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SAMENVATTING

In dit afstudeerverslag wordt beschreven hoe een ~ser Schlieren

Interferometer gebouwd is en hoe daarmee gemeten is. Met deze

interferometer kunnen dichtheidsverschillen in een vloeibaar

medium gemeten worden. De dichtheidsveranderingen kunnen bepaald

worden aan de hand van fringeverschuivingen in een interferogram.

Om de meetmethede te beproeven is gemeten aan een luchtstroming

door natuurlijke convectie, veroorzaakt door een IR straler.

M.ti.Y. een rekenprogramma is, uitgaande van de fringeverschuivingen,

een dichtheidsverdeling berekend voor deze luchtstroming.

Vervolgens zijn metingen uitgevoerd aan de schokbuis MED generator.

Er zijn alleen metingen gedaan in het midden van het kanaal. Geke

ken is naar de dichtheidsveranderingen die het gevolg zijn van

thermische diffusie van argon atomen in streamers. Voor dit proces

zijn tevens de karakter'istieke tijden berekend. Met behulp hiervan

kon een waarde worden berekend voor de dichtheidsveranderingen

die in hat kanaal t.g.v. streamers optreden.

Uit de metingen en berekeningen blijkt dat de dichtheidsverandering

onder de gevoeligheidsgrens van de gebruikte apparatuur ligt.
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LIJST VAN GE'BRUIKTE SYMEOLEN

'B magnetische induktie

b beeldafstand

f brandpuntsafstand

K Gladstone-Dale konstante

K& Gladstone-Dale konstante voor argon

Ie Gladstone-Dale konstante voor elektronen

k konstante van Boltzmann

L lengte van de testsectie

m

n

p

Par

Qa,a
~,a

R

5

52:

T

Te

Tg

Ts
t

mas sa

massa argon atomen

gereduceerde massa Toor argon atomen

massa elektron

elektronendichtheid

brekingsindex

dichtheid argon atomen

brekingsindex van de extra-ordinaire komponent

brekingsindex van de ordinaire komponent

druk

druk van argon gas

botsingsdoorsnede bij argon-argon botsingen

botsingsdoorsnede bij elektron-argon botsingen

gaskonstante

fringeafstand ( afstand tussen 2 maxima)

afstand van lens 2 tot het beeldvlak

temperatuur

elektronen temperatuur

gastemperatuur

stagnatie temperatuur

tijd

diffusiesnelheid van argon atomen ( t. o.v. de gemiddelde snelheid)

snelheid van argon atomen

snelheid van elektronen

voorwerpsafstand
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gassnelheid

afstand van het WP tot het brandpunt van lens 2

afstand in het testgebied tussen twee interfererende stralen

prismahoek van het WP

uittreehoek van het ~p

golflengte gebruikte licht

botsingsfrequentie bij argon-argon botsingen

botsingsfrequentie bij elektron-argon botsingen

dichtheid

karakteristieke tijd voor diffusie van argon atomen

doorstroomtijd van het gas door het kanaal

karakteristieke tijd Toor verwarming Tan argon atomen

-'- --"--'---"'~-... _..-._----~. - ... __.-._-----_._--_._------_... _------ ._----.
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I. INLEIDING

In de vakgroep Direkte Energie-omzetting wordt energie-omzet~ing

door middel van edelgas magnetohydrodynamische ( M.H.D.) genera

toren bestudeerd. Al vele jaren wordt succesvol gemeten aan de

schokbuis MED genera~or. Hierbij zijn vooral de -elektrische eigen

schappen van de MHD generator onderzocht. Nog steeds is er weinig

bekend van het exacte dichtheids~ ea te~eratuurverloop in de

MaD generator.

Het doel van het werk was. het bouwen van een goed werkend meet

systeem. dat gebruikt zou kunnen worden voor het meten van dicht

heids- en temperatuurvariaties in een MEn plasma. In eerste instantie

ward hierbij gedacht aan het meten in grenslagen van het MaD plasma.

Metingen zijn uitgevoerd aan het schokbuis MEn kanaal. Door het

ontbreken van vensters bij de grenslagen. is er uitsluitend gemeten

in het midde~ van het kanaal ( het meest homogene gebied van de

stroming ).

Bij het werk, dat in dit afstudeerverslag wordt beschreven. is

hiervoor een Schlieren-interferometer, werkend met een Wollaston

prisma ( wP ). gebruikt. Als lichtbron is steeds een laser gebruikt.

Het in deze meetopstelling essenti~le ~p bestaat uit twee prisma's

van .kristallijn kwarts. De hoofdassen van beide prisma's staan

loodrecht op elkaar ( zie fig. I.1 ). De werking berust hierop dat

voor elektromagnetische golven met een polarisatierichting even-

Fig. 1.1 : Het ~ollaston priSll&..
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wijdig aan resp. loodrecht op de hoofdas van het prisma, de brekings

index ongelijk is. Een willekeurig gepolariseerde invallende golf

splitst zich op in twee golven, de ordinaire en extra-ordinaire

golf. Op het grensvlak tussen de twee prisma's gaat de extra

ordinaire golf over in de ordinaire en omgekeerd. 'Het resultaat is,

da~ uiteindelijk twee golven uittreden, waartussen een hoek ~

bestaat. Deze uittredende golven zijn loodrecht op elkaar gepola

riseerd. Een polarisatiefilter, onder een hoek van 45 0 met 6en der

hoofdassen, achter het WP geplaatst, laat van beide golven steeds

een komponent door, waardoor de beide uittredende golven in dezelfde

richting gepolariseerd zijn. Twee invallende golven kunnen nu

onder bepaalde voorwaarden interfereren.

Het grote voordeel van dit systeem is, dat met eenvoudige middelen

vrij nauwkeurig dichtheidsverschillen gemeten kunnen worden, dit i~

tegenstelling tot bijv. de Mach-Zehnder interferometer, die welis

waar nauwkeuriger is, maar die erg gevoeligis yoor storingen.

Als voorbereiding op deze metingen werd een voor-experiment uitge

voerd, waarbij de werking van de interferometer, de verwerking en

de interpretatie van de resultaten werden beschouwd. Dichtheids-

en temperatuurveranderingen werden gemeten. Resultaten hiervan

bleken fysisch goed verklaarbaar. Omdat het voor-experiment slechta

werd opgezet om de werking van de interferometer na te gaan en niet

om nauwkeurige temperatuur- en dichtheidsverdelingen rond een

warmte straler te berekenen, zijn de gevonden resultaten niet

verder verwerkt.

Om de interferogrammen vast te leggen is steeds zwart-wit negatief

film gebruikt. Bij het voor-experiment werd gebruik gemaakt van

zowel de Nikkormat als de Dynafax camera. Bij de metingen aan de

schokbuis is aIleen de Dynafax camera gebruikt.
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Na de metingen aan het schokbuis MHD kanaal zijn enkele. karakteris

tieke tijden berekend. processen welke werden beschouwd waren o.a.

de diffusie van argon deeltjes t.g.v. de verhoging van de gastempe

ratuur en de verhoging van de gastemperatuur t.g.v. de warmte

overdracht van de met het gas meebewegende streamers.
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II. THEORIE VAN DE SCHLIEREN.INTERFEROMETER

I~ dit hoofdstuk zal de theorie worden gepresenteerd, nqdig om

de werking van de interferometer te begrijpen. Tevens zullen enkele

afleidingen worden gegeven. Aandacht wordt ook besteed aan de inter

pretatie van fringeverschuivingen: het berekenen van dichtheids

veranderingen. Dit hoofdstuk wordt besloten met een korte analyse

betreffende de gevoeligheid van het systeem.

Aan de hand van de basisopstelling( zie fig. II.1) zal de werking

van de interferometer vorden besproken.

laser
~C::J ._._.

/
pin-nole

Fig. II. 1 : De opstelling.

Bij aIle metingen is een laser ala lichtbron gebruikt. Deze zorgt

voor een monochromatische lichtbundel. De lichtbundel wordt m.b.v.

ean pin-hole ( d. i. een micros coop objectief gevolgd door een dia

fragma) divergerend gemaakt. D.m.v. de eerste lens ( L.'I ~ wordt ervoor

gezorgd dat de bundel evenwijdig door de testsectie gaa~. Het eerste

polarisatiefilter ( P1 ) dient om een in ~~n richting (n.1. 45" t.o.v.

be ide hoofdassen van het wp) gepolariseerde bundel te krijgen. In

het WP worden de lichtstralen gesplitst in twee atralen welke onder

een hoek € ui ttreden (zie o.a. fig. II. 3). De polarisatierichtingen

van deze twee uittredende lichtstralen staan loodrecht op elkaar.

Het tweede polarisatiefil ter ( P2 ), met de polarisatierichting

eveneens 45° verschoven t.o.v. de beide hoofdassen van het WP,
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laat slechts van de uittredende stralen ~~n komponent door, die

45 0
t.o.v. de polarisatierichtingen van het WP verschoven is

( zie fig. II. 2) • Op het scherm ontstaat nu een maximum of minimum

indien het faseverschil tussen twee interfererende -stralen gelijk is

aan 2nrr resp. (2n-1)TT met n- 0,1,2,3, ••• De middel'ste fringe (t.p.v.

Fig. II.2 : De pclarisatierichtingen.

de optische as) zal een maximum dan weI een mi~imum zijn als de

hoek tussen de polarisatiefilters 0° resp. 90° bedraagt. In de

onverstoorde toestand, zullen in fig. II.1 de fringes loodrecht op

het papier staan.

De functie van het WP is, een invallende lichtstraal te splitsen

in twee divergerende lichtstralen welke loodrecht op ~lkaar gepo

lariseerd zijn. De hoofdassen van de beide prisma helften staan

loodrecht op elkaar; eX. is de prisma.i::oek ( zie fig. II.3). Een inva.l

lende lichtstraal _ordt in het eerste prisma gescheide~ i~ de
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ordinaire en de extra-ordinaire straal. Van de ordinair~ straal

staat de E-vektor Ioodrecht op het vIak door de hoofdas en de nor

maal van het invalsvIak. De extra-ord1naire staat Ioodrecht hierop

in de richting van de hoofdas. De oorzaak van de scheiding 1n de )

ordinaire en extra-ordinaire straal is dat voor beide komponenten

van de Iichtstraal de brekingsindices 1te ( extra-ordinair) en no

( ordinair) ongelijk zijn. Een ander gevolg van het ongelijk zijn

van De en no is dat de optische weglengte voor beide komponenten

ongelijk is. Bij kwarts geldt dat ne> no in het zichtbare golf

Iengte gebied. Ten gevolge van de orientatie van de hoofdassen van

beide prisma helften wordt de extra-ordinaire straal de ordinaire

straal in het tweede prisma en andersom. De twee Iichtstralen

zuIIen het WP verlaten gescheiden door een hoek E t.o.v. elkaar.

Hieronder voIgt een afleiding van de hoek e •

e

Iucht kwarts
1

Fig. II., : Het Wollaston prisma.•

o Iucht
3

Bij grena 1 geIdt: sinS. ne.8ini1

sine: no.sini2

( ordinaire komp. )

(extra-ordinaire komp.)

(- II. 1 )
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Bij grens 2 geldt: ne.sin (0( -i 1 ) • no.sin k1
no.sin (0(-i2) so ne.sin k2 ( II.2)

Hier wordt de ordinair~ komponent de extra

ordinaire en andersom.

Bij grens 3 geldt: no.sin (0( -k1 ) • sin p1

ne.sin (oe.-k2)· sinft2 (II.3)

Indien aangenomen wordt dat. aIle hoeken klein zijn (d.w.z. sinO(!::to(

en COSo<o:::1i) -wolgt t J31-e- (ne-no ).0<

'2 -8+ ( ne-no ).0( ( II.4 )

Hierui t voIgt I€.- 2/X ( ne-no ) ( I Ie 5 )

N.B. De hoeken in fig. II.3 zijn sterk overdreven weergegeven.

Een praktijkwaarde voor de hoek is 4xW-4 radiaal. 1nvals

hoek $ mag afhankelijk van het type YIP enkele graden bedragen.

De wijze waarop golven interferenen zal nagegaan worden aan de

hand van fig. 11.4. Beschouwd wordt het punt op het scherm op

afstand yl van de optische as. Onderzocht wordt nu welke twee

stralen uit het testgebied zodanig worden gebroken in het WI' dat.-

ze interfereren in het punt y'. Voor y' kan worden geschrevenl

y' .. W'. tan61 + (S2-f-w). tan ( 81- ( De-no )c<)

of y' - w. tan $;2 + (S2-f -W' ). tan ( 62+ ( ne-no )0<)

Verder geldt: Y1- f.tan$1

en y 2 • f. tan~

Hierui t kan ~y .. Y1-Y2 berekend worden.

(voor straal 1)

( voor s traal 2)

( 1I.6)
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I
I

f ~. w It!I
I

S%,

I
I

!..---------------c-------------~

Fig. 11.4: Interfererende golven.

47 is dus de afstand in het testgebied tussen twee stralen die

interferen in punt y' op het scherm.

Voor de beide stralen 1 en 2 kan vervolgens de optische weglengte

worden berekend. Het verschil hierin tussen beide stralen is bepa

lend voor de fase ( maximum of minimum). AIleen het weglengte ver... c

schil is bepalend, vandaar' dat de optische weglengte in het wp

berekend wordt. De optische weglengte in het WP bedraagt,

( 11.8)

Het optisch weglengte verschil is dus:

( II. 9 )

Stel nU:Y1=Y+1AY

en 72 = Y- :i AY
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Dan voIgt: (II.10)

Het fase verschil bedraagt dan:

Hierin is Ade golflengte van het gebruikte licht.

Een maximum zal dus optreden als 4~rr - O,.:t.:l ,,;!:2, •••

Een minimum voIgt dan voor .A~/21T' ~ ±~ ,if ,::!: f'" .

(II.11)

( II. 12 )

De £xinge breedte S, dit is de afstand tussen twee opeenvolgende

maxima, vclgt na invulling van 4<f1AlT"- 1·:

(dit geldt in de testsectie)

s .. i (in he t Wp)

S _ ~ - f • .l (in het beeldvlak)
w C

Zoa~s op de voorgaanae bladzijden is aangetoond zal een regelma

tig interferentie patroon ( evenwijdige fringes) ontstaan, indien

uitsluitend de faseverschuivingen in het WP in rekening worden

gebracht. Indien we nu het testgebied beschouwen, dan ontstaat dit

regelmatige interferentie patroon indien geen extra op~isch ~eg

lengte verschil optreedt tussen twee interfererende stralen. D.w.z.

voor het hele testgebied moe~ de brekingsindex n konstant zijn. Bij

de volgende berekeningen( en ook bij de metingen) wordt aangenomen

dat n konstant is over lengte L van het testgebied. Indien nu voor

twee interfererende stralen de brekingsindices n1 en n2 ongelijk

zijn, dan zal er een extra weglengte verschillil ontstaan n.l.

