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Samenvatting 

De grootte van microscopische deeltjes kan in principe 

bepaald worden door middel van lichtverstrooiing. Zo is de 

verhouding van de intensiteiten van het in twee voorwaartse 

richtingen verstrooide licht een maat voor de grootte van een als 

strooibron optredend deeltje. Dit principe is toegepast in een 

optisch meetapparaat. 

De mogelijkheden van het optisch apparaat zijn met metingen 

aan ijkbolletjes onderzocht. Gebleken is dat het meetapparaat 

onvoldoende nauwkeurig is om de grootte van een individueel 

deeltje met een diameter tussen 1 en 4 Mm bij concentraties in de 
11 13 -3 

orde van 10 -10 m te bepalen. 

Door aanpassing van de optische componenten is het apparaat 

in principe geschikt voor individuele deeltjesdetectie in het 

diameterbereik 1-4 Mm tot dichtheden van 109 m- 3
. 

Met het gemodificeerde meetapparaat zijn metingen verricht 

aan nevels, gevormd door adiabatische expansie van stikstof

waterdamp mengsels. Daar de druppelconcentraties in de nevels in 

d d 1011 - 3 . . k 11 t. t .. e or e van m 1s, 1s er spra e van co ec 1eve vers roo11ng 

en geeft het apparaat informatie over de modale druppeldiameter. 

De resultaten van de strooilicht-metingen tijdens een typisch 

expansie-experiment zijn vergeleken met de meetresultaten van de 

zogenaamde drie-golflengten-lichtextinctie methode. Naast een 

globale overeenstemming toont de strooilicht-methode diameter

variaties die met de extinctie methode niet waarneembaar zijn. 
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1. Inleiding 

In de groep Gasdynamica wordt onderzoek verricht naar het 

ontstaan en het verdampen van microscopische druppeltjes in een 

gas-damp mengsel. Deze druppels worden geproduceerd door 

adiabatische expansie van zo'n mengsel en verdwijnen als gevolg 

van een schokgolf. Voor de modelvorming is in het onderzoek de 

grootte van de druppeltjes een belangrijke grootheid. 

Er bestaan diverse meetmethoden ter bepaling van de diameters 

van kleine deeltjes. Van deze methoden zijn vooral de optische, 

die alle berusten op lichtverstrooiing, interessant. Deze optische 

methoden beïnvloeden een nevel bestaande uit gas, damp en druppels 

namelijk nagenoeg niet en maken continue metingen met snelle 

verwerking mogelijk. 

Een meetapparaat, dat werkt op basis van lichtverstrooiing, 

is door Mannens [MAN85] ontworpen. Dit meetapparaat, dat in het 

verlengde van een laserbundel wordt geplaatst, vangt in 

voorwaartse richting verstrooid licht, afkomstig van één deeltje, 

onder twee hoeken op. Uit de verhouding van de onder de twee 

strooihoeken gemeten lichtintensiteiten volgt de diameter van het 

deeltje. Door nu op deze manier successievelijk de grootte van een 

aantal deeltjes te bepalen kan een deeltjesgrootte-verdeling 

worden verkregen. 

Bij het door Mannens ontworpen meetapparaat is er van 

uitgegaan dat aan nevels, waarin druppels in de dichtheden van de 
11 13 • 3 orde 10 -10 deel tJes/m en met diameters tussen 1 en 10 j..tm, 

gemeten moest kunnen worden. Later bleek echter uit het onderzoek 

van Cleijne [CLE85] dat de verwachte druppeldiameter in een nevel 

ongeveer 2 j..tm is. Om nu kleine diameter-variaties rond de 

verwachte grootte te kunnen meten heeft Horijon [HOR86] het 
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meetbereik van het meetapparaat verkleind tot 1-4 ~m. 

Evenals in het werk van Mannens en Horijon staat in het 

hierbeschreven afstudeeronderzoek het meetapparaat centraal. Zo 

zijn de eigenschappen van het meetapparaat nauwkeurig bepaald en 

zijn de mogelijkheden om met het apparaat metingen aan nevels te 

verrichten bekeken. Daarnaast zijn in dit onderzoek enkele 

optische meetmethoden, waarmee de grootte van microscopische 

deeltjes bepaald kan worden, bestudeerd. 

In hoofdstuk 2 worden van elke bestudeerde, optische 

meetmethode het principe en een praktische toepassing behandeld. 

Aangezien deze meetmethoden alle gebaseerd zijn op licht

verstrooiing aan één of meerdere deeltjes zullen enkele licht

verstrooiingstheorieën in dit hoofdstuk kort worden besproken. 

Een optisch systeem, waarmee het door één deeltje onder een 

bepaalde hoek verstrooide licht kan worden opgevangen, komt in 

hoofdstuk 3 aan de orde. Hier zal ook het gebied waar zo'n optisch 

systeem gevoelig is, het zogenaamde meetvolume, ter sprake komen. 

Verder wordt in dit hoofdstuk de praktische uitvoering van het 

meetapparaat behandeld. 

In hoofdstuk 4 wordt een meetmethode beschreven, die het 

mogelijk maakt het meetvolume van het meetapparaat experimenteel 

te bepalen. Ook zullen in dit hoofdstuk de resultaten van met de 

methode aan het apparaat verrichte metingen vergeleken worden met 

de resultaten van numerieke berekeningen. 

Met het apparaat zijn metingen verricht aan suspensies van 

monodisperse ijkbolletjes in water. De resultaten en conclusies 

van deze metingen, waarbij gekeken wordt naar het strooilicht van 

slechts één deeltje, staan vermeld in hoofdstuk 5. Een van de 

conclusies zal zijn dat het apparaat onvoldoende nauwkeurig is om 

de grootte van een individueel deeltje met een diameter tussen 1 

en 4 ~m bij concentraties in de orde van 10
11

-10
13 

deeltjes/m
3 

te 

bepalen. 

Naar aanleiding van de conclusies van hoofdstuk 5 is het 

2 



meetapparaat geschikt gemaakt voor het beschouwen van het 

strooilicht van meerdere deeltjes tegelijk. Met het gewijzigde 

apparaat zijn metingen gedaan aan uit gas, damp en druppels 

bestaande nevels. De resultaten van deze metingen zijn opgenomen 

in hoofdstuk 6. Een vergelijking tussen deze resultaten en de 

resultaten van de metingen verricht met een andere optische 

meetmethode, de drie-golflengten-lichtextinctie methode, komt ook 

ter sprake in dit hoofdstuk. Verder wordt in hoofdstuk 6 gekeken 

naar de kritische oververzadiging bij het begin van condensatie 

tijdens een adiabatische expansie van een gas-damp mengsel. 

De conclusies van dit afstudeeronderzoek worden in hoofdstuk 

7 beschreven. 
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2. Meetmethoden ter bepaling van deeltjesgrootten 

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan meetmethoden, 

waarmee de groot te van deeltjes bepaald kan worden. Zo zal in 

paragraaf 2. 1. een aantal categorieën meetmethoden kort worden 

besproken. Een van die categorieën, die van de optische 

meetmethoden, is gebaseerd op lichtverstrooiing. Enkele theorieën, 

betreffende lichtverstrooiing aan één of meerdere (bolvormige) 

deeltjes, komen in paragraaf 2.2. aan de orde. In paragraaf 2.3. 

tenslotte worden het principe en een praktische toepassing van een 

aantal optische meetmethoden behandeld. 
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2.1. Inleiding 

Er bestaat een groot aantal meetmethoden, waarmee de grootte 

van deeltjes bepaald kan worden. Gelet op het meetprincipe van de 

methoden kunnen enkele categorieën worden onderscheiden. 

Eén categorie wordt bijvoorbeeld gevormd 

bemonsteringsmeetmethoden. Deze zijn gebaseerd op het 

door de 

nemen van 

monsters van de dee 1 tjes, waarvan de groot te bepaald dient te 

worden. Naast het gegeven dat de meeste "sample" methoden traag en 

bewerkelijk zijn, bestaat er de onzekerheid over het 

representatief zijn van het genomen monster. 

De, op lichtverstrooiing aan één of meerdere deeltjes 

berustende, optische meetmethoden behoren tot een andere 

categorie. Deze categorie is bijzonder interessant. Immers de 

optische meetmethoden beïnvloeden bij de bepaling van 

deeltjesgrootten de deeltjes en hun omgeving nagenoeg niet en ze 

maken continue metingen met snelle verwerking mogelijk. 

De vele optische meetmethoden kunnen ruwweg verdeeld worden 

in de afbeeldende en de niet-afbeeldende methoden. De afbeeldende 

methoden, zoals flitsfotografie en holografie, blijken in de 

praktijk niet erg geschikt voor grote deel tjesconcentraties. De 

niet-afbeeldende methoden, zie paragraaf 2.3., kunnen weer 

verdeeld worden in methoden die het strooilicht van vele deeltjes 

én methoden die het strooilicht van slechts één deeltje tegelijk 

beschouwen. 
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2.2. Lichtverstrooiing aan bolvormige deeltjes 

De optische meetmethoden ter bepaling van deeltjesdiameters 

zijn gebaseerd op lichtverstrooiing. Enkele lichtverstrooiings

theorieën zullen in paragraaf 2.2.1. ter sprake komen. In 

paragraaf 2.2.2. wordt een van hen, de Mie-theorie, nader bekeken. 

2.2.1. Inleiding 

Beschouw een bolvormig, diëlektrisch deeltje met diameter D 

en brekingsindex n . Het deeltje bevindt zich in een medium met 
d 

brekingsindex n . Voor de relatieve brekingsindex m geldt dan: 
m 

m = 
n 

d 

n 
m 

(2. 1) 

Op het deeltje valt monochromatisch licht met golflengte i\ in 
0 

vacuüm en dus golflengte i\ = i\ In in het medium. Het invallende 
0 m 

licht wordt door het deeltje geabsorbeerd en verstrooid. 

Voor de berekening van de intensiteit van het strooilicht 

bestaan er diverse theorieën. De toepasbaarheid van de meeste 

lichtverstrooiingstheorieën is sterk afhankelijk van de waarde van 

de zogenaamde size-parameter a, die gedefinieerd is als: 

rrD 

a = (2.2) 

Het exact oplossen van de Maxwell-vergelijkingen voor 

elektromagnetische-golven aan de rand van het deeltje vormt de 
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basis van de Mie-lichtverstrooiingstheorie [KER69,BOR83]. Deze 

theorie, die toegepast mag worden voor alle mogelijke waarden van 

de size-parameter, is zeer bewerkelijk en praktisch onbruikbaar 

voor zeer grote deeltjes. 

Voor a klein of groot bestaan er eenvoudigere licht

verstrooiingtheorieën dan de exacte Mie-theorie. Zo wordt voor 

deeltjes die veel kleiner zijn dan de golflengte van het 

invallende licht, a « 1, veelal de Rayleigh-theorie [KER69] 

toegepast. Deze, op dipoolstraling gebaseerde, theorie kan 

beschouwd worden als een bijzonder geval van de Mie-theorie. Voor 

a » 1, dat wil zeggen deeltjes veel groter dan de golflengte, 

wordt vaak gebruik gemaakt van de geometrische optica en de 

Fraunhofer-diffractie-theorie [HEC74]. 

Indien in de praktijk de deeltjesdiameter tussen 1 en 4 IJ.m 

ligt, de golflengte van het monochromatische licht 632.8 nm 

bedraagt en de size-parameter dus van ± 5 tot 20 varieert, zal de 

intensiteit van het verstrooide licht met de Mie-theorie berekend 

moeten worden. 

2.2.2. Mie-theorie 

In 1908 is door G. Mie een lichtverstrooiingstheorie 

[KER69,BOR83] afgeleid. Met deze theorie kan, zoals in deze 

paragraaf wordt aangetoond, de intensiteit van het door één 

individueel deeltje verstrooide licht berekend worden. Is het 

strooilicht echter afkomstig van meerdere deeltjes, dan kan, 

alleen indien de deeltjesconcentratie zo laag is dat meervoudige 

verstrooiing verwaarloosbaar is en indien de verstrooiing aan de 

deeltjes incoherent is, de intensiteit van het verstrooide licht 

rechtstreeks met de Mie-theorie bepaald worden. 

Beschouw de situatie zoals die in figuur 2.1 is weergegeven. 
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Een monochromatische, vlakke, lineair langs de x-as gepolariseerde 

golf met golflengte À en intensiteit I plant zich voort in de 
0 

positieve z-richting. In de oorsprong 0 bevindt zich een 

bolvormig, diëlektrisch deeltje met diameter D en een in het 

algemeen complexe relatieve brekingsindex m. 

x 

R p 
lichtgolf 

Figuur 2. 1: Geometrie van het door Mie beschouwde 

strooilichtprobleem. 

De invallende lichtgolf wordt door het deeltje geabsorbeerd 

en verstrooid. Met de Maxwell-vergelijkingen aan de rand van het 

deeltje kan het verstrooide licht in elk ruimtepunt bepaald 

worden. Echter, in de praktijk is er vooral interesse voor de 

zogenaamde verre-veld oplossing. Hieronder wordt in dit geval 

verstaan het strooilicht in de punten, waarvoor geldt dat de 

verhouding van de afstand van die punten tot het deeltje en de 

diameter van het deeltje veel groter dan 1 is. 

In figuur 2.1 is een willekeurig observatiepunt P met 

bolcoördinaten R, e en o getekend. R is hierbij de afstand van het 

punt P tot het deeltje, e de strooihoek en o de polarisatiehoek. 

Verder wordt het strooivlak gedefinieerd als het vlak opgespannen 
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door de R- en de z-as. 

Indien R » (1/2)D, een voorwaarde waaraan in een meet

opstelling altijd voldaan wordt, mag de verre-veld oplossing 

beschouwd worden. In punt P geldt dan voor de componenten van de 

elektrische veldsterkte van het strooilicht: 

E - 0 
sR 

E ~ S
2

(8,a,m) coso 
sS 

E ~ ~ S (S,a,m) sino 
so 1 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

Dus E , de radiale component van het elektrische strooiveld, is 
sR 

in dit geval verwaarloosbaar ten opzichte van E
98 

en E
90

, de 
-+ 

tangentiële componenten van E . De complexe strooifuncties S en 
s 1 

S worden nader beschouwd in appendix A. 
2 

De intensiteitsfuncties i en i (zie appendix A) worden nu 
1 2 

gedefinieerd als: 

i = IS 12 

1 1 
(2.6) 

i = IS 12 

2 2 
(2.7) 

Is k=2rr/À het golfgetal van het medium, dan wordt de intensiteit 

van het verstrooide licht in punt P gegeven door: 

I 

I9(R,S,o,a,m) = 
0 

{i
1 

(8,a,m)sin
2
o + i 2 (8,a,m)cos

2
o} 

k2R2 
(2.8) 

De functie i is een maat voor de intensiteit van het strooilicht 
1 

met polarisatierichting loodrecht op het strooivlak (zie (2.5)) en 
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de functie i is een maat voor de intensiteit van het strooilicht 
2 

met polarisatierichting in het strooivlak (zie (2.4)). 

Indien het invallende licht ongepolariseerd is of wanneer de 

gemiddelde intensiteit van het in de hoek 9 verstrooide licht 

beschouwd wordt, gaat vergelijking (2.8) over in: 

I (R,e,a,m) = 
s 

(a) 

(b) 

Figuur 2.2: 

I 
0 

'go 

,so 

I 
90 

I 

GO 

1
Go 

'Go 

JO 

/JO 

/ 

/ 

(2.9) 

_o 

.~ " IIHIIII('( !IIIIUSJT[IT 

D = 4. 0 f-Jm 

_o 

T-------'-~' 
10 10 

lt(liiFI(•[ IIII[IIISJifll 

Polaire diagram van de intensiteitsfunctie 

tegen de strooihoek voor de deeltjesdiameters 

1 ~men 4 ~m (À= 632.8 nm, m = 1.33). 
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De intensiteitsfunctie (i +i )/2 is door Horijon [HOR86] voor 
1 2 

een aantal strooihoeken en deeltjesdiameters berekend. Hierbij is 

steeds voor de golflengte van het invallende licht 632.8 nm en 

voor de relatieve brekingsindex 1. 33 genomen. Enkele resultaten 

van die berekeningen zijn weergegeven in de figuren 2.2 en 2.3. 

De in figuur 2. 2 geschetste polaire diagrammen geven het 

verband tussen de relatieve intensiteitsfunctie en de strooihoek 

voor de deeltjes diameters 1 en 4 Mm. Deze diagrammen laten 

ondermeer zien dat het in voorwaartse richting verstrooide licht 

de grootste intensiteit heeft en dat voor toenemende 

deeltjesdiameter een duidelijk 

voorwaartse lob ontstaat. 

lobben-patroon met smallere 

In figuur 2.3 is voor de strooihoek 0° de intensiteitsfunctie 

tegen de deeltjesdiameter uitgezet. Deze figuur toont dat een 

toename van de deeltjesdiameter gepaard gaat met een sterke 

toename van de intensiteitsfunctie. 

Figuur 2.3: 

eliarreter ( !Jm) 

Intensiteitsfunctie tegen de deeltjesdiameter 

voor de strooihoek 0° (;\. = 632.8 nm, m = 

1. 33). 
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2.3. Optische meetmethoden 

De niet-afbeeldende optische meetmethoden, zie paragraaf 

2.1., kunnen verdeeld worden in twee groepen. Tot de eerste groep 

behoren meetmethoden die gebaseerd zijn op lichtverstrooiing aan 

vele deeltjes tegelijk. Voorbeelden van die eerste groep zijn de 

Laser-Diffractie-Spectrometrie methode en de Drie-Golflengten

Lichtextinctie methode, die in respectievelijk paragraaf 2.3.1. en 

2.3.2. aan de orde komen. De meetmethoden die het strooilicht van 

slechts één deeltje beschouwen, zoals de in paragraaf 2.3.3. ter 

sprake komende Fase-Laser-Doppler-Anemometrie methode en de in 

paragraaf 2.3.4. te behandelen Strooilicht-Intensiteit methoden, 

vormen de tweede groep. 

2.3.1. Laser-Diffractie-Spectrometrie methode 

De kaser-~iffractie-~ectrometrie methode [BR085,BOE87] is 

een optische meetmethode, die het strooilicht van vele deeltjes 

tegelijk bekijkt. Naast het principe zal hieronder ook een 

praktische toepassing van de LDS-methode beschreven worden. 

Figuur 2.4 toont twee identieke bolvormige deeltjes met 

straal r, waarop een evenwijdige bundel van monochromatisch 

coherent licht met golflengte À valt. Verder zijn in de figuur een 

lens, met brandpuntsafstand f, en een detektor, die zich in het 

brandvlak van de lens bevindt, getekend. 
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laser 
licht 

-
-

Figuur 2.4: 

lens 

Verstrooiing van 

brand
vlak 

een evenwijdige, 

monochromatische, coherente lichtbundel aan 

twee identieke bolvormige deeltjes. 

Licht, dat door de deeltjes onder dezelfde hoeken verstrooid 

wordt, vormt ook een evenwijdige bundel. Valt dit strooilicht op 

de lens dan wordt het gefocusseerd op een specifiek punt op de 

detektor. Dit beeldpunt vormt, samen met punten die corresponderen 

met onder andere hoeken verstrooid licht, het verre-veld 

strooipatroon van de deeltjes. Noch de positie van de deeltjes in 

de bundel, noch hun bewegingsteestand beïnvloeden dit 

strooipatroon. 

