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SAMENVATTING 

Een methode wordt beschreven om de druppelgrootteverdeling 

in een nevel te bepalen door middel van spectraal opgeloste 

extinctie van een lichtbundel. De experimentele opstelling 

maakt gebruik van een wit-lichtbundel en een eenvoudige 

spectrograaf gecombineerd met een CCD-array. 

Uitvoerige aandacht wordt gegeven aan de vertaling van de 

golflengte-afhankelijke extinctiecoëfficiënt naar een 

deeltjesgrootteverdeling, die wordt geparameteriseerd met 2, 

3, 4 of 6 parameters. 

De methode blijkt geschikt te zijn voor het deeltjes-

groottebereik van o, 31-Lm tot 3,0#-Lm. De methode is toegepast 

op het ontstaan van een nevel door middel van een 

expansiegolf in een waterdamp-stikstof mengsel. De 

resultaten komen goed overeen met die van een drie-

golflengten lichtextinctie methode. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Wanneer een gasjdamp mengsel adiabatisch expandeert, kan er 

damp condenseren. Of dit gebeurt is onder andere afhankelijk 

van de hoeveelheid damp en van de diepte van de expansie. 

Als de damp condenseert, ontstaat er een nevel van kleine 

druppeltjes. Nevelvorming en druppelgroei kan bestudeerd 

worden met behulp van een expansiebuis. Hierin wordt in een 

gasjdamp mengsel een niet-lineaire golf opgewekt zodanig dat 

de damp condenseert. In dit verslag is de damp steeds 

waterdamp en de inerte drager stikstof. 

Om een op deze wijze ontstane nevel te karakteriseren is het 

van belang dat de druppelgrootteverdeling en concentratie 

bekend zijn. Deze grootheden kunnen worden bepaald met 

behulp van lichtextinctie. Voor dit afstudeerwerk werd al 

geruime tijd gewerkt met een zogenaamde "drie-golflengten 

lichtextinctie methode" [SM089]. 

De gedachte was dat de druppelgrootteverdeling en 

concentratie nauwkeuriger zouden kunnen worden bepaald door 

de extinctie van licht in een zo breed mogelijk golflengte 

interval te bepalen. Gedurende dit afstudeerwerk is een 

veel-golflengten lichtextinctie opstelling ontworpen en 

gebouwd. Tevens zijn enige expansies uitgevoerd en zijn de 

resultaten hiervan vergeleken met die van de 

drie-golflengten lichtextinctie methode. 

1 



Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het principe van de expansiebuis voor het vormen van een 

nevel wordt besproken in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft de 

theoretische onderbouwing van de meetmethode. De 

experimentele opzet komt in hoofdstuk 4 aan de orde. In de 

laatste twee hoofdstukken, hoofdstuk 5 en 6, worden de 

resultaten van de metingen besproken en worden nog enige 

conclusies naar aanleiding van dit afstudeerwerk gegeven. 

2 



HOOFDSTUK 2 NIET -LINEAIRE EXPANSIEGOLVEN IN EEN 

GAS/DAMP - MENGSEL 

§2.1 Expansiegolven 

Een buis met lengte L wordt door middel van een membraan 

gescheiden van een vacuümvat. In de buis bevindt zich een 

perfect gas met snelheid u = o, druk p en geluidssnelheid 
0 0 

c . 
0 

Op t=O wordt het membraan verwijderd. Er zal een 

expansiegolf van het vacuümvat de buis in lopen. Ten 

van deze golf zal het gas isentroop expanderen. 

expansiegolf het gesloten uiteinde van de buis 

gevolge 

Als de 

bereikt, 

refelecteert zij en loopt door de buis naar het vacuümvat 

terug. Hierdoor zal het gas nogmaals expanderen. Na deze 

twee expansies staat het gas weer stil. Een x-t-diagram 

hiervan wordt weergegeven in figuur 2.1 

i 

figuur 2.1: schematische -L x(obs) ~x 0 

weergave expansiebuis en 

x-t-diagram van 
~ Buis 

I 

golfvoortplanting. 
rnerrtlraan 

venster 

Vat 

3 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expansiegolven in een 

gas/damp-mengsel 

Een expansiegolf heeft de eigenschap zich in de tijd 

ruimtelijk uit te breiden. Dit zal kort worden uitgelegd: we 

kijken naar de naar links lopende golf die bij het opengaan 

van het membraan ontstaan is. 

De voorzijde van de golf loopt met de ongestoorde 

geluidssnelheid c . Door de golf wordt het gas naar rechts 
0 

versneld tot een positieve snelheid u , terwijl als gevolg 
1 

van de expansie de temperatuur daalt. Daardoor daalt ook de 

lokale geluidssnelheid tot een waarde c . De achterzijde van 
1 

de golf heeft een snelheid u -c • De absolute waarde 
1 1 

hiervan, I u
1
-c1 1, is kleiner dan c

0
, zodat de achterzijde 

van de golf een lagere voortplantingssneldheid heeft ten 

opzichte van de buis dan de voorzijde van de golf. 