(II.14)
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De korresponderende fase verschuiving kan dan geschreven worden als :

~.~ ( n1 - n2)
2rr >. ( II.15)

Ten gevolge van deze extra fase verschuivingen zurlen de maxima

en minima in het oorspronkelijke interferogram verschuiven. Het

fringe patroon zal dus veranderen. De fase'l~erschu~~ing ~~/2Trkan

nu genoteerd worden als de relatieve fringe verschuivingAS/S. Dus:

( II. 16 )

In het testgebied zijn we echter geIn~eresseerd in grootheden zoals

de dichtheid en de temperatuur. Gladstone en Dale hebben het verband

gevonden tussen de brekingsindex enerzijds en de dichtheid anderzijds.

Di t verband word t gegeven door de Glads tone-Dale formule :

n-1.-K.p

Indien we deze formule invullen in vgl.II.16 ontstaat:

( I!. 17 )

(II.18)

f1 en P2 z~Jn hierin de dichtheden ter plaatse van straal 1 resp.

straal 2. Bedraagt de afstand tussen de stralen AY, dan kan voor

de dichtheidsgradi~ntar/oy worden geschreven :

( II. 19 )

Wanneer het WP zich in het brandpunt van de tweede lens bevindt

( w. 0) t dan is het niet zinvol om te spreken over de relatieve

fringe verschuiving6S/S. Het is nu aIleen mogelijk iriterferentie

patronen te zien, indien de dichtheidsgradient niet konstant is.
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In het geval de dichtheidsgradient lineair toeneemt zal er een

fringe patroon ontstaan waarbij de fringes zich op onderling gelijke

afstand bevinden. Op elke fringe is steeds de dichtheidsgradi~nt

konstant. Gebruikmakend van de vgl. II.12 en II •.15 _kanop/oy ter

plaatse van een fringe worden gevonden uit de vgl.~

met i. 0 t 1 t 2 , 3 , .... ( II.20)

In di t geval is AY. f,.f2' In deze vgl. is i het fringe nummer.

Bekend moet dUB zijn welk nummer i bij welke fringe hoort. De

fringe met i = 0 is te vinden op de plaats waar p konstant is.

De minimale verstoring in de testsectie die nog detecteerbaar~is,

is bepalend voor de gevoeligheid. Deze minimale verstoring is uit

te drukken in een minimaal faseverschil of minimaal verschil in

optische weglengte AI.

AI. fiW-.dZ ( optische as in de z-richting)

Bij konstante n in de z-richting wordt dit :

AI. L.L'!.n

Dit leidde- m.b.v. de Gladstone-Dale formule tot vgl. II.19.

Onderzocht kan nu worden wanneer de minimale waarde van ap/dY
optreedt. Dus wanneer I

( II. 21 )

Deze waarde is rechtevenredig met ~S/S. Het minimum wordt hier
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beperkt door de uitleesmogelijkheden. Een re@ele waarde voorAS/S

is 0.1. De afstand ~y zal Lv.m. een minimale aplay groot gekozen

moeten worden. Een maximale waarde voor by is ongeveer 1 a 2 mm.

Bij grotere waarden voor AS kunnen moeilijkheden ontstaan door de

dan optredende dubbele beelden( zie lit. 1 bIz. 126).

Een getallen voorbeeld luid~:

~s/s. 0.1

K • 225 x 10-6 m3kg- 1

L =0.1 m

'" 0.6:3 x 10-6 m
_ 10-3 m

Hierui t voIgt dan voor Of IdY : (~~) min - 2.6 kg. m-4
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III. VOOR-EXPERIMENTEN

Voordat gemeten werd aan de schokbuis, is een interferometer

opstelling gebouwd. Metingen hiermee zijn gedaan aan een convec

tieve luchtstroming, welke vereorzaakt werd door een infra-rood

straler. De bedoeling van deze experimenten waSt vertrouwd te

raken met de meetmethode, de werking van de camera's en de verwer

king van de interferogrammen. Hierender volgt een beschrijving

van de experimenten, waarbij de opnamen gemaakt zij? met de Nikkor

mat spiegelreflex camera ( zonder lens). De interferogrammen die

hierbij gemaakt zijn, werden uitgelezen m.b.v. de microdensito

meter'. Vervolgens. is met de hand de ligging van de middens van de

fringes uitgerekend. Pas daarna is gebruik gemaakt van rekenprogram

ma's om dichtheids- en temperatuurgradi~ntenen dichtheidsverde

lingen ( INTERFEROGRAM 2) te berekenen. Aan het einde van di t hoofd

stuk volgt een korte beschrijving van de metingen waarbij de opnamen

gemaakt zijn met de Dynafax "Rotating Drum" camera. Met de Dynafax

camera, waarin de film in een drum ronddraait, is het mogelijk bij

belichtingstijden te fotograferen die in de orde van micro-seconden

liggen. De interferogrammen hierbij zijn slechts summier uitgewerkt.

Hiervoor is uitsluitend de Motion Analyser met pons band uitvoer

gebruikt. De Motion Analyser is een apparaat waarmee b.v. interfe

rogrammen uitgelezen kunnen worden. D.m.v. bewegende kruisdraden

is het mogelijk een scherm af te tasten en elk punt van coordinaten

te voorzien. Tevens zijn verschillende typen film en verschillende

ontwikkelaars getest om een zo goed mogelijke opname te krijgen.

Een overzicht hiervan is te vinden in Appendix-1. Een He-ne laser

( met golflengte 632,8nm) is steeds als lichtbron gebruikt bij de

voor-experimenten.

In fig. III.1 is de gebruikte opstelling weergegeven.-Van het

gebruikte WP was de grootte van hoek e niet bekend. M.b.v. de

formule S = (S2 - f 2).>' (vgl.II. 13 ) en door opmeting van de fringe-
"Ii E



- 18 -

LZ Nikkormat
camera

) IR straler )
I

I
, :< w. ~oo -II

I ,
I I

'III )\ :' . f4 -aoo "I L ".li'S" I..
S.t. - J,jolJ

Fig. 111.1 s Opstelling met Nikkormat camera.

afstand 5 in het beeldvlak is e. ale voIgt bepaald :

5 = 52 - f 2 .l. s , ,6 x 10·3 m
v g gemeten •

Na invullen van de diverse vaarden voIgt: £ '"" 4,27 x 10-4 raci.

Op bladzijde 1~ zijn de interferogrammen te vinden die zijn

gebruikt voor de berekening van dichtheids- en temperatuurgradienten.

De figuren III.2a,3a en 4a zijn referentie interferogrammen van

van een situatie zonder vervarming. De figuren III.2b,3b en 4b

zijn de bijbehorende opnamen van situaties met vervarming. De

ververking van deze interferogrammen verliep ala voIgt. De klein

beeld negatieven zijn eerst vergroot op Agfa Ortho-film ( vergrotings

faktorI"V2x). Deze tussenafbeeldingen wo=den dan uitgelezen m.b.v •
.~ ...

de microdensitometer. Gezorgd vordt dat, bij elkaar behorende

plaatjes op exact dezelfde plaatsen en op dezelfde manier vorden

uitgelezen. De opnamen worden uitgelezen loodrecht op de fringes

van het onvervormde fringepa troon ( zie fig. III. 5 ) • In de dam.. ontstane

densitogrammen( zie voorbeeld i~ APpendix-3) zijn met een lineaal

de middens van de fringes bepaald.
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Fig. III. 2a w. 150 mm Fig. III.2b

Fig. III.3a w... 100 mm. Fig. III.3b

Fig. III. 4a w... 100 mm Fig. III.4b
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Uitgaande van een referentielijn z~Jn aan deze middens getalwaarden

toegekend. Vervolgens zijn de fringeverschui vingen b. S berekend

( zie fig III. 5 ) • Een computer: programma is geschreven voor de

numerieke berekeningen. Dit programma is terug te vindenals een

Fig. III.5 : Uitlezing van een interferogram m.b.v.

ean micrQdensitometer.

gedeel te van het programma" INTERFEROGRAM 2 ". Met di t programma

werden achtereenvolgens de relatieve fringeverschuiving~S/St de

dichtheids- en temperatuurgradient in de richting loodrecht opde

fringes berekend. De getalwaarden( co~rdinaten) van de middens van

de fringes dienden hierbij als input. In de tabellen III. 1 , 2 en 3

zijn de relatieve fringeverschuivingen,de dichtneids- en tempera

tuurgradi~nten te vinden die horen bij fig. II Ie 2. Bij het inter

preteren van deze tabellen moet het volgende in acht ~orden genomen.

De in de tabellen gebruikte scan-afstanden zijn de werkelijke

afstanden in het testgebied. De afstand in het testgebied tussen
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RElATIEYE FRINGE-YERSCHUIVlhG

SCAN-AFSTANO IN HH:
15 20 25 30 35 40 45 50 55

FR. 1: ·0.02 -0.08 0.03 0.10

FR. 2: -0 • 0 3 - 0 .05 - O. 12 0.09 0.05 .0 • .J7

0.15 -0.04FR. 3:

FR. 4: -0.13

a.05 -0.10

-0.13 -0.05

0.01 0.12

0.04 0.10 0.00 O.H

FR. 5: -0.16

FR. 6: -0.40

FR. 7:· -0 • 78

-0.15 -0.18 -0.10 -0.05 0.07 0:00 -O.H

-0.29 -0.26 -0.22 -0.16 -0.07 -0.04 -0.14

-o./t6 -0.68 -0.74 -0.34 -0.03 -0.14 -0.12

FR. 6: -1.50 -0.45 -0.Z2 -0.18

FR. 9:

fR.iD:

FR.H:

0.36

0.95

0.70

-0 • 2 7 -1. ~ 4 -0 • 9 6 - 0 • 31

0.62 0.07 -1.75 -1.0'

1.20 C.89 -2.99 -1.95

1.540.92

1.39

1.24

0.63

0.17

0.81

0.25

0.33

0.16

0.05

FR.12 :

FR.l3:

'. FR.14: 0.23

. ,.fR.15: -0.01 .' 0.04 0.04 0.46
-~'t .I----------------- - -"-"....-.J

Tabel1II.1.

OICHTHEIOSVERANOERING IN KG'H**~

SCA N-AFSTANO IN ~Hl

15 .20 25 30 35 40 45 5J .55

FR. 1: -0.7 - 3. 2 1.0 6.1 12.4

fR. 2: -1.0

1.7

-1.7 -4.6

0.2 , .
FR. 4: -4.9

FR. 5: -5.9

FR. 6: -15.1

FR. T: -29.0

-4.9 -2.0 2.9 1.5

-5.6 -6.8 -3.9 -1.7

-11.0 -9.8 -8.0 -6.6

-32.2 -25.4 -27.8 -12.7

3.7 0._,0_ '.2

0.0 -2.4

-1.5 -5.~

-5.1 - 4. ~

FR. 8: -38.8 -43.4 -56.1 -16.8 -8.0

FR.· 9:

FR.I0: Z3.Z

-72.6 -36.8 -11.5

2.7 ~65.6 -37.5

FR. 11 :

FR.12:

26.1

12.4

44.9 33.2 -111.9 -73.1

46.3

FR.U: 5.9 9. 3 23.4 51.9

FR.14:

FR. 15 :

2.0

-0.2

6.3

1.5

8.8

1.5

57.5

Tabel III.2
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TEHPERATUURYERANOERING IN K/H

SCAN-AFSTAND IN H!'I:
15 20 25 30 35 40 45 50 55

FR. l: 182 78 7 -242 -1513 - ~O 87

FR. 2 : 242 424 1150 -847 -424 -605

FR. 3: - 4 210 9'J 8 -61 -1090 -1392 363 -424

FR. 4 : 1211 1211 484 -7Z6 -363 -908 0 -61

FR. 5: . 1453 1392 1695 968 424 -60S 0 6[,5

FR. 6 : 3753 2724 2421 1998 1634 605 363 1271

FR. 7 : 7203 7990 6295 6900 3148 303 1271 109)

FR. 8 : 9624 10774 13922 4177 1998 1695

FR. 9: -3329 2"i.l2 1 ~O 38 9140 2845

FR.I0: -8837 -57SQ -666 16283 932~

FR.ll: -6477 -11138 -8232 27783 1e159

FR.12: -3087 -750r, -11 ~O 1

FR. 13: -1453 -2300 -5811 -I 2 e93

FR.14: -484 -1574 -2179 -85J5 -14<'85

FR. 15: 61 - 363 - 363 - 4237 -15133
:::.~~---

Tabel III.3.

twee fringes is ongev~er 3 mm. Bij de fig. III.2a en 2b is ge~xpe

rimenteerd met een assenkruis in het beeld. Scan-afstand 20 valt

hier weg omdat deze juist samenvalt met een as.

In het voorgaande is een manier aangegeven om de dichtheidsgradi~nt

in de richting loodrecht op de fringes te bepalen. Door integratie

( in diezelfde richting) is het nu mogelijk de dichtheid te bere

kenen. Hiervoor moet echter weI de dichtheid op de plaats waar de

integratie begint, bekend zijn. In bepaalde gevallen is dit mogelijk

doordat de fringes op de plaats waar de integratie begint niet ver-
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schoven zijn. Door een tweede opname te maken, nu met het WP 90°

gedraaid, is het mogelijk de dichtheidsgradi~nten te bepalen in

een richting die ook 90 0 gedraaid is. Door integratie in twee

richtingen is nu de dichtheid in he~ hele vlak ~e berekenen indien

op e~n plaats de dichtheid bekend is. Hierbij d~ent opgemerkt te

worden dat bovenbeschreven methode slechts te gebruiken is indien

aan een stationair verschijnsel wordt gemeten. Bij_~e metingen is

dit stationaire gedrag verondersteld en zijn de opnamen kort na

elkaar genomen. Bater zou het zijn om een beam-splitter en twee

optisch identieke systemen te gebruiken, waarbij het WP van het ene

systeem 90 0 gedraaid is t.o.v. het WP Tan het andere systeem.

Vervolgens zouden met e~n camera beide beelden gelijktijdig gefo

tografeerd moe ten worden.