Neem gemakshalve aan dat de interactie tussen deeltjes en 

licht beschreven wordt door de Fraunhofer-diffractie-theorie (zie 

[HEC74] en paragraaf 2. 2. 1.). In dit geval is het strooipatroon 

van een deeltje, een Fraunhoferbuigingspatroon, slechts 

afhankelijk van de deeltjesstraal r. De intensiteitsverdeling van 

dit rotatie-symmetrische buigingspatroon wordt gegeven door: 

I(krs/f) = I(O) 
[

2\ (krs/f)l
2 

(krs/f) 

13 

(2.10) 



met k = 2rr/À, het golfgetal van het medium, 

s de radiale afstand van een specifiek punt op de 

I(O) = 

detektor tot het centrum van het brandvlak (zie figuur 

2. 4)' 

I , de intensiteit van het niet-verstrooide licht, 
s=O 

J de eerste orde Besselfunctie van de eerste soort. 
1 

In figuur 2.5 is de genormeerde intensiteitsverdeling 

I(krs/f)/I(O) geschetst. 

Figuur 2.5: 

1.0 r------------, 

0.8 

0.6 

0.4 

2rrrs 
x= Àf 

Intensiteitsverdeling van een 

Fraunhoferbuigingspatroon van een bolvormig 

deeltje. 
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Beschouw op de detektor een cirkel met middelpunt het centrum 

van het brandvlak en straal s; zie figuur 2.4. Voor de energie van 

het licht, dat per tijdeenheid binnen de cirkel valt en afkomstig 

is van één deeltje met straal r, geldt: 

L 
O,s 

2J (krs/f) ]
2 

-

1

--- 27lsds 
(krs/f) 

Met (zie [ABR65]) 

J
1 

(krs/f) = (krs/f) {J
0

(krs/f) - J: (krs/f)} 

en 

J (krs/f) = - J (krs/f) 
1 0 

(2.11) 

(2. 12) 

(2.13) 

waarin J de nulde orde Besselfunctie van de eerste soort is, en 
0 

na enig rekenwerk volgt voor die energie: 

(2. 14) 

Hierin is 2 7lr de doorsnede van het deeltje en C een optische 

constante die onder meer afhangt van de intensiteit van het 

invallende licht. 

Het licht dat op een willekeurige ring op de detektor, met 

middelpunt het brandvlakcentrum, binnenstraal s en buitenstraal 
a 

sb, valt, heeft dan per tijdeenheid de energie: 

L 
s 's 

a b 

- J 2 (krs /f) - J
2

(krs /f)} 
0 b 1 b 

15 
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Wordt het invallende licht niet door slechts één deeltje, 

maar door N identieke deeltjes met straal r verstrooid en is 

meervoudige verstrooiing verwaarloosbaar, dan is vergelijking 

(2.15) juist indien het rechterlid met N vermenigvuldigd wordt. 

Zijn de N deeltjes niet allemaal even groot, maar kunnen ze 

verdeeld worden in K grootteklassen, waarbij elke grootteklasse j 

N deeltjes met straal r bevat, dan kan de energie van het per 
j j 

tijdeenheid op de detektorring vallende licht geschreven worden 

als: 

K 

E 
2 

{ J
2 (kr s /f) + 

2 
L = Cn N r J (kr s /f) + 

s 's j j 0 j a 1 j a 
a b 

j=1 

2 
- J (kr s /f) 

0 j b 
- J

2 
(kr s /f)} 

1 J b 
(2.16) 

Is p de deeltjesdichtheid, waarvan wordt aangenomen dat zij 

onafhanke 1 ijk is van de groot te van de dee 1 tjes, dan wordt de 

massa van de je grootteklasse gegeven door: 

4 

3 

3 
n r p N 

J J 
(2.17) M = 

Met deze vergelijking en met de constante C' , 

3C 
C' = (2. 18) 

4p 

gaat vergelijking (2.16) over in: 

K 

L = C' 
sa,sb {

J 2 (kr s /f) + J 2 (kr s /f) + 
0 j a 1 j a 

j=1 

- J
2 (kr s /f) - J

2 (kr s /f)} 
0 j b 1 J b 

(2.19) 
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Stel de detektor bestaat uit K concentrische ringen. Voor 

elke ring i, met binnenstraal s en buitenstraal s , kan de 
i, a i, b 

energie van het licht, dat er per tijdeenheid opvalt, geschreven 

worden als: 

K 

[ 
C' l E {J2

(kr s /f) + 
2 

L = J (kr s /f) + 
r 

0 j i, a 1 j i , a 

J=1 j 

2 
- J

2 
(kr s /f}} M (2.20a) - J (kr s /f} 

0 J i' b 1 j i 'b j 

K 

= E a i JM J, i = 1, 2, ... ,K (2.20b) 

j=1 

met a 
i J 

de specifieke energie van het per tijdeenheid op 

detektorring i vallende licht, afkomstig van de N deeltjes 
J 

van 

grootteklasse j. 

Het stelsel van K lineaire vergelijkingen, gegeven door 

(2.20b), kan ook in matrix-notatie uitgedrukt worden: 

(2.21) 

De KxK matrix ~· met elementen aiJ' wordt de strooi-matrix 

genoemd. Worden deK L waarden gemeten en zijn alle a 's bekend, 
i i J 

dan kunnen de K M waarden analytisch berekend worden met: 
i 

(2.22) 

waarin de matrix A-
1 

de inverse van ~ is. Uit de gemeten 

energieverdeling van het licht, dat per tijdeenheid op de 

detektorringen valt, kan dus, indien de strooi-matrix gegeven of 

uit metingen aan ijkbolletjes bepaald is, de massaverdeling van de 

deeltjes over de j grootteklassen en daarmee de deeltjes

grootteverdeling afgeleid worden. 
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Meetapparaten ter bepaling van deeltjesgrootteverdelingen, 

die werken op basis van de LDS-meetmethode, worden onder meer door 

Malvern Instruments geproduceerd. Een voorbeeld is de Malvern 2600 

HSLBD. Dit meetapparaat heeft een fotogevoelige detektor, die in 

figuur 2.6 schematisch is weergegeven. De detektor bestaat uit een 

centrale halve cirkel, waarop het niet verstrooide licht valt, met 

daaromheen 15 concentrische halve ringen, die het onder 15 kleine 

hoeken in voorwaartse richting verstrooide licht opvangen. Tussen 

de ringen en de cirkel bevindt zich isolerend materiaal. 

Figuur 2.6: 

centrale 
halve 
cirkel 

Fotogevoelige detektor van de Malvern 2600 

HSLBD, bestaande uit een centrale halve cirkel 

en 15 concentrische halve ringen. De ringen en 

de cirkel zijn door isolerend mater i aal van 

elkaar gescheiden. 

In figuur 2. 7 is een mogelijke opstelling rond de detektor 

getekend. Een bundel ongepolariseerd laserlicht, afkomstig van een 

2-mW sterke He-Ne laser met golflengte À = 632.8 nm, passeert 

eerst een zogenaamde "beamexpander", die de bundeldiameter tot 9 

mm vergroot, en daarna een collimator. De aldus ontstane 

evenwijdige, monochromatische, coherente li eh t bun de 1 valt 

vervolgens op de te onderzoeken deeltjes. Het door deze deeltjes 
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onder kleine hoeken verstrooide licht, alsmede het 

niet-verstrooide licht, worden tenslotte door een lens op de, in 

het brandvlak van de lens gesitueerde, detektor gefocusseerd. 

Figuur 2.7: 

beam 
expander 

evenwi jlige 
IID!lochrOOBtische 

lichtbillldel 

. . 
deeltjes 

lens 

detektor 

Opstelling waarmee de grootteverdeling van 

vloeibare en vaste deeltjes bepaald kan 

worden. 

Het meetbereik van de in figuur 2. 7 geschetste opstelling 

wordt bepaald door de golflengte van het gebruikte licht, de 

brandpuntsafstand van de focusserende lens en de stralen van de 

detektorringen. Hierbij zij opgemerkt dat de ondergrens van het 

meetbereik afhangt van de straal van de grootste detektorring en 

de bovengrens van de straal van de kleinste ring. In het geval van 

de Malvern 2600 HSLBD, À = 632.8 nm en f ~ 60 mm is de kleinst 

meetbare deeltjesdiameter ± 1 ~m [BR085,BOE87]. 

2.3.2. Drie-Golflengten-Lichtextinctie methode 

De hieronder besproken Drie-Golflengten-Lichtextinctie 

methode [LAN88,SM089,WIT89] is, evenals de in paragraaf 2.3.1. 

behandelde Laser-Diffractie-Spectrometrie methode, een optische 
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meetmethode, die gebaseerd is op lichtverstrooiing aan vele 

deeltjes tegelijk. 

Beschouw een uit gas, damp en druppels bestaande nevel. Neem 

aan dat de nevel polydispers is, hetgeen wil zeggen dat er sprake 

is van een druppelgrootte-verdelingsfunctie met een eindige 

breedte. Neem voorts aan dat de verdelingsfunctie een 

~eroth-Qrder-~ognormal-~istribution functie is: 

F(r) = -y-( 2-rr-:-c-r-.. xp {-[-l-n-:-r-::-m-)-r n (2.23) 

met r = de druppelstraal, 

r = de modale druppelstraal, m 
c = de relatieve spreidingsbreedte. 

Een evenwijdige lichtbundel, met golflengte À, die door zo'n 

polydisperse nevel met druppelconcentratie n loopt, zal door 
d 

verstrooiing en absorptie verzwakt worden. Het verband tussen de 

intensiteit van de bundel na het doorlopen van de nevel over de 

lengte L, I, en de ingestraalde bundelintensiteit, 

gegeven door de wet van Lambert-Beer: 

I = I exp(-(3L) 
0 

I , wordt 
0 

(2.24) 

waarin (3 de totale extinctiecoëfficiënt is. Voor (3 kan geschreven 

worden: 

2 
(3 = n rr <r Q> 

d 

Hierin is 
2 rr<r Q> 

(2.25) 

de gemiddelde extinctiecoëfficiënt van een 

druppel en Q de relatieve werkzame doorsnede. Q, die van de 

verhouding r/À en van de relatieve brekingsindex m afhangt, kan 

voor sferische druppels met de Mie-theorie (zie [KER69,BOR83] en 

paragraaf 2.2.2.) berekend worden [LAN88,WIT89]. 
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met 

De dispersiecoëfficiënt ~ , gedefinieerd als: 
i j 

= 

~i en de gemiddelde extinctiecoëfficiënten 

(2.26) 

voor 

respectievelijk 

afhankelijk van 

de 

de 

verschillende golflengten 

modale druppelstraal r 

À 
i 

en 

en 

de 

À J, is 

relatieve 
m 

spreidingsbreedte c, maar niet van de druppelconcentratie n . 
d 

Worden nu drie verschillende golflengten À , À en À gebruikt, 
i j k 

dan kunnen twee onafhankelijke dispersiecoëfficiënten ~ en ~ 
ij kj 

berekend worden, waaruit r en c bepaald kunnen worden. 
m 

Voor een polydisperse nevel van waterdruppels in stikstofgas, 

waarbij de druppelgroot te-verdelingsfunctie een ZOLD-functie is, 

is voor de golflengten À = 632.8 nm, À = 807 nm en À = 1152 nm 
1 2 3 

in figuur 2.8 ~12 tegen ~32 uitgezet. De gestreepte en de 

getrokken lijnen corresponderen respectievelijk met constante r 

en c. 

Figuur 2.8: 

2.0 

1332 

1.5 

0.5 

m 

14 

L_--------~--------~~ 

0.5 1.0 /3 1.5 
12 

~ tegen ~ voor een polydisperse nevel van, 
12 32 

ZOLD-verdeelde, waterdruppels in stikstof; 

r (IJ.m); À = 632.8 nm, À = 807 nm en À = 
m 1 2 3 

1152 nm. 
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Is p de dichtheid van de druppelvloeistof, dan kan voor de 
1 

totale massa van de druppels per volume-eenheid p geschreven 
d 

worden: 

(2.27) 

3 waarin (4/3)K<r > het gemiddelde volume van een druppel is. Met de 

berekende r en c, en met de vergelijkingen (2.25) en (2.27) 
m 

kunnen n en p bepaald worden. 
d d 

).Hnhoie - ' 

Figuur 2.9: Schematische 

Diode luer 

weergave 

H~Neluer 

1152 nm. 

van een 

golflengten-lichtextinctie opstelling. 

In figuur 2.9 is het bovenaanzicht van 

drie-golflengten-lichtextinctie opstelling getekend. 

drie-

een 

Deze 

opstelling, die momenteel in de groep Gasdynamica wordt gebruikt, 

heeft twee He-Ne lasers (Spectra Physics model 120, 5 mW) met 
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golflengten 632.8 nm en 1152 nm en een diode laser (Philips 

N515CQL) met golflengte 807 nm als lichtbronnen. De bundeldiameter 

van de He-Ne lasers is 0. 8 mm; de bundeldiameter van de diode 

laser wordt met een zogenaamde beamcompressor van 2.4 mm tot 0.8 

mm gereduceerd. 

De laserbundels worden met een "beamsplitter" in referentie

en transmissiebundels gesplitst. Dit is nodig omdat de intensiteit 

van de He-Ne lasers, in tegenstelling tot die van de diode laser, 

tijdens een meting, ondermeer door 50 Hz-storing, fluctueert. Na 

een meting is het dan mogelijk met de referentiemeting de 

transmissiemeting voor de fluctuaties te corrigeren. 

De transmissiebundels lopen boven elkaar en ter plaatse van 

de schokbuis, zie figuur 2.9, is de afstand tussen twee bundels ± 

7 mm. De intensiteiten van deze transmissiebundels, alsmede die 

van de referentiebundels, worden in het geval van de He-Ne lasers 

met Telefunken BPW34 fotodiodes met regelbare versterkingsfaktor, 

en in het geval van de diode laser met EG&G YAG-100 fotodiodes met 

eenzelfde versterker gemeten. 

Met de in de opstelling 

(sluiters dicht) en de 100% 

opgenomen sluiters kunnen de 0% 

(sluiters open) niveaus van de 

transmissie- en referentiebundels vastgelegd worden. 

Tot slot zij vermeld dat de Lange [LAN88] heeft aangetoond, 

dat de in figuur 2. 9 getekende drie-golflengten-lichtextinctie 

opstelling een goed oplossend vermogen heeft voor een 

druppelgrootte-verdelingsfunctie met een modale straal tussen 1 ~m 

en 1.75 ~men een relatieve spreidingsbreedte tussen 0.02 en 0.22. 

Voor meer informatie betreffende de opstelling wordt ook naar 

[LAN88] verwezen. 

2.3.3. Fase-Laser-Doppler-Anemometrie methode 

De optische meetmethode ter bepaling van deeltjesgrootten, 
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die in deze paragraaf behandeld wordt, is gebaseerd op de fase van 

!:_aser-~oppler-Anemometrie signalen [SAF87]. In tegenstelling tot 

de optische methoden, die in de paragrafen 2.3.1. en 2.3.2. aan de 

orde zijn gekomen, beschouwt de FLDA-methode het strooilicht van 

slechts één deeltje tegelijk. 

Figuur 2.10 laat twee identieke laserbundels, met constante 

bundeldiameters (zie appendix B), zien. De bundels snijden elkaar, 

hetgeen aanleiding geeft tot interferentie van de elektrische 

velden in het snijvolume. Bepaling van de intensiteit van het 

resulterende elektrische veld in het snijvolume, leert dat in dit 

volume krommen van maximale en minimale intensiteit voorkomen 

[DUR81,HOE84]. Deze krommen worden "fringes" genoemd; het door de 

krommen gevormde patroon heet het zogenaamde fringepatroon. In de 

hier beschouwde vlakke golf benadering bestaat het fringepatroon 

uit rechte lijnen en is de afstand tussen twee opeenvolgende 

fringes van maximale of minimale intensiteit, of, dus constant 

(zie figuur 2.10). 

optische as 

Figuur 2. 10: Fringepatroon van twee, elkaar snijdende, 

identieke laserbundels, met constante 

bundeldiameters. 
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Beschouw een bolvormig, transparant deeltje, met diameter D 

en relatieve brekingsindex m, dat met snelheid V in de positieve 

x-richting door het snijvolume beweegt. Worden de fringes van het 

snijvolume nu als lichtstralen gezien, dan toont figuur 2.11 hoe 

ze door het deeltje in de ruimte worden geprojecteerd. Op een 

afstand R van het deeltje geldt voor de afstand tussen twee 

opeenvolgende, geprojecteerde fringes: 

s ~ 

CR-f)o 
f 

f 

Ra 4(m-1)Ro 
f f 

= (2. 28) 
f D m 

met f=(m/m-1)(D/4), de brandpuntsafstand van de lens gevormd door 

het deeltje. 

V 

D 

f 

R 
x 

)-, 
y 

Figuur 2. 11: Invloed van een bolvormig, transparant deeltje 

op het fringepatroon van twee, elkaar 

snijdende laserbundels. 
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x 

z y 

D2 

Figuur 2. 12: Pos i ties van twee fotodetektors ten opzichte 

van een, in de oorsprong gesitueerd, deeltje. 

Naast het deeltje, dat zich in de oorsprong bevindt, zijn in 

figuur 2. 12 twee symmetrisch geplaatste fotodetektors D en D 
1 2 

getekend. De afstand van beide detektors tot het deeltje in het 

snijvolume is R en de hoeken waaronder de detektors naar het 

deeltje kijken zijn 8,~ en 8,-~. Door de snelheid van het deeltje 

nemen de fotodetektors per tijdeenheid v fringes van maximale en 
d 

minimale intensiteit waar: 

V 
d 

= 
V 

0 
f 

(2.29) 

Hierbij is v de dopplerfrequentie. Is s' de afstand tussen de 
d 

fotodetektors, zie figuur 2.12, dan wordt, gebruik makend van 

vergelijking (2.28), het faseverschil tussen de LDA-signalen van 

de detektors gegeven door: 

2rrs' 2rr 2Rsin8sin~ 
\P = = -------

s s 
= 

rr m sin8sin~ D 

(m-1) 
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0 
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Er bestaat dus een lineair verband tussen het faseverschil en de 

deeltjesdiameter. 

Door onder meer de firma Dantee worden meetapparaten gemaakt, 

die werken op basis van het hier beschreven principe. De 

deeltjesdiameters die met deze meetapparaten gemeten kunnen worden 

liggen ruwweg tussen 1 ~m en 10000 ~m. 

2.3.4. Strooilicht-Intensiteit methoden 

De ~trooilicht-Intensiteit methoden zijn optische 

meetmethoden, die uit de intensiteit van het strooilicht, 

afkomstig van slechts één deeltje en onder één of meerdere hoeken 

opgevangen, de grootte van het deeltje bepalen. Hieronder zal een 

drietal SI-methoden kort besproken worden. 

Bij de eenvoudigste SI-methode wordt de intensiteit van het 

in een bepaalde hoek verstrooide licht gemeten. Onderstaande 

figuur 2.13 toont, evenals de figuren 2.2 en 2.3 uit paragraaf 

2.2.2., dat deze intensiteit ondermeer afhankelijk is van de 

deeltjesgrootte. Uit de gemeten intensiteit kan dus, in principe, 

de deeltjesdiameter bepaald worden. Het meetbereik van deze 

methode is ongeveer 0.5-100 ~m diameter. 
0 

In de praktijk kan de strooihoek variëren van circa 10-20 

[HOL79] tot 90° [RUC81]. Zo produceert het Westduitse bedrijf 

Polytec een op deze methode gebaseerd meetapparaat, dat met een 
0 

hoek van 90 werkt. Figuur 2.13 laat zien dat de strooiintensiteit 

van monochromatisch licht (golflengte À = 436 nm) sterke 

oscillaties vertoont, waardoor de deeltjesdiameter niet altijd 

eenduidig uit de intensiteit bepaald kan worden. Daar dit probleem 

met wit licht niet optreedt (figuur 2. 13), gebruikt het 

meetapparaat een wit-lichtbron. Met het apparaat kunnen diameters 

tussen ± 0.5-50 ~m gemeten worden. 
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Figuur 2.13: 

0,5 1 5 10 x/._,m 

Intensiteit van het door een deeltje onder een 

hoek van 90° verstrooid licht tegen de 

deeltjesdiameter, voor wit licht (1) en 

monochromatisch licht met À = 436 nm (2). 

Een ingewikkelder SI-methode vangt het strooilicht onder twee 

hoeken op [GRA73, H078]. De verhouding van de gemeten 

strooilicht-intensiteiten levert dan, zie bijvoorbeeld figuur 

2. 14, informatie over de grootte van het deeltje. Deze methode 

heeft ondermeer als voordeel de ongevoeligheid voor 

intensiteitsvariaties van de lichtbundel. Het beperkte meetbereik 

van de methode, 1-10 Mm diameter, is een nadeel. 

Een meetapparaat, dat op basis van deze methode werkt, is 

door Marmens [MAN85] ontworpen en door Horijon [HOR86] 

gemodificeerd. Dit meetapparaat, dat in paragraaf 3. 2 uitvoerig 

beschreven wordt, meet de intensiteit van het licht, verstrooid 
0 0 

onder de hoeken 3.2 en 6.7 . 

In figuur 2.14 is, voor deze strooihoeken, voor een He-Ne 

laser met golflengte À = 632.8 nm als lichtbron en voor de 

relatieve brekingsindex m = 1. 33, de verhouding van de 

theoretische strooilicht-intensite i ten tegen de deeltjesdiameter 

uitgezet. Zoals deze figuur laat zien bevindt zich tussen circa 2 
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0 
10 

Figuur 2.14: 

6 

diarrEter ( j.lm ) 

Theoretische intensiteiten-verhouding van het 

door een deeltje onder de hoeken 3.2° en 6.7° 

verstrooid licht tegen de deeltjesdiameter (À 

= 632.8 nm, m = 1.33). 

en 3.5 ~m een niet-eenduidig gebied. Deze niet-eenduidigheid wordt 

veroorzaakt door interferentie van het monochromatische licht en 

kan voorkomen worden door het gebruik van een wit-lichtbron (zie 

figuur 2. 13 en [HOR86]). Door zowel de intensiteiten-verhouding 

als de absolute intensiteit van het in de kleinste hoek 

verstrooide licht te bekijken, kan het probleem van de 

niet-eenduidigheid ook opgelost worden. 
0 0 

Bij het hoekenpaar 3.2 /6.7 bedraagt het meetbereik van het 

apparaat 1-4 ~m diameter. Hierbij zij opgemerkt dat de weinig 

hoekafhankelijke lichtverstrooiing bij kleine diameters, zie 

figuur 2.2(a) uit paragraaf 2.2.2., de ondergrens bepaalt, en dat 

de bovengrens afhangt van de breedte van de voorwaartse lob en de 

grootste strooihoek, zie figuur 2.2(b). 
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De laatste Strooilicht-Intensiteit methode, die in deze 

paragraaf aan de orde komt, meet de intensiteit van het 

verstrooide licht onder meerdere hoeken [HIR82]. Uit de 

verhoudingen van de strooilicht-intensiteiten volgt dan, in 

principe, de deeltjesdiameter. Door nu steeds de meest gevoelige 

verhouding te kiezen, kunnen met deze methode diameters tussen 0.1 

Mm en 10 Mm gemeten worden. 

30 



3. Het strooilicht-meetapparaat 

In paragraaf 2.3.4. is een aantal strooilicht-intensiteit 

methoden behandeld. Deze methoden zijn gebaseerd op het meten van 

de intensiteit van het strooilicht, opgevangen onder één of 

meerdere hoeken. De intensiteit van het in één hoek verstrooide 

licht kan met het optisch systeem, dat in paragraaf 3. 1. ter 

sprake komt, bepaald worden. Twee van dergelijke systemen vormen 

de basis van het in paragraaf 3.2. beschreven strooilicht

meetapparaat. Dit meetapparaat vangt strooilicht, afkomstig van 

één deeltje, onder twee hoeken op, en tracht uit de verhouding van 

de strooilicht-intensiteiten de deeltjesgrootte te bepalen. 
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3.1. Het optisch systeem 

Met het optisch systeem, dat in deze paragraaf aan de orde 

komt, is het mogelijk het in een bepaalde hoek verstrooide licht 

op te vangen. Na een beschrijving van het systeem in paragraaf 

3. 1. 1. , wordt in paragraaf 3. 1. 2. het gebied waar dit systeem 

gevoelig is, het zogenaamde meetvolume, besproken. 

3. 1. 1. Beschrijving van het optisch systeem 

In figuur 3. 1 is het optisch systeem getekend. Dit systeem 

bestaat uit twee lenzen, met brandpuntsafstand f 
1 

en f 
2

, een 

ringvormig diafragma, met binnenstraal a en buitenstraal b, en een 

vlak met een pinhole met straal p. 

y 
r, rz 

P(x,y,z) l. 
o~--------+-+-+-~-------1~r---------~ z 

x 

Figuur 3.1: 

z 
1 

z 
2 

z 
3 

Schematische weergave van het optisch systeem, 

waarmee het onder een bepaalde hoek 

verstrooide licht kan worden opgevangen. 
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Neem aan dat de z-as de optische as is. De lens met 

brandpuntsafstand f bevindt zich in het vlak z=z . Het brandpunt 
1 1 

van deze eerste lens ligt in de oorsprong: z =f . Direct na deze 
1 1 

lens is het diafragma geplaatst. In het vlak z=z staat de tweede 
2 

lens met brandpuntsafstand f . 
2 

Het vlak met de pinhole bevindt 

zich in het brandvlak van deze lens, zodat z -z =f . Een voorwerp 
3 2 2 

in het vlak z=O wordt dus scherp afgebeeld in het vlak met de 

pinhole. 

Stel in de oorsprong bevindt zich een puntvormig deeltje. Dit 

deeltje zal een lichtbundel, die zich in de positieve z-richting 

voortplant, gedeeltelijk verstrooien. Het divergerende strooilicht 

dat op de eerste lens valt, wordt omgezet in een evenwijdige 

strooilichtbundel. Van deze bundel laat het diafragma alleen dat 

deel door, dat correspondeert met het in een zekere hoek 

verstrooide licht. Deze hoek wordt bepaald door de stralen van het 

diafragma en de brandpuntsafstand van de eerste lens. Door de 

tweede lens wordt de doorgelaten, evenwijdige bundel op de pinhole 

gefocusseerd. Wordt nu het vermogen van het op de pinhole vallende 

licht gemeten, dan kan de intensiteit van het in een bepaalde hoek 

verstrooide licht bepaald worden. 

3.1. 2. Meetvolume van het optisch systeem 

Beschouw een ideale, isotrope puntbron met een vermogen van 1 

W. Stel deze bron bevindt zich in een willekeurig punt P(x,y,z) in 

de omgeving van het brandpunt van de eerste lens van het optisch 

systeem (zie figuur 3.1). Afhankelijk van de coördinaten van P zal 

er wel of niet licht vallen op de pinhole van het systeem. Het 

vermogen van dit licht kan berekend of gemeten worden. Wordt nu 

het vermogen van het door het systeem opgevangen licht voor alle 

mogelijke plaatsen van de puntbron bepaald, 

impulsresponsie van het optisch systeem bekend. 
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Met de impulsresponsie kan de gevoeligheid van het systeem 

als functie van de plaats worden uitgedrukt. Het zal duidelijk 

zijn, dat het systeem optimaal gevoelig is voor een bron die zich 

in het brandpunt van de eerste lens bevindt. Het gebied, 

waarbinnen de gevoeligheid van het systeem groter is dan 30 % van 

de optimale gevoeligheid, wordt het meetvolume van het optisch 

systeem genoemd. Hierbij ZlJ opgemerkt dat in de literatuur 

[HOL79] als grens van het meetvolume ook wel (1/e 2
) x 100 % (~ 14 

%) genomen wordt. 

De ruwe vorm van het meetvolume van het optisch systeem kan 

als volgt eenvoudig bepaald worden. In de geometrische optica 

wordt licht voorgesteld door rechtlijnige lichtstralen, die van 

punt tot punt te volgen zijn. Bekijk nu die stralen, die het 

diafragma passeren én op de pinhole vallen. Van deze stralen is in 

figuur 3.2 de gang rond het brandpunt van de eerste lens 

weergegeven. De figuur toont dat het meetvolume uit twee identieke 

kegels bestaat, die met de bases tegen elkaar geplaatst zijn. 

y 

x I 
~z 

Figuur 3.2: Stralengang rond het brandpunt van de eerste 

lens van het optisch systeem. 
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Met diezelfde geometrische optica heeft Mannens [MAN85] de 

afmetingen van het meetvolume van het optisch systeem berekend. 

Indien p « a, p « b en (b-a) « b, dan geldt voor de lengte en de 

diameter van het meetvolume respectievelijk: 

f2 
lp 

l = 2 (3.1) 
m f b + f p 

2 1 

f 
1 

d = 2 p (3.2) 
m f 2 

Het volume van het, uit twee kegels met hoogte (1/2)l en basis d 
m m 

opgebouwde, meetvolume, zie figuur 3.2, wordt gegeven door: 

f4 3 

1 2 lp 
V = 2 rrd 2l = 7l 

m 
24 

m m 
3 f 2 (f b + f p) 

2 2 1 

(3.3) 

Is f p « f b, dan kan voor de verhouding van de lengte en de 
1 2 

diameter van het meetvolume geschreven worden: 

t f 
1 m 1 

= = cotane (3.4) 
d b tan8 

m 

waarin 8 de strooihoek is. 

Tot slot wordt de aandacht gevestigd op het volgende. In het 

ideale geval heeft het meetvolume een uniforme gevoeligheid en 

heeft de lichtbundel, waarvan het optisch systeem het onder een 

bepaalde hoek verstrooide licht opvangt, een uniforme 

intensiteitsverdeling. In de praktijk echter is de gevoeligheid 
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van het systeem binnen het meetvolume meestal plaatsafhankelijk en 

wordt vaak een laserbundel, met een Gaussisch intensiteitsprofiel 

(zie appendix B), als lichtbundel gebruikt. Wordt met de 

intensiteitsverdeling van de bundel rekening gehouden dan is er 

sprake van een effectief meetvolume. 
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3.2. Opbouw van het strooilicht-meetapparaat 

Van de in paragraaf 2.3.4. besproken strooilicht

intensiteiten methoden vangt er één het strooilicht, afkomstig van 

één deeltje, onder twee hoeken op. Uit de verhouding van de 

gemeten strooilicht-intensiteiten tracht deze methode dan de 

grootte van het deeltje te bepalen. 

Mannens [MAN85] heeft een meetapparaat ontworpen, dat op deze 

methode gebaseerd is. Om het licht, verstrooid onder twee bepaalde 

hoeken, te kunnen opvangen, bestaat het apparaat uit twee, in 

paragraaf 3.1. behandelde, optische systemen. Deze systemen zijn 

concentrisch in het meetapparaat opgesteld. Aangezien de beide 

optische systemen het strooilicht van hetzelfde deeltje dienen te 

bekijken, is het noodzakelijk dat de brandpunten van de eerste 

lenzen van de systemen samenvallen. Om dit te realiseren is 

gekozen voor een gemeenschappelijke eerste lens van beide 

systemen. Deze eerste lens bevindt zich, samen met de overige 

optische componenten van de systemen, in een buis. Het geheel van 

buis en componenten, waarvan in figuur 3.3 een schematische 

dwarsdoorsnede is getekend, stelt een soort kijker voor. 

Het meetapparaat wordt in het verlengde van de aanstralende 

lichtbundel geplaatst en wel zodanig dat de optische as van het 

apparaat en het hart van de bundel samenvallen. Het niet

verstrooide en het in voorwaartse richting, in een zekere ruimte

hoek, verstrooide licht vallen op de eerste lens van het apparaat. 

Direct achter die lens is een diafragma met twee ringvormige 

openingen geplaatst, dat alleen licht verstrooid onder twee 

bepaalde hoeken doorlaat. Het licht, dat de kleinste ring 

passeert, wordt door een tweede lens geconvergeerd en via een 

spiegel op een pinhole geprojecteerd. Een fiber, die zich direct 

achter de pinhole bevindt, brengt het lichtsignaal bui ten het 
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diafragrra 

Figuur 3.3: 

lc 

2e fiber 

lens 

le 

systean 

houder voor 
fiber en pinhole 

Schematische 

lc 

spiegel 

l 
fiber 

dwarsdoorsnede 

l 
spiegel 

van het 

strooilicht-meetapparaat. N. B.: de figuur is 

niet op schaal. 

apparaat. Het licht, dat door de grootste ring van het diafragma 

wordt doorgelaten, wordt eerst langs het systeem, dat het licht 

verstrooid onder de kleinste hoek opvangt, geleid. Vervolgens 

wordt ook dat licht door een lens en een spiegel op een pinhole 

gefocusseerd en via een fiber naar buiten gebracht. 

De twee spiegels van het meetapparaat hebben twee functies. 

Enerzijds verkleinen ze de lengte van het apparaat met ongeveer 

een faktor twee. Daar de spiegels elk drie vrijheidsgraden hebben, 

bieden ze anderzijds de mogelijkheid correcties voor de dikte van 

de lenzen en voor eventuele kleine symmetrie afwijkingen van de 

componenten van de optische systemen aan te brengen. De meet

volumina van beide systemen kunnen derhalve met de spiegels op 

elkaar gelegd worden. 
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Met het strooilicht-meetapparaat dienen metingen aan uit gas, 

damp en druppels bestaande nevels in een schokbuis (zie paragraaf 

6.1) verricht te worden. Bij het kiezen van de afmetingen van het 

apparaat en de componenten van de optische systemen zal dus 

rekening gehouden moeten worden met de meetomstandigheden in de 

schokbuis. De oorspronkelijke ontwerpcriteria van het meetapparaat 

zullen hieronder puntsgewijs worden opgesomd. 

(1) Aangezien het apparaat het strooilicht van slechts één 

deeltje dient te bekijken, mag er in de meetvolumina van 

beide systemen maar één deeltje tegelijk zitten. Omdat de 

verwachte dichtheid van de druppels in een nevel van de orde 

1011 -1013 deeltjes/m3 is, moeten de meetvolumina circa 
-13 -11 3 10 -10 m groot zijn. 

(2) Daar de verwachte druppeldiameter tussen 1 Mm en 10 Mm ligt, 

dient het meetbereik van het meetapparaat minstens 1-10 Mm te 

bedragen. De bovengrens van het meetbereik wordt bepaald door 

de grootste strooihoek. Verder zij opgemerkt dat de helling 

van de intensiteitenverhouding-curve (zie bijvoorbeeld figuur 

2.14 uit paragraaf 2.3.4.) afhangt van de verhouding van de 

strooihoek van systeem 1, 9 , en die van systeem 2, 9 . Voor 
1 2 

deze verhouding is 1/2 gekozen. Hiermee ligt de verhouding 

van de stralen van de ringvormige openingen van het diafragma 

ook vast. Immers is s de straal van de binnenste ring en s 
1 2 

die van de buitenste ring, dan geldt, voor kleine strooi-

hoeken: 

s 
1 

s 
2 

= 

s /f 
1 1 

s /f 
2 1 

= 
tane 

1 

tane 
2 

e 
1 

e 
2 

= 
1 

(3.5) 
2 

met f de brandpuntsafstand van de eerste lens van het 
1 

apparaat. 
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(3) Volgens de geometrische optica kunnen de meetvolumina van de 

twee systemen niet gelijkvormig zijn. Vergelijking (3.4) laat 

namelijk zien dat, voor beide meetvolumina, de verhouding van 

de lengte en de diameter gelijk is aan de cotangens van de 

strooihoek. Gekozen is voor twee meetvolumina met gelijke 

lengte, omdat verwacht wordt dat de meetvolumina dan 

gemakkelijker op elkaar gelegd kunnen worden. Uit gelijk

stelling van de lengtes volgt voor de verhouding van de 

brandpuntsafstand van de tweede lens van het eerste systeem, 

f
21

, en die van de tweede lens van het tweede systeem, f
22 

f 
21 

f 
22 

8 

= 
8 

2 

= 2 (3.6) 

1 

Hierbij is aangenomen dat de pinholes en de strooihoeken van 

de optische systemen klein zijn, en dat beide systemen een 

gemeenschappelijke eerste lens hebben. 

(4) Aangezien de schokbuis een vierkante dwarsdoorsnede van 

10 x 10 cm2 heeft, en het liefst in het midden van de buis 

gemeten wordt, moet de brandpuntsafstand van de eerste lens 

minimaal ± 10 cm zijn. 

(5) Het meetapparaat moet zo compact mogelijk zijn. Verder dient 

bij de bouw ervan, voor zover mogelijk, gebruik te worden 

gemaakt van standaard materialen. 

Op grond van deze vijf criteria heeft Mannens [MAN85] de 

parameters van het apparaat bepaald. 

Aan het door Mannens ontworpen meetapparaat zijn door Horijon 

[HOR86] twee wijzigingen aangebracht. Deze worden onderstaand 

besproken. 
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(a) Uit het onderzoek van Cleijne [CLE85] is gebleken dat de 

verwachte druppeldiameter in een nevel ongeveer 2 11m is. 

Verder heeft het onderzoek aangetoond dat de diameter van de 

druppels nauwelijks boven de 4 11m komt. Het in criterium 2 

genoemde meetbereik is dus te groot. Om het meetbereik van 

het apparaat te verkleinen tot 1-4 11m diameter, heeft 

Horijon, middels een eerste lens met een kleinere brandpunts

afstand, de strooihoeken vergroot. Daarmee is de gevoeligheid 

van het meetapparaat voor druppels met een diameter tussen 

1 11m en 4 11m vergroot. 

(b) Om de buigingseffecten te minimaliseren heeft Horijon de 

ringvormige openingen van het diafragma zo groot mogelijk 

gemaakt. 

Met het door Horijon gemodificeerde apparaat zijn, tijdens 

dit afstudeeronderzoek, metingen verricht aan suspensies van 

monodisperse ijkbolletjes in water. Bij deze metingen, die in 

hoofdstuk 5 beschreven worden, bevindt zich in de meetvolumina van 

de optische systemen slechts één deeltje tegelijk. Een van de 

conclusies van deze metingen zal zijn dat het meetapparaat niet 

voldoende nauwkeurig is om de grootte van een individueel deeltje 

met een diameter tussen 1 11m en 4 11m bij concentraties in de orde 
11 13 • 3 van 10 -10 deeltjesim te bepalen. 

Naar aanleiding van deze metingen is het meetapparaat opnieuw 

gewijzigd. Met nieuwe pinholes, die een faktor 9 groter zijn dan 

de oude, zijn, zoals vergelijking (3.3) laat zien, de meetvolumina 

van de beide systemen aanzienlijk vergroot. Met het gewijzigde 

meetapparaat, dat nu het strooilicht van vele deeltjes tegelijk 

bekijkt, zijn vervolgens metingen aan nevels gedaan. De resultaten 

van deze metingen komen aan de orde in hoofdstuk 6. 

De afmetingen van het apparaat en de parameters van de 

componenten van de optische systemen, zoals die momenteel gelden, 
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staan vermeld in tabel 3.1. Met deze tabel kan gemakkelijk worden 
0 

nagegaan dat de strooihoek van het eerste systeem 3.2 en die van 
0 

het tweede systeem 6.7 is. 

Lengte meetapparaat L 500 mm 

Diameter meetapparaat D 90 mm 
e f 150 Brandpuntsafstand 1 lens mm 

1 

Straal kleine diafragma s 8.3 ± 1.7 mm 
1 

Straal grote diafragma s 
2 

17.7 ± 1.7 mm 

Brandpuntsafstand 2e lens 1e systeem f 500 mm 
21 

Brandpuntsafstand 2e lens 2e systeem f 250 mm 
22 

Straal pinholes 1e en 2e systeem p 50 p.m of 450 p.m 

Tabel 3. 1: Momentele parameters van het strooilicht

meetapparaat. 
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4. Meetvolume van het strooilicht-meetapparaat 

Het gebied waar een optisch systeem gevoelig is, wordt, zie 

paragraaf 3.1.2., het meetvolume van het systeem genoemd. De 

meetvolumina van de optische systemen van het meetapparaat zijn, 

voor zowel p = 50 Mm als p = 450 Mm, theoretisch én experimenteel 

bepaald. De resultaten van de berekeningen aan de meetvolumina 

zullen in paragraaf 4.1. behandeld worden. In paragraaf 4.2. komen 

de aan de meetvolumina verrichte metingen en de daarbij gebruikte 

meetmethode aan de orde. 
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4.1. Meetvolume, theoretisch 

De optische systemen van het strooilicht-meetapparaat hebben 

gevoeligheden die plaatsafhankelijk zijn. Deze gevoeligheden 

kunnen met de impulsresponsies van beide systemen uitgedrukt 

worden. De gebieden, waarbinnen de impulsresponsies groter zijn 

dan 30 % van de maximale impulsresponsies, worden, zie ook 

paragraaf 3.1.2., de meetvolumina van de systemen genoemd. 

Horijon [HOR86] heeft de impulsresponsies van de optische 

systemen, met de in tabel 3.1 vermelde systeemparameters (p = 50 

1-!m), met zowel de geometrische als de Fourier optica berekend. 

Deze impulsresponsies en de daaruit te bepalen afmetingen van de 

meetvolumina van de twee systemen zullen hieronder besproken 

worden. 

In de geometrische optica wordt licht voorgesteld door recht

lijnige lichtstralen. Aangezien met buigingseffecten geen rekening 

gehouden wordt, kunnen met de geometrische optica slechts de ruwe 

vormen van de impulsresponsies bepaald worden. 

In figuur 4.1 zijn voor beide systemen de, met de 

geometrische optica, berekende impulsresponsies als functie van de 

plaats in het x-z vlak uitgezet. Hierbij is, zie figuur 3.1 uit 

paragraaf 3.1.1., de x-as de horizontale as en de z-as de optische 

as. Verder geldt: y=O. De impulsresponsies in een willekeurig 

ander axiaal vlak zijn identiek aan de hier geschetste. Immers, 

vanwege de cirkelsymmetrische opbouw van de systemen zijn de 

impulsresponsies ook cirkelsymmetrisch. 

Figuur 4.1 laat zien dat de impulsresponsies van het eerste 

en het tweede optische systeem uniform zijn rond de oorsprong en 

snel afnemen in de lobben. 
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De, op het golfkarakter van het licht gebaseerde, Fourier 

optica geeft gedetailleerdere informatie over de impulsresponsies 

van de systemen dan de geometrische optica. In tegenstelling tot 

die laatste, brengt de Fourier optica de effecten van buiging 

namelijk wel in rekening. 

De impulsresponsies van de optische systemen, zoals die met 

de Fourier optica berekend zijn, zijn in figuur 4. 2 als functie 

van de coördinaten in het x-z vlak weergegeven. Ook hier geldt, 

dat door de cirkelsymmetrie de impulsresponsies in alle axiale 

vlakken hetzelfde zijn. 

Vergelijking van de figuren 4.1 en 4.2 leert, dat de impuls

responsies van de beide systemen, bepaald met de geometrische 

optica, en die, bepaald met de Fourier optica, dezelfde vorm 

hebben. Verder toont figuur 4.2 dat, als gevolg van de buiging van 

het licht aan de diafragma's van de systemen, de scherpe 

overgangen, zoals die in figuur 4.1 zijn getekend, verdwenen en de 

impulsresponsies in de lobben afgenomen zijn. 

De afmetingen van de meetvolumina en de relatieve gevoelig

heden van de systemen, volgens de geometrische en de Fourier 

optica, zijn in tabel 4.1 opgenomen. 
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p = 50 j.Lm 

geometrische 

optica 

Fourier 

optica 

geometrische 

optica 

Fourier 

optica 

Tabel 4. 1: 

p = 450 j.Lm 

geometrische 

optica 

Tabel 4.2: 

systeem 1 systeem 2 

lengte meetvolume 0.45 mm 0.46 mm 

diameter meetvolume 30 j.Lm 60 j.Lm 

volume meetvolume 1.1x10- 13 3 4.3x10- 13 3 
m m 

lengte meetvolume 0.75 mm 0.75 mm 

diameter meetvolume 45 j.!m 85 j.!m 

volume meetvolume 4.0x10- 13 3 1.4x10- 12 3 
m m 

relatieve 1 2 

gevoeligheid 

relatieve 0.8 2 

gevoeligheid 

Afmetingen van de meetvolumina en de relatieve 

gevoeligheden van de optische systemen van het 

meetapparaat, 

geometrische 

met p = 50 j.Lm, 

en de Fourier 

volgens de 

optica. De 

relatieve gevoeligheid is genormeerd op het 

maximum van de impulsresponsie van systeem 1 

in de geometrisch optische benadering. 

systeem 1 systeem 2 

lengte meetvolume 4.00 mm 4.12 mm 

diameter meetvolume 270 j.Lm 540 j.Lm 

volume meetvolume 7.6x10- 11 3 3.1x10- 10 3 m m 

Afmetingen van de meetvolumina van de optische 

systemen van het meetapparaat, met p = 450 j.Lm, 

volgens de geometrische optica. 
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Van de optische systemen, met de systeemparameters van tabel 

3.1 met p = 450 Mm, zijn slechts de afmetingen van de meetvolumina 

berekend. De resultaten van deze berekeningen, waarbij de 

geometrische optica (zie paragraaf 3.1.2.) is gebruikt, staan in 

tabel 4.2. 

Tot slot nog een aantal opmerkingen. De tabellen 4.1 en 4.2 

laten zien dat de lengtes van de meetvolumina aanzienlijk groter 

zijn dan de diameters. Verder geeft tabel 4.1 aan dat de 

afmetingen van de meetvolumina, bepaald met de Fourier optica, 

groter zijn dan die, bepaald met de geometrische optica. Voorts 

wordt erop gewezen dat bij de berekeningen de diktes van de lenzen 

verwaarloosd zijn en met lensfouten geen rekening gehouden is. 
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4.2. Metingen aan het meetvolume 

Voor p = 50 IJ.m en p = 450 IJ.m zijn de meetvolumina van de 

optische systemen van het strooilicht-meetapparaat experimenteel 

bepaald. In paragraaf 4. 2. 1. wordt de meetmethode, die daarbij 

gebruikt is, beschreven. De resultaten van de verrichte metingen 

worden in paragraaf 4.2.2. besproken. In die paragraaf zullen ook 

de meetresultaten vergeleken worden met 

gepresenteerde, resultaten van de 

meet volumina. 

4. 2.1. Meetmethode 

de, in paragraaf 4.1. 

berekeningen aan de 

De impulsresponsie van een optisch systeem, zie paragraaf 

3.1.2., is het vermogen van het, door een puntbron uitgezonden én 

door het systeem opgevangen, licht als functie van de plaats van 

de bron. Met de meetmethode, die hier behandeld wordt, is het 

mogelijk de impulsresponsies van de optische systemen van het 

meetapparaat nauwkeurig te meten. Uit deze impulsresponsies kunnen 

de vormen en afmetingen van de meetvolumina van de systemen én de 

ligging van de meetvolumina ten opzichte van elkaar bepaald 

worden. 

Ter bepaling van de impulsresponsies van de systemen gebruikt 

de meetmethode een 5 IJ.m dik draadje, waarop een laserbundel valt, 

als strooibron. Gelet op de te verwachte afmetingen van de meet

volumina, zie tabel 4.1 en 4.2, mag deze strooibron als puntbron 

beschouwd worden. Verder zij opgemerkt dat, indien het draadje 

zich in het brandpunt van de eerste lens van het meetapparaat 
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bevindt, het eerste buigingsmaximum van het door het draadje 

verstrooide licht zo breed is dat het ook de grootste strooihoek 

( 6 . 7 ° ) omvat . 

Zoals figuur 4.3 toont is het draadje radiaal gespannen over 

een gaatje, dat zich aan de rand van een ronde, aluminium schijf 

bevindt. Hierbij zijn de diameters van de schijf en het gaatje 

respectievelijk 7 cm en 3 mm; de afstand tussen de middelpunten 

van de schijf en het gaatje bedraagt 3.1 cm. 

Figuur 4.3: Ronde schijf met aan de rand een gaatje, 

waarover een 5 IJ.m dik draadje radiaal 

gespannen is. 

De aluminium schijf is via haar middelpunt gekoppeld aan de 

as van een elektromotor. De spanning waar deze motor mee gevoed 

wordt, bepaalt de omlooptijd van de schijf en daarmee de snelheid 

waarmee het draadje door de laserbundel beweegt. 

Om deze omlooptijd te kunnen meten is, ook via het 

middelpunt, een tweede, ronde, metalen schijfje met een diameter 

van 2 cm op de as bevestigd. Dit metalen schijfje, dat een radiale 
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spleet heeft, beweegt gedeeltelijk tussen een stilstaand 

optokoppel. Telkens wanneer de spleet nu het optokoppel passeert, 

geeft dit laatste een signaal af. De omlooptijd is dan de 

tijdsduur tussen twee opeenvolgende signalen. 
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Een mogelijke meetopstelling rond de draaiende schijf met het 

draadje als strooibron is schematisch weergegeven in figuur 4.4. 

Enkele componenten van deze, tijdens dit onderzoek gebruikte, 

opstelling worden hieronder nader beschouwd. 

de laser 

Als lichtbron wordt in de opstelling een He-Ne laser (Spectra 

Physics model 120, 5 mW) gebruikt. Het licht dat deze laser 

uitzendt heeft een golflengte van 632.8 nm en is lineair 

gepolariseerd. De kleinste bundeldiameter van de laser 

bedraagt 0. 8 mm; de diameter ter plaatse van het brandpunt 

van de eerste lens van het meetapparaat is ± 1. 2 mm (zie 

appendix B). 

Direkt na het verlaten van de laser, passeert de bundel een 

polarisator en een diafragma. Met de polarisator kan de 

lichtintensiteit van de laser verkleind worden; het diafragma 

filtert de hogere modes van de laserbundel weg. 

de fotomultipliers (FMP1 en 2) 

Het, door de optische systemen van het meetapparaat 

opgevangen, strooilicht wordt, zie paragraaf 3.2., via fibers 

naar twee dezelfde fotomultipliers (THORN EMI, model 96588) 

geleidt. Deze fotomultipliers nu geven anodestromen af die 

evenredig zijn met de lichtsignalen die ze aangeboden 

krijgen. De anodestroom van beide fotomultipliers wordt via 

een 10 kQ weerstand gemeten; dit kan zowel DC als AC (hier) 

gebeuren. Om ruis, vooral donker-pieken, te onderdrukken is 

een condensator van 100 pF parallel aan deze weerstand gezet. 

De totale RC-tijd van de fotomultipliers bedraagt daardoor ± 

1.5 IJ.S. 
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de transientrecorder 

De signalen, die de fotomultipliers afgeven, worden opgenomen 

met een transientrecorder, namelijk de Gould Bicmation model 

2805. Dit is een twee-kanaals digitaal geheugen met per 

kanaal 2048 geheugenplaatsen. Elke geheugenplaats is 8 bits 

lang. Verder bedraagt de minimale sampletijd (de tijd tussen 

twee samples) 0. 2 iJ.S; de recorder heeft dus een maximale 

sampling-frequentie van 5 MHz. De geheugenplaatsen van de 

beide kanalen worden na een, intern of extern, triggersignaal 

gelijktijdig gevuld. Hierbij zij opgemerkt dat de recorder 

uitgebreide pretrigger en delay mogelijkheden heeft. 

de oscilloscoop 

Met de in de opstelling gebruikte oscilloscoop (Intron DSO 

2002) kunnen de in de transientrecorder opgeslagen signalen 

bekeken worden. 

de computer 

De gebruikte computer is een IBM (compatibel) PC. Met deze 

computer kunnen de inhouden van de geheugenplaatsen van de 

transientrecorder uitgelezen, geplot, opgeslagen en verder 

bewerkt worden. 

Over de meetopstelling, die in figuur 4.4 getekend is, wordt 

nog een drietal opmerkingen gemaakt. 

( 1) De oorsprong van het in de figuur geschetste assenstelsel 

ligt in het brandpunt van de eerste lens van het 

meetapparaat. 

(2) Neem het hart van de laserbundel (de z-as) als de optische 

as. Zoals de figuur laat zien is het meetapparaat op een 

plateau, dat aan de voor- én aan de achterzijde twee 

vrijheidsgraden loodrecht op de optische as heeft, geplaatst. 
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Met dit plateau kan het apparaat nauwkeurig uitgelijnd worden 

ten opzichte van de laserbundel. 

(3) De draaiende schijf met het draadje wordt in het brandvlak 

van de eerste lens van het meetapparaat gezet, en wel zó dat 

wanneer het draadje de hoogste stand bereikt de laserbundel 

erop valt en verstrooid wordt. Het draadje beweegt dus 

horizontaal (in de x-richting, zie figuur 4.4) door de 

laserbundel. Liggen de meetvolumina van de optische systemen 

van het apparaat rond het brandpunt van de eerste lens, dan 

zijn de door de fotomultipliers afgegeven signalen de impuls

responsies van de systemen langs de x-as. Verder zij vermeld 

dat de draaiende schijf met behulp van micrometers vertikaal 

(in de y-richting) en axiaal (in de z-richting) verplaatst 

kan worden. Voorts wordt erop gewezen dat het tweede schijfje 

met de spleet zó op de as van de elektromotor is aangebracht 

dat net voordat het draadje bij het hoogste punt is 

aangekomen het optokoppel een signaal afgeeft. Door dit 

signaal wordt de transientrecorder extern getriggerd. 

Figuur 4.5 toont een karakteristieke, met de methode gemeten, 

impulsresponsie in de x-richting, voor y=z=O, van een van de 

optische systemen van het meetapparaat. De in de figuur getekende 

pieken 1, 2 en 3 corresponderen met het door het systeem 

opgevangen strooilicht afkomstig van respectievelijk de overgang 

schijf-gaatje, het 5 Mm dikke draadje en de overgang 

gaatje-schijf. Bij de impulsresponsie geschetst in figuur 4.5 

hoort een relatief lange sampletijd; met een kortere sampletijd 

(bijvoorbeeld de minimale) kan meer informatie over de tweede piek 

worden verkregen. 
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Karakteristieke, gemeten, impulsresponsie in 

de x-richting, voor y=z=O, van een van de 

systemen van het meetapparaat. De pieken 1, 2 

en 3 horen bij respectievelijk de overgang 

schijf-gaatje, het draadje en de overgang 

gaatje-schijf. 

Worden nu de impulsresponsies van de optische systemen in de 

x-richting voor een aantal plaatsen op de optische as gemeten, dan 

kunnen de vormen en de afmetingen van de meetvolumina van de 

systemen bepaald worden. 

Tot slot wordt erop gewezen, dat de hierbeschreven meet

methode de mogelijkheid biedt de meetvolumina van de twee systemen 

nauwkeurig op elkaar te leggen. De procedure, die hierbij gevolgd 

dient te worden, wordt onderstaand behandeld. 

Allereerst wordt de, in het brandvlak van de eerste lens van 

het meetapparaat gesitueerde, draaiende schijf vertikaal zodanig 

geplaatst dat het middelpunt van het gaatje de laserbundel 

doorsnijdt. 
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Vervolgens wordt de impulsresponsie van het eerste optische 

systeem bepaald; hierbij wordt een relatief lange sampletijd 

genomen, zodat de impulsresponsie de drie pieken (zie figuur 4.5) 

toont. De spiegel van dit eerste systeem wordt nu zó ingesteld dat 

de tweede piek van deze impulsresponsie zo groot mogelijk is én de 

afstanden van deze piek tot de eerste en de derde piek maximaal 

zijn. 

Hierna wordt, met dezelfde relatief lange sampletijd, de 

impulsresponsie van het tweede optische systeem gemeten. Nu wordt 

de spiegel van het tweede systeem zó ingesteld dat de tweede piek 

van deze impulsresponsie zo groot mogelijk is, de afstanden van 

deze tweede piek tot de eerste en de derde piek van deze 

impulsresponsie maximaal zijn én deze tweede piek en die van de 

impulsresponsie van het eerste systeem samenvallen. 

4.2.2. Meetvolume, experimenteel 

Met de in de vorige paragraaf beschreven meetmethode zijn de 

impulsresponsies van de optische systemen van het strooilicht

meetapparaat, voor zowel p = 50 j.l.m als p = 450 j.l.m, in het 

horizontale vlak (x-z vlak, y=O; zie figuur 4.4) gemeten. De 

resultaten van de metingen aan de systemen met p = 50 j.l.m zullen 

hieronder eerst behandeld worden; de metingen verricht aan de 

systemen met p = 450 j.l.m worden daarna besproken. 

p = 50 j.l.m. 

Nadat de meetvolumina van de systemen op elkaar gelegd zijn 

(zie paragraaf 4.2.1. ), zijn de impulsresponsies van beide 

systemen in het x-z vlak bepaald. 
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Zo toont figuur 4. 6 de relatieve impulsresponsies van de 

systemen 1 (9 = 3.2°) en 2 (9 = 6.7°) langs de x-as (y=z=O). De 
1 2 

gemeten impulsresponsie van systeem 1 en van systeem 2 in de 

x-richting voor een aantal z-waarden (y=O) zijn in respectievelijk 

figuur 4.7 en figuur 4.8 getekend. 
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Is weer het meetvolume van een optisch systeem het gebied 

waarbinnen de impulsresponsie van het systeem groter is dan 30 % 

van de maximale impulsresponsie, dan geeft tabel 4.3 de, uit de 

figuren 4.6, 4.7 en 4.8 bepaalde, afmetingen van de meetvolumina 

van de twee systemen. 

p = 50 Jlm systeem 1 systeem 2 

lengte meetvolume 1.0 ± 0.3 mm 1.8 ± 0.3 mm 

gemeten diameter meetvolume 45 ± 5 Jlm 140 ± 10 Jlm 

volume meetvolume (5±2.5)x10- 13m3 (9±3)x10- 12m 3 

Tabel 4.3: Gemeten afmetingen van de meetvolumina van de 

optische systemen van het strooilicht-

meetapparaat, met p = 50 JLm. 

Tabel 4. 3 laat zien, dat de gemeten lengte en diameter van 

het meetvolume van systeem 2 respectievelijk ongeveer een faktor 2 

en 3 groter zijn dan die van systeem 1. Echter, volgens de theorie 

(zie tabel 4.1) zouden de lengtes van de meetvolumina van de beide 

systemen gelijk, en zou de diameter van het meetvolume van systeem 

2 een faktor 2 groter dan die van systeem 1 moeten zijn. 

Vergelijking van de tabellen 4.1 en 4.3 leert verder dat de 

met de Fourier optica berekende en de gemeten afmetingen van het 

meetvolume van systeem 1 vrij goed, en die van systeem 2 vrij 

slecht met elkaar overeenkomen. Mogelijke oorzaken van dit laatste 

zouden lensfouten van de eerste lens en/of van de tweede lens van 

het tweede systeem van het meetapparaat en een pinhole-straal van 

het tweede systeem groter dan 50 Jlm kunnen zijn. 
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p = 450 J.Lm. 

Net als in het geval p = 50 J.Lm, zijn eerst de meetvolumina 

van de twee systemen op elkaar gelegd en daarna de impuls

responsies van de systemen in het horizontale vlak gemeten. 

De bepaalde relatieve impulsresponsies van de systemen 1 en 2 

langs de x-as (y=z=O) zijn in figuur 4. 9 geschetst. In 

respectievelijk figuur 4.10 en figuur 4.11 zijn de gemeten impuls

responsie van systeem 1 en van systeem 2 in de x-richting voor een 

aantal z-waarden (y=O) weergegeven. 

1.0 

0.9 

0.8 

·! 
0.7 

~ 0.6 . 
~ 

"5 0.5 l 
G 
> 0.4 .I 

l 
0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

-500 

Figuur 4. 9: 

j 

-300 -100 100 300 500 

•l~ml 

Relatieve impulsresponsies van de systemen 1 

en 2, beide met p = 450 J.Lm, langs de x-as 

(y=z=O). 

62 



-800 

Figuur 4. 10: 

I 

(\ 
~------ z = 2 mm 

'------- z = 4 mm 

"'----- z = 6 mm 

-400 0 400 800 

x(iJm) 

Gemeten impulsresponsie van systeem 1, met 

p = 450 ~m, in de x-richting voor een aantal 

z-waarden (y=O). 

63 



-800 

Figuur 4. 11: 

-400 0 

x(um) 

400 

z = 0 

z = 2 mm 

z = 4 mm 

z = 6 mm 

800 

Gemeten impulsresponsie van systeem 2, met 

p = 450 Mm, in de x-richting voor een aantal 

z-waarden ( y=O). 

64 



De afmetingen van de meetvolumina van de systemen 1 en 2, 

bepaald uit de figuren 4.9, 4.10 en 4.11, zijn in tabel 4.4 

opgenomen. 

p = 450 J..Lm systeem 1 systeem 2 

lengte meetvolume 5 ± 1 mm 5.5 ± 1 mm 

gemeten diameter meetvolume 250 ± 25 j..Lm 460 ± 50 J..Lm 

volume meetvolume (8±3)x10- 11 m3 (3±1)x10- 10m3 

Tabel 4.4 Gemeten afmetingen van de meetvolumina van de 

optische systemen van het strooilicht-

meetapparaat, met p = 450 J..Lm. 

Zoals tabel 4.4 toont, zijn de gemeten lengtes van de meet

volumina van de twee systemen bijna gelijk, en is de diameter van 

het meetvolume van systeem 2 ongeveer een faktor 2 groter dan die 

van systeem 1. Dit is in overeenstemming met de theorie, zie tabel 

4.2. 

Worden de tabellen 4.2 en 4.4 onderling vergeleken, dan 

blijkt voorts dat de met de geometrische optica berekende en de 

gemeten afmetingen van de meetvolumina van de systemen redelijk 

met elkaar overeenkomen. 

Tenslotte worden nog de volgende opmerkingen gemaakt. 

(a) De nauwkeurigheid, waarmee de lengtes van de meetvolumina van 

de systemen bepaald kunnen worden, hangt af van het aantal 

plaatsen op de optische as waarvoor de impulsresponsies van 

de systemen in de x-richting gemeten worden. 
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(b) De afmetingen, die in de tabellen 4.3 en 4.4 staan, zijn de 

afmetingen van de effectieve meetvolumina 

3.1.2.) van de systemen, d.w.z. het 

intensiteitsverdeling van de lichtbundel 

invloed. 

(zie paragraaf 

effect van de 

is daarop van 

(c) De figuren 4.6 t/m 4.11 laten zien dat de meetvolumina van de 

twee systemen met de, in de vorige paragraaf beschreven, 

meetmethode nauwkeurig op elkaar gelegd kunnen worden. 

(d) De lobben, die de figuren 4.1 en 4.2 tonen, zijn ook 

zichtbaar in de figuren 4.7, 4.8, 4.10 en 4.11. 

( e) De in deze paragraaf getekende figuren geven aan, dat de 

signalen, die het meetapparaat afgeeft wanneer een deeltje 

door de meetvolumina van de optische systemen beweegt, 

afhangen van de deeltjesbaan. 
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5. Metingen aan ijkbolletjes 

Nadat de meetvolumina van de optische systemen van het 

strooilicht-meetapparaat, beide met p = 50 ~m. op elkaar gelegd en 

de impulsresponsies van de twee systemen gemeten zijn, zie 

paragraaf 4.2.2., is met het meetapparaat aan suspensies van 

monodisperse ijkbolletjes in water gemeten. De meetopstelling, die 

bij de metingen gebruikt is, en de suspensies, waaraan gemeten is, 

worden in respectievelijk paragraaf 5.1. en paragraaf 5.2. 

beschreven. In paragraaf 5.3. staan de resultaten en de conclusies 

van de metingen, waarbij het meetapparaat het strooilicht van 

slechts één deeltje tegelijk bekijkt, vermeld. De wijziging, die 

naar aanleiding van de conclusies aan het meetapparaat is 

aangebracht, komt tenslotte in paragraaf 5.4. aan de orde. 
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5.1. Meetopstelling 

Met het uitgelijnde strooilicht-meetapparaat, met p = 50 Mm, 

zijn metingen verricht aan suspensies van ijkbolletjes in water. 

De meetopstelling, waarmee die metingen zijn uitgevoerd, is 

schematisch in figuur 5.1 getekend. 
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Met uitzondering van de lens en de cuvette zijn de 

componenten van de, in bovenstaande figuur geschetste, opstelling 

reeds in paragraaf 4.2.1. besproken. Voor nadere informatie 

betreffende die componenten zij dan ook naar voornoemde paragraaf 

verwezen; de lens en de cuvette komen hieronder aan de orde. 

Zoals figuur 5.1 toont wordt de laserbundel geconvergeerd 

door een lens. Deze lens, met brandpuntsafstand f = 450 mm, is zó 

gesitueerd dat de kleinste bundeldiameter van de laser in de 

meetvolumina van de optische systemen van het meetapparaat ligt. 

Die kleinste diameter is voor deze lens ongeveer 0. 5 mm (zie 

appendix B). 

Na de lens doorloopt de laserbundel een cuvette, zie figuur 

5.1. De plaats van deze cuvette is zó gekozen, dat de meetvolumina 

van de systemen zich in het midden van de cuvette bevinden. 
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twee flessen bestaat. 

69 



Samen met twee flessen vormt de cuvet te de basis van de 

doorstroomopstelling, die in figuur 5.2 schematisch is 

weergegeven. Bevindt zich in de doorstroomopstelling een 

suspensie, dan kan deze van de ene fles via de cuvette naar de 

andere stromen. De drijvende kracht bij zo'n stroming is de 

hydrostatische kracht. 

De cuvette, zie figuur 5.2, heeft een lengte van 5 cm en een 

vierkante dwarsdoorsnede van 1 x 1 cm2
. De inhoud van de beide 

flessen is 0.5 l. Daar 0.5 l suspensie in ca. 3 min van de ene 

fles naar de andere stroomt, bedraagt de gemiddelde stroomsnelheid 

van de suspensie in de cuvette ± 3 cm/s. Beweegt een ijkbolletje 

met deze snelheid door de meetvolumina van de optische systemen, 

dan zal, gelet op de afmetingen van de meetvolumina (zie tabel 

4.3, paragraaf 4.2.2. ), de tijdsduur van de door het meetapparaat 

afgegeven strooilichtsignalen enkele ms zijn. 
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5.2. De suspensies van ijkbolletjes in water 

Met de, in de vorige paragraaf behandelde, meetopstelling is 

aan een tweetal suspensies van monodisperse ijkbolletjes in water 

gemeten. 

De ijkbolletjes in beide suspensies zijn van polystyreen en 

worden geproduceerd door de firma Dow Chemica!. Het water, waarin 

de bolletjes gesuspendeerd zijn, is gedestilleerd en zó gefilterd 

dat deeltjes met diameters in het meetbereik van het meetapparaat, 

1-4 ~m, er (nagenoeg) niet in voorkomen. 

Aangezien de brekingsindex van polystyreen n = 1.59 en die 
p 

van water n = 1.33 is, bedraagt de relatieve brekingsindex m van 
w 

de ijkbolletjes ten opzichte van het omringende water 1.20. Merk 

op dat, indien, zoals in hoofdstuk 6, waterdruppeltjes in lucht 

(brekingsindex lucht 

brekingsindex 1.33 is. 

n 
1 

1) beschouwd worden, de relatieve 

Eén van de twee suspensies bevat ijkbolletjes met een 

diameter van 1. 5 ~m; de deeltjesdichtheid van deze suspensie is 

4x1010 deeltjes/m3
. De ijkbolletjes in de andere suspensie hebben 

een diameter van 2.95 ~m; de concentratie van die suspensie 

bedraagt 1x1010 deeltjes/m3
. 

Er zij op gewezen dat de deeltjesdichtheden van beide 

suspensies zó gekozen zijn dat de kans dat er zich twee of meer 

ijkbolletjes tegelijk in de meetvolumina van de optische systemen 

van het meetapparaat, met p = 50 ~m, bevinden veel kleiner is dan 

de kans dat er slechts één deeltje in zit. Hierbij is overigens 

aangenomen dat de plaatsverdeling van de ijkbolletjes in de 

suspensies een Poisson-verdeling (zie appendix C) is. 
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5.3. Metingen aan de suspensies 

Aan de twee, in de voorgaande paragraaf beschreven, 

suspensies zijn met de meetopstelling, besproken in paragraaf 

5.1., metingen gedaan. 

Bij de metingen moet rekening gehouden worden met het 

volgende: 

(1) In water is de golflengte van het licht, dat de in de 

meetopstelling gebruikte 

uitzendt, 476 nm. 

laser (zie paragraaf 4.2.1.) 

(2) Licht, dat van de suspensie in de cuvette (zie paragraaf 

5.1.) naar de omringende lucht, of omgekeerd, gaat, wordt aan 

de rand van de cuvette gebroken. De gevolgen van die breking 

(zie [BER89]) worden onderstaand opgesomd. 

(a) De hoeken, waaronder het meetapparaat het van één 

ijkbolletje afkomstige strooi! icht opvangt, veranderen 
0 0 0 0 

van 3.2 en 6.7 in 2.4 en 5.0 . 

(b) De meetvolumina van de optische systemen schuiven weg 

van de eerste lens van het meetapparaat. Daar door deze 

verschuiving de meetvolumina zich niet meer in het 

midden van de cuvette bevinden, is een verplaatsing van 

de cuvette noodzakelijk. 

(c) De meetvolumina van de twee systemen verschuiven ten 

opzichte van elkaar. Deze verschuiving is echter, gelet 

op de strooihoeken en de dwarsdoorsnede van de cuvette, 

te verwaarlozen. 

(d) De lengtes van de meetvolumina nemen met een faktor 1.33 

toe. Merk op dat de diameters daarentegen gelijk 

blijven. 
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de 

(e) De plaats, waar de bundeldiameter van de laser het 

kleinst is, schuift naar de eerste lens van het 

meetapparaat toe. Aangezien door deze verschuiving én 

door die genoemd onder (b) de kleinste bundeldiameter 

niet meer in de meetvolumina van de optische systemen 

ligt, dient de lens in de meetopstelling verplaatst te 

worden. 

Beweegt een deeltje, met diameter D, door de meetvolumina van 

systemen, dan geeft het meetapparaat pulsvormige 

strooilichtsignalen af. Die strooilichtsignalen worden door de 

fotomultipliers in de meetopstelling omgezet in eveneens 

pulsvormige elektrische signalen. 

Zijn 'de pulshoogten van de elektrische signalen afgegeven 

door de fotomultipliers aangesloten op de optische systemen 1 (8 
1 

= 2.4°) en 2 (8 = 5.0°), respectievelijk Ph en Ph, bekend, dan 
2 1 2 

kan de verhouding van de pulshoogten, Ph = (Ph /Ph ) , berekend 
V 1 2 

worden. Uit deze Ph is vervolgens de, voor de gevoeligheden van 
V 

de fotomultipliers (zie [MAN85]) gecorrigeerde, pulshoogten-
* verhouding Ph te bepalen. 
V 

Bewegen nu successievelijk N van die deeltjes door de 

* meetvolumina van de systemen, dan kunnen N waarden van Ph 
V 

berekend worden en is het mogelijk een verdelingsfunctie van de 

pulshoogtenverhouding op te stellen. Is N voldoende groot dan is 

die verdelingsfunctie het zogenaamde apparaatprofiel van het 

meetapparaat voor de deeltjesgrootte D. 

Met de metingen aan de twee suspensies zijn de, in figuur 5.3 

geschetste, apparaatprofielen van het meetapparaat voor de 

deeltjesgrootten 1.5 ~m en 2.95 ~m bepaald. Hierbij zij opgemerkt 

dat in het apparaatprofiel voor elke deeltjesgrootte 250 metingen 

verwerkt zijn. 
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Figuur 5.3: Experimenteel bepaalde apparaatprofielen van 

het strooilicht-meetapparaat voor de 

deeltjesgrootten 1.5 ~en 2.95 ~· 

Langs de horizontale as van figuur 5. 3 is de natuurlijke 

logari thme van de gecorrigeerde pulshoogtenverhouding uitgezet; 

langs de vertikale as staat het aantal keer dat de 

corresponderende pulshoogtenverhouding in een logarithmisch 

gelijkmatig verdeeld interval is waargenomen. In de figuur zijn 

dus in feite histogrammen getekend. 

Figuur 5.3 toont dat de apparaatprofielen voor de twee 

deeltjesgrootten onderling duidelijk onderscheidbaar zijn. Verder 

laat de figuur zien dat de twee apparaatprofielen tamelijk breed 

zijn en een grote overlap vertonen. Als gevolg van die breedte zal 

het vermogen van het meetapparaat om de deeltjesgrootte-verdeling, 

horend bij een gemeten pulshoogtenverhouding-verdelingsfunctie, te 

bepalen zeer beperkt zijn. 
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De breedte van de apparaatprofielen is onder meer een gevolg 

van de afmetingen en de vormen van de meetvolumina van de optische 

systemen. Daar, zoals de figuren 4.7 en 4.8 uit paragraaf 4.2.2. 

laten zien, de meetvolumina van de twee systemen niet gelijkvormig 

zijn, zal de pulshoogtenverhouding veroorzaakt door een deeltje 

dat de meetvolumina passeert sterk afhangen van de plaats waar het 

deeltje de meetvolumina doorkruist. 
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5.4. Modificatie van het strooilicht-meetapparaat 

Metingen aan suspensies, zie de vorige paragraaf, hebben 

aangetoond dat het niet mogelijk is de, in paragraaf 3.2. onder 

(1) gestelde, eis van kleine meetvolumina van de optische systemen 

( 10-12 m3) t b ca. e com ineren met een bevredigend oplossend 

vermogen van het meetapparaat wat betreft de bepaling van een 

deeltjesgrootte-verdeling. 

Daarom is besloten de meetvolumina van de twee systemen 

aanzienlijk te vergroten. Dit is gerealiseerd door de in de 

optische systemen gebruikte pinholes met straal p = 50 IJ.m te 

vervangen door pinholes met straal p = 450 IJ.m. Als gevolg daarvan 

worden de meetvolumina van de systemen ± 10-
10 m3 (zie tabel 4.4, 

paragraaf 4.2.2. ). 

De gemeten impulsresponsies van de gemodificeerde systemen, 

weergegeven in paragraaf 4.2.2. in de figuren 4.10 en 4.11, tonen 

dat de meetvolumina van de optische systemen nu gelijkvormig 

gemaakt kunnen worden door de laserbundel in de meetvolumina te 

focusseren en wel zó dat de bundelbreedte kleiner is dan de 

kleinste breedte van de impulsresponsies. 

In dat geval is het apparaat bruikbaar voor het bepalen van 

de grootte van individuele deeltjes, zij het dat de concentratie 

beperkt is tot waarden kleiner dan ca. 10
9 deeltjes/m3

. Bij (veel) 

hogere concentraties zal sprake zijn van veel deeltjes in de 

meetvolumina en kan het meetapparaat alleen informatie verstrekken 

over gemiddelde deeltjesdiameters. 
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6. Metingen aan nevels 

Na het op elkaar leggen van de meetvolumina van de optische 

systemen van het gemodificeerde (p = 450 Mm, zie paragraaf 5.4.) 

meetapparaat en het bepalen van de impulsresponsies van de twee 

systemen, zie paragraaf 4.2.2., zijn met het strooilicht

meetapparaat metingen gedaan aan nevels bestaande uit gas, damp en 

druppels. Een beschrijving van het expansiegolf-experiment, 

waarbij zo'n nevel gevormd wordt, wordt in paragraaf 6.1. gegeven. 

In paragraaf 6.2. zijn de resultaten van een typisch 

expansiegolf-experiment met nevelvorming opgenomen. De kritische 

oververzadiging bij het begin van condensatie zal in paragraaf 

6.3. ter sprake komen. 
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6.1. Beschrijving van het expansiegolf-experiment; 

nevelvorming 

Met het uitgelijnde meetapparaat, met p = 450 ~m, zijn 

metingen verricht aan uit gas, damp en druppels bestaande nevels. 

Zo'n nevel wordt verkregen door snelle adiabatische expansie van 

een mengsel van stikstof en waterdamp. 

De expansie-experimenten worden uitgevoerd in een zogenaamde 

schokbuis. Deze schokbuis en de opstelling eromheen zijn 

schematisch weergegeven in figuur 6.1. 
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De schokbuis bestaat uit een vernikkelde, stalen 

hogedruk-sectie met een lengte van 3.50 m en een diameter van 15 

cm, een eveneens vernikkelde, stalen test-sectie met een lengte 
2 van 12.80 men een vierkante dwarsdoorsnede van 10 x 10 cm én een 

vacuümvat met een inhoud van 0. 4 m3
. De test-sectie is bij het 

vacuümvat lokaal vernauwd door een diafragma. Parallel aan de 

test-sectie bevindt zich een messing retourleiding met een 

diameter van 3 cm. 

De hogedruk-sectie, bedoeld om compressiegolven te genereren, 

en de test-sectie zijn van elkaar gescheiden door een aluminium 

plaat; in het onderstaande zal de hogedruk-sectie verder buiten 

beschouwing gelaten worden. De scheiding tussen de test-sectie en 

het vacuümvat wordt gevormd door een 25 ~m dik polyester membraan. 

Dit membraan rust op een kruisvormig frame, waarop weerstanddraden 

(kanthal) met een diameter van 0.1 mm zijn bevestigd. Door deze 

draden elektrisch te verhitten kan het membraan doorgesmolten 

worden. 

Voor een expansiegolf-experiment worden allereerst de 

test-sectie en het vacuümvat met twee rotatiepompen geëvacueerd; 

de test-sectie minstens tot een druk van 25 Pa. Vervolgens wordt 

vanuit een, van tevoren afgepompt, watervat waterdamp aan de 

test-sectie toegevoerd tot de gewenste dampdruk bereikt is. Daarna 

wordt de test-sectie verder gevuld met stikstof tot een druk van 

ongeveer 1 bar. Dit bijvoegen van stikstof vindt gedoseerd plaats 

via een injector in de retourleiding. Deze injector zorgt ervoor 

dat het mengsel in de test-sectie tijdens het vullen circuleert en 

voortdurend gemengd wordt met de toegevoerde stikstof. 

Nadat de test-sectie gevuld is, wordt het stikstof-waterdamp 

mengsel met twee circulatiepompjes (olievrije membraanpompjes) (V 
1 

en V
2

, zie figuur 6.1) tien minuten rondgepompt. Gedurende de 

laatste vijf minuten worden condensatiekernen aan het mengsel 

toegevoerd. Deze kernen, Cr 0 deeltjes, worden verkregen door een 
2 3 
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Ni-Cr draad (diameter 0.5 mm), die tevoren aan lucht is 

blootgesteld, elektrisch (± 8 A, ± 10 V) te verhitten. De Cr 0 
2 3 

deeltjes zijn ongeveer 10 nm groot; hun concentratie, die met een 

Gardner condensatiekernen-teller (CNC) [VER86] gemeten kan worden, 

bedraagt ca. 1011 deeltjes/m3
. 

Na het rondpompen wordt het membraan doorgesmolten. Er 

ontstaat een enkelvoudige, door de test-sectie lopende expansie

golf. De sterkte (of de diepte) van die golf wordt bepaald door de 

verhouding van de diafragma-opening en de test-sectie-doorsnede 

(zie [G0088]). Bij de expansie dalen druk en temperatuur 

isentroop, waardoor de waterdamp in een oververzadigde toestand 

komt. Als een zekere kritische oververzadiging is bereikt, worden 

druppels rond de condensatiekernen gevormd. De expansiegolf 

reflecteert aan het, door de aluminium plaat, afgesloten uiteinde 

van de test-sectie. In de gereflecteerde golf treedt een verdere 

druk- en temperatuurdaling op, waardoor de druppels zullen 

groeien. Achter de gereflecteerde expansiegolf ontstaat een 

homogene, vrijwel in rust zijnde nevel. Voor meer informatie 

betreffende het expansie-proces zij verwezen naar het werk van 

Berkelmans [BER84] en Cleijne [CLE85]. 

De drukveranderingen in de test-sectie worden op een afstand 

van 6.63 m van het membraan met een piëzo-elektrische drukopnemer 

(P, zie figuur 6.1) gemeten. Die drukopnemer, een Kistier 603B, 
1 

kan zeer snelle drukveranderingen registreren. Verder is op 0.85 m 

van het membraan een absolute-drukopnemer (Druck PDCR 810) 

geplaatst. 

(P ) 
2 

In de test-sectie zijn op een aantal plaatsen vensters 

(Schott BK7) aangebracht. Bij de vensters op een afstand van 6.59 

m van het membraan bevindt zich de, in paragraaf 2.3.2. besproken 

en in figuur 2.9 getekende, drie-golflengten-lichtextinctie 

opstelling. Met die opstelling kan de modale druppeldiameter, de 

relatieve spreidingsbreedte en de concentratie van de druppels in 
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een nevel bepaald worden. Het strooilicht-meetapparaat en de in 

paragraaf 4.2.1. beschreven laser zijn bij de vensters op 6.90 m 

van het membraan geplaatst. 

Het druksignaal, de transmissie- en de strooilichtsignalen, 

afgegeven door respectievelijk de drukopnemer p , 
1 

de 

lichtextinctie opstelling en de op het meetapparaat aangesloten 

fotomultipliers (zie paragraaf 4.2.1. ), worden gedigitaliseerd en 

opgenomen met transientrecorders. Deze recorders (Gould Bicmation 

model 2805, zie wederom paragraaf 4.2.1., en Difa TR-1010) worden 

getriggerd door het druksignaal van drukopnemer P . Met een 
2 

personal computer kunnen de transientrecorders uitgelezen worden 

en is opslag en verwerking van de meetsignalen mogelijk. 
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6.2. Resultaten van een expansiegolf-experiment met 

nevelvorming 

Er is een reeks expansiegolf-experimenten uitgevoerd. Een 

typisch experiment, met in de test-sectie de begindruk p = 97.9 
0 

kPa, de begintemperatuur T = 295 K en de initiële dampdruk p = 
0 vO 

2.21 kPa, wordt hieronder uitgewerkt. Zo zullen de resultaten van 

de, tijdens het expansiegolf-experiment gedane, drukmeting, 

lichtextinctie- en strooilichtmetingen in respectievelijk 

paragraaf 6.2.1., 6.2.2. en 6.2.3. besproken worden. In paragraaf 

6.2.4. tenslotte volgt een interpretatie van de resultaten. 
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6.2.1. Drukmeting 

De druk tijdens het expansiegolf-experiment is in figuur 6.2 

getekend. 
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Figuur 6.2: Druk tijdens het expansiegolf-experiment. 

De figuur toont dat aan het einde van de primaire 

expansiegolf, tussen ca. t = 15 en 20 ms, een kleine drukstijging 

plaatsvindt. Deze stijging is het gevolg van de, bij de 

condensatie van de waterdamp vrijkomende, warmte. Na de primaire 

expansiegolf is de druk vrijwel constant, tot de passage van de 

gereflecteerde expansiegolf. 

Verder laat figuur 6.2 zien dat de gereflecteerde 

expansiegolf een grotere uitgebreidheid heeft dan de primaire 

expansiegolf. Een toename van de uitgebreidheid van het golffront 

in de tijd is typisch voor niet-lineaire expansiegolven (zie 

[DON87]). 
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6.2.2. Drie-golflengten-lichtextinctie metingen 

Uit de, met de drie-golflengten-lichtextinctie opstelling 

(zie paragraaf 2.3.2.) tijdens het expansiegolf-experiment 

gemeten, transmissiesignalen zijn de extinctiecoëfficiënten ~ , ~ 
1 2 

en~ voor respectievelijk de golflengten À = 632.8 nm, À = 807 
3 1 2 

nm en À = 1152 nm als functie van de tijd bepaald. Deze 
3 

coëfficiënten, weergegeven in figuur 6.3, zijn in de orde van 10 
-1 m ; er is dus sprake van een sterke verzwakking. Verder toont de 

figuur dat de extinctiecoëfficiënten onderling duidelijk 

verschillend en na de passage van de gereflecteerde expansiegolf 

(na ca. t = 60 ms) redelijk constant zijn. 

ro 

9 

8 
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6 

IE 5 
~ 
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2 

Figuur 6.3: Gemeten extinctiecoefficienten tijdens het 

expansiegolf-experiment. 
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In figuur 6.4 is de verhouding van ~ en ~ , ~ , tegen de 
1 2 12 

verhouding van ~ en ~ , ~ , uitgezet. Uit het traject dat de 
3 2 32 

nevel in het ~ -~ vlak volgt, zijn door interpolatie de modale 
12 32 

druppeldiameter D ' m 
zie figuur 6.5, en de relatieve 

spreidingsbreedte e, zie figuur 6. 6, als functie van de tijd 

berekend. Evenals de extinctiecoëfficiënten is de modale 

druppeldiameter redelijk constant na ca. t = 60 ms. 
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Figuur 6.4: Traject dat de nevel 

volgt. 
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Figuur 6.5: Modale druppeldiameter tijdens het 

expansiegolf-experiment. 
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Figuur 6.6: Relatieve spreidingsbreedte tijdens het 

expansiegolf-experiment. 
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Met de berekende D en c kunnen, zie paragraaf 2.3.2., uit de 
m 

gemeten a ,... 1' of de druppelconcentratie n 
d 

en de 

druppelmassadichtheid p als 
d 

functie van de tijd bepaald worden. 

n 
d 

en pd tijdens het expansiegolf-experiment zijn in 

respectievelijk figuur 6. 7 en figuur 6. 8 getekend. Deze figuren 

laten zien dat ook de druppelconcentratie en de 

druppelmassadichtheid na de passage van de gereflecteerde 

expansiegolf redelijk constant zijn. 
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Druppelconcentratie tijdens het expansiegolf

experiment. 
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Figuur 6.8: Druppelmassadichtheid 

expansiegolf-experiment. 

6.2.3. Strooilichtmetingen 

tijdens het 

De strooilichtsignalen V en V , die door de fotomultipliers 
1 2 

0 
aangesloten op respectievelijk optisch systeem 1 (9 = 3. 2 ) en 

1 
0 

optisch systeem 2 (9 = 6.7 ) tijdens het expansiegolf-experiment 
2 

zijn afgegeven, zijn in figuur 6.9 weergegeven. 
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Strooi lichtsignalen, die door de 

fotomultipliers aangesloten op de optische 

systemen tijdens het expansiegolf-experiment 

zijn afgegeven. 

Zijn P en P de vermogens van het strooilicht tijdens het 
1 2 

experiment opgevangen door achtereenvolgens systeem 1 en systeem 

2, dan kan geschreven worden: 

p V 
1 1 

=K (6.1) 
p V 

2 2 

Hierin is K de ijkfactor, die de onderlinge gevoeligheid van de 

optische systemen met de daarop aangesloten fotomultipliers in 

rekening brengt. 

Voor een monodisperse nevel, en voor een polydisperse nevel 

met een ZOLD-verdelingsfunctie (zie paragraaf 2.3.2.) met 

relatieve spreidingsbreedte c = 0.02, 0.07, 0.12, 0.17 of 0.22, is 

in figuur 6.10 het theoretisch verband tussen de verhouding van de 

opgevangen strooilicht-vermogens, 

diameter, D , getekend. 
m 

89 

p /P , 
1 2 

en de modale druppel-
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Theoretisch verband tussen de verhouding van 

de opgevangen strooilicht-vermogens en de 

modale druppeldiameter voor een monodisperse 

en een aantal polydisperse nevels. 

De relatieve spreidingsbreedte als functie van de tijd volgt, 

zie de vorige paragraaf, uit de tijdens het expansiegolf-

experiment gedane drie-golflengten-lichtextinctie metingen. 

Echter, daar het verband tussen P /P en D voor c < 0.12 
1 2 m 

niet-eenduidig is (zie figuur 6.10), wordt gemakshalve uitgegaan 

van een polydisperse nevel met een ZOLD-verdelingsfunctie met c = 
0.12. 

Uit de, met de extinctie methode tijdens het experiment 

bepaalde, modale druppeldiameter en relatieve spreidingsbreedte is 

de ijkfactor berekend. Immers, zijn D en c op een willekeurig 
m 

tijdstip bekend én zijn V en V op dat tijdstip gegeven, dan kan 
1 2 

met het verband tussen P /P enD, c én met vergelijking (6.1) K 
1 2 m 

bepaald worden. 
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Met de aldus berekende ijkfactor en gekozen relatieve 

spreidingsbreedte en met het, in figuur 6.10 geschetste, verband, 

is uit de strooilichtsignalen de modale druppeldiameter tijdens 

het expansiegolf-experiment bepaald. Deze D is, samen met die 
m 

berekend met de lichtextinctie methode (zie ook figuur 6. 5 in 

paragraaf 6.2.2. ), in figuur 6.11 weergegeven. 
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Figuur 6.11: De, met de strooilicht- en de drie-

golf lengten-1 ichtextinctie methode berekende, 

modale druppeldiameters tijdens het 

expansiegolf-experiment. 
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Figuur 6.11 toont dat de totale verandering van de, met de 

twee methoden bepaalde, modale druppeldiameters in het onderzochte 

tijdinterval hetzelfde is. Echter, de extinctie methode geeft een 

geleidelijk verloop van de modale diameter te zien, terwijl de 

strooilicht-methode sterke oscillaties vertoont. Er is geen reden 

om aan te nemen dat deze oscillaties op een meetfout berusten. 

Vermoedelijk is hier sprake van lokale fluctuaties in de druppel

diameter, die met de (lokale) strooilicht-meetmethode wel, maar 

met de (integrerende) lichtextinctie methode niet waarneembaar 

zijn. 

Tot slot wordt erop gewezen dat de programmatuur, die bij de 

berekening van het verband tussen de verhouding van de opgevangen 

strooilicht-vermogens en de modale druppeldiameter gebruikt is, in 

appendix D is opgenomen. In die appendix staat ook het 

verwerkingsprogramma, waarmee de ijkfactor én, uit de strooilicht

signalen, de modale druppeldiameter bepaald zijn. 

6.2.4. Interpretatie van de resultaten 

De ijkfactor K, zie paragraaf 6.2.3., geeft de verhouding van 

de gevoeligheden van de optische systemen met de daarop 

aangesloten fotomultipliers. Voor het in de voorgaande paragrafen 

uitvoerig beschreven expansiegolf-experiment, maar ook voor een 

zevental andere experimenten, is de ijkfactor berekend. In figuur 

6.12 zijn de gevonden waarden van K tegen het experimentnummer 

uitgezet. 
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Berekende waarden van de ijkfactor voor een 

aantal expansiegolf-experimenten. 

Uit de berekeningen van de ijkfactor volgt K = 0.71 ± 0.04. 

Gezien de spreiding in de ijkfactor en gelet op het verband tussen 

de verhouding van de opgevangen strooilicht-vermogens en de modale 

druppeldiameter (zie figuur 6.10, paragraaf 6.2.3.), dient 

geconcludeerd te worden dat de strooilicht-methode meer een 

aanvulling op dan een vervanging van de drie-golflengten

lichtextinctie methode is. 
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6.3. Kritische oververzadiging bij het begin van 

condensatie 

Ter bepaling van de kritische oververzadiging bij het begin 

van condensatie is een expansiegolf-experiment gedaan. Bij dit 

experiment zijn in de test-sectie de begindruk p = 97.9 kPa, de 
0 

begintemperatuur T = 294 K en de initiële dampdruk p = 2. 21 
0 vO 

kPa. 

In figuur 6.13 is de druk p tijdens het expansiegolf

experiment weergegeven. Het, tijdens het experiment met de 

lichtextinctie opstelling gemeten, transmissiesignaal voor het 

laserlicht met golflengte 807 nm is in figuur 6. 14 getekend. 

Figuur 6.15 toont het (AC) strooilichtsignaal, afgegeven door de 

fotomultiplier aangesloten op optisch systeem 2 (9 = 6.7°) 
2 

tijdens het expansiegolf-experiment. 
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Figuur 6.13: Druk tijdens het expansiegolf-experiment. 
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Transmissiesignaal voor het laserlicht met 

golflengte 807 nm tijdens het expansiegolf

exper i ment. 
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Strooilichtsignaal afgegeven door de 

fotomultiplier aangesloten op optisch systeem 

2 tijdens het expansiegolf-experiment. 

95 



Uit het transmissie- of het strooilichtsignaal volgt dat op 

het tijdstip t = 13.4 ± 0.5 ms de condensatie duidelijk waarneem

baar is. 

De verzadigingsgraad ~ is gedefinieerd als de verhouding van 

de dampdruk pv en de verzadigingsdampdruk pvs 

~ = (6.2) 

Tijdens het experiment, tot het begin van condensatie, kan de 

dampdruk geschreven worden als: 

(6.3) 

Het verband tussen de verzadigingsdampdruk en de temperatuur T 

wordt, voor een perfecte damp, gegeven door de Clausius-Clapeyron 

vergelijking: 

T 1 :]} (6.4) 
T 
ref 

T 
ref 

met p de verzadigingsdampdruk bij de temperatuur T , en R de 
ref ref v 

specifieke gasconstante van de damp; a en L volgen uit lineaire 
0 

regressie van de verdampingswarmte volgens L(T) = L aR T (zie 
0 V 

[LAN88]). 

Voor de temperatuur tijdens de adiabatische expansie, dus tot het 

begin van condensatie, geldt: 

[ l 
CCo -1)/o ) 

p 0 0 

T = T 
0 

Po 

(6.5) 
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Hierin is 00 = c /(c -R ) , met c de initiële soortelijke 
pO pO 0 pO 

warmte van het gas-damp mengsel bij constante druk, en R de 
0 

initiële specifieke gasconstante van het mengsel. 

In figuur 6.16 is de verzadigingsgraad tijdens het 

expansiegolf-experiment, tot het begin van condensatie, 

weergegeven. Uit de verzadigingsgraad als functie van de tijd 

blijkt dat de kritische oververzadiging bij het begin van 

condensatie 1.95 ± 0.15 bedraagt. 

~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x 

i 
0.8! 

-i 
0.6 +-~~~,-~~----r~~~~~~~-,---~~---,~~~---j 

8 

Figuur 6. 16: 

Tenslotte zij 

10 12 14 

tijd lmol 

Verzadigingsgraad tijdens het expansiegolf

exper i ment. 

opgemerkt dat, ter bepaling van de 

verzadigingsgraad ná het begin van condensatie, naast de druk ook 

de dichtheid tijdens het experiment gemeten dienen te worden (zie 

[SM089]). 
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7. Conclusies 

. 
Het is niet eenvoudig de grootte van een individueel deeltje 

met een diameter tussen 1 en 4 ~m bij concentraties in de orde van 

1011 -1013 deeltjes/m3 te bepalen. Een, daarvoor in principe 

geschikte, optische meetmethode is de fase-laser-doppler-

anemometrie methode. Meetapparaten, die op basis van deze 

meetmethode werken, zijn echter zeer kostbaar. De methode, waarbij 

het door één deeltje in voorwaartse richting verstrooide licht met 

optische systemen onder twee hoeken opgevangen wordt en de 

verhouding van de gemeten strooilicht-intensiteiten een maat voor 

de grootte van het deeltje is, is een eveneens bruikbare optische 

meetmethode. Het, door Mannens ontworpen en door Hor i jon 

gemodificeerde, 

gebaseerd. 

strooilicht-meetapparaat is op die methode 

Metingen aan de meetvolumina van de twee optische systemen 

van het strooilicht-meetapparaat hebben aangetoond dat het niet 

mogelijk is de beide meetvolumina zowel voldoende klein als 

onderling gelijkvormig te maken. Door deze ongelijkvormigheid 

zijn, zoals metingen aan suspensies van monodisperse ijkbolletjes 

in water bevestigd hebben, de apparaatprofielen van het 

meetapparaat voor de deeltjesgrootten 1-4 ~m onacceptabel breed. 

Anders gezegd het vermogen van het meetapparaat om deeltjes

diameters tussen 1 en 4 ~m te onderscheiden is onvoldoende. 

Door de meetvolumina van de optische systemen aanzienlijk te 

vergroten, konden ze gelijkvormig gemaakt worden. Het aldus 

gewijzigde strooilicht-meetapparaat is in principe wel geschikt 

voor het bepalen van de grootte van individuele deeltjes in het 

diameterbereik van 1-4 ~m. zij het dat de maximale deeltjes-
9 -3 concentratie tot ca. 10 m beperkt is. 
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Met het gewijzigde strooilicht-meetapparaat zijn metingen 

gedaan aan uit gas, damp en druppels bestaande nevels. Zo'n nevel 

wordt gevormd door adiabatische expansie van een stikstof

waterdamp mengsel. Daar de concentraties van de druppels in de 

nevels, waaraan gemeten is, in de orde van 1011 deeltjes/m3 zijn, 

vangt het meetapparaat het strooilicht van vele druppels tegelijk 

op en kan de modale druppeldiameter worden herleid. 

Vergelijking van het verloop in de tijd van de modale 

druppeldiameter verkregen met de strooilicht-meetmethode enerzijds 

en met de drie-golflengten-lichtextinctie methode anderzijds 

leert, dat er sprake is van een globale onderlinge 

overeenstemming. Echter, de strooilicht-methode geeft lokale 

informatie en toont daarom variaties in de druppeldiameter die met 

de lichtextinctie methode, vanwege haar ruimtelijk integrerend 

karakter, niet waargenomen kunnen worden. 
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Appendix A. Intensiteitsfuncties i en i 
1 2 

De intensiteitsfuncties i en i , die van de strooihoek 8, de 
1 2 

size-parameter a en de relatieve brekingsindex m afhangen, worden 

gedefinieerd als: 

i (S,a,m) = IS (8,a,m)l 2 

1 1 
(A.l) 

i (S,a,m) = IS (8,a,m)l 2 

2 2 
(A.2) 

met S en S de complexe strooifuncties gegeven door (zie 
1 2 

[KER69, BOR83] ) : 

00 
2n + 1 

S (S,a,m) = L {a (a,m)n (cos8) + b (a,m)L (coss)} 
1 n(n+1) n n n n 

n=1 

(A.3) 

00 
2n + 1 

S (S,a,m) = L {a (a,m)L (cos8) + b (a,m)n (coss)} 
2 n(n+l) n n n n 

n=1 

(A.4) 

Voor de complexe amplitude-coëfficiënten a en b , functies 
n n 

van de size-parameter en de relatieve brekingsindex, geldt (zie 

[KER69, BOR83]): 

' ' IV (a)IV ({3) - miV ({3)1V (a) 
n n n n 

a (a,m) = (A.S) 
n ' 

~ (a)IV ({3) - miV ({3)~ (a) 
n n n n 

miV (a)IV ({3) - IV ((3}1V (a) 
n n n n 

b (a,m) = (A.6) 
n ' ' 

m~ (a)W ({3) - IV ({3)~ (a) 
n n n n 
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Hierin is: [3 = ma, (A.7) 
1 

r r TrZ 2 

IJ! (z) = --;: Jn+~(z) (A.8) 
n 

met z = a,[3 

en J 1 de halftall i ge Besselfuncties, 
n+-

2 
1 

r r TrZ 2 

4> (z) = --;: Hn+~(z) (A.9) 
n 

met z = a,[3 

en H 1 de halftallige Hankelfuncties. 
n+-

2 

De hoekafhankelijkheid van S en S , en dus ook van i en i , 
1 2 1 2 

wordt uitgedrukt met de functies rr en T • Deze functies hangen 
n n 

samen met het 

[KER69, BOR83]): 

e 
n graads Legendre-polynoom P 

n 

rr (case) = (-l)n+l P (case) 
n n 

T (case) 2 ' = cose.rr (case) - (l-eas e)rr (case) 
n n n 

105 

volgens (zie 

(A. 10) 

(A.ll) 



Appendix B. Laserbundel 

Een laserbundel in TEM -mode is een voorbeeld van een 
00 

Gaussische lichtbundel. De intensiteitsverdeling van zo'n 

laserbundel, een Gaussische intensiteitsverdeling, wordt in een 

vlak loodrecht op de as van de bundel (de z-as) gegeven door: 

met 

ZP 
I(r,z) = -----

nw2(z) 
exp { (B.l) 

r 

z 

p 

w(z) 

de afstand van een punt in het vlak tot de bundelas, 

de afstand van het vlak tot de laser, 

het laservermogen, 

de bundelstraal ter plaatse z. 

Voor de bundelstraal geldt: 

(B.2) 

Hierin is À de golflengte en w (= w(O)) de kleinste bundelstraal, 
0 

ook wel waist, van de laser. Merk op dat 2w en 2w respectievelijk 
0 

de bundeldiameter en de kleinste bundeldiameter van de laser 

genoemd worden. Verder zij erop gewezen dat zich binnen een cirkel 

met middelpunt (O,z) en straal w(z) 86 % van het laservermogen 

bevindt en binnen één met straal 2w(z) 98 %. 

Het golffront van een laserbundel is gekromd. De kromtestraal kan 

worden geschreven als: 

(B.3) 
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2 
Is z » (rrw /À), dan gaat vergelijking (B.2) over in: 

0 

w(z) = 
ÀZ 

rrw 
0 

en vergelijking (B.3) in: 

R(z) = z 

Voor de divergentiehoek e volgt nu: 

e = 
w(z) 

lim 

R(z) 
= 

À 

rrw 
0 

(B.4) 

(B.S) 

(B.6) 

Een laserbundel kan geconvergeerd worden door een lens. 

Beschouw een lens met brandpuntsafstand f. Neem aan dat de lens zó 

gesitueerd is, dat de kromtestraal van het golffront van de 

laserbundel op de plaats van de lens veel groter is dan de 

brandpuntsafstand. Ga er verder vanuit dat de bundelstraal w ter 

plaatse van de lens bekend is en dat (rrw
2
/À) » f. Wordt voorts 

aangenomen dat de waist van de laserbundel, wor' in het brandpunt 

van de lens ligt, dan geldt: 

w = 
Of 

(B.7) 

Voor meer informatie betreffende laserbundeltransformatie zij 

verwezen naar [MAR72,SVE82]. 
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Appendix C. Poisson-verdeling 

Beschouw het meetvolume van een van de optische systemen van 

het meetapparaat. Stel in dat meetvolume bevinden zich gemiddeld N 

deeltjes. Neem verder aan dat de plaatsverdeling van de deeltjes 

een Poisson-verdeling is. De kans dat n deeltjes in het meetvolume 

zitten wordt dan gegeven door: 

P(O) 

p ( 1) 

P(2) 

P(3) 

P(n) = 
- - n exp(-N). (N) 

n! 
(C. 1) 

Tabel C.1 geeft P(n) voor een aantal waarden vanNen n. 

N 
·-···· .. ...................................................................................................... ............ ······-··· ························ ···················-· 

0.005 

0.99501 

0.00498 

0.00001 

0.00000 

Tabel C. 1: 

0.01 0.05 0.1 0.5 1 

0.99005 0.95123 0.90484 0.60653 0.36788 

0.00990 0.04756 0.09048 0.30327 0.36788 

0.00005 0.00119 0.00452 0.07582 0. 18394 

0.00000 0.00002 0.00015 0.01264 0.06131 

Kans P(n) dat zich n deeltjes in het 

meetvolume bevinden, wanneer er gemiddeld N 

deeltjes in zitten. 

-
Tot slot zij erop gewezen dat de Poisson-verdeling voor N ~ 

10 benaderd kan worden door een normale-verdeling. 
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Appendix D. Software 

Onderstaand volgen de theorie, een korte beschrijving en de 

listing van de gebruikte software. 

Beschouw één bolvormig deeltje met diameter D en relatieve 

brekingsindex m. Op het deeltje valt een monochromatische, vlakke, 

lineair gepolariseerde lichtgolf met golflengte À en intensiteit 

I . Is 8 de strooihoek en o de polarisatiehoek, dan wordt volgens 
0 

de Mie-theorie (zie paragraaf 2.2.2.) het vermogen van het 

verstrooide licht per ruimtehoek gegeven door: 

I 

P
0

(8,o,a,m) = ~ {i
1 

(8,a,m)sin
2
o + i

2
(8,a,m)cos

2
o} 

k2 

met a = nDIÀ, de size-parameter, 

k = 2n/À, het golfgetal van het medium, 

i en i 
1 2 

de intensiteitsfuncties (zie appendix A). 

(D. 1) 

Een infinitesimale ruimtehoek wordt in bolcoördinaten geschreven 

als: 

dQ = sin8dod8 

Is Q de ruimtehoek waarvoor geldt: 
0 

0 ~ o < 2n, 

8 -~8 ~ 8 ~ 8 +~8, 
0 0 

dan heeft het licht dat in Q verstrooid wordt het vermogen: 
0 

109 

CD. 2) 

(D.3) 
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p 
0 

= 

= 

9 +fl9 21l 
0 

I I 
9 -fl9 0 

0 

9 +fl9 
1ll 

0 

0 

I k2 
9 -fl9 

0 

(i + i ) sin9d9 
1 2 

(D.S) 

Wordt aangenomen dat de functies i en i constant zijn over de 
1 2 

ruimtehoek, en verondersteld dat sinfiS ~ fl9, dan volgt: 

p = 
0 

21ll 
0 

(i + i )
9 

sine fl9 
1 2 0 

0 

(D.6) 

Bekijk nu de situatie waarbij het licht verstrooid wordt door 

N bolvormige deeltjes met deeltjesgrootte-verdelingsfunctie F(D) 

met modale diameter D en relatieve spreidingsbreedte c, en met 
m 

relatieve brekingsindex m. Is de verstrooiing aan de deeltjes 

incoherent en is meervoudige verstrooiing verwaarloosbaar, dan kan 

het vermogen van het 

geschreven worden als: 

21ll N 
0 

P (D ,c,N) = 
0 m 

k2 

in de ruimtehoek Q verstrooide 
0 

OJ 

I sine fl9 (i + i
2

)
9 

F(D)dD 
0 1 

0 

0 

Wordt de ruimtehoek Q gegeven door: 
1 

0 ~ 0 < 21l, 

9 -fl9 ~ 9 ~ 9 +fl9, 
1 1 
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en de ruimtehoek Q door: 
2 

0 ~ o < 2rr, (D.10) 

(D.11) 

en zijn P en P de vermogens van het licht verstrooid in 
1 2 

respectievelijk Q en Q , dan geldt: 
1 2 

00 

sin9 J (i + i
2

)
9 

F(D)dD 
p 1 1 

1 
1 0 

= (D.12) 
p 00 

2 

J sin9 (i + i
2

)
9 

F(D)dD 
2 1 

2 
0 

Merk op dat P /P een functie is van D en c, maar niet van N. 
1 2 m 

Met het verband tussen P /P en D , c én met de, uit de 
1 2 m 

drie-golflengten-lichtextinctie metingen bepaalde, 

kan (zie paragraaf 6.2.3.) de ijkfactor K en, 

strooi lichtsignalen, 

worden. 

de modale druppeldiameter 

D 
m,ext 

en c, 

uit de gemeten 

D berekend 
m,st 

Met het programma "I1Plusi2MaalSinTeta" wordt (i +i )
9

sin9 
1 2 

berekend. De invoer van het programma is: 

-kleinste diameter (XXmin), 

- stapgrootte diameter (XXstep), 

-aantal diameter-waarden (XXnum), 

-golflengte (Lambda), 

-relatieve brekingsindex (M), 

- strooihoek (Teta). 

Als uitvoer heeft het programma: 

-file "MIE.KKR", met daarin de berekende waarden van 

(i +i )
9
sin9, 

1 2 
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-file "MIEVTR.KKR", bevattende de kleinste diameter, de 

stapgrootte van de diameter en het aantal 

diameter-waarden. 

P /P wordt, voor een ZOLD-verdelingsfunctie 
1 2 

2.3.2.) met het programma "P1GedeeldDoorP2" 

(zie paragraaf 

berekend. Het 

programma heeft als invoer: 

- file "MIEVTR.KKR", 

-files "MIE1.KKR" en "MIE2.KKR", met daarin de berekende 

waarden van respectievelijk (i +i )e sine 
1 2 1 

en 
1 

(i +i )e sine , 
1 2 2 

2 

-kleinste modale diameter (DmMin), 

-stapgrootte modale diameter (DmStep), 

-aantal modale diameter-waarden (DmNum), 

-kleinste relatieve spreidingsbreedte (EpsMin), 

-stapgrootte relatieve spreidingsbreedte (EpsStep), 

- aantal relatieve spreidingsbreedte-waarden (EpsNum). 

De uitvoer is: 

-file "PVERHMTX.KKR", bevattende de kleinste modale 

diameter, de stapgrootte van de modale diameter, het 

aantal modale diameter-waarden, de kleinste relatieve 

spreidingsbreedte, de stapgrootte van de relatieve 

spreidingsbreedte en het aantal relatieve 

spreidingsbreedte-waarden. 

-file "PVER.KKR", met daarin de berkende waarden van P /P. 
1 2 

Met het programma "KenDmSt" worden K (facultatief) 

berekend. De invoer van het programma is: 

- file "PVERHMTX. KKR", 

- file "PVERH.KKR", 

en D 
m,st 

- files "numSTSGl. MET" en "numSTSG2. MET", bevattende de 

strooilichtsignalen, afgegeven door de fotomultipliers 

aangesloten op respectievelijk optisch systeem 1 

112 

(e = 
1 



0 0 

3.2 ) en optisch systeem 2 (9 = 6.7 ), 
2 

-file "numDM.ANA", met daarin de, met de lichtextinctie 

methode bepaalde, modale druppeldiameter, 

-file "numEPS.ANA", bevattende de, met de lichtextinctie 

methode bepaalde, relatieve spreidingsbreedte, 

en facultatief: 

- ijkfactor (Factor). 

Het programma heeft als uitvoer: 

- plotfile "PLOTnum", met daarin de berekende P /P als 
1 2 

functie van de tijd, 

- plotfile "PLOTnum", bevattende de berekende D 
m,st 

en de, 

met de lichtextinctie methode bepaalde, D 
m,ext 

als 

functie van de tijd. 
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program I1Plusi2MaalSinTeta; 
uses 

Crt,Graph,Huibinit,HuibLow,HuibHigh,HuibMie; 
const 

var 
ArrLen = 2048; 

X,Y,I,XXnum 
XXmin,XXstep, 
Alfa,Lambda,M, 
Teta,i1,i2 
OK, Yes 
Ch 
XX,MieArr 
OutFile 

begin 

integer; 

real; 
boolean; 
char; 
array[1 .. ArrLen] of real; 
text; 

Start(' (i1 + i2) * Sin(Teta) ','December 1989', 
'Smolders en Lahaije' ); 

AskDir; 

y := 6; 
repeat 

ClrScr; 
begin 

PutXY(X,Y 
PutXY(X,Y+2 
PutXY(X,Y+3 
PutXY(X,Y+4 
PutXY(X,Y+6 

,'VOER RANGE VAN DIAMETERS IN 
,'Kleinste diameter (urn) 
,'Stapgrootte diameter (urn) 
,'Aantal diameter-waarden 
,'VOER GOLFLENGTE EN 

! • ) ; 
: . ) ; 
: . ) ; 
: . ) ; 

RELATIEVE BREKINGSINDEX IN ! ' ) ; 
PutXY(X,Y+8 ,'Golflengte (urn) 
PutXY(X,Y+9 ,'Relatieve brekingsindex 
PutXY(X,Y+11,'VOER TETA IN !' ); 
PutXY(X,Y+13,'Teta (graden) 
ReadReal(X+30,Y+2,XXmin); 
ReadReal(X+30,Y+3,XXstep); 
Readinteger(X+30,Y+4,XXnum); 
ReadReal(X+30,Y+8,Lambda); 
ReadReal(X+30,Y+9,M); 
ReadReal(X+30,Y+13,Teta); 
XXmin := XXmin * 1e-6; 
XXstep := XXstep * 1e-6; 
AskYes(' Invoer OK ? (JIN) ' , X, Y + 16 , OK) ; 

end; 
until OK; 
Lambda := Lambda * 1e-6; 
Teta := Teta * Pi/180; 

XXstep 
XXnum 

: = Abs (XXstep); 
: = Abs (XXnum); 

if XXnum > ArrLen then XXnum := ArrLen; 
while XXmin+(XXnum-1)*XXstep > 100*Lambda/Pi 

do XXnum := XXnum - 1; 
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for I := 1 to XXnum do XX[I] := XXmin + (I-1)*XXstep; 

ClrScr; 
PutXY(26,12,'BEREKENING NO.'); 
for I := 1 to XXnum do 
begin 

GotoXY(41,12); Write(I); 
Alfa := Pi*XX[I)/Lambda; 
IntFie(i1,i2,Alfa,Teta,M); 
MieArr[I] := (il + i2) * Sin(Teta); 

end; 

InitG; 
PlotArray(XX[1),MieArr[1],XXnum,NoGridGlb,NoGridGlb, 

XYGlb,AskPrintGlb); 
CloseG; 
SaveArray('MIE.KKR' ,MieArr[1],XXnum,15); 

Assign(OutFile,'MIEVTR.KKR' ); 
Rewrite(OutFile); 
Write(OutFile,XXmin,' ',XXstep,' ',XXnum); 
Close(OutFile); 

RestoreDir; 
ClrScr; 

end. 
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program P1GedeeldDoorP2; 
uses 

Crt,Huibinit,HuibLow,HuibDiFu; 

{ ************************************************************** } 

Procedure AskRanges(var DmMin ,DmStep :real; 
var DmNum :integer; 

const 

var EpsMin,EpsStep :real; 
var EpsNum :integer); 

x = 15; 
y = 8; 

var 
Yes : boolean; 

begin 
repeat 

ClrScr; 
PutXY(X,Y ,'VOER DE RANGE VAN MODALE DIAMETERS IN!'); 
PutXY(X,Y+Z,'Dm minimaal (urn) '); 
PutXY(X,Y+3,'Dm stapgrootte (urn) '); 
PutXY(X,Y+4,'Aantal Dm-waarden '); 
ReadReal(X+22,Y+2,DmMin); 
ReadReal(X+22,Y+3,DmStep); 
Readinteger(X+22,Y+4,DmNum); 
AskYes(' Invoer OK? (JIN) : ',X,Y+6,Yes); 

until Yes; 
DmMin := DmMin * 1e-6; 
DmStep := DmStep * 1e-6; 

repeat 
ClrScr; 
PutXY(X,Y ,'VOER DE RANGE VAN 

RELATIEVESPREIDINGS-BREEDTESIN !' ); 
PutXY(X,Y+Z,'Eps minimaal '); 
PutXY(X,Y+3,'Eps stapgrootte '); 
PutXY(X,Y+4,'Aantal Eps-waarden '); 
ReadReal(X+21,Y+2,EpsMin); 
ReadReal(X+21,Y+3,EpsStep); 
Readinteger(X+21,Y+4,EpsNum); 
AskYes(' Invoer OK? (JIN) : ',X,Y+6,Yes); 

until Yes; 
end; { AskRanges } 

{ ************************************************************** } 

Procedure Interpolatie(var X :real; X1,X2,Fractie :real); 
begin 

X := (1-Fractie)*X1 + Fractie*XZ; 
end; { Interpolatie } 

{ ************************************************************** } 
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Procedure VermogensVerhouding(var Pverh :real; 
Mie1,Mie2 :ArrTypR2048; 
Dm,Eps,Dmin,Dstep,IntMin,IntStep :real; 
IntNum,Promille :integer; DisFunctie :string); 

var 
I,Index integer; 
D,F,MieFie1,MieFie2,Fractie, 
HV,Int1,Int2,Int3 real; 

begin 
D := IntMin; 
HV := (D-Dmin)/Dstep; 
Index := Trunc(HV) + 1; 
Fractie := HV + 1 - Index; 
DistributieFunctie(F,D,Dm,Eps,DisFunctie); 
Interpolatie(MieFie1,Mie1[Index],Mie1[Index+1],Fractie); 
Interpolatie(MieFie2,Mie2[Index],Mie2[Index+1],Fractie); 
Int1 := 0.5 * F * MieFie1; 
Int2 := 0.5 * F * MieFie2; 
Int3 := 0.5 * F; 

for I := 2 to IntNum-1 do 
begin 

D := D + IntStep; 
HV := (D-Dmin)/Dstep; 
Index := Trunc(HV) + 1; 
Fractie := HV + 1 - Index; 
DistributieFunctie(F,D,Dm,Eps,DisFunctie); 
Interpolatie(MieFie1,Mie1[Index],Mie1[Index+1],Fractie); 
Interpolatie(MieFie2,Mie2[Index],Mie2[Index+1],Fractie); 
Int1 := Int1 + F * MieFie1; 
Int2 := Int2 + F * MieFie2; 
Int3 := Int3 + F; 

end; 

D := D + IntStep; 
HV := (D-Dmin)/Dstep; 
Index := Trunc(HV) + 1; 
Fractie := HV + 1 - Index; 
DistributieFunctie(F,D,Dm,Eps,DisFunctie); 
Interpolatie(MieFie1,Mie1[Index],Mie1[Index+1],Fractie); 
Interpolatie(MieFie2,Mie2[Index],Mie2[Index+1],Fractie); 
Int1 := Int1 + 0.5 * F * MieFie1; 
Int2 := Int2 + 0.5 * F * MieFie2; 
Int3 := Int3 + 0.5 * F; 

Int1 := Int1 * IntStep; 
Int2 := Int2 * IntStep; 
Int3 := Int3 * IntStep; 

Pverh := Int1/Int2; 
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if Abs(Int3 - 1) > 1.5 * 0.001 * Promille then 
begin 

Writeln; 
Writeln(' Integratie bestrijkt niet de gehele 

verdelings-functie !' ); 
Writeln; 
Writeln('integraal( F(D)*dD) = ',Int3:7:4); 
RestoreDir; 
Halt; 

end; 
end; { VermogensVerhouding } 

{ ************************************************************** } 

const 

var 

DisFunctie = 'ZOLD'; 
Promille = 1; 
AantalPunten = 101; 

I,J,IntNum,Dnum,DmNum,EpsNum 
Dm,Eps,Pverh,Minimum,Maximum, 
Dmin,Dmax,Dstep,DmMin,DmMax,DmStep, 
EpsMin,EpsMax,EpsStep, 
IntMin,IntMax,IntStep 
Ch 
FileName 
Mie1 ,Mie2 
InFile, OutFile 

begin 

integer; 

real; 
char; 
StrTyp12; 
ArrTypR2048; 
text; 

Start(' P1/P2 ','December 1989' ,'Smolders en Lahaije' ); 
AskDir; 
Ogenblik; 

FileName := 'MIEVTR.KKR'; 
OpenFile(InFile,FileName); 
Read(InFile,Dmin,Dstep,Dnum); 
Close (InFi le); 
Dmax := Dmin + Dstep*(Dnum-1); 

FileName := 'MIE1.KKR'; 
OpenFile(InFile,FileName); 
for I := 1 to Dnum do Read(InFile,Mie1[I]); 
Close ( InFi le); 

FileName := 'MIE2.KKR'; 
OpenFile(InFile,FileName); 
for I := 1 to Dnum do Read(InFile,Mie2[I]); 
Close ( InFi le); 

AskRanges(DmMin,DmStep,DmNum,EpsMin,EpsStep,EpsNum); 
DmMax := DmMin + DmStep*(DmNum-1); 
EpsMax := EpsMin + EpsStep*(EpsNum-1); 
Ogenblik; 
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IntGrenzen(Minimum,IntMax,DmMin,EpsMax,Promille,DisFunctie); 
IntGrenzen(IntMin,Maximum,DmMax,EpsMax,Promille,DisFunctie); 

if (Minimum < Dmin) or (Maximum >= Dmax) then 
begin 

ClrScr; Writeln; Writeln; 
Writeln('***** FOUT: niet alle benodigde 

Qext-waarden beschikbaar. *****' ); 
Writeln; 
Writeln('Dm = ',DmMin:11,' m, Eps = ',EpsMax:11, 

' benodigt Dmin = ',Minimum:11,' m.' ); 
Writeln('Dm = ',DmMax:11,' m, Eps = ',EpsMax:11, 

' benodigt Dmax = ',Maximum:10,' m.' ); 
Writeln; 
Writeln('Qext-waarden beschikbaar voor ',Dmin:11, 

' m <=Dm<=' ,Dmax:11,' m.' ); 
Writeln; RestoreDir; Halt; 

end; 

Assign (OutFile,'PVERHMTX.KKR' ); 
Rewrite(OutFile); 
Writeln(OutFile,DmMin ,' ',DmStep 
Writeln(OutFile,EpsMin,' ',EpsStep,' 
Close (OutFile); 

ClrScr; 

',DmNum); 
' , EpsNum); 

Assign(OutFile,'PVERH.KKR' ); Rewrite(OutFile); 
Eps := EpsMin; 
for I := 1 to EpsNum do 
begin 

Dm := DmMin; 
for J := 1 to DmNum do 
begin 

GotoXY(18, 12); 
Write('Dm :' ,Dm:11,' Eps :' ,Eps:11); 
IntGrenzen(IntMin,IntMax,Dm,Eps,Promille,DisFunctie); 
IntNum := AantalPunten; 
IntStep := (IntMax- IntMin)/(IntNum-1); 
if IntStep > Dstep then 
begin 

IntStep := Dstep; 
IntNum := Round( (IntMax - IntMin)/IntStep ) + 1; 
IntStep := (IntMax- IntMin)/(IntNum-1); 

end; 
VermogensVerhouding(Pverh,Mie1,Mie2,Dm,Eps, 

Dmin,Dstep,IntMin,IntStep, 
IntNum,Promille,DisFunctie); 

Writeln(OutFile,Pverh:11:8); 
Dm :=Dm + DmStep; 

end; 
Eps := Eps + EpsStep; 

end; 
Close(OutFile); 
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RestoreDir; 
ClrScr; 

end. 
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program KenDmSt; 
uses 

Crt,Graph,Huibinit,HuibLow,HuibDraw,HuibHigh; 
const 

IJkfactor = 0.71; 
Hoek1 
Hoek2 
Y1 
Y2 
Y3 
Num1 
Num2 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

3.2; 
6.7; 
1; 
7; 
19; 
36; 
5; 

ReduceNum = 2; 
type 

PverhTheTyp = array[1 .. Num1,1 .. Num2] of real; 
pPverhTheTyp = APverhTheTyp; 

var 
X,Y,I,J,K,L,Pos,Index, 
FilterNum,SampleNum, 
DmNum,DmMNum,EpsNum 
Value1,Value2,Factor,Fractie, 
Minimum,Maximum,MinHulp,MaxHulp, 
HV,PverhPos,Delta,Teller,Noemer, 
DmMin,EpsMin,DmStep,EpsStep 
OK, Stop 
Keuze,Ch 
ExpNum 
Name1,Name2,FilePart,FileName 
H1,H2,Line1,Line2 
Jeps 
PverhSt,DmSt,DmExt,Hulp 
PverhThe 
Invoer 

begin 

integer; 

real; 
boolean; 
char; 
StrTyp3; 
StrTyp12; 
string; 
ArrTypi2048; 
ArrTypR1024; 
pPverhTheTyp; 
text; 

Start(' Ken DmSt' ,'December 1989' ,'Smolders en Lahaije' ); 
AskDir; 
New(PverhThe); FillChar(PverhTheA,SizeOf(PverhTheA),'O' ); 
MinEenClipGlb := true; 

ChDir('C:\HUIB\TURBO\KIJK' ); 
FileName := 'PVERHMTX.KKR'; 
OpenFile(Invoer,FileName); 
Read(Invoer,DmMin,DmStep,DmNum,EpsMin,EpsStep,EpsNum); 
Close (Invoer) ; 
FileName := 'PVERH.KKR'; 
OpenFile(Invoer,FileName); 
for J := 1 to EpsNum do 
for I := 1 to DmNum do 
Read(Invoer,PverhTheA[I,J]); 
Close (Invoer); 
ChDir (DirGlb); 

GetExpNum(ExpNum); 
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x := 10; 
repeat 

ClrScr; 
PutXY(X,9,'FILTERING VAN GEMETEN STROOILICHT-SIGNALEN!'); 
Linel := 'Numerieke filtering van ruis 

door middeling over 2*N+l punten'; 
PutXY(X,ll,Linel); 
PutXY(X,l3,'Voer het filter-getal in: N = '); 
Readinteger(X+31,13,FilterNum); 
AskYes(' Invoer OK? (JIN) : ',lO,lS,OK); 

until OK; 

Str(Hoekl:3:l,Hl); 
Str(Hoek2:3:l,H2); 
x := 10; 
repeat 

y := 9; 
ClrScr; 
PutXY(X,Y,'WELKE FILES BEVATTEN DE GEMETEN 

STROOILICHT-SIGNALEN?'); 
Linel := 'Meetsignaal ' + Hl + ' graden : 

' + ExpNum + ' .MET'; 
PutXY(X,Y+2,Linel); GotoXY(X+29,Y+2); Readln(FilePart); 
Narnel := ExpNum + FilePart + '.MET'; 
Linel := 'Meetsignaal ' + HZ + ' graden : 

' + ExpNum + ' .MET'; 
PutXY(X,Y+3,Linel); GotoXY(X+29,Y+3); Readln(FilePart); 
Name2 := ExpNum + FilePart + '.MET'; 
AskYes('Invoer OK? (JIN) ',X,Y+S,OK); 

until OK; 
ClrScr; 

SampleNurn := 1024; 
LoadArray(Namel,PverhSt[l],SampleNum,ReduceNum); 
DPFarray(PverhSt[l],SampleNum); 
FilterArray(PverhSt[l],SampleNum,FilterNum); 
LoadArray(Name2,Hulp[l],SampleNum,ReduceNum); 
DPFarray(Hulp[l],SampleNum); 
FilterArray(Hulp[l],SampleNum,FilterNum); 

ExtremaArray(Minimum,Maximum,PverhSt[l],SampleNum); 
ExtremaArray(MinHulp,MaxHulp,Hulp[l],SampleNum); 
Minimum := Min(Minimum,MinHulp); 
Maximum := Max(Maximum,MaxHulp); 
OverScale(Minimum,Maximum); 
InitG; 
SetWorld(l,Minimum,SampleNum,Maximum); 
SetWindow(0,0.2,0.8,1); 
repeat 

ClearDevice; 
PutXY(XviewGlb,YviewGlb,'SELECTEER NULPUNT MEETSIGNALEN.'); 
PutXY(XviewGlb,YviewGlb+l,'Druk daarna op <ENTER>.'); 
DrawBorder; 
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DrawCurve(DummyRealGlb,PverhSt[1],SampleNum,not XYglb); 
DrawCurve(DummyRealGlb,Hulp[1],SampleNum,not XYglb); 
Pos := 0; 
ViewArray(Pos,DummyRealGlb,PverhSt[1],1,SampleNum, 

not InitGlb,not XYGlb); 
GoClr(XviewGlb,YviewGlb); 
GoClr(XviewGlb,YviewGlb+1); 
AskYes('SELECTIE CORRECT? (J/N):' ,XviewGlb,YviewGlb+1,0K); 

until OK; 
CloseG; 

Value1 := PverSt[Pos]; 
Value2 := Hulp[Pos]; 
for I := 1 to SampleNurn do 
begin 

PverSt[I] := PverSt[I] - Value1; 
Hulp[!) :=Hulp[!]- Value2; 

end; 

InitG; 
ExtremaArray(Minimum,Maximum,PverSt[1],SampleNum); 
ExtremaArray(MinHulp,MaxHulp,Hulp[1],SampleNum); 
Minimum := Min(Minimum,MinHulp); 
Maximum := Max(Maximum,MaxHulp); 
OverScale(Minimum,Maximum); 
WindowAxesWorld(0,0,1,1,1,Minimum,SampleNum,Maximum, 

NoGridGlb,NoGridGlb); 
DrawCurve(DummyRealGlb,PverSt[1],SampleNum,not XYglb); 
DrawCurve(DummyRealGlb,Hulp[1),SampleNum,not XYglb); 
Beep; 
Ch := ReadKey; 
EditPlot(ScreenOGlb); 
CloseG; 

for I := 1 to SampleNurn do 
begin 

if (Abs(Hulp[I]) < 0.001) or (I<= Pos) 
then PverSt[I] := -1 
el se 
begin 

PverSt[I] := PverSt[I]/Hulp[I]; 
if PverSt[I] < 0 then PverSt[I] := -1; 

end; 
end; 

InitG; 
PutXY(XviewGlb,YviewGlb,'EGALISEER TOT AAN TE SELECTEREN 

POSITIE'); 
Pos := 0; 
ViewArray(Pos,DummyRealGlb,PverSt[1],1,SampleNum, 

InitGlb,not XYGlb); 
for I := 1 to Pos do PverSt[I) := -1; 
CloseG; 
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LoadArray(ExpNum+'DM.ANA' ,DmExt[1],SampleNum,NotReducedGlb); 
LoadArray(ExpNum+'EPS.ANA' ,Hulp[1],SampleNum,NotReducedGlb); 
for I := 1 to SampleNurn do 
begin 

if Hulp[I] = -1 
then Jeps[I] := 2 
else Jeps[I] := Round( (Hulp[I] - EpsMin)/EpsStep + 1 ); 

end; 

repeat 
x := 22; y := 10; 
repeat 

ClrScr; 
GotoXY(X,Y-2); 
Write('IJkfactor = ',IJkfactor:5:3); 
PutXY(X,Y ,'KIES UIT HET VOLGENDE:'); 
PutXY(X,Y+2,'1 Nieuwe ijking verrichten'); 
PutXY(X,Y+3,'2: Oude ijking gebruiken'); 
PutXY(X,Y+4,'3: IJkfactor invoeren'); 
PutXY(X,Y+6,'UW KEUZE: [ ]' ); 
GotoXY(X+12,Y+6); 
repeat Keuze:= ReadKey until Keuze in ['1' ,'2' ,'3' ]; 
Wri te (Keuze); 
AskYes(' Invoer OK? (JIN) : ',X,Y+8,0K); 

until OK; 
ClrScr; 

if Keuze= '1' then 
begin 

repeat 
InitG; 
x := 68; 
Line1 := 'EXPERIMENT : ' + ExpNum; 
PutXY(X,Y1,Line1); 
PutXY(6,26,'SELECTEER IJK-POSITIE MET BEHULP VAN 

KRUISDRAAD.' ) ; 
PutXY(X,Y2,'Modale diameter'); 
ExtremaArray(Minimum,Maximum,DmExt[1],SampleNum); 
Str(Maximum*1e6:7:3,Line2); 
Line2 := 'Max :' + Line2 +' urn'; 
PutXY(X,Y2+2,Line2); 
Str(Minimum*1e6:7:3,Line2); 
Line2 :='Min:' + Line2 +' urn'; 
PutXY(X,Y2+3,Line2); 
OverScale(Minimum,Maximum); 
SetWorld(1,Minimum,SampleNum,Maximum); 
SetWindow(0.05,0.57,0.7,1); 
DrawBorder; 
Delta := O.Se-6; 
Str(Delta*1e6:7:3,Line2); 
Line2 :='Del :' + Line2 +' urn'; 
PutXY(X,Y2+4,Line2); 
SetStyle (2); 
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end 

for I := 0 to 6 do 
LineW(l,I*Delta,SampleNum,I*Delta); 

for I := 1 to 11 do 
LineW(I*200,Minimum,I*200,Maximum); 

Setstyle ( 1); 
DrawCurve(DummyRealGlb,DmExt[1],SampleNum,not XYglb); 

PutXY(X,Y3,'Vermogens-verhouding' ); 
ExtremaArray(Minimum,Maximum,PverSt[1],SampleNum); 
Str(Maximum:7:3,Line2); 
Line2 := 'Max :' + Line2; 
PutXY(X,Y3+2,Line2); 
Str(Minimum:7:3,Line2); 
Line2 :='Min:' + Line2; 
PutXY(X,Y3+3,Line2); 
OverScale(Minimum,Maximum); 
SetWorld(1,Minimum,SampleNum,Maximum); 
SetWindow(0.05,0.1,0.7,0.53); 
DrawBorder; 
Delta : = 0. 5; 
Str(Delta:7:3,Line2); 
Line2 :='Del :' + Line2; 
PutXY(X,Y3+4,Line2); 
SetStyle ( 2); 
for I := 0 to 6 do 

LineW(1,I*Delta,SampleNum,I*Delta); 
for I := 1 to 11 do 

LineW(I*200,Minimum,I*200,Maximum); 
SetStyle ( 1); 
DrawCurve(DummyRealGlb,PverSt[1],SampleNum, 

nat XYglb); 

SetWorld(1,0,SampleNum,10); 
SetWindow(0.05,0.1,0.7,1); 
HairArray(Pos,DummyRealGlb,1,SampleNum,not XYGlb); 
CloseG; 

x := 22; 
y := 10; 
HV := (DmExt[Pos]-DmMin)/DmStep; 
Index := Trunc(HV) + 1; 
Fractie := HV + 1 - Index; 
PverhPos := (1-Fractie)*PverhTheA[Index,Jeps[Pos]] + 

Fractie*PverhTheA[Index+1,Jeps[Pos]]; 
Factor := PverhPos/PverSt[Pos]; 
PutXY(X,Y,' IJKING VERRICHT!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Oude ijkfactor 

IJkfactor: 5: 3) ; 
GotoXY(X,Y+3); Write('Nieuwe ijkfactor 

Factor: 5: 3); 
AskYes('Nieuwe ijkfactor OK? (JIN) : ',X,Y+5,0K); 

until OK; 
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el se 
begin 

if Keuze= '2' 
then Factor := IJkfactor 
el se 
begin 

repeat 
ClrScr; 
x := 22; 
y := 10; 
Factor := IJkfactor; 
PutXY(X,Y,'VOER DE NIEUWE IJKFACTOR IN!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Oude ijkfactor is 

IJkfactor:5:3); 
GotoXY(X,Y+3); Write('Nieuwe ijkfactor is '); 
ReadReal(X+22,Y+3,Factor); 
AskYes('Nieuwe ijkfactor OK? (JIN) : ',X,Y+S,OK); 

until OK; 
end; 

end; 
Ogenblik; 

for I := 1 to SampleNurn do 
begin 

if PverSt[I] <> -1 then PverSt[I] := PverSt[I] * Factor; 
end; 

ClrScr; 
Message(12,'VERHOUDING VAN STROOI-VERMOGENS WORDEN 

GEPLOT'); 
Delay(lSOO); 
InitG; 
ExtremaArray(Minimum,Maximum,PverSt[1],SampleNum); 
Overscale(Minimum,Maximum); 
WindowAxesWorld(0,0,1,1,1,Minimum,SampleNum,Maximum, 

NoGridGlb,NoGridGlb); 
DrawCurve(DummyRealGlb,PverSt[1],SampleNum,not XYglb); 
Beep; 
Ch := ReadKey; 
EditPlot(ScreenOGlb); 
CloseG; 

Ogenblik; 

for K := 1 to SampleNurn do 
begin 

DmSt [K] : = -1; 
if (PverSt[K] >= PverhTheA[1,3]) 
then 
begin 

I : = 0; 
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repeat 
I := I + 1 

until (PverhTheA[I+1,3] > PverSt[K]) 
or (!+1 = DmNum); 

if (PverhTheA[I+1,3] > PverSt[K]) 
then 
begin 

Teller := PverSt[K] - PverhTheA[I,3]; 
Noemer := PverhTheA[I+1,3] - PverhTheA[I,3]; 
Fractie := 
DmSt [K] : = 

end; 
end; 

end; 

Teller/Noemer; 
DmMin + (l-1+Fractie) * DmStep; 

InitG; 
ExtremaArray(Minimum,Maximum,DmExt[1],SampleNum); 
ExtremaArray(MinHulp,MaxHulp,DmSt[1],SampleNum); 
Minimum := Min(Minimum,MinHulp); 
Maximum := Max(Maximum,MaxHulp); 
Overscale(Minimum,Maximum); 
WindowAxesWorld(0,0,1,1,1,Minimum,SampleNum,Maximum, 

NoGridGlb,NoGridGlb); 
DrawCurve(DummyRealGlb,DmExt[1],SampleNum,not XYglb); 
Drawcurve(DummyRealGlb,DmSt[1],SampleNum,not XYglb); 
Beep; 
Ch := ReadKey; 
EditPlot(ScreenOGlb); 
CloseG; 

AskYes('Uitgevoerde ijking OK ? (JIN) 
until OK; 

' , 15 , 12 , OK) ; 

Dispose(PverhThe); 
RestoreDir; 
ClrScr; 

end. 
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