We kunnen de vorm van de expansiegolf uitrekenen door 

gebruik te maken van de gasdynamica. Als het gas zich 

calorisch perfect gedraagt, kunnen de !-dimensionale 

behoudswetten van massa, impuls en energie worden 

herschreven tot de zogenaamde karakteristieke vergelijkingen 

[TH072]. 

Als de expansiegolf isentroop is, dus als er geen sprake is 

van warmtetoevoer, wrijving of interne relaxatieprocessen, 

hebben deze karakteristieke vergelijkingen de volgende vorm: 

(:t + (u+c):x) (u + ~~1) = 0 

(:t + (u-c):x) (u ~~1 ) = 0 

(2.1), 

(2.2)' 

met 7 de verhouding van de soortelijke warmten c en c . 
p V 

4 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expasiegolven in een 
gas/damp-mengsel 

We passen deze vergelijkingen toe op de naar links lopende 
2c expansiegolf. Vergelijking (2.1) zegt dat u + 
7

_ 1 niet 

verandert langs een lijn waarvoor geldt ~~ = u+c. Een 

dergelijke lijn heet een c•-karakteristiek. In ons voorbeeld 

komen alle willekeurige c•-karakteristieken uit het 

rustgebied (u = 0, c ) zodat geldt: 
0 0 

(2.3). 

Er is dus een eenduidig lineair verband tussen de snelheid u 

en de thermodynamische toestand, gekarakteriseerd door c. 

Kijken we nu naar de c--karakteristiek waarvoor geldt: 

dx 2c 
dt = u-c langs u - 7 _1 (2.4) 

Omdat langs een dergelijke karateristiek aan twee 

voorwaarden moet zijn voldaan (2.1) en (2.4) zijn u en c en 

dus ook de richting zelf constant. De c--karakteristieken 

zijn dus rechte lijnen. 

Als het membraan oneindig snel opengaat zullen alle 

interessante c--karakteristieken uit de oorsprong komen. 

Daarom geldt dus: 

u - c ( 2. 5) 

Combineren we dit met vergelijking (2.3) dan volgt de 

oplossing van de zogenaamde expansiewaaier: 

c 
c 

0 

2 = ---;+1 
;-1 x 
;+1 c

0
t 

5 

( 2. 6) 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expansiegolven in een 

gas/damp-mengsel 

De diepte van de expansiegolf wordt bepaald door de 

randvoorwaarden bij het membraan. Is de buis daar volledig 

open dan expandeert de golf door tot aan x=O. De laagste 

waarde van c wordt dan bereikt op x=O en is gelijk aan 

~1c • Er is dan sprake van choking bij de membraanpositie. r- o 
Uit vergelijking (2.5) volgt dat x=O correspondeert met u=c. 

Er heerst ter plekke een sonische snelheid. 

We kunnen de uitgebreidheid van de expansiegolf beperken 

door een diafragma te plaatsen op x=O. Daardoor wordt het 

machgetal links van het diafragme beperkt. Noem dit 

machgetal M
1

, dan vinden we de toestand na de expansiegolf 

uit een combinatie van vergelijking (2.3) 
u1 

en c = 
1 

M: 
1 

(2.7) 

Tussen de geluidssnelheid c en de andere thermodynamische 

grootheden bestaat een eenduidig verband: 

r-1 

( ~0 J = ( ~0 J 
27 

= ( ~0 r12 

(2.8). 

Hieruit volgt dat als de geluidssnelheid daalt, ook de druk 

en temperatuur dalen. Het drukverloop op een plaats x = x 
obs 

in de buis is weergeven in figuur 2.2. 

6 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expansiegolven in een 

gas/damp-mengsel 

---+Tijd 

figuur 2.2: drukverloop in de tijd op x= 

§2.2 Nucleatie en druppelgroei 

x . 
obs 

We beschouwen een ideaal mengsel van gas en damp in 

thermisch evenwicht. Het gas en de damp zijn perfecte 

gassen. Druppels worden incompresibel verondersteld met 

soortelijk gewicht p
1 

en soortelijke warmte c
1

• De 

verzadigingsgraad, x, van dit mengsel wordt gedefinieerd 

als: 

X = p lp (T) 
~ vs 

(2.9). 

Hierin is p de dampdruk en p de verzadigingsdampdruk bij 
V VS 

temperatuur T. Deze laatste volgt uit de Clausius-Clapeyron-

vergelijking. Als c en c constant worden verondersteld en 
p V 

als gevolg daarvan er een lineair verband tussen de latente 

warmte en de temperatuur bestaat, ontstaat de Rankine

Kirchoff vergelijking: 

7 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expansiegolven in een 

gas/damp-mengsel 

(2.10), 

met Ç = (c -c ) /R . 
pv 1 v 

Hierin is p de verzadigingsdampdruk bij de referentie-
v, ref 

temperatuur T , R de specifieke gasconstante, c en c 
ref v pv 1 

de soortelijke warmte van de gasvormige respectielijk 

vloeibare fase en L de geëxtrapoleerde latente warmte bij 
0 

het absolute nulpunt. 

Voor de vorming van een druppel is een vormingsenergie, ~F, 

nodig. Deze wordt gegeven door [ABR74]: 

~F 

met r 
d 

u de 

4 3 R T 1 ( ) + 4rrr2
,... = - 3rrr dp I v n X dv (2.11)' 

de druppelstraal, p
1 

de dichtheid van de vloeistof en 

oppervlaktespanning. In figuur 2.3 is voor twee 

gevallen de vormingsenergie ~F uitgezet als functie van de 

druppelstraal. 

AF 

l 

• AF 

-r 

figuur 2.3: vormingsenergie ~F als functie van de straal 

voor x<l en X>l bij constante temperatuur. 

8 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expansiegolven in een 

gas/damp-mengsel 

In het eerste geval, x<l, neemt de vormingsenerg ie alleen 

maar toe; er zullen dus nooit druppels kunnen ontstaan. Als 

;t>l treedt er in de vormingsenergie een maximum op voor rd = 
• r . Deze straal wordt de kritische straal genoemd: 
d 

• 2cr 
r = 

d p R T ln (X) 
1 V 

( 2 .12) 

Alleen druppels met een straal groter dan deze kritische 

straal zullen doorgroeien. Dat deze druppels voorkomen is 

het gevolg van statistische fluctuaties. 

Om nucleatie te bevorderen worden condensatiekernen met een 

straal r aan het mengsel toegevoegd. De verzadigingsgraad 
n 

waarbij nu condensatie optreedt wordt de kritische 

verzadigingsgraad genoemd en volgt uit vergelijking (2.12) 
• met rd = rn. Doordat bij een adiabatische expansie de 

temperatuur daalt, neemt de verzadigingsgraad toe. Bij de 

kritische verzadigingsgraad zullen er druppeltjes ontstaan. 

Groeimodellen voor deze druppeltjes worden uitgebreid 

besproken door Smolders [SM09la], [SM09lb] en zijn door hem 

geïnplementeerd in een numeriek schema, waarmee het hele 

golfproces inclusief condensatie kan worden berekend. 

We bespreken tot slot in het kort kwalitatief hoe het 

condensatieproces zal verlopen in de tijd op een vaste 

positie in de buis. 

Door de expansie dalen de druk en temperatuur. Hierdoor zal 

de verzadigingsgraad toenemen. Bij een bepaalde druk en 

temperatuur wordt deze groter dan de kritische 

verzadigingsgraad. Er zullen druppeltjes gevormd worden. 

9 



Hoofdstuk 2 Niet-lineaire expansiegolven in een 

gas/damp-mengsel 

Door deze druppelgroei zal de dampdruk afnemen. Ten gevolge 

van het condensatieproces zal de temperatuur hoger worden. 

De verzadingingsgraad zal dus dalen. De druppels stoppen met 

groeien als de verzadigingsgraad 1 is. Na de passage van de 

gereflecteerde expansiegolf zal dit proces zich nog één maal 

herhalen. 

10 



HOOFDSTUK 3 LICHT -EXTINCTIE 

§ 3.1 Principe Licht-extinctie 

Een lichtbundel die door een uit druppeltjes bestaande mist 

gaat, wordt door verstrooiing aan en absorbtie door deze 

druppeltjes in voorwaartse richting verzwakt. Het oppervlak 

dat door de bundel gezien wordt als verstrooiend 

respectievelijk absorberend noemen we c respectievelijk 
se a 

C De som van deze twee epervlakken noemen we de 
abs 

extinctie-werkzame doorsnede, c 
ext 

c = c + c 
ext sca abs 

(3.1). 

Deze extinctie-werkzame doorsnede is afhankelijk van de 

golflengte van het licht in het medium, de relatieve 

brekingsindex van de druppeltjes in het medium en van de 

druppeltjesgrootte. 

We definiëren nu de relatieve werkzame doorsnede als de 

verhouding van de extinctie-werkzame doorsnede en het 

werkelijke oppervlak van de druppel: 

c 
Q 

ext 

e xt 

2 nr 
(3.2). 

Hierin is r de straal van de druppel. Verder wordt de 

grootte-parameter, a, gedefinieerd als: 

2nr a = -x-
m 

met À de golflengte van het licht in het medium. 
m 

11 

(3.3) 1 



Hoofdstuk 3 Licht-extinctie 

De relatieve brekingsindex m is de 

brekingsindex van de druppeltjes 

brekingsindex van het medium (N } : 
m 

§ 3.2 Monodisperse nevel 

verhouding 

(Nd} en 

van 

van 

de 

de 

(3.4}. 

In een monodisperse nevel zijn alle drupppels even groot. Na 

het doorlopen van een zo'n monodisperse nevel met een lengte 

L en een druppelconcentratie n geldt voor de intensiteit 
d 

van een monochromatische bundel de wet vam Lambert-Beer 

(figuur 3.1}: 

I(L} = I(O} exp( -nd Cext L) 

1(0) 

nevel 

0 
0 0 

0 oo 

L 

I(L) 
... 

figuur 3.1: Principe lichtextinctie. 

De extinctiecoëfficiënt ~ wordt gedefinieerd als: 

~(r,i\.,m} = n c = n rrr
2 

Q (r,i\.,m} 
d ext d ext 

12 
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Hoofdstuk 3 Licht-extinctie 

De relatieve werkzame doorsnede kan berekend worden met de 

Mie-theorie (§3.3). 

Uit vergelijking (3.5) en (3.6) volgt dat voor~ geldt: 

_ 1 ( I(O) ) 
~ - L ln I (L) (3.7). 

§ 3.3 Mie-Theorie 

Een lichtbundel met golflengte À die op een deeltje valt, 

wordt gedeeltelijk geabsorbeerd en gedeeltelijk verstrooid. 

Van belang voor dit proces 

het deeltje veel kleiner 

invallende licht, a: « 1, 

is de grootte-parameter a:. Als 

is dan de golflengte van het 

mag de Rayleigh-theorie [BOH83] 

worden toegepast. Een resultaat van deze theorie is dat de 

intensiteit van het strooilicht evenredig is met À-
4

• In het 

geval dat het deeltje veel groter is dan de golflengte van 

het invallende licht, a: » 1, zijn Fraunhofer-difractie en 

geometrische optica relevant. 

Indien de straal van het deeltje ongeveer even groot is als 

de golflengte van het licht, a: ~ 1, dan moet de Mie-theorie 

worden toegepast. Deze theorie lost de Maxwell-vergelijking 

voor een bolvormig deeltje in een medium, rekening houdend 

met de randvoorwaarde aan dit deeltje, exact op [BOH83]. De 

relatieve extinctie coëfficiënt, Q , als functie van de 
ext 

grootte-parameter, a:, is weergegeven in figuur 3.2. 

13 



Hoofdstuk 3 Licht-extinctie 

4 

3 

-:;:;-
x 
Q) 2 -0 

1 

0 
0 10 20 30 40 50 

Alfa 

figuur 3.2: relatieve extinctiecoëfficiënt voor 

water in stikstof (m = 1,33). 

§ 3.4 Drie-golflengten licht-extinctie 

Een polydisperse nevel is een nevel die bestaat uit druppels 

met verschillende stralen. Aangenomen wordt dat de verdeling 

van de stralen voldoet aan de Zero-Order-Lognormal

Distribution1 de ZOL-verdeling [KR086] 1 [KER69]: 

F (D) 
z 

= 1 EXP[ (ln(r/rm)) 
2 

( e: ) 
2 

] 
2\1 ( 2rr) e: rm - e:\12 - --v2 (3.8). 

Hierin is rm de modale straal en e: een maat voor de 

relatieve spreiding. 

Voor de extinctiecoëfficiënt ~~ geldt nu voor À : 
l 

Jm 1 2 
~ (À 1 m 1 rm 1 e: 1 n ) =n F ( r) -rrr Q ( r 1 À 1 m ) dr 

l l l d d z 4 ext 1 l 
0 

14 

(3.9). 



Hoofdstuk 3 Licht-extinctie 

Door met drie verchiliende golflengten, \, À
2 

en À
3

, de 

extinctie te meten kunnen de drie onbekende parameters, hier 

rm, c en n , bepaald worden. 
p 

De verhouding van de extinctiecoëfficiënten ~ en ~ noemen 
1 2 

we de dispersiecoëfficiënt ~ : 
12 

~ (À À ,m,rm,c) 
12 1' 2 

~1 
= 

~2 
(3.10) 

Voor de verhouding van ~3 en ~2 geldt hetzelfde: 

~3 
~ (À À , m, rm, c ) = -(3 

32 3' 2 2 
( 3. 11) 

Deze dispersiecoëfficiënten Z1Jn 

nu ~ uit te zetten als functie 
32 

onafhankelijk van n . Door 
p 

van ~ voor verschillende 
12 

rm en c ontstaat figuur 3.3. 

2.0 

1332 

1.5 

1.0 n 1.5 , .. 12 

figuur 3. 3: ~ tegen ~ voor een polydisperse nevel 
12 23 

van~ ZaL-verdeelde~ waterdruppels in 

stikstof; À
1 

= 632~Bnm~ À
2 

= 807 nm en 

À = 1152nm; r [ lliD]. 
3 m 

15 



Hoofdstuk 3 Licht-extinctie 

Een punt in het "spinneweb" van deze figuur komt overeen met 

een druppelverdeling met modale straal rm en relatieve 

spreiding c. 

§ 3.5 Veel-golflengten lichtextinctie 

Bij de veel-golflengten 

tegenstelling tot bij 

lichtextinctie methode wordt in 

bij de drie-golflengten licht-

extinctie methode voorlopig nog geen aanname gedaan omtrent 

de vorm van de verdelingsfunctie. Van deze functie wordt 

alleen geëist dat deze genormeerd is: 

00 I F(r) dr = 1 
0 

(3.12) 

De extinctiecoëfficiënten worden nu in een golflengte-

interval bepaald. In §3.5.2 en §3. 5. 3 

verschillende manieren 

verdelingsfunctie uit 

bepaald. 

worden besproken, 

deze extinctiefunctie 

§3.5.2 Lineaire Kleinste Kwadratenmethode 

zullen twee 

waarmee de 

kan worden 

Veronderstel dat voor een aantal discrete golflengten de 

extinctie- coëfficiënten bekend zijn. Voor deze golflengten, 

À , geldt: 
1 

00 

/3 = n I F(r) ~rrr2 Q(r,À ,m) dr 
1 d 0 4 1 1 

(3.13), 

met i= 1,2, .. ,m. 

16 



Hoofdstuk 3 Licht-extinctie 

Vervolgens wordt de integraal benaderd door een sommatie: 

n 

f3i = nd L { nr~ Q(rJ,Ài,mi) llr } FJ(rJ) 

j = 1 

met j = 1,2, .. ,n. 

Vergelijking (3.14) kan ook geschreven worden als: 

{3 = M F met M ij 
1 = nd -nr Q(r ,À ,m )llr 
4 j j i i 

met 1 s i s m , 1 s j s n en m > n 

( 3. 14) ' 

(3.15)' 

Omdat er meer vergelijkingen dan onbekenden zijn, heeft het 

stelsel (3.15) geen eenduidige oplossing. Er moet dus 
"' gezocht worden naar die verdelingsfunctie F waarvoor de 

kwadratensom, ~(F) minimaal is [VELSO]: 

m 

~(F) =I ({3i -j~1 Mi/j )2 = I IMF- 1311 
1 = 1 

(3.16). 

Voor het minimaal zijn van ~(F) uit vergelijking (3.16) moet 
"' gelden, dat de gradiënt voor F = F gelijk aan nul is: 

T - "' -M ({3 - MF) = 0 (3.17). 

Het conditiegetal van dit stelsel is echter zeer groot 

(orde-104
). Het gevolg hiervan is dat een kleine verandering 

in (3 een grote verandering geeft in het resultaat F. De 

oplossingen die deze methode oplevert dienen dan ook zeer 

kritisch bekeken te worden. 

17 
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§3.5.3 Niet-Lineaire kleinste kwadratenmethode 

In tegenstelling met de hierboven besproken methode, wordt 

nu verondersteld dat de verdelingsfunctie beschreven kan 

worden door een functie met n parameters: 

- - T F(r) = Fn(r,p1 met p'= (p
1
,p

2
, • • ,pn) 

met p'de parametervector. 

Voor de extinctiecoëfficiënt, ~ 1 , geldt: 

00 

~ 1 (i\,p) = nd 
0
J F(r,p) ~rrr2 Q(r,\,m

1
)dr 

met i= 1,2, •• ,m en p T = (p I P I 0 0 1 P In ) • 
1 2 n d 

( 3 • 18) 1 

(3.19), 

Omdat ook hier geen exacte oplossing bepaald kan worden (n < 

m), verschilt de berekende extinctiecoëfficiënt, ~(À,p) van 

de gemeten extinctiecoëfficiënt w(À): 

w(À) = ~(À) + o (3.20). 

Voor de beste benadering geldt [VEL80]: 

m 

~(p) = L (w
1

- ~ 1 ) 2 is minimaal (3.21). 
1 = 1 

Dit houdt in dat de gradiënt gelijk is aan nul: 

'v'ke { 1 1 2 1 • • 1 n} (3.22). 

Deze laaste vergelijking kan ook geschreven worden als: 

-w - ~ (p) ] = 0 (3.23) 1 

18 
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hierin is Jr de getransponeerde jacobiaan. 

-Om de parametervector p te vinden, moet vergelijking (3.23) 

worden opgelost. Een manier om dit te doen is de methode van 

Gauss-Newton. 

Als (3 (p ) de laatst bepaalde benadering is, dan wordt de 
k-1 

volgende benadering: 

(3.24). 

Hierin zijn de stap, d , en de nieuwe extinctiecoëfficiënt, 
k 

{3(p ) nog onbekend. Als vergelijking (3.24) wordt 
k 

gesubstitueerd in vergelijking (3.23) kan de stap ak 

berekend worden uit de waarden van de jacobiaan J(pk_
1

) en 

de extinctiecoëfficiënt (3 (pk_
1

) : 

JT J 
k-1 k-1 

(3.26). 

Hiermee kan de tenslotte de nieuwe extinctiecoëfficiënt (3(p) 

worden berekend. 

Een andere manier om vergelijking (3.23) op te losssen is de 

methode van Marquardt [PRE88), [MAR63]. Hier wordt de nieuwe 

stap d bepaald uit: 
k 

(3.27). 

Voor IJ. = 0 correspondeert deze methode met die van 
k 

Gauss-Newton. Om de oplossing zo snel mogelijk te vinden, 

dient het blokschema van fig 3.4 gevolgd te worden. 
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figuur 3.4: blokschema 

voor methode van Harquardt. 

Licht-extinctie 

k :• 1 
kies P0 r 

J.l.,v > 1, 

bereken d• 

uit lt---------, 
vql (3.27) 

F(p,l :• 

F(p
11

_
1
+ d._1 

Voor het bepalen van de verdelingsfunctie is gekozen voor de 

laatstgenoemde methode. 

§3.5.4 Verdelingsfuncties 

In paragraaf 3.5.3. is gesproken over een verdelingsfunctie 

F (r,p). De keuze van het type verdelingsfunctie hangt samen 
n 

met hetgeen deze functie moet beschrijven. In ons geval is 

dat een nevel. Het eenvoudigste model gaat uit van een 

monomodale, monodisperse nevel -alle druppeltjes hebben 

dezelfde afmeting-

F (r,p) = F(r,r) = o(r-r) 
2 m m 

(3.28)' 

met o(r-r) de Kronecker-deltafunctie. 
m 
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Een model dat de werkelijkheid beter weergeeft, gaat uit van 

een monomodale, polydisperse nevel - niet alle druppeltjes 

zijn even groot-

(3.29)' 

met F de ZOL-verdeling uit vergelijking (3.8). 
z 

Een variant op deze laaste verdelingsfunctie is de bimodale, 

polydisperse verdelingsfunctie: 

F (r,p) = F(r,r ,c ,r ,c ,C) 
6 m1 1 m1 2 

= (c F (r,r ,c ) + (1-() F (r,r ,c >) 
z m1 1 z m2 2 

(3.30), 

met 0 =:: C =:: 1. 

Deze verdelingsfunctie bestaat uit de som van twee 

ZOL-verdelingen. De fracties, C respectievelijk 1-(, geven 

aan hoeveel druppels er worden beschreven door de eerste 

respectievelijk de tweede functie. 

Een andere mogelijkheid om de nevel te beschrijven is met 

behulp van de asymmetrische ZOL-verdeling. Hierin wordt de 

ZOL-verdeling (vgl 3. 8) vermenigvuldigd met een 

asymmetrie-factor: 

1 + (~) Arctan(siSI (ln(~/rs) - c)) (3.31) 0 

De totale asymmetrische ZOL-verdelingsfunctie wordt hiermee: 
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(3.32). 

Voor S = 0 geldt dat rs gelijk is aan de modale straal r 
m 

uit vergelijking (3.8). Voors~ 0 is dit niet het geval. De 

invloed van S op de totale verdelingsfunctie wordt 

beschreven in appendix A. 

§3.5.5 Kwaliteit van de oplossing 

In ons geval worden er meer extinctiecoëfficiënten gemeten 

dan er in de analyse worden gebruikt. Er moeten dus k 

meetwaarden worden gereduceerd tot m meetwaarden. Dit 

gebeurt door het gemiddelde te nemen over 2h+1 punten: 

1 h 

I m 
(3.33)' w = (W ) i 2h+1 J +i 

J=-h 

met 1 :S i :S m 

Hierin zijn w; de gemeten extinctiecoëfficiënten. In de 

analyse wordt verder gerekend met de gemiddelde extinctie

coëfficiënten wi. We zullen nu veronderstellen dat in een 

interval van 2h+1 punten rondom een golflengte Ài de 

werkelijke extinctiecoëfficiënt een lineaire functie is van 

de golflengte. De gemeten extinctiecoëfficiënt bevat een 

ruisbijdrage. De spreiding in de extinctiecoëffiënt wi is 

dan: 
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~ = ~----1----
1 2h(2h+1) 

h 

I < 
J=-h 

(3.34). 

De gemiddelde spreiding van alle extinctiecoëfficiënten 

bedraagt: 

~ = 
/1 

(m-1) 
~ ( ~ ) 2 
L abs 1 1 

1 = 1 

(3.35). 

Het residu van de aanpassing ten opzichte van de meting 

wordt gedefinieerd als: 

R = ~ 1 (3.36). 
(m-1) 

Voor een expansie zonder dat er druppeltjes ontstaan, blijft 

de extinctiecoëfficiënt gelijk aan nul. Voor zo'n experiment 

geldt: 

R = ref 

~1 (3.37). 
(m-1) 

Dit is een maat voor de onnauwkeurigheid waarmee de 

extinctiecoëfficient gemeten kan worden. 
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Als de extinctiecoëfficiënt voor alle golflengten even groot 

is, dan is een analyse zoals besproken is in paragraaf 3.5.4 

niet mogelijk. Een maat voor de variatie in de gemeten 

extinctiecoëfficiënt is: 

met 

!J.w = /1 

1 <w> = 
m 

(m-1) 
I ( wl - <w>) 2 (3.38) 1 

1 = 1 

(3.39). 

Om aan te geven hoe goed een aanpassing is, wordt gebruik 

gemaakt van een kwaliteitsfactor: 

Q = !J.w I R (3.40) 1 

Q = !J.w 1 R 
met ref 

(3.41), 

Qref = !J.w I (]' (3.42). 

De eerste kwaliteitsfactor, Q, geeft de kwaliteit aan van de 

aanpassing. De tweede, afkomstig van het experiment zelf, 

Q geeft de de maximale kwal i tei tsfactor gebaseerd op 
met 1 

dit experiment. De laatste, Qrer' geeft de maximale 

kwaliteitsfactor gebaseerd op de absolute 

meetonnauwkeurigheid van de extinctiecoëfficiënt. De 

kwaliteitsfactor moet altijd kleiner zijn dan Q en Q , 
met ref 

anders zou de aanpassing nauwkeuriger zijn dan de meting. 
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Tot slot een opmerking over de optimale grootte van het 

interval, dat wil zeggen de optimale waarde van h. 

Veronderstel dat de gemeten extinctiecoëfficiënt geschreven 

kan worden als: 

(3.43) 1 

' ' ' waarbij ~ en ~ de afgeleide zijn in het punt Ài en N een 

ruisfunctie voorstelt. 

Voor de gemiddelde waarde van w geldt dan: 
i 

1 J 1 2 ' ' w = - ~ dÀ = ~ + -(AÀ) ~ 
i AÀ i i 24 i 

Er is dus een systematische fout ter grootte 

(3.44). 

(3.45). 

Het optimale intervalbereik AÀ is dat interval waarbij het 

maximum van de discretisatiefout, u, en de systematische 

fout minimaal is. 

§3.6 Meervoudige verstrooiing 

Extinctie van licht is op te vatten als een coherente 

interactie van het door de deeltjes in voorwaartse richting 

verstrooide licht en de oorspronkelijke lichtbundel ter 

plaatse van de detector. De detector vangt echter ook licht 

op dat onder een kleine hoek ten opzichte van de 

oorspronkelijke richting van het licht wordt verstrooid. 

Bovendien kan licht wat aan één deeltje verstrooid is ook 

weer door een ander deeltje worden verstrooid en dan de 
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detector bereiken. We spreken dan van meervoudige 

verstrooiing. Een schematisch beeld hiervan wordt gegeven in 

figuur 3.5. 

Bron 

0 

detector 

Nevel 

0: nulde orde 
1 : eerste orde 
2: tweede orde 
3: derde orde 

verstrooiing 

figuur 3.5: principe meervoudige verstrooiing. 

We zullen in deze paragraaf op grond van het werk van 

Battistelli afschatten wat de maximale bijdrage is van 

enkelvoudig verstrooid licht op het extinctiesignaal en een 
schatting geven van het effect van tweede orde verstrooiing. 
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§3.6.1 Het model van Battistelli 

Door Battistelli e.a. is in 1986 een model ontwikkeld 

waarmee de invloed van meervoudige verstrooiing op een 

extinctiesignaal berekend kan worden [BATS 6] • Het totale 

vermogen, P , dat op een detector valt, kan voor kleine 
det 

strooihoeken geschreven worden als: 

00 

p = p(O) + p(O) \ K(m)'t'm 
det L (3.46). 

m=l 

Hierin is p<o> het vermogen van de verzwakte bundel, 't' de 

optische diepte ( = ~t met t de afgelegde weg in de nevel) 
(m) de en K een parameter die de m orde verstrooiing 

beschrijft. K<ml is onafhankelijk van 't'. 

Het gedetecteerde vermogen, P , kan geschreven worden als: 
det 

p = p(O) + p(l) + p(2) + 
det 

(3.47). 

Voor p<o> geldt voor kleine 't': 

(0) -'t' 
P = P e ~ P ( 1-'t') 

0 0 
(3.48) 

Voor de bijdrage van de verzwakte bundel en het strooilicht 

aan het gedecteerde vermogen ten opzichte van het 

oorspronkelijke vermogen P
0 

kan nu worden geschreven: 

p - p 
det 0 

p + •. (3.49). 
0 
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Uit deze vergelijking blijkt dat K<tl direct de grootte van 

de fout geeft ten gevolge van enkelvoudige verstrooiing, 

K< 2
> -r direct de fout geeft ten gevolge van tweevoudige 

verstrooiing etc. 

§3.6.2 Eerste en tweede orde verstrooiing 

Los van het model van Battistelli zal vervolgens de bijdrage 

van eerste en tweede orde verstrooiing aan het 

detectorsignaal worden afgeschat. 

Verondersteld wordt dat de bundel uniform is met intensiteit 

I
0 

en dat de nevel homogeen is met deeltjesconcentratie n 
d. 

Gedefinieerd wordt: 

c 
sca 

1 
-y-

0 
4II 

(3.50). 

( 1) 
Hierin is C de werkzame doorsnede, §3 .1, en 'Pn het 

sca ~,,s 

vermogen door 1 deeltje verstrooid in een ruimtehoek n. 

Omdat absorbtie verwaarloosd wordt, is het beeld van het 

verstrooiende deeltje op de detector gelijk aan de werkzame 

doorsnede C , dat wil zeggen dat voor het verstrooiende 
se a 

vermogen geldt: 

IC 
0 sca 

(3.51). 

De grootheid ~, de verhouding van het totale verstrooide 

vermogen en het verstrooide vermogen in een ruimtehoek n, 
wordt gegeven door: 
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{3.52). 

Voor het vermogen verstrooid door 1 deeltje onder een hoek e 
geldt [BOH83]: 

~ ( 1) = 
Q,s 

i en i worden de 
1 2 

{3.53)' 

intensiteitsfunctie genoemd en kunnen 

berekend worden met behulp van de Mie-theorie, k is het 

golfgetal {2n/À) en ~ is de polarisatie hoek van het 

invallende licht. Voor e=O geldt dat i= i • Uit {3. 51) en 
1 2 

{3.53) volgt: 

2n 2n 

c = 
0
J d~ ~J de' (~2 {i

1 
sin2~ '+ i2cos2~ ')sine') {3.54). 

se a 

Een lichtbundel die door een verstrooiend medium gaat, wordt 

verzwakt volgend de wet van Lambert-Beer: 

I {t) = I exp { -(3l) 
0 

{3.55). 

Voor kleine strooihoeken, e « 1, geldt bij benadering: 

l = L {3.56). 

Voor één deeltje bedraagt het vermogen dat op een detector 

valt met openingshoek e : 
del 

"cu 
del 

29 
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Voor n V deeltjes, met V het volume, geldt: 
d 

p(l) 
det 

L 8det 

= J dz J dA n I e--re tnd~' Jde' t (e') sine' 
d 0 sca J 

0 0 
0 opp 

( 3. 58) • 

Dit kan met behulp van eerdere veronderstellingen en met de 
(1) aanname dat t (8) = t (0) (voor e « 1) = t ook geschreven 

worden als: 

p<ll = P e--r -r t<1 > (0) ne2 
det 0 det (3.59) 

We veronderstellen nu dat het vermogen dat gedetecteerd 

wordt ten gevolge van tweede orde verstrooiing op 

soortgelijke wijze kan worden beschreven als eerste orde 

verstrooiing (3.59). We poneren dus: 

P<2 > = P e--r -r2 t< 2 >(o) f(e ) 
det o det 

met t <
2

> en f ( e ) nog nader te bepalen functies. det 

(3.60) 1 

Omdat P<
2

> voor kleine e weer "evenredig" moet zijn aan het det 
totale detectoroppervlak, kan f(edet) geschreven worden als 

2 f(e ) = a e det (3.61) 1 

Verder nemen we aan dat er een eenvoudig verband bestaat 

tussen t <
1 > en t <

2 >: 

( 3. 62) • 
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Wat dit betekent voor de coëfficiënten K<u en K< 2
l 

Battistelli volgt, voor kleine~ (e-~- 1), uit: 
van 

(3.63) 1 

( 3. 64) • 

In de eerste uitdrukking zijn behalve e alle parameters 

constant, in de tweede is alleen e constant gehouden. Uit 

figuur 3.6 en figuur 3.7 blijken zowel vergelijking (3.61) 

als vergelijking (3.62), met p=1, te kloppen. 

7 0 
+ Alfa = 1.98 + Teta=0.5 

,.JI.' 
6 *1-4 ,/ -1 A Teta=1.0 

A Alfa = 72.7 
5 *1-3 

,/ , 
/ "Ó 0 Teta-1.5 

0 Alfa = 37.7 -2 
+ Teta-2.0 /'","-/ 

*1-2 é\J 4 /' / 3( 

3 

2 

0 

-3 • Teta-2.5 , .P 
,/ / 

l -~// 
,// _j -4 
// 

Ai/ 
//::V -5 berekende K( 1) en K(2) , 

-6 
0 2 4 6 8 10 -5 -4 -3 -2 -1 

Teta**2 [g-ader'l**2] Led K(1) ] 

figuur 3. 6: K< 2
> als functie van e2

• 

figuur 3. 7: log( K< 2
l) als functie van log( K< 1

l ). 

§3.7 Bereik van de meetmethode 

Van belang is welke combinaties van druppelgrootte en 

druppelconcentratie met onze methode nog gemeten kunnen 

worden. Dit noemen we het bereik. Dit wordt beperkt door het 

bereik van 

coëfficiënten 

bruikbare en interpreteerbare extinctie-

31 
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Een ondergrens voor de extinctiecoëfficiënt stellen we op 

0,5. Hierbij hoort bij een doorlopen weglengte van 0,1m een 

transmissie van 95%. Een nog grotere transmissie betekent 

dat de invloed van meetruis te groot wordt. De bovengrens 

voor de extinctiecoëfficiënt wordt gegeven door meervoudige 

verstrooiing. 

Tenslotte 

spectrale 

moeten de extinctiecoëfficiënten voldoende 

informatie bevatten om te kunnen worden 

geanalyseerd. Dit betