 SO.O 101320 21.02 69366 1.00027034 1.00027045 '-10 .7
10.i 21. 0 49.6 1.01290 21.05 69333 1.00027024 1..00027032 -7.6
j.O .2 21.1 49.9 101280 21.06 6<7328 1.00027020 1.00027030 -9,4
:'-0.0 21. 1 49.2 101270 21.07 69313 1.0002'7017 1.00027024 -6.8
10.0 21. 1 49. j, 101260 21.08 692.97 1.0002?O14 1.00027018 -4,1
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Bi,ilage H•
Vergelijkingsmeting tussen precisiethermometer PI'-10

en weerstandsthermometer PI'-100 •

Datum PI' -10 pp -100 temp. bijz.

R[Jij T[<'cT R tn.] T~cT verscrol

16-9-83 9,7361 21,12 108,2182 21,09 0,03
9,7319 21,00 108,1745 20,98 0,02
9,7295 20,94 108,1506 20,92 0,02
9,7291 20,93 108,1454 20,91 0,02
9,7281 20,90 108,1371 20,88 0,02
9,7277 20,89 108,1329 20,87 0,02
9,7274 20,88 108,1307 20,87 0,01
9,7271 20,87 108,1280 20,86 0,01
9,7271 20,87 108,1263 20,86 0,01

19-9-83 9,7259 20,84 108,1115 20,82 0,02
9,7260 20,84 108,1129 20,82 0,02
9,7261 20,84 108,1142 20,83 0,01

" 9,7264 20,85 108,1148 20,83 0,02
9,7262 20,85 108,1146 20,83 0,02

20-9-83 9,7265 20,85 108,1166 20,83 0,02
9,7265 20,85 108,1195 20,84 0,01
9,7298 20,95 108,1442 20,90 0,05 - weerst. op uw.
9,7287 20,91 108,1320 20,87 0,04 van bui s vastg
9,7287 20,91 108,1332 20,88 0,03 plakt
9,7290 20,92 108,1364 20,88 0,04
9,7291 20,92 108,1384 20,89 0,03
9,7295 20,94 108,1413 20,90 0,04

21-9-83 9,7254 20,82 ;108,0933 20,77 0,05
9,7250 20,81 108,1042 20,80 0,01 - thermometer
9,7250 20,81 108,1037 20,80 0,01 PI'10 herschikt
9,7251 20,81 108,1027 20,80 0,01
9,7251 20,81 108,1032 20,80 0,01
9,7255 20,82 108,1090 20,81 0,01
9,7262 20,84 108,1173 20,83 0,01
9,7269 20,86 108,1251 20,85 0,01
9,7270 20,87 108,1290 20,86 0,01

Bij de PI'-10 zowel als bij de PI'-100 zijn de correctie-

termen meegenomen. Voor de PI'-10 is dit + 0,017 K , en voor

de PI'-100 is dit - 0,009 K • Door het continu temperatuurs-

verschil met de PI'-10-thermometer, welke het meest betrouw-

bare resultaat oplevert, moet de correctieterm voor de PI'-100

thermometer achterwege blijven.





- 52. -

Bijlage ;L.
Vergelijkingsmeting tussen de temperatuur van het

eindspiegelblok en de temperatuur van het deelspiegel-

bloke

tijd R . d t . d R t 6t
e~n sp e~n sp deelsp deelsp

[oe][n.] [eel [11] [oel
I 10.55 108,2110 21,335 108,2435 20,871 0,564

11.11 2114 336 2450 875 0,461
11.36 2116 337 2465 879 0,458
12.12 2128 340 2500 888 0,452
12.27 2132 341 2512 891 0,450
14.00 2166 349 2592 911 0,438
14.50 2178 353 2630 921 0,432
15.40 2213 362 2685 935 0,427
15.55 2217 363 2696 938 0,425
16.25 2235 367 2721 945 0,422
16.55 2253 372 2744 950 0,422

II 14.19 2025 313 2315 840 0,473
14.39 2025 313 2316 840 0,473
14.59 2025 313 2318 841 0,472
15.19 2016 311 2308 838 0,473
15.42 2008 309 2300 836 0,473
16.02 2000 307 2288 833 0,474
16.22 1988 304 2279 831 0,473
17.00 1980 302 2272 829 0,473
17 .30 1970 299 2260 826 0,473

Het verschil tussen de beide temperaturen blijft

nagenoeg konstant, zodat de temperatuur van het deel-

spiegelblok die van het eindspiegelblok nauwgezet voIgt.
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Bijlage K (onder vacuUm) en L (onder procescondities).

Vergelijkingsmeting tussen de temperatuur van de basis

onder buis 1 en die van de basis onder buis 2.

VacuUm tijd ~astnJ tbas1tcj ~as#tJ tbas~cJ At ~cJ

11.00 108,0245 20,809 108,2087 20,781 28 • 10-3
11.40 0265 815 2104 786 29
12.20 0281 819 2122 790 29
13.40 0281 819 2124 791 28
14.00 0292 821 2133 793 28
15.40 0287 820 2124 791 29
16.20 0287 820 2121 791 29
17.10 0293 822 2133 793 29

Froces I 0547 881 2383 857 30
0560 891 2392 860 31
0583 896 2413 865 31
0589 898 2420 867 31
0601 901 2432 870 31
0610 903 2437 871 32
0633 909 2460 877 32
0641 911 2468 879 32

II 0129 779 1950 746 33
0131 780 1949 746 34
0142 783 1959 748 35
0153 786 1968 750 36
0283 819 2090 782 37
0309 826 2121 790 36
0483 871 2293 834 37
0499 875 2307 838 37
0508 877 2319 841 36
0526 882 2336 845 37

III 0564 892 2365 853 39
0579 895 2376 856 39
0593 899 2394 860 39
0605 902 2403 863 39
0670 919 2470 880 39
0688 924 2482 883 41
0713 930 2515 891 39
0731 935 2528 895 40
0750 940 2556 902 38
0772 945 2569 905 40
0810 955 2613 917 38
0824 959 2625 920 39
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Bijlage M.
Vergelijking tussen EG&G-meter en de droge-natte-bol

Pom,g- t 1 t 2 P1 t d P2 lip = P1 - P2
["""H~] rc] tel ['?~1 [oc] ['P0.1 ['])o.J

755,0 15,1 20,2 1375,02 10,8 1293,99 - 81,03
765,8 14,8 20,0 1328,26 11,0 1311,32 16,94
737,9 14,7 20,2 1308,20 11,1 1320,06 - 11,84
766,0 14,7 20,1 1301,00 10,7 1285,41 14,59

" 14,6 20,1 1294,55 10,8 1293,99 0,56
766,4 14,4 19,9 1267,66 10,4 1259,95 7,71
766,6 14,3 19,8 1254,27 10,3 1251,56 2,71

14,6 20,4 1273,93 10,4 1259,95 13,98
769,5 13,4 20,0 1084,79 7,9 1064,50 20,29
769,6 13,6 20,0 1124,99 8,4 1101,29 23,70
769,3 13,8 20,2 1138,49 9,0 1146,92 - 8,43
769,4 13,6 20,1 1159,07 9,1 1154,69 4,38

II 13,7 20,2 1131,64 9,3 1170,36 - 38,72
769,3 13,7 20,1 1128,43 8,9 1139,20 - 10,77
769,4 13,6 20,2 1111,51 9,0 1146,92 - 35,41

II 13,8 20,3 1138,43 9,0 1146,92 - 8,49
II 13,7 20,1 1138,4~ 8,8 1131,53 6,90

169,3 13,5 20,0 1105,03 8,6 1116,32 - 11,29
II 13,5 20,0 1105,03 8,5 1108,18 - 3,75

774,0 12,7 20,2 954,00 6,6 973,87 - 19,87
775,0 12,5 19,8 953,69 6,0 934,39 19,30

12,4 20,0 919,83 5,5 902,59 11,24
775,5 12,3 20,0 899,32 5,5 902,59 - 3,27
176,0 12,3 20,0 909,07 5,6 908,87 0,20
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