Uitgaande van d~ figuren III.3 en 4 wordt aangegeven hoe de dicht

heidsverdeling bepaald kan worden. De interferogrammen zijn op dezelfde

manier uitgelezen ala beschreven op blz.18. Voor de verdere bere

keningen is een rekenprogramma ( INTERFEROGRA1'r 2) geschreven, dat

uiteindelijk de dichtheidsverdeling als eindresultaat heeft. De

programmalisting en een uitleg hierbij is te vinden in Appendix-4.

£e_b!r.!k!n.!n~.!~~e_d!c.!!t.!!e!d_~n.:..d~~.!!d_v~n_r.!k.!nl?r28"Ea~

INTERFEROGRAM 2.

Nadat de data (de plaatscoardinaten van de middens van de fringes)

ingelezen is, worden de relatieve fringeverschuivingen-en-de.

dichtheidsgradi~ntenberekend. Dit gebeurt op de eerder beschre

ven manier, zowel voor fig. III.3 als voor fig. III.4. Er bestaan

nu dus twee tabellen met relatieve fringeverschuivingen en twee

tabellen met dichtheidsgradH!nten ( vergelijk met de tabellen II.1

en II.2). In de ene tabel staan steeds de fringes hor~zontaal en

de scanlijnen verticaal, in de andere tabel is dit andersom.
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referentieli nen

Fig. III.6 : Het horizontale en verticale fringepatroon

samengevoegd.

Indien we de situaties met de horizontale en verticale fringes

kombineren, krijgen we de situatie zoals die geschetst is in

fig. III.6. De konstruktie van deze figuur is te volgen aan de

hand van de fig. III. 3., 4 en 5. Voor de duidelijkheid zijn slechts

enkele scan-lijnen en fringes getekend. In de punten A tim H

zijn de waarden van de dichtheidsgradient bekend. Om gemakkelijker

te werken worden deze waarden geInterpoleerd naar de snijpunten

van de scan-lijnen; by. de waarde van de dichtheidsgradient in

verticale richting in punt X ontstaat door interpolatie tussen

de waarden in de punten A en D. In horizontale richti~g, in het

zelfde punt X wordt de dichtheidsgradi~nt bepaald door interpo

latie tussen de waarden in de punten E en F. Nu is een matrix

ontstaan met op elke plaats twee getallen, nl. de dichtheidsgra

di~nten in de twee loodrecht op elkaar staande richtingen. Dit is

schematisch weergegeven in fig. III.7. In elk punt, waar de twee

dichtheidsgradienten aanwezig zijn, zal nu getracht worden een
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waarde voor de dichtheid te berekenen. Allereerst wordt ge!nte

greerd langs ieder recht onnnderbroken lijnstuk (bv. lijnstuk

~referen~ielijnen,,- --
~/' A

I \ ,

I

0 '"'
c

\ /

~
e II

r-- .-/j
scan-lijnea

Fig. III. 7 : Matrix van punten waar de dichtheid

berekend wordt.

AB en CD in fig I1I.7). Beschouwen we nu by. het lijnstuk AB, dan

wordt voor elk punt hierop, de waarde bepaald( by. f'(M) voor

punt M) waarmee de waarde van de dichtheid in het punt A moat

worden verhoogd om de dichtheid in het punt M te krijgen( zie

fig. III.8),. Bij dit integratieproces word+. de "trapezium" regel

gebruikt. De dichtheid in punt A is nog onbekend ( noem deze, DV. p(A) ) •

fA +---=A......,.:::~;...-----1~--+---M+-JII-------+e,-----~-

afstand

Fig. III.8 : Integratie in een richting.
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Dit integreren wordt voor elk horizontaal en verticaal recht

lijnstuk gedaan. Voor elk punt kan nu een vergelijking worden

opgesteld. Voor punt M luidt deze vergelijking:

p( A) + fl (M) - p( C) + ft 1 ( M) (III.1)

Of met woorden: de dichtheid in punt M is dezelfde~ of nu vanaf

punt A of vanaf punt C getntegreerd wordt. Er is dan een lineair

stelsel vergelijkingen ontstaan. Het aantal vergelijkingen wordt

bepaald door het aantal punten in het vlak. Het aantal onbekenden

wordt bepaald door het aantal horizontale en verticale lijnstuk

ken. Van dit lineaire stelsel wordt nu de kleinste kwadraten bena.

dering berekend voor de begindichtheden zoals p(A),p(C) etc. Op

een plaats moet nu nog een bekende dichtheid ingevoerd worden en

vervolgena is het mogelijk voor elk punt de dichtheid uit te re

kenen. De dichtheidsverdeling, uitgaande van de figuren III.3 en 4

is te vinden in tabel III.4. De hierbij behorende tussenresulta

ten zijn te vinden in Appendix-5.

;~:~/~~I:;;~:T15. .. ':'> 1.11.

. .,~.~(nt ...):,L 20 1.18 1.09

:/;'" 25 1'~1E> 1.05

1.11 u. 95

ll.oe ;"..: ...
...........

)to Q.b' .

- (no"; .-

1 • 12..: _ 1. 1.4.:;:~~

,'" ..,.,-----.....-:;,.,.--- .--"".... J<;'"...-~ ...-,"'-

1.00 . 1.06

1.03 1.(\7

1.1'19

1.(,)1 1.12

1.04 1.13

26.0·J 21 ••'0
- ,. -

I.R. slra.L,u'l..

-4 E>. 00

0.83

-::;~~,~

k ~ • ,;";.:.'

30

35

40 t
45

Tabel III.4 I De:dichtheidsverdeling ( in kg/m3 ).

Hieronder volgen nog enkele kanttekeningen bij deze dichtheids

berekeningen. Bij de gebruikte interferogrammen is steeds buiten
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het gebied met de fringes een referentielijn aangebracht ( zie

fig. 111.5). De afstanden zijn vanaf deze lijn opgemeten. Omdat

de referentielijn steeds na de opname aangebracht werd, is het

mogelijk, dat de beide op te meten plaatjes, iets verschoven

t.o.v. elkaar, gescand werden.Het gevolg hiervan'bij de dicht

heidsberekeningen is, dat de dichtheid naar e4n kant iets kan

aflopen of toenemen. Het bleek, toen deze afname v~n de dichtheid

naar e~n kant optrad, dat dit te corrigeren was door de betreffen

de referentielijn te verplaatsen, d.w.z. aIle afstanden met een

zelfde waarde vergroten of verkleinen. Deze correctie zou e.v.t.

automatisch gedaan kunnen worden door het programma. Latere uit

leestesten m.b.v. een Motion Analyser, en met een assenkruis in

het beeld toonden aan dat hierbij veel nauwkeuriger te werk kan

worden gegaan.

Zoals eerder vermeld is de berekende dichtheidsverdeling in Tabel

111.4 tot stand gekomen na integratie tussen dichtheidsverdelin

gen, gemeten op twee verschillende tijdstippen. Ook hierdoor

worden fouten geIntroduceerd. Deze fouten zijn echter volledig

te vermijden door het dubbele optische systeem toe te passen, zo

als dat beschreven is op blz.23.

Door dit systeem toe te paseen, een assenkruis in het beeld te

plaatsen ( zie de opstelling bij de schokbuis experimenten) en de

interferogrammen uit te lezen met de Motion Analyser, kunnen zeer

nauwkeurig dichtheidsverdelingen bepaald worden.

De enige belangrijke fouten die dan overblijven, zijn de fouten

die ontstaan bij het integreren ( m. b.v. de trapezium regel ) •

Ondanks deze fouten blijkt echter, dat de relatieve fout in de

dichtheid niet groter ....ord t dan enkele procenten ( 2 a.- 3). Er

vinden dan ongeveer 8 a 10 integratiestappen plaats. Naast de
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trapezium regel, waar p stuksgewijs lineair wordt benaderd, kan

p ook stuksgewijs kwadratisch worden benaderd. D1t leverde bij de

in dit verslag berekende dichtheidsverdelingen geen nauwkeuriger

resultaat ope te weinig integrat1estappen).

Omdat bij de metingen aan het schokbu1s MBD kanaal gewerkt zou

moe ten worden met erg korte belichtingstijden ( in de orde van

micro-seconden), zijn ook voorbereidende metingen gedaan met de

Dynafax "Rotating Drum" camera. De opstelling is bij deze metingen

iets gewijzigd t.o.v. de opstelling die gebruikt is bij de metin

gen met de Nikkormat camera en is daarom weergegeven in fig III.6.

I'.

L3 Dynafa.lC
<:o.m&ra.

)IR .tr..t.. ) p
•

....L ...;.I__"l"""_....;, -Io ...._-+_-""" .....__-+-__T
I I I I
I I : I I I

'. ~ • JIt)'( >'
I '100 I : w- 300 :f;-/.I.5" I 13'1 I

IE'foc-----;;---:-------~)o!
f.3, =:800

Fig. III.6 : Opstelling met de Dynafax camera bij

de voor-experimenten.

De Dynafax camera werd gebru1kt zonder voorste lens. M.b.v. lens

L3 werd ervoor gezorgd dat een evenwijdige bundel de camera binnen
1 1, 11

viel. Door toepassing van de lenzenformule v+ b'= f werd berekend

dat de afstand tussen L3 en het matglas van de camera 134 mm

moest zijn. Bij verschillende snelheden ( belichtingstijden) van

de camera zijn opnamen gemaakt. Een onderzoek is ook gedaan naar
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de geschiktheid van enkele films voor gebruik in de opstelling

en naar de manier waarop deze het best ontwikkeld kunnen worden.

De resultaten hiervan zijn te vinden in Appendix-1. Al snel was

het duidelijk dat uitlezen van de interferogrammen-m.b.v. de

microdensi tometer tot grote problemen zou leiden·. 'Vandaar dat

voor het uitlezen van de interferogrammen gebruik gemaakt werd

van de Motion Analyser.

Het grote voordeel van de Motion Analyser t.o.v. de microdensi

tometer is dat bepaalde verstoringen in een interferogram( o.a.

zwarte vlekken) direkt als verstoringen geInterpreteerd kunnen

worden. Bij de microdensitometer kunnen dergelijke verstoringen

geInterpreteerd worden als fringes. Bij de Motion Analyser wordt

tevens de data direkt uitgevoerd op een ponsband, wat tot een

aanzienlijke tijdsbesparing aanleiding geeft.

Een rekenprogramma, dat gescr~even is om deze ponsbanden te ver

werken zal aan de orde komen bij de metingen aan het schokbuis

MHD kanaal ( zie hoofdstuk V). Nadat gebleken ....as, dat het op deze

manier eveneens mogelijk was om dichtheidsgradienten te berekenen,

zijn geen verdere dichtheidsberekeningen uitgevoerd.
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IV. l3EREKENING VAN KARAKTERISTIEKE TIJDEN

Bij het doen van metingen is het onontbeerlijk om te weten hoe

anal bepaalde processen plaatsvinden. Denk hierbij aan de keuze

van belichtingstijden bij het fotograferen van dergelijke processen.

Bij de metingen met de interferometer worden dichtheidsveranderin

gen gemeten. In dit hoofdstuk worden nu bepaalde processen bekeken,

welke van invloed zijn op deze dichtheidsveranderingen. Door de

karakteristieke tijden voor die processen uit te rekenen, wordt

geprobeerd een inzicht te krijgen in de snelheid waarmee die pro

cessen verI open.

Aangenomen wordt dat een streamer met het gas meebeweegt zoals aan

gegeven is in fig. IV.1. Een streamer is een inhomogene ontladings

structuur. Binnen de streamer heerst de elektronentemperatuur Te
die hoger is dan de gastemperatIDlr Tg • T.g.v. de hogere elektro-

nentemperatuur zal t.p.v. de

streamer de temperatuur van het

argon gas stijgen. Van dit

proces zal de karakteristieke

tijd worden bepaald. Eveneens

zal de karakteristieke tijd

worden bepaald van de thermische

diffusie v~n argon atomen t.g.v.

de verwarming. Dit proces geeft

Fig. IV.1 : Kanaal met een streamer. aanleiding tot dichtheidsver-

anderingen.

Bij de berekeningen worden de volgende numerieke waarden gebruikt :

DIe - 9, 1 x 10-31 kg

ma - 6,69 x 10-26 kg

Ii e - 1021 m- 3

na - 1,3x 1024 m- 3 (nama-Pa-~:~g met p- 0,3x 105 N/m2 )

Te .. 3000 K

Tg - 1600 K



ue 3,69 x 105 m/s

ua 1000 m/s

Q 2 x 10-21 m2
e,a

Q _ 9 x 10-20 m2
a,a

V - 1,2 x 108 s-1a,a
ve,a - 8,8 x 108 s-1
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( m. b.v. 1/2mv2 3/2kTe )

( m. b.v. 1/2mv2 3/2kTg )

( Mitchner & Kruger, bIz. 105)

.( m.b.v. Qa,a- 4Dta en Da,a'" 3;4 x 10-4 m)

( - nauaQa,a)

( - DaUeQe ,a)

Uitgegaan wordt van de sterk vereenvoudigde energievergeIijking,

waar uitsluitend de toename van de enthalpie in verband wordt

gebracht met botsingsprocessen tusaen eJektronell en argon atomen.

De energie vergeli jking I uidt dan I

( IV. 1 )

Met de aanname, dat de argondichtheid in eerste instantie slechta

weinig verandert ( na ... konstant ) voIgt I

( IV. 2 )

Na invullen van de numerieke waarden voIgt voor ~~g :

De stijging van de gastemperatuur 6Tg na aflegging van de halve

kanaallengte wordt gevonden uit I ~-

Hierbij is voor ~t, 0,5 msec gekozen (d.L ongeveer de halve

doorstroomtijd in het kanaal).
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Voor de karakteristieketijd'voor verwarming van het argon gas

voIgt dan:

[
1 aT~-1

t"v,a. Tg. ~t~ Cat 0,1 sec. ( IV. 4 )

De karakteristieke tijd voor diffusie van argon atomen kan geschre

yen worden als :

( IV. 5 )

M.b.v. de behoudswet voor argon atomen wordt dit:

( IV. 6 )

J. Sanders (lit. 13, bIz. 21) laat zien dat de argon deeltjes

flux geschreven kan worden als :

( IV. 7 )

( IV.8 )

Hierin is ATg de stijging van de gastemperatuur zoals die berekend

is in vgl. IV.4. Dit temperatuurverschil staat echter uitsluitend

over de dikte van de streamer. Dus l)X ~ 10-3 m. Na invullen

van de gegevens in vgl. IV.8 voIgt:

( IV. 9 )

Na invullen hiervan in vgl. IV.6 voIgt voor de karakteristieke

tijd voor diffusie :

~ AX
"L.d ~--,a ~ua

10-3
~ 2 .. 20 msec5, 1,x 10- ( IV. 1.0 )
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M. b.t. de gevonden karakteristieke tijden kan worden geconcludeerd :

- dat ~v,a » ~d,a , d.w.z. tijdens de verwarming zal er diffu

sie optreden en dus dichtheidsvariaties ;

- datcrd,a ::»'Ltr (CCtr- doorstroomtijd~1 msec), d.w.z. dat

de diffusie die optreedt gedurende de doorsiroming van het

kanaal erg klein is.

Een waarde voor de optredende dichtheidsvariaties kan, uitgaande

van de gevonden temperatuurverhoging, worden berekend. Uitgaande

van de ideale gaswet en veronderstellend dat de druk p konstant is

voIgt dan:

rb. T} ,..... [.&2...1LT --.. Pi (~ 1tOO) ~ 4.4 x 10-3 ( IV. 1.1 )

Wanneer deze waarde vergeleken wordt met de waarde die gevonden

wordt bij de berekening van de gevoeligheid( (~)min~ 0.03, zie

blz.39), dan is direkt te zien dat de optredende dichtheidsveran

deringen beneden de detectiegrens van het meetsysteem liggen.
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V. EXPERIMENTEN liN DE SCHOKBJIS MIlD GENERATOR

Het doel van deze experimenten was om dichtheidsgradi~~ten, die

in het MHD kanaal optreden, te meten. Zoals in de inleiding a1

vermeld werd, wa~ het niet mogelijk in de grenslagen te meten,

hevgeen aanTankelijk de bedoeling was. Bij de metingen in het

midden van liet kanaal werd aan de vo1gende te meten verschijnselen

gedacht. T.g.v. verst.oringen in de kanaalwand (b.v. de elektroden)

ontstaan er Mach-lijnen ; d.m.v. gasdynamische meti~gen is het moge

lijk deze Mach-lijnen aan te tonen. Bij aanwezigheid van streamers

ontstaat thermische diffusie van argon atomen (zie hoofdstuk IV).

Getracht is de gasdichtheidsveranderingen, die hiervan het gevolg

~
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Fig. V. 1 : Bovenaanzicht va.."l de meetopstelling.
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zijn, te meten. Door het feit dat de Gladstone-Dale formule ook

geldt voor elektronen, waardoor dus het verband tussen de brekings

index en de elektronendichtheid wordt gegeven, blijkt het nu ook

mogelijk elektronendichtheidsveranderingen te meten. De elektronen

en de gasdichtheidsveranderingen geven samen aanleiding tot fringe

verschuivingen. De bijdragen van de beide dichtheidsveranderingen

tot de fringeverschuivingen zijn niet afzonderlijk .detecteerbaar

indien niet 4~n van beide bijdragen verwaarloosd kan worden t.o.v.

de andere. Een overzicht van de meetopstelling bij het MRD kanaal

is te zien in fig. V.1.

De volgende metingen zijn ui tgevoerd :

- referentiemetingen met p - 0 , B", 0 resp. 3T.

- metingen waarbij het kanaal gevuld is met argon;

Par" 90 Torr, Tg - 300K en B", OT.

- idem met cesium bijmenging.

- metingen na een schok ; Par~ 0,3 a 1 x 105 N/m2 , Ts ~ 2600 resp.

3500 K en B. 0 T.

- metingen na een schok waarbij de buis gevuld is met argon

met cesium bijmenging ; Par= 0,3 a. 1 x 105 N/m2 , Ts ~ 2600 K

enB-3T.

In hoofdstuk IV is een waarde berekend voor de dichtheidsveran

deringen die optreden t.g.v. thermische diffusie van Argon atomen.

Uit deze berekeningen volgde voor de relatieve dichtheidsverande~

ring :

( V. 1 )

Bij deze berekeningen is ~ het dichtheidsverschil ov~r 1 mm.

Verder is hierbij aangenomen dat Tg • 1600 Ken p. 0,3 x 105 N/m2

( dan is Par~ 0,09 kg/m3).
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Voor de optredende elektronendichtheidsgradi!nten kan, .uitgaande

van een model, eveneens een waarde worden berekend. Dit model is

gegeven in fig. V.2.

Fig. V.2 : Kanaal met streamer.

Bij de berekeningen zijn de volgende aannames gebruikt.

In de streamer: Ne -::::::i021 m-3

Buiten de streamer: He ~1018 m-3

Dikte van het overgangsgebied tussen deze twee gebieden is

gelijk aan of kleiner dan 1 mm.

Bij A'j '" 1 mm voIgt:

( V. 2 )

Indien er een grotere gradient aanwezig is, omdat de overgang tus

sen de twee dichtheidsgebieden veel kleiner is dan 1 mm, dan zal

di t niet waargenomen kunnen worden omdat de L:.Y ( m. b. ~.- het r1J.imte

lijk oplossend vermogen) van het meetsysteem ongeveer 1 mm is.

De streamers treden op tijdens het meest "homogene" gedeelte van

een schot (tijdsduur ongeveer 1 msec). De druk en temperatuur

veranderen dan slechta weinig. Als gevolg hiervan zullen ook de

dichtheidsveranderingen (t.g.v. expansie) klein zijn en dus weinig

invloed hebben op de metingen van de dichtheidsveranderingen t.g.v.

thermische diffusie van argon atomen.
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De dichtheidsveranderingen die in het kanaal optreden t.g.v. de

expansie na de nozzle kunnen, uitgaande van het drukverloop in het

kanaal worden bepaald. In het tijdinterval dat er streamers optre

den voIgt dan voor de gasdichtheidsgradi~nt:

~~ ~0,05 kg/m3/m

of met ~y - 1 mm en p - 0,09 kg/m3 I

1-:::::::r5 ,6 x 1.0-4

De opstelling waarin de opnamen g~maakt zijn is te vinden in fig. V.5.

laser pin-hole L1; kana·1 \iP
I

L2 P t IjJ---- -- --[J- - -- -
I

-- -- - --I
I I
I I, I
I I
I

I ~'OO
~ )iI' )00 I

I 310 . I•
~ Its-o

)I(
800 ~

0

I
I

I P2
I
1---

I
I

II " -:i-,g)o , I

I r I 'I ~
I~c----......-:::=------~~----~""'-------'J!o!lk""'"Itoo ~ " lSOC ~, 1JS!1 ' • I

Fig. V.5 : De meetopstelling.
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De afstanden zijn zo berekend dat het midden van het MBD kana~

scherp wordt afgebeeld op de camera. In het punt waar een tussen

beeld gevormd wordt, is het assenkruis aangebracht. De g~bruikte

laser was een Lexel type 95 Ar+ laser ( golflengte 514,5 nm). Voor

de camera is een interferentiefilter( IF) geplaa~dt. Dit heeft tot

doel aIle ongewenste straling tegen te houden. Het is due een

doorlaatfilter voor de golflengte 514,5 nm. De hal~waarde breedte

is 1,5 1. De brandpuntsafstanden van de gebruikte lenzen luiden:

L11 300 mm

I.2 800 mm

L3 600 mm

L4 1125 mm.

Nu aIle afstanden en afmetingen bekend zijn kan de gevoeligheid

van het meetsysteem bepaald worden. Bij de bepaling hiervan gaan

we uit van vgl. 21

( V. 5 )

De nume:ri:eke waarden luiden :

).. ( golflengte Ar+ laser) • 514,5 nm

K (Gladstone-Dale konstante) • 11,596 x 10-4 ( zie appendix-2)

L ( breedte kanaal). 0,' m

A y. £. ( f 4 + w ).-f} • 1" 2 mm

ASS:= relatieve fringeverschuiving

Bij (6.SS )min - 0,20 voIgt dan voor (1Y)min I

(%j) min = 2,68 kgjm4 ( v.6 )
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In hoofdstuk IV is een waarde berekend voor .t::..p/p, waarbij ~ f
veroorzaakt wordt door thermische diffusie van argon atomen.

Ui tgaande van de gevoeligheid kan een kleinste waarde voor ~ pip
worden berekend die detecteerbaar is. Indien6pde dichtheidsver

andering is die optreedt. over 1 mID en indien par·~9 ,0 x 10-2 kgjm3

(zie IV) volg't :

(~)min • 0,03

Indien de druk p weinig verandert, dan kan de minimale temperatuurs

werandering die gemeten kan worden, ook berekend worden.

en Tg ~1600 Ie volgt dan : 6T~~48 Ie (over 1mm afstand).

Omdat het ook mogelijk is elektronendichtheidsgradi~ntente meten,

kan ook hiervoor een minimale dichtheidsverandering worden bepaald.

In dit geval is het &chter interessanter om (~~e )min te bepalen.

Dit gaat analoog aan de berekening van de argondichtheidsgradi~nt.

Nu geldt :
(~Ne) ",,-,(c.Ne ) ~(AS) ( )

dy min --.::; Ay min· ICe.me. L• y. S min V.8

Ui t appendix-2 volgt dait KeIIle • -1,,118 x 10-28 m3.

De andere gegewens blijven hetzelfde, dus :

Het min-teken in deze vergelijking duidt aan dat, b.v. positieve

dichtheidsgradienten bij argongas en een "elektronengas", fringe

verschuivingen zullen veroorzaken in tegengestelde richting. De

mogelijkheid bestaat dus dat de bijdrage van een elektronendicht

heidsgradient en een argondichtheidsgradi~ntelkaar ( gedeel telijk )

opheffen in de uiteindelijke fringewerschuiving.
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De tijd dat de stagnatiedruk aanwezig is in het MED kanaal bedraagt

ongeveer 5 msec. Gedurende ongeveer 11 msec zijn. de. condities zoda

nig dat, bij aanwezigheid van een voldoende groot ·B-veld, er stro

men kunllen lopen ( generator werking) • Het is dus zeer gewenst dat

de sluiter van de camera gedurende deze tijdsduur geopend is. De

sluiter wordt hiertoe automatisch ontspanneno Omdat -het enige tijd

duurt na "commando schot" voordat de stagnatiedruk bereikt is, is

he~ noodzakelijk een tijdvertraging tussen te schakelen. Het tijd

schema Yan de triggermomenten is gegeven in fig. V.6.

triggering camera
commando 8chot camera naa.ldje slui ter open'

j I I L
0 11 3~ 61 ~

t.~cl(m~ ,

Fig. V.6 I Triggerschema bij schot 2832.

Bij schot 2832 is de vertragingstijd voor de camera ingesteld op

27 msec. De 34 msec die dan nog verstrijken voordat de sluiter

geopend wordt is een konstante vertraging, behorend bij de eenheid:

triggerunit met camera..

Bij aIle metingen zijn opnamen gemaakt met de D,ynafax camera. Bij

geen van de opnamen konden met het oog fringeverschuivingen worden

waargenomen. Na enkele opnamen werd besloten het WP onder een hoek

van 4SC t.o.v. de lengte richting van het kanaal te plaatsen, zodat

dichtheidsgradienten in zowel de verticale als horizontale ( lengte

richting) gedetecteerd zouden kunnen worden.
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E~n van de opnamen van een schot met magneetve1d, waarbij duide1ijk

een stroomverloop gemeten is en waarbij de triggering van de camera

goed was, is schot ~832. Dit schot is iets nader uitgewerkt. In

fig. V.7 is een gedee1te te zien van de opnamen-die gemaakt zijn

bij schot 2832'.

Fig. V.1 : Interferogrammen behorend bij schot 2832.

De gegevens bij achot 2832 zijn:

- argon vu1druk : 90 Torr

- lage atagnatietemperatuur: Ta ~2600 x:
magneetve1d : B. 3 T (spanning ~ 15 kV)

- gasdruk: Par~O,8 - 1 x 105 N/m2

1aservermogE!n : -125 mW

camera ins telling : sluitertijd 6,4 msec ( op camera 1/125)

bee1djes per sec: 11500

be1ichtingstijd ...... 6,2 )1sec

interframe tijd -29,4 Jlsec

- film: Tri-X pan ( Kodak)

De interferogrammen zijn uitge1ezen met een Motion Analyser ( MA) •

De werkwijze hierbij was ala vo1gt. Al1ereerst zijn de voor uit

1ezing bestemde interferogrammen ( zie fig. V. 7) vergroot op ortho

v1akfi1m. Het maxima1e formaat voor verwerking op de MA mag 76 x

105 mm bedragen. Het interferogram wordt zichtbaar gemaakt op het
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beeldscherm van de MA ( fig. V.81. Met behulp van twee beweegbare

kruisdraden is het mogelijk het hele interferogram te scannen.

Fig V.8 : Beeldscherm van de MA met 1nterferogram.

Gezorgd werd dat de x-as loodrecht op de fringes ( van het refe

rentie interferogram) stond. Steeds werd nu de x-waarde konstant

gehouden terwijl de y-kruisdraad van hoven naar bene den door het

beeld werd verplaatst. Bij elke fringe werden twee waarden bepaald,

n.!. de beide "zwart-wit" overgangen (zie de punten in fig. V.8).

Tevens werd bij elke x-waarde steeds genoteerd welke de eerste en

de iaatste fringe"was, waarvan de plaatsco~rdinaten bepaald werden.

Dit bleek nodig omdat een interferogram rond is en dus, bij een

x-waarde aan de zijkant, niet aIle fringes doorlopen worden. De

getalwaarden ( plaatsco5rdinaten van de betreffende punten) werden

direkt ui tgevoerd op ponsband. In een rekenprogramma ( INTERFEROGRAM

3 ) werden dan de middens tU8sen de gescande punten berekend. De

ponsbanden werden nu als invoer gebruikt. Verder werd in dit pro

gramma uitsluitend de relatieve fringeverschuiving~S/Su~tgerekend.

De programmalisting en nadere informatie hierbij is te vinden in

Appendix-6.
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Van de film die bij sehot 2832 gemaakt is, zijn U interferogrammen

op bovenstaande manier verwerkt. De keuze van de 7 interferogram

men was zodanig, dat de tijdsintervallen tussen de interferogram

men ongeveer gelijk waren. In fig. V.9 is de plaats van de inter~

ferogrammen aangegeven op de tijdas. Tevena is in"deze figuur de

tijdsduur aangegeven dat er stroom gemeten is.

IE
ca.mel"O-

>1
I

U
t>irootTI

j
I
I
I

I )( I X, X I )( • )(1 I ,

0 I ~ 3 If S 6 J

Fig. V.9 & Tijddiagram bij sehot 2832, waarin de tijdstippen

aangegeven zijn van de gescande interferogrammen.

Indien we nu een vaste plaats in het interferogram besehouwen,

kunnen we voor dat punt de relatieve fringeversehuivingAS/S,

aehtereenvolgens in de 7 interferogrammen bepalen. Het is nu moge

lijk het verloop van AS/S ala funetie van de ~ijd uit te zetten.

Dit is in fig. V.tO voor enkele willekeurig over het interferogram

verspreidde punten gedaan. Duidelijk is te zien dat hier een bepaald

p~troon inzit. Indien wordt aangenomen dat de punten op een sinus

~ormige kromme liggen kan uit de figuur een frequentie berekend

t (1TI:.e.c..)

-O.SOL.- -+ ~.,.....--__::!'.,........----::=--.....-------t---------~

o 1 5'" 6 ;r
:.

0.10

-../

o

Fig. V.1.0 & De relatieve fringeversflhuiving als funetie

van de tijd, telkena voor ~~n vas~ punt.
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worden van ongeveer 140 Hz. Waar deze frequentie eventueel afkom

stig van kan zijn is niet geheel duidelijk. Enkele proeven zijn

gedaan, waarbij het gebruikte kanaal werd aangeslagen en gecon

troleerd op eigen frequenties. Dit is ook gedaan voor de optische

balk. Er blijken hierbij inderdaad eigen trillingen op te treden.

De frequenties varie8erden bij aanslaan van het kanaal van 20 tot

100 Hzf bij het aanslaan van de optische balk werde? frequenties

gevonden van 100 tot 200 Hz. Het mag dus niet uitgesloten worden,

dat het verloop in fig. V.10 is ontstaan door trillen van of de

kanaalwand of de optische balk.

Na het op dezelfde manier uitlezen van interferogrammen, behorend

bij een schot zonder B-veld, werd ongeveer hetzelfde verloop ge

vonden als in fig. V.10. De mogelijkheid dat trillingen van de

kanaalwand de oorzaak zijn mag dUB vrij hoog worden geschat.
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VI. CONCLUSIES EN' AAN:BEVELINGElf

1. Uit de opstellingen, gebruikt bij de voor-experimenten en bij

de schokbuis-experimenten blijkt een groot .erschil in~y-waarden

op te treden, terwijl toch hetzelfde WP is gebruikt. Aangezien

~, om een maximale gevoeligheid te bereiken-steeds zo groot

mogelijk moet zijn (-11 a. 2 1IIlIl), bestaat de moge:I:ijkhe1d dat bij

gebruik van verschillem:de meetopstellingen steeds een ander

WP gebruik~ moet worden.

2. :B1j hat uitlezen van interferogrammen 1s gebleken, dat gebruik

van de Motion Analyser hierbij, duidelijk valt te prefere~en

boven het gebruik van de microdensitometero Voordelen van de

MA zijn o.a. de ponsband uitvoer en het direkt juist kunnen

interpreteren van verstoringen in het interferogram.

3. Aangezien geen Mach golven gedetecteerd werden, mag de conclusie

getrokken worden, dat de wand~n van het kanaal vrij glad z1jn.

4. M.b.t. turbulenties kan het volgende worden geconcludeerd.

Volgens uitspraken in de literatuur zijn dichthe1dsvariaties

t.g.v. turbulenties bij stromingen met Mach getal lcleiner dan 5,
( bij de in dit verslag beschreven experimenten is het Mach

getal "" 1.,4), verwaarl"osbaar klein. Aar.gezien, onder aIle

omstandigheden, het fringepatroon zichtbaar bleef, mag gecon

cludeerd worden dat de dichtheidsvariaties t.g.v. turbulenties

erg klein zijn, hetgeen in overeenatemming is met de literatuur.

5. Met de gebruikte opstelling is het niet mogelijk dichtheids

gradi~nten te meten, die het gevolg zijn van thermische diffu

sie van argon atomen in de streamers. Dit omdat de berekende

waarde voor de relatieve dichtheidsverandering T ~4,4 x 10-3

( zie IV) duidelijk kleiner is dan de waarde, welke wordt ge

vonden uitgaande van de gevoeligheid, n.l.: (~~in~ 0,03
\
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Ook voor de elektronendichtheidsgradi!nt is een dergelijke

vergelijking tussen de detectiegrens en de mogelijk optredende

elektronendichtheidsgradil!nt mogelijk, n.l. ~ (~~e )berekend ~11024m-1.

en (~~e )min ~ 3,4 x 1,024 m-1,. Alhoewel de verschillen niet groot

zijn~ blijkt ook hier dat de optredende gradi!n~en te klein zijn.

De;,;gasdichtheidsveranderingen t.g.v. de expansie_ van het gas zijn

in de tijd dat streamers optreden, klein vergeleken bij de

dichtheidsveranderingen die optreden t.g.v. de thermische dif

fusie van argon atomen.

6. Streamers bewegen met het gas mee door het kanaal. Tijdens de

belichtingstijd van de camera ( 6,2: )lsec bij schot 2832) zal

de streamer ongeveer 6 lIIDI! opschuiven(vg~1000m/s). Het is

dus mogelijk dat dichtheidsgradienten t.g.v. streamers niet te

zien zijn op de film omdat de belichting·;van een film integre

rend werkt. Een kortere belichtingstijd (~1, Jlsec) zal dus

noodzakelijk zijn.

7. Bij het bepalen van de gevoeligheid is steeds als ondergrens "

voor de relatieve fringeverschuivingAS/S, 10% genomen. Indien

korrelstrukturen op films, bij vergrotingen kunnen worden terug

gebracht en er scherp omlijnde fringes ontstaan in de interfe

r08rammen, zal het mogelijk zijn (~sS)minkleiner te kiezen

( zelfs ~ 5%).

8. Bij het ver~oten van interferogrammen bleek dat bij gebruik

van een tussen-afdruk ( kontaktafdruk op ortho-film), de kwa

liteit van de vergroting beter was dan bij rechtstreekse

vergroting.
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Appendix-1 I Ontwikkeltests voor 2415 rec. film en Tri-X pan.

Bij deze proeven is de belichting geschiedt met een 1 mW He-ne

laser, volgens de opstelling van fig. III.6. Er werd voor gezorgd

dat het hele interferogram juist op het matglas van de Dynafax

camera paste.

Ontwikkelaar Ontvikkel tijd ( min. )

8 9 10 12 15 20
~

30 50

2415 Recording Film

HC 110 (t+7)
]( ](

HC 1;10 (1:+115)
verdunning A

i(](]i]( ](lEiU[]( ](i(](](i(

I He 110 (1+31)
verdullIling B KlE ]()(](]( )(]()(lE

HC 1.10 (11+150)
FF-DD

](]I

DK 50
~)()( )(]( )[)(

Tri-X pan Film 1

HC 110 (1+7) il](

HC 1:10 (1r+31)
verdunning B

K)( )()( ]()(

-

He 110 (1T150)
FF-DD I lE)(

De camera ins telling bij deze proeven was als voIgt I

Bij 2475 rec. film en HC 110 (1+7) I 30.000 frames/ seb~ en 1(500s

sluitertijd. In alle andere gevallen: 10.000 frames / sec. en

1/125 s sluitertijd.

]( erg zwak ( grote korrel )
)(]( redelijk

H]()( goed
)()()(]( negatief begint donker te worden

)(]()()(]( te lang ontwikkeld

FF-DD. "Fast Film Dilute Developer" ontwikkel techniek.
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Appendix-2 I Berekening van de Gladstone""Dale konstante voor argon

en voor elektronen.

De brekingsindex kan in het algemeen worden opgesplitst in de

groepsbrekingsindex en de fasebrekingsindex. Indien een monochro

matische lichtbron( b.v. een laser') wordt gebruikt, blijkt alleen

de fase brekiagsindex v.an belang ( lit. 11, blz. 16-3). Zonder nadere

vermelding word~. dus steeds de fase brekingsindex bedoeld.

-
De Gladstone-Dale formule kan algemeen geschreven worden ala I

waarbij gesommeerd wordt over diverse komponenten.

Indien alleen argon atomen beschouwd worden, wordt dit I

n - 1 - KaPa

Hierin is: n - brekingsindex

Ka - Gladstone-Dale konstante voor argon

Pa - dichtheid van argon

( A-2.2)

Bij 273Ken 1. Si.tm. geldt volgens Alpher en White ( lit 11., blz. 163):

n - 1 - 27,9x10-5 + 1,56x10-1I8/).2

met ). - golflengte ( in meters)

Indien Pa- 1,785 kg/m3 en,\- 514,5 IlJII dan volgt uit A.--2:;2.en_A-2.3

dat I

ICa - 1.,596 x 110-4 m'/kg ( A-2:.4 )

Indien in de al8emene GladstoneLDale formule alleen de bijdrage

Tan de elektronen wordt meegenomen, ontstaat de vgl : _

( A-2.5 )
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Uit deze vg1. kan de vo1gende vg1. worden afge1eid:

Bet ~ I de verandering van de brekingsindex

ell aNe I de verandering van de e1ektronendichtheid.

( A-2.6)

-
A1pher en 'White vonden voor het verband tussen An en ANe ( lit. 11,

b1z. 164):

Ha in.vu11en van A. 514,5 D..Il vo1gt dcm:

( A-2. 7 )
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Appendix- 3 t Voorbeeld van een densi togram.

-AFST.A.liD

Fig. A-3.1 : Densitogram.

---_... _._- --------- -,_.----- ---_.._--------.----



- 53 -

(1040
COS"
OCl6C·
" 070
Oe8t'1
OIl~O

0100
011[1
/)120
o13r>
l'140

'. 1t15n
I' at)
0170

OC10
nOll

OliOI) r. 020
(·C3Ci

--._..
• ~_.~ .~ _: =;.:: •

'PR(CECLR£'GnENZF.~(~I.N~.Ml,~Z.~,~F,~A,rA);

'VALUE'~I,N2,Hl,~2:

'INTEG~F'Nl,N2.~I.M2.K,rF;

, RE ~L ' , ~R Fl" Y, SA ( * 1, FA( * 1 ;
'EEGIN"INiEGER'J;

J :_,,: =~ 1; ·';:-~:~~~·=._£-=:·-i~·_,··-~~~~7

, 00 If 1f' 'AB 5 ( FA[ ~ 11-5 A[ J] ) < = 2.22 ' THE N' , e EGIN,' K: - J JJ s -N 2' END'
'E LSE' J:=' If' NhJU;'=lHE;ft,':JH 'ELSEtJ-l~~"

• UN TI L ' J"'N2 ;
JI=~f :="1; " _:-;T~~--i-""'~"~: '" ,=.
'OO"If'ABS(FA(_]-5A[~])<=2.22'T~EN"BEGIN·Krl-J;JI-"2'EhO'

'EL SE' J:"" I f" H2>'II1:.~.!HP'~.t~t' ELSE' J"l,'~.

'eEGI~'

'F ILE' I ~PlIT .OUTPUT;
, I lIT E GE ~, II 1 • 'H • ta • !'1 2 • 0 ~ T• CC[) E• II , r 2, S( , L, T ;
'fiE~L' C.C2. RJ:

'UNTIL' J=M2;
'END' GR EN Z~ N; __if;=-~:-:~:~o~~-,="~~~="

~ 2
'PRCCEOUR E' FRINIjEAfSTA NO( S, N,H, ~); ~§~~¥:7~£~"'o=f.:T-·, ",,'c--"" . 0180'
'VALUE'~,M;'INTEGE~'N.M; , 0190
, RE AL 'S;' RE AL' , ARRA ~'A [*,* ]; ""~~D~;:~~~~_"!"~":::'.;:;:;=?="_,~: :-. ~.,--,,-~.~ 02011
'EEGI'" 'EOOLEAN'O~En 0210

'ItnEGER'G,~,I,-;oREAL'X; ,'{-~~·;:~~~7;'~?:-:-~';"','T.:'i,-:X-:Z' ~'. 0220
S:=C;!'1:=lH COOD0230
'FOR' J I =I'STEP 'I 'UNTIL 'N'OO' ·.'-f2:=·~''0-'E:~~!":%_-,'':·_ '.: OOOC0240
'eEHN'I:=IH:=C: . oooon250

~~1;,~ .c..;;.' ,.'~O ·.'BEG,I~'IF'·A!I#Jl'NEC'~'1HEN-'~a.E~l-!,~~~~J.$~~.~~~~~
11-1+1; 'n:D' 5 .. l't!''''.'27r:

"'.-- c 'uNrt1.-=r:::;o '.M 'OR'()(.'JjH'Q,H[·';iC".~-'?2\"--:~,' 4 ·,j/lG;(:oI28t:
I :-HJOlCEYI-'fALSE'; ":'lWC0290

o~~ :c:.c.• OG "9£6111" tF'.A,tt ....JJ.Iic£~~.,.rtfEIl!:rKG-'l'.!s ..s +H t~ _]; H'-H+ I; uOOOO 300
OKE'r:='TRUE"END'J :" - .. 5 vl1Nn~IO

-- ,'lte,t-lJ 'E!fO" :,,/,~, ",y'- ~-==.:::.;=s~..:~;S:. 2~;~"' S \l0 1,1 0 0 32il
'UNtIL' I _ l

'
OR'OK6;-'--- ----=--- ---0-.- ' 4 1~(>(J:lO~3!)

'Eh);-S-U-H~.tt"G -- ," ~X~=~:'6~~'::;;:'=~~"'=:~-'" ~~~t~~;~

'S := ~/l:r; ''- ., " ',',' --'~,:;,~~=: ~.> 3 IjliOt1u ~6C

"END'FRINGEAFSTAN'O;' -- ;'-- '1 .' ,- Ct"jO(13ro

2
REAC( INFUT, I.Ni,Ml, NZ, MZ,DAT ,CCOE,II ~F2~S2,l~RO,T);
C:=~32.f*(S2-f2)/(~.2256*4.27a-4*L*F2.(S2-F2-W»;

C2:a-T/~O; .
IIRITE(CLTPUT,<X8,-OATUM:~,I7~/~)5~-C(D[RINGI·.19

,I,)3.~AfSTAND_~.:w,I5,~HHw

,I,~3,~Af'STANO_FZ:~,I5,~MHw

,I,~.·AFSTANO_~2:~.I5.-MMw

,I,~3,~AFSTANO.L_I~,I5,-MHw

,I,X4,~DICHTHEIO:~,F5.2,wKG/~**3w

:.,I,~2-,~TEHPEflATUUR:-,I4;-Kw . =~='=--"'>~-:'E --
,I,·.r.ONSTANTE_C_:-~f7.2,-~G/~*.4·

,I. -.~O NSTANTE.C2: -,Fa. 2.-~G/~*.3;/"'->':',-·

,OAT.COOE,II,FZ,S2,L,RO.T.C,C2H .
"-S£G,IP.·'REAL'Sl,S2 .. S; --- --- :-;:.- .

'IN1EGER·I,J,KJ.K~,K3,~4,kF1.~F2,f(f3,Kf4,K,KG,f(f(,KL;

" 'RE~l'~ ARRAY' A1,81 [1:'11,111(1 }'Al,82t.1'f ..~,t'lN2],SAl[11 ~11.SA2[l :N21.
F AI U : MI ), F .~ 2 [ 1 : ~12 1 ;

".=~' , 8 L (L ~ AN' , ARRAY' V1 [1 : HI ,II N1 ] , v 2C 11 "2. 1 I NZH -

2

ijQ(lfK'--·38·:
;)(CO(; 390
')J~C."4()Q

iJt'l~1C(' 41~

(CIjO"~4Z:

'1~l!nIJ 43(.;
"C,:,r,~44!"

tilOuU45(.
I~"tl.r. 46f;
rO'CJU47C
uOOt.- I )4dll
1,'~tlCi,,' 4 91'1
r;;;'~"/j500

l' 51:;'
:: 52(,

CCCOu53j
CO(;~u 5~~

\!~"U':'sst;

REH( II~PUT,IrSA1);

REA[ ( I,~ PUT. I. S ,U ) ;
REAC~ATRIX2(I,~I,l,Nl.Al.I~FUT);

RE A(~ AT IH J( 2 ( 1 , M1 .1 • N1, BI • I ~ PUT) ;
REACMATR1X2(1.~2.1,N2.A2,INPUT);

REA[MATRIX2(I,MZ.l.N~,B2.I~FUT);

:'It: 1")1' 56C
(O'''Jl' 5 7l:
::CC:"~ SACa
:/Gt- '.,{' C) 9f
;:>0"( '.' 6(1(,
tJC'~~)(}f)lC

FRI~GEAFST.~~(SI,~l,Ml,All;

FRI.G~AFSTANO{S41,N2,M2,A2);

0(\:)( t.. &2i
~C,,"I:: &3~

'FOF'I:=I'STEP'l'VNTIL'H2'OO' ." '.' ~- -1
'FOF'J:=I'STEP'I'UlnIL'N2'OO' ... -.
, It' e 2[ I, J 1 'NEQ' 0' TII E'II B2 [ I, J It - BU I, J h2;
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, f Oil' I : "1' STEP' 1 'u NT IL' ~ l' C(.
'fOP'J:=1'STEP'1'UNTIl"U'OC'

--- , EE (I N' • If' A1 [ I • J I=O' OR' 81 (J • J) "0 or HEN • V1[ I • J J : =' f AL5 E" ELSE •
• SoO: GI:~ • VHI. Jl : .. , TRU E'; E1 [I h ): =( AHI. J l-e 1 ( I. J J ) IS 1 I E'10'

'E flC' ;
'fG~' I:=l'STEP'l'UhTIL'HZ'CC'
'fOR'J:=l'STEP'l'~NTll'NZ'OO'
, SE (1 N' • I f' A2 ( I • J 1=0 • OR ' SZ [ I. J].O 'T HE OJ' v2 [ I. J] 1= 'f AlS E" F.: l 5 f. '

-'BEGIN'V2[I.JI:.'TROE';e2[1~~]I=(A2{I,J]·~2(!,J])/S~·ENC'

• ENC' ;
:,;_-'c.wIiI1E (0 UTPU TtSJ{11' (1 )I H- .

W~I1E(uUTPUT.<X25.~RELATIEVE.f~I~GE.VERSCHUIVING.HQR.·»;

~3;=/ -WI'I TE_(:)UTPUT ,<1.1.· .SCAN.AfSTAPID.lIf.ltHs·, I. XIt.*I7>. N1. 'fOR'
. - I :"1'STEP'l'UN111't;l'OQ'SAUl1';

,7'p-.-:'Co-:C: 'fOIi'l::Zl'STEP'l'lJ~TIL'!U'Oc;' --- . _
_ ~- -..--,,,,,". --o:=.:.-=-=:C-':',,"-".-'--;:-. . • •. _ • ~'j'. ,'"";!'I.. __ '~"'.:'~•.~:-:.. ;-;.. • _.

. 'eEGlN' WRI TE(OUJPUT. <1,1.· .fR.-,IZ, ·S->.J: H
c-'-~:;:F;j'·~_~i.F.ll:l\fJ;"1'5 TEP '1 iUta Il' it1"tlfj[§".:,,=:~-'-~~·~~~~_:-

p - -- •• '~lf ·~UI.J1 'THC:N'WRlTE(DUTPU1;<h-~i>;lhfl;-JJ)

.. c.: :~-:;ni~~1ffit~~i: ~.~ :;~ ~~ iW rUI~~ty.~~'~~~:~'.(iI~~r:t=.:
~ i-· -:·~~:jrl(i-1tt"d IfTPUi-~ ~25*:-·R£[AJI~VE~f-R)~f;:"~f'-t~G~YE RT. II»;

WiiI 1l (U UTPU T. <I .1,· .SCAH.AF'ST AIiD. IN.""' -, I. n,. 11>. NZ.' F'CR'
• _0 ••,~ ti.~rtSHP '1 'UNTIL' In ' DO-SAlt l1J¥~:;,::~~cf..L.,,~- .

'faA' i::Zl'SlEP'l'UNTlL'MZ'OC' ... -·r- P_·o-·__
-.,- , et~llt:' iiRI-T£ {au TPU T, <II J~" .F'R.-. JU~~>!,:Y:l!i-i~,"",

. ·fOR'JI&l'STEP'l'lJNTI1.'~::'DC' ,-- .-_ ..
-:.-:J/'::;' If-' va ~ t. J] 'T liEN 'II RI Ti: (outIi"O~~r--iZ~~82 U, J] )

. _. '1::1.5E' WRITE(OUTPuf,<cX7>)lEHlPJ
• F' 01" Ii "1' 5 TEP' l' Uh TIL' "1.tC·-i:.~~;-£-':-=4'=~:·;cP~c~
'fOF\'J:&l'5TEP'l'UNTll'Nl'OC' .:-. -~._."~o=.- _•. _~•.~".=
, If ·V 1t I.J]' THt'" Al [ •• J) l.c*BH-I~j)r-.7_~".·:~ :
,rOIi'I:=l'SIEP'l'UNTIL'I1Z;OG' " ".::'~-~ .•'.---~_.

'f ali' J: =1' S j' EP 'l'U NJ IL' HZ' CC' :··-:'·->~'%'4}~<~:~~"
, I f 'V 2 ( I. J ] , THE ~ 'A Z t 1. J ]I:z C*82 [ 1. J lJ
• f eli' I : =1' STEP I 1 'u'" TI 1. ' Ill' 00'.-,: _.. = c._d~·~=:'."_:=~_·
fAIUH=lZ.o-+(I-l>*1,.44; .
, f (j Ii I I : =1 ' ~ T:: P , 1 'IJ 11 TIL • HZ' 0 G'
fAZ(H2'1·11::5.1·(1-1)*It.ltlt;

G~~"L~N(1.NZ.1.~1.K•• Kfl.~A2.fA1);
GfiLlllEN (I'lZ oJ.. til.1.112. KF" Z, SA2. fA 1 lJ.:",_c;;,-==~~-:~-· _
GliE"lL::Hl.iH.l.~2.K3./(f3.SAl.fA2); _. . 
GnE"ZEN(/'ilo1.HZ.l.K4.Kf4.SA1.F'A2lJ .:-' - _~ .

IIAl TE(CLlPIJT.<J .1.· .Kl=".1Z.1o ·.KZ=·.I2,1.·.10.... 12.1." .1<4 .. ·.I2.J.
"Kf1:a". 12 .1."KfZ"", IZ.I.·Kf3.·. IZ.I, "I(f~--,12>.1(1.112.1(3.1': 4.
Kfl.Kf2.Kf3.Kflt);

t.OCl'll' &50
{Ie·:: ~ '-' 6 6~C

t:O(~J~7:'

3 .... O(,'".'(J&n~
4 (Icnr", 1i9t.

3 "'C,i~ ';" 7l)·j
Lor,,)\) 71 ~

;-;jOOO 72r·
3 (0(;:;',) 730.. lICt'!)!'! 74;)
3 QO"Ii':: 75C

(i 7ali
~ 7 70
C 78l)
'H9C
~ eu~

3 J Elt;
C l:l2J
C e3~

3 I) 841.1
... e5 ...
.. e"10
.: e7~

i. 6;\i
~ e9..

3 ,·9 'J ...
u 91 ...,. 9"~

.:; ;. :1 3"
\. ') 4.
" 15 ..
yo 96\1
, Y 7..
\. ~ d ...
.. 1),J
, "
.. ,.\1 ....

hit...
1. ~2.\I

J." 05:"
1 "4",,
li1 ~'"
lito..

"liI Ii:. (UUTPl:HSKIP<l)J);
R"IIt:(UUJPUJ.<"VERTIIIAlE.DICHTHEIDSVERAhD(RING.IN_KG/~••4"»;
!fOn'II=l'STEP'l'IJNTIL'Hl'OO'
'EE~IH'WR1TE(OUTPUT,<I.I.F5.Z.·.··>,fAl(I]);

'fUR'J:-1'STEP'l'UIHIL'''l'OC'
'If' Vl£ 1.J1 'THE~'WRnE(OUTPU1,<f7.1.>.Al [I .JI J

'ELSE'WRITE (OUTPUT, <X7» 'END';
II ~ I IE ( OUT PUJ • <Ii" X5 • -17 >• N1. •f eli' II"1 ' 5TEP , 1 ' UNTI L ' Nl' DO' SAl[ I J n-' .
WHIlt:(OUT?UI.<I.I'I,I,~HORIIOHrALE.OIC~THEIOS'ER~NOE~ING.IN.KG/~*.4"

. »;
• FOR' I : =1 ' S TEP' 1 'u NTI 1. ' HZ ' DC'
:'EEEINIWR1TE(OOJPUT,<I,I,I5,·~·"),SAZ(I})J

'fll R'J:=HZ' ST[P'-l·UNf Il'l' O(J'
, If 'VZI J.IJ 'TH£N·WRlTE(uUTPUT,<.f7.1>,AZ{J. I])

'ELSE'WRITE((UIPUT,<X7»'ENC';
W~Ill(uuTPUi.<J.I.X8'*fr~Z>,H2.·FOR·Ilc1iSTEP'l'URTIL'~2'OO'FA2[I]);

• Et:: (1 N' , Rt:A L' I A~ RAY' AA • BBt III r liZ • ~ 3 I 114 ] •
'INTEGER' 'AfiRAY·CA.CBtKlIK2.1l3:l\ltJi·_
'BOOl£AN"A~RAY'AV.8VIK1:K2.K11K\l;

, 8 () OI.EA N' IE SJ ; . - .
, fUR' I : .. K1 • Sf EP' l' UNTI L '1<2 ' OC •
·fOR'Jt=~3·~TEP'l'UNTIL'1l4'CC·AV(I•• JI=ByrI.J]:='FALSE,;
'fOR'J:=K3'STEP'l'UNIIL'1I4'OC'
'BEGIH'I:"~l;S:=G'

'fOR'K:=Kfl'STEP'1'U~Tll'KF'Z'DD'

• BE GI:~ • , If ' Aas ( S.&2: [ 11-fAll I( J) >2 • Z2 ' THE H • I : - I • U
'IF'V1tll.J]·THEN"8EGIN'

I If 'AB S( SAZLn·r AU,( J) >2. ZZ 'THEN'S I=S' 4. 4 ~.A1( K. J ).~- 3
'ELSE' ·8EGIH'5:=5.(2.Z2.SA2{I}·FAltIlJl.A1[K.J)·~-3;

. _ -.A-AtI,JH=S;AV( I .. JH = 'TRUE' ; .. '.
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110';
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131J
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-~':"--:'-.' FORIJ'aIl3'STEP' l' UNTIL'1(4' CCt'X~::i'-,~-..::.~~,· 0;:
'FOR'I:aKl'STJ::P'l'UNTIl'IIZ'OC'-- , ..~ ...,
t IF 'AVU,J] 'THEN' HC I, JlIaJ([CAU~J1l-f"U'[hJ]j

'EN C';
'FOR'I:aKl'STEP'l'UNTIL'KZ'OO'
'BEGIN' TEST 1=' TRUE';
'FOH'J:aK4'STEP'-1'ukTIL'K3'CO"BEGIN,IIr+TEST'ANC'AV(I,JJ'THEN'

'BEGIN'~GJaKG+1iSI·Be[I,J]'E~O';

, IF 'AV £I, J'l 'T HEN II BEG 1/1' TES T1=' FALSE' ItB( J , J)I =/lG; eeCI, J ] I 
B8 ( I, J]~S 'E NO' 'E LSE 'TE ST I 1:' TRUE' , END' ;

134;
13101

6 136ii
USiI

5 137f,
4 UaG

139~'

4 14.)v
141;

5 14Z:'
6 14 !"

1431
1" !2

7 1410"
1 lose
1451

b L 4 7:
14b'l

:> 14a~

"
4

..

4

4 149';;
151.'"
15u1

4 15h
"j 1511
6 152.
b 1521
b I 5~2
Ii 15£3
') 152 ..
4 1~26

L~2'"
4 1528
5 1529
6 153J
b L5 3L
5 1532
4

4

4

..
4 15 J3

1:>4il
4 155':'

15610
lSlla-_.._-_._.~-- ---
159~

16ull
161J

5 16Z(;
163.1

5
1640
1641

174~

175'
1760

un
17du
17\111

5 leG.)
131ii
L€2J

'5 183;;
Ie4,;
173(;

4 185:'
3 le&~

2 1 E7~;

.~ .:~~~::'1~:';:~ ~:~:~~i~; .._.. ' .. .., ..
-~ -·-·~~-:·-~-{·;~~~~i~~~~~~::-~~.::~~':

WRITE (O\JTPU H S II I P (1) ] ); ':~~-"":t:=-{c'.,.~,;;

'FOR'I:aKl'STEP'l'UNTIL'1I2'OC'
_'B£GIN'~RIi£(OUTPUT,<I.I,Ij,·••·~.SAZ[I]);

'fJR'JlaI<3'STEP'l'U~TIL'~4'OO'

'I f ' AV [ I, J ] , TIiE N' WR ITEt OU TI"UT ,<F7~ 2 >, ~ A£ I, J ])
'LLSE'WRITE(OUTPUT.<X7)'ENO';

WRI TE(JUTPUT,</,I,XB,*fl.2>,lIlti t.nJlt o·llaK3 l STEP '1' lPiTIL '114
'OO'SAHIlH

'EN.()' ;
, ENC'

';"E"O' -
. 'ENC'.

, EHUo;
WRITE ( 0 UI PUT. <I • I> ) ;

. _ I FQ ~ I I I zf\ 1 ' STEP' 1 • U~ TI l'I<Z 10 a' -= ~-:~.- - .'-:-::":." . - .~ - ~ -

'BEGIh'.RIT£(OUTPUT,<I»;'FOR'JI=K3'STEP'1'UNTILI~4'OC'

, If 'A V[11 J J 'THE N' WR trE( OUT PUT, <FT.3 ).AA t1, J H " '~--.:. .
'ELSE'WRITE(OUTPUT,<X7>J'EHOo; . __._-

~RI TE (OUTPUT ,<1, I»' . _. _..-... -.' ~-'"!

, f 0 '" I J oK 1 ' STEP , 1 'u HI l ' II Z' DO'
'BEGI~'WRITE(OutpUT,<I>];'FOR'JI=K3'STEP'i'UNTIL'~4'OO~
, IF' B ~ C11 J] , THE N' WRIT E (0 UTPUT, <F7 • 3 >,8 BCI, J ])

'ELSE'~~ITE(OUTPUT,<.7>J'ENO';..
1I:=K+l'

'·lIIiITE(QtJTPUT,<t,"·;'K=-#U,/~"l(E,"'"13),'IoK6);'
'BEGIN"REAL"ARRAY'H(1IK,11~€1,9A(1111],X[lJKG];

0-=0--' .~~. i(()i'f'I:=l'STEP'i 'UNtIL'K'DO'
'FJR'JI-l'STEP'l'UNTIL'K€'OO'H[I,JJJ-O;

".:. "'- - c .• icLI.-:UMCl.t'l:.,t; BU1]t"1.18; . ..:-
--.---- :--,-r- 'FOR' J 1=113'ST(P' l' UNTIL. "" 0-0'---::-
;~;j~.:-::.:7~:f;;-~=:'3"!·fOR'II-Kl'~STEP' l' uu IL' !t2' !iD'-:-:;~~-:-'::':

" \ _' ., IF' Awe 1# J ]I TH EN' , BE GIN' , [KLo CAt I ~J fi J -1 HI( KL, CBCI, J ] ] 11:1 ;

:~~:I~;~;:::;=~=:::~'~::-:' ~.'_.i'~:J~::~!t:~~:~~~~t:~;[ ;1, J ] ; "L I.,KL+1

LEAST SQUARES SIHPlE(K,KE,H,BA,X.Kl,S)'
'·.=~"'·.-.C.. '~· '. ':"c 'WRITEtOUTPUT, <I, I.,· .h" j U~·U~UR~'" FlO. 4, I, I>, ilL, S);
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. . : ..:' S:"S+(Z~Z2+FA1CJ()-SAHiT);iftJ(;ji.I-3J

~{;S~~;f-:"'T":"";;:¥~~,~tUOt• END' - :: i'-~l ''':i';~';3~;i'\.4-;.o.¥-~~;::-~.f:.'iL ';
. .' 'ELSE'$I·ft; ..... .',~!, .. ,~.\ "',. '. ".

::~~:~;:::i~'~:t~:~:::~:~~~~:~~:r:;=!~:~~t;~~:~c~~..
'BEGIN' I I.K4;S 1..0; . .. '.

.': 0 c:j 'f"O",jt I "I<F 4' 5T EP '-1 t UIlT I"'1(f'JTlftl~--;;~:C~'~ ','Fo:~-

. - . '9t:GIN' 'IF'ABS(SA1(IJ·FA2Ck])>2~~2-'THEIl'IizI-1i
_,~~ lJF ' V2 (10 2 +1-11. J 1 'T HEN n I! EGIN" -,,,"~o-,,,"~_'}~;':~_."
.' 'IF 'ASS<SAH Il-FA2( II] l>Z.U·fTI'4EN"·S '''S+4.4~*A2CHZ+l-K,J]

,,,,.-.:,,,~~,,,.;'~~:"" . *;-3
'EL SE' '8EG IN'S laS +( 2 .zZtSAl d )~Fn (Ie),. A2 CII ,+1-K, J ]*.-3 i

.- 98C •• I lI=S;BV(J,IlIa'TRUE'l'""3'~..;c~O',::=:'..-:'
SI=S+(Z.22+FAZ [II ]-SAl( I] hAU"Z+l.K.J] ....·~i

'END" ENO' ~=.:..... ~:::.>.: •.,~"'?...--::.;; .. -.
• '". - ... _'::,:r~~ ,--: - -

'ELSE'SI"~;

'END"
'END'i

WRITE(OLTPUT,<I,I»;
'FOF' 1:=1\1' STEP'l'UHIL't(Z'OO'
'BEGIh'~RITE(OUTPUT,<I»;'FOR'JI=K3'STEP11iUNtl~!~4'DO'
'IF'A~C1,J] 'TrlEN'WIUTE(OUTPUT,<F7.3>,AAU.J)) . "

'ELse:' WR ITE (OUTPUT, <H> J '["HI;- i=:~·;C~}-,;;,-::~:'
WRITE(CLTPUT,<I,I>H .. - .
, F0'" I: =K 1 ' STEP '1' UlIT I l' 1<2. 'DO' . .. ..' ':'=-".~':::f::';-:;",,:;;~,

'BEGIh'RRITE(OUTPUT.<I»;'FOR'JJ=K3'STEP'1'U"TILi~4tOO'
, IF 'B ~ [I, J] 'THE N'WR ITE (OUT PU r, <Fl. 3> ,SBl h.sjJ::'_~~'·:·J_..

, ELSE ' II RIT <: (0 u TPUT, < H» 'E NO',-- --
K: =OiKG 1=0; . .-: ..o=:....;E:"i'~'O'~i:.""". ,
'fOR'J:"1\3' STEP'l' UNTIL'K4'OC" ,- -'...,
, B~ GI N' TEST: =' TRUE OJ ... ',>.:.. -,=".~ ,
, FOR' I: = ill'S TE P , l' uh IL ' 112' DC ' 'BE Gill' , IF' TE 5l' ANO 'A V( I , J ] , ANO'

BVCI,J]'THE~"BEGIN'KGi.KE.l;SlaA_(I,J]'ENO';

I IF 'AVCI,Jl 'AIIlO'8VCI,J]'THEN"BEGIN'K:"K+liAVCI,Jlh'TRUE';
-..u 1# JJ I=U [1. J ]·S nEST 1-' FALSE 0; CAr I,J ]IaKG' EIiO'

'E LSE' , BE GI h' AV [ I, J] I a' FA LSE' H EST I a' TRUt:' 'E NO ' i
'ENO '. '.-
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Opmerkingen bij het rekenprogramma I INTERFEROGRAM 2.

- Regel 40 tim 170 : De interferogrammen van fig. III. 3 en fig. 111.4

'zijn afzonderlijk gescand. Voor de berekeningen zijn aIleen

die punten interessant die binnen het gebied liggen dat in

beide gevallen gescand is ( enkele randen van het interferogram

kunnen hierdoor wegvallen). Deze procedure bepaal~ nu dit gebied

in beide interferogrammen door zo~el de eerste en de laatste

fringe te bepalen als de eerate en de laatste scan-afstand die

nog in dit gebied liggen.

Regel 180 tim 370 : Deze procedure bepaal t in het ongestoorde

geval de gemiddelde fringe afstand.

- Regel 650 tim 740: Bepaling van de relatieve fringeverschuiving ~s/s.

Regel 930 tim 980 : Door 6 sis met een konstante C te vermenig

vuldigen, kan direkt op/oy gevonden worden. dploy wordt steeds

gebru1~t, ongeacht of het de gradilnt in de x- of y-richting is.

Steeds wordt echter de dichtheidsgradilnt in de richting lood

recht op de fringes berekend.

Berekening van C ( in het programma is dit regel 390) I

\

c- ~I\~
X.L.t.y

met: >.._ 632.9 x 10-9m

K- 0.2256 x 10-3m3 I kg

L. 0.245 m

L:>.y-2.47xlO-4 m (w.100mm)

Hierui t voigt: C'" 46.41 kg/m4 ( C- 37.41, kg/m4 als w-150 mm)

Due: ?flay - 46.41 .t$/s kg/m4
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Tevens kan door vermenigvuldiging met een andere konstante 02

de temperatuursgradi~ntaT/ay gevonden worden. Alvorene C2 te

berekenen moet eerst het verband tussen de temperatuur en de

dichtheid beschouwd worden. De ideale gaswet luidt :

p .p.R.T

Als de druk p konstant wordt verondersteld, wordt dit na dif

ferentia'tie Jlraar '7 J

Dus:

ae.. _~ .oT
ay To dY

~T !o 46 41 AS (.!..)
oY· - po· , • S m

In het programma is : C2 - - T01 po

Met T. 293 Ken p. 1,18 kg 1m3 ( dichtheid van lucht bij 20 C )

wordt dit : 02. 248,3 m3K/kg.

02 wordt berekend in regel 400. De temperatuursgradienten zijn

echter in dit programma niet uitgerekend.

- Regel 1250 tim 1480 J Hier -"'orden de waarden bepaald die ontstaan

na integratie, en die bij een onbekende dichtheid moeten worden

opgeteld om de dichtheid in het betreffende punt te vinden

( zie fig. III. 8 ; afstand f.l, (M) ) •

- Regel 1490 tim 1532: Beschouw vergelijking III.1. In dit gedeelte

van het programma wordt bepaald hoeveel van dergelijke vergelij

kingen opgesteld kunnen worden en tevens hoeveel onbekenden

hierin voorkomen ( b.v. f(A) ). Deze vergelijkingen vormen een

1 ineair stelsel A,! - ~, waarin .! de onbekende vektor voorstel t.

Door het bijzondere karakter van de vergelijkingen komen in de
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matrix A aIleen nullen en ~~nen voor. De afmetingen van matrix A

zijn 1 : m, 1 : n waarbij m het aantal vergelijkingen is en n het

aantal onbekenden.

- Regel 1550 tim 1630 : Samenstelling van de 0/1 matrix.

- Regel 1640: Oplossen van het lineaire stelsel A1£.-:.£'

- Regel 1740 tim 1760: Berekening van de dichtheid in de diverse

punten.
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Appendix-5 s Tussenresultaten bij de dichtheidsberekening behorend

bij de dichtheidsverdeling in tabel III.4.

In de tabellen A-5.1 en 2 zijn de relatieve fringeverschuivingen

gegeven. Tabel A-5.2 is echter nog 90 0 verdraaid t.o.v. de werke

lijke situatie. In de tabellen A-5.3 en 4 zijn de dichtheidsgra

dienten gegeven. Fringenummers zijn nu omgerekend"naar co~rdinaten.

Tabel A-5.1, me~ de horizontale fringes, gaat over in tabel A-5.3

waar de dichtheidsgradienten in verticale richting.~taan uitgezet.

Tevens is tabel A-5.4 90 0 gedraaid en komt overeen met de werke

lijke situatie. K1 tim KF4 in tabel A-5.5 stellen resp. voor, de

eerste en laatste scan-afstand in tabel A-5.1 welke worden gebruikt

bij de berekeningen, de eerste en laatste .scan-afstand in tabel

A-5.2, resp. de eerste en laatste fringe etc.

. : ...;..:: R:::Lt. II E'IE FRr~G£ v::Rsc~t:IvnG 'iOR.

seA N' AfSTHD IN I'M:
51 46 41 35 q 21', 21 16 11

fRo 1 : .\l. ( 6 - \~ • 1 ~ - ,:.29 ,) .17 t .1 a

Fil. 2: -I) • 10 -C.05 ·c. ') 9 .:J. 2~ <.42 G • 1 8 ., • 1 3 0.03

FR. 3 : -0.06 -0.09 -1l.15 .,'J. :! ') - ('. ; .j C, .2:.: C.Oe C..iiO ('l.12

FR. 4 : -0.12 -0.17 -J • 25 _I) • ., 3 \.!. ~ 5 I' • t Z o.fJ 3 0.07 .1.;')6

FR. 5 : ·u .16 -,'}. 21 -iJ.7 3 ; • 1 b ') ." 'i ~ ./)6 G.C! IJ .05

-il.59 " .12 -.1'5 !1.:i4 -0.') 1FR. 6 : -0.24

'F R. 7 : -0.37 ·1.i.~8 '.' • 1 5 ~ ..) ~ -..:l. ill O.Q6 ,
t, (, , • Ii fJ .02 -:'. <>1' 0.,)1

fR. e: ~ . '.
~ .' ....--':--'~

~l:::LATEVi: r;;l T ~ ~"J t: '/ r... RS C !- I) 1'1 I ~ r:. Vi P. T•

seA N AF5THi) IN I'M:
15 2,1 2'5 3C ~5 4: 5) ~5 .. :

..: - .,.:
': • 1 b ( • ,! B ~J • ! ~

, ,~

fRo 1 : ... '-

2 : -0."9 -..; • rJ 4 o•..-. 7 -,~. ·1 9 -', • ," 4 _.~ • ·:8 ~.(;2
::,,'

FR.

Ffi. 3 : 0.04 -J • 11 -J." ~ ·<':.1I7 r~. _ ': .; -: • 11' ·).03 ·0.13 : ... -, ,

FR. 4 : ~.12 -0.00 -0 :11 (1.03 - -::. 14 •.) • ~ 4 -~.17 -~ .06 -0.071:
~ .

fRo 5 : ·0.22 -.).43 -v • .3 S -~'. j 3 -0. ~ 7 -0. 3 ~ -';.28 -(l.oe ·0.09 . ~ -:

-lot. S 1 -·i.?~ -1.?5 -1.35 ·,1037- .1,) .16 ... - -..
fRo 6 : 0.00 -c. 31

FR. 7 : 0.21 .y .1; 1 -:: . ~..: -1.35 ·0.9t

FR. a: (l .64 0.56 0. '5 3 ') ... '\ ~!

9 : 0.57 0.E2 J.84 1.15 .• 91

:~:·;I·;;;-:;FR.

FR.I0 : v.26 0.23 'J. 2 J :) .56 ~ • <; 9 1.42

Tabel A-5 • 1 ( boven ) en tabel A-5 .2 •
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.. 'IERT IKAl£ OICHTHEIDSYER~~~LRIN~ p; 1"~l~~."4,..
r2.8:i • - Z. 7 -3.5 -15.4 7.9 8.3

17.24 ". -4.7 -2.3 -~. 3 -1 '. 1 .. 1 9. n ~.3 6.2 1.2

21.68 -2.9 -4.1 - 6. /j -1>,.9 -3.5 9.5 3.9 .0 ••0 S.I'>

2&.12 • -5.8 -7.8 -11. a .. 33.6 II;~ 5.~ 1.2 3.1 'f.7 .

30.51'> .. -7.2 -9.9 - ~ 4 • 1 .7.2 1.2 2.9 - 3.J . 2.5 ,
.-,"....

r

,s'.C'O -10.9 -27 .2 5.~ 7.J 1.7 -r, .4 ... ..
" .. ,._;-:

39.44 • -17 .1 -51) .) 6 • ~ 3.7 -0.4 ~.9 :.:~ :-...

43.89 1 11•.: 6. Z ~. 8 -':).4 1!.4 ,. --.
51 46 4 1 36 : 1 ) . 21 1& 11,0 ~"':

Tabel A-5.;.

~O~I'ZONTAu: ~[ChTHE10 ~IJ::"', 'oJ::";' I ~ '( '-I /l·l* ....

15 12.3 20.6 c.. c:.. . ') ·j.2 -1 ).4 5.0

2~ 11i .6 28.7 2'. 1 - \ .::: -!':'.-? -.:IJ. j -':;.2 1.9 -4.2

25 9.1 33.'1 ~ .... ':' ... l .:'. 2 -2 Q .3 - ~ ;- .~ -5.2 -5.0 ';'1.T'

3<i • 26.2 53.4 '::':.5 - 37.3 1.5 -2.3 . 3~1.
.. ; 7.:l -

-J I • ,

3S .. 45.7 4~ .4 -17.'" -6.4 -3.3 . ·,.··.2 'J.7

loll • 65.9 -5'.1> -15. S -1.7 (l.0 -1~9" ..:.:-; 5.2.'

45 • -n~.~ -12.9 - T. 7 -4.6 -3.5'
... 0.8' . ~

S') • - 3 S. 7 -1?3 - 3. T - 2.9 -1. 2 , 1.0;

55 • - 42.4 -7.5 -:'.4 -3.1 -5.8 ..

.!i:5.66· 41.22 36. T:l 3.~.~4 2?9 v 2 -;. 4t 19.C:? 14.58 In.f.4 .', 5 ~ 70

,. .. - - ..... ~.

Tabel A-5.4

- . -
Kl= 1 ..
K2= 7

."

K3= 2
K<,= 9

l'F1= 1
:<'F2= 8
rF32 1
I(F4= 9

Tabel A-5.5.
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Appendix-6 s Programma IN'l'ERFEROGRAM 3.

o N.. ..

~r _....:", ........-

D S K
= =:' -=

·--m:liI1rrUrTrr'IWPVT.lrO'1Ftrr;Ttn'U1JT---~----------·-··'- -.-.----,------------ ----- ,..~._--..._-' ,......----

..-,- IUEG£Ii J.J, lilt. UN lio HZ. DM2, O'H .CCDE, W, fZ ,l,F\ ,lI7li.- -.----..
.. - IlULR[,C,~,Sli ...--... -
---IJUOLEIl'I UIIU;-·-·--··-----·---·------- -. ----
.- RUO( l".I,ru, J2 .. D/f ,CCCE,lhf2,r4,L.PO); ----------- .•.
----- Ckl:=2·~1;t"2:=2"K"Z; . ---- ..-- ------ ._-

. C: ..514.~.f4/(1.5Z;-5*4.Z7*L·(r4.W].f~J;
----lI£GIII lUEl;ER JRUY-'''' '2£1 :01/1,1 aZl, X( H hZJ,ST1, STzn: DMZ H'

BCOlEA" AFRAY lB(I:0Hl,I'.Z]; ~Ell AIRAY 'O,IV(1:0Nl-1,l:MZ];
...----,-- -- RE.H (III, ,. 5T1 li -- .
-----REACClN,r.ST21; .... --.--.---- --"--'._, ·----------·---'··-7-·'- '.'"
----- IHJTH[UTFUT.<*Il>.ON2,'l"U 11-:1 STEP 1 lUll' OIlZ'tD" STUll H .
-~-, 1I~I1E([U1FUT,~/,'>H ' '" '
------·WRlIEeCU1PUT, ..U>,OHZ, FOil 1::1 SIU 1 lUll 012 DO STZ[J]);
-----'llI' ITEt [1JTFUT. ~r,~ >H' ----,- .... ,--, ",'.----...--------.-----
---- HR .j.:~l-nEF- I UNTIl'Hl-OD _.,_. ",•.•"-- ,-.-.----._......,... " .'"
-,.---- -- BE CJ II ,.....-.~"... '--- -- ., '-" .. -- .- .. _.".' -- -- ~---.--

~---_··'''JlI1(([UTFl:T,<I>'' - --.' ".",'.'-,-----.
- --..-.-. rcR 1: .. 1 SUP 1 UNlIl Olil Dr .. ,-.-" ,---.--.,-----....
,,--- IF 1<STH2*J-Il*2-1 OR I>SllUo-JJ*Z THEil 'tS(JiJJ:= fALSE

El~E 8EGI~ RE'0(INfUT,<Xl,16,X3,16.X3>,X(Jl,ll(I,J]);
---- , , If~ITE((UTFLlo<218>,ll(J],'HJ,J]];

-'-''''---yElI,J]:=' TRUE EJlD;'- ---.---.- .. ----...-- ... ----..-.--.--.----... ' .. ".
--_._-- E~C'.; . ,,, ... " - ..._ .._-.--- ._-_ ..•..._. ,., --.--,,--.- --- ..---- ..
-.--- ClOUt IMPlTJ; '-' ,_.."'--'-- -, ' " ,.-.- ,.
.... ",-, 'HI1E((UTFUT,<I,I>)'; ., .".--.--. ' -
----- fC'R ,U"'l-H£P-'l Uti1U' HZ·"lllf-- __--·--- .-----.------. ""'--.
-·----"BEGIN '''-'---' '.--- ...._... , ,--~._.-----._.. ,'-_.--"'- .. _.. _ .. -- _..,,-,-,.".
,"-- .. ' 1l~ltE«UrPUT,~n·H-- '---~, :--,., -- .' ' ..

- feR ]:=1 HEP 1 UNTIL 011 DC ".--
---'--·--u t(STZ(~*.J"1J*2-1 OR" I>STZIZ*JT*Z- TMIl' 11I1I,J]S=' FALSE' .
._---- ...·-·£lSt" BEGU HI 'DUltfllD'~:n0, 16, )]>.,Z II-. JUHBn _JH:i- 1F Y8U, J]
"-- - ,,~, ,- THU' TJlUE EL Sf F U Sf ;'"
... _- ,".. WPITEelUTPlH,C!8>iYZI(;J])' END '1"-'-'--'~"---

-~-.-._- [liD 1-'" -'------.--".--~._,--,-._._-"._-_.._._, .... _-.--- .• ,....
-----:-. ct. CS [( 111""1: t.~_····--~----·_--_ ..- ... -----.-- _. ..-....--
'------·--'IIRI1EHUTPCTl'~1fIP(1)]H- ...-.,•. - .. -- ."--- --. - '.' --,
__~c., . WHTECCUTFUT.<aI6>,H2, FDR 1:=1 STEP 1 UUIl ~Z CO UIl);
- ~-- 'liF 1 TEe [U1101 .. 0.--"';' .------'''--'' - " -"".-
~ ;":-'WRJ1[([UTPUl,·,,.,*Ifi>.·FUR 11;o,}'$1£1' 1 UfiTll DFil co (NZ,Yl(J •• ]]);

If" IT Ee CUT PUT, ~J,I>H-"
WRIIE([UTPU1,4I,*IE>, fCR 1:=1 STEP I UWlll Dill co [WZ,YZ[I,.]]);

-'--"-- IIIi lTE«UTyon~KIP( Ill)1' .....
lIFI 1[ ((UTf'1r1, -lUI, "lUTU":-, f7.1.15'.·C ODER UG:·,I 9 '--

?~:'::--:-.~_ ~.I .13·..... AFSUflO " :·',15. -11"*' . _.. _....... __ __,,_ .., .
,". i/,13,-,F1TAIO F2:-,I5,-NM-'----

0010
9.0000 IS

OAT)
OATJ
OA"
DATI

1 0020
0030
0040
005 C
0060
001 C
0080

9.0001 IS
Z 0090

0100
0110

01Z0

1
0130

"--0 no
0150

" 0151
0160

"3 0170

0180
.;-

3
019C
ozeo
0210

" OZ20
OZZI

".
3 OZ30

Ct240
lilse
02&0
ovo
021::0
0<'90
0300
0310
03Z0
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., ~ '. ··---···_·-i,i.X"l_'-.f!,jIlD r\=.,,15.-M". - - -..--.-.-.-.---- -,-- c_

...• _.-- .. -,. ·--·.I;·i3.-jrSTAIID l :·,I~.·Jl"- ----.. -.--~.._.-.
4. "'__ --_.~ -'--'~/;I'-;""tfICHTHEI01••f5.!~•• E/"'.'.] •...'._~"" -- -.-..
-.-.' .. ---. ---.•i;·-YONSUNTE c :·.F1.2.·~G"" •• '·>
._~~. ~:_--. :.' .O~!!~~liJ~I(.f't;f~.L.IiO._CH .. ::.,~_.~==-=--=~~=,,-

------D"li=lJfol~fr--··-··- -_. ----- ------ .. --- -.
.- -----FCR J: ..t "1url'UNTU lit IlU . --.---. . .
._ -- fU 1:-1 SU"'lUNTIl Dill OC' ---- ...... -----~-.~---..- , .•
--_ _--'" IF Y8[I.Jl AID Y-B(J.l~J] tHEN "BEGIN aat·t.Jfi~(·ilil;JJ.-'l[I ••• J])

--., I' un',sll;';:hi'lRl:E £lI[ E(SE·YBCf;ii...'·'O(ii( ,---
fCllf',;:iil 'srtri .liHUe Ni C'o . '''-' -- - ....;.----. .. -.-_. -.-

-·-,------rOR I: .. t'''HEP 1 UNllL'Ofil lit --·-··-----~··----·--··O"·

~=~-==-.!~_!e~_I~~l_TH~~_.·~.!(_!!_JJ._.i_:.!-!![~_!Jl!!.Z_(I.j.~! f-~ ~~. 20~;:_-===_... _.

!
]

0330
OHO
0]50
0360
0370

DATl
0380
0390
0400
0410
0420
OUO
0440
0450

---------_.
... --- -- sa-C ..HI=O; ----.- .-----".----.-.. -- --.-- - . -.. --.~ .._~-~-
._.- _ rcfi J:=1 STEp·l UNTIL Nt DO ---- ----- --.
.----- BEGIN 1:=USI :=0 .... ---..•. - ........- --.- -----.----.--. -_.
-·-·----O( HGIN IF Tut.Ji THEIII BuiN' S1:=ui:t;JiJC;i;r ENU";--'--' .' .. -
..'_-".-.. . 1:=1+1 EfI[ .... - .

- ....- --- uNTil 1=0'" DR (51 NEg 0); -
-----~-, .I : =t ~ 1; OK EY:= f Al SE i . -_. _. -- . ,_. +---._.- '._-'-' --~.-._- .•- -_.-- ~-_._--"

••. ----...... DD eEGIN If YEU.Jl THEIl SHIll S:=S.'OCI.JHHi:Ii.. I;
_.- .. CKEU= TRt:E END.. ..

1:=1-1 ENC
.----...- unIl 1=1 OR [KEi;------' .--- .. - _- ......--- .---- .--_ .. -_ .
-----. S:=~-S1iH:=H-E; - .. --_..- _ _. '-"'---'.. -- .. - ---- - .

Ellt ;
s:.=,SS(Z.SJH);-'--'-- ----."-- ._- 4

WRIIE(CUTPUT.c/.111.-S :-.r~.2.-",,->.s,;

FC'" J:=1 STEP 1 UNlIL N2 CD
---~---._--- FeR 1:=1 ~tEP 1 Urtlll D"1 CC -_._- _.--. _.,_.-
,- ~ .. -'--~--- IF 'te[ J.Jl THEN AO(I.Jl:=('C( t.J]-,v(I,J]] , Si ~-_. --~

~fiITE(CUTFUT.cXZ5.-RELATIE¥EFfilNGE ¥(RSCHUIYING.~>J;

.. '''''''C-- WRI1E([UTPLT.".I.- SCAN AfST._.O III .U-.hIl5.*I£>.N2. fOR

..----.... - 1:;1 HEP 1 IHIl IL ti2 DO Il[ l l OH 108); .
·----------FCR 1:=1 HEP 1IHllIL'DfIl DC
._~- ._. --- - -.. BEG I " 1r 1 ,I] 0 2= 0 THE" Wli 1 T£ ( Qt! TPl T• c I, I .1 7]11 ]

El~E ~~ITE(OUTfUT.<I".- F~.·.IZ.·'-).«(.I) DIV 2).
'- ...-.------- fOR J:-=1HEP 1 UNTIL fi2 CC
-----...... If Y8U.Jl THB lIRIT'EtOUTPlT.<f6.Z>.I((t.Jl)

. ElSE lrJiITE<DUTfUT. <X6» ENIl ..
EhD

--"·--"£'D - _.---_ --- -"--- .. _'.--"

3
')

4

5
5

"
3

3

3
2

04&0
0410
0480
0490
0500
OS 10
0520
0530
0540
OS50
0560
057 C
0580
0590

060Q
0610
0620
OEdO
0640
0650
0660
0670
068C
0690
07QO
0710

--0-120

ICI nnnt,nn.c:.

Vanwege de vele moeilijkheden die ondervonden werden bij het inle-·

zen van. ponsbanden, is de listing van de stuurkaarten~eveneens .

opgenomen.

Bij elke scan-afstand ( d.w.z. x -konstant ) worden de nummers

genoteerd van de eerate en de laatste fringe die gescand worden.

Deze getallen worden m.b.v. ponskaarten ingelezen·e.n opgeslagen

in arrays (regel 100 en 1.10). 3ij dit programma worden twee pons

banden ingelezen. De eerste ponsband wordt ingelezen in de regele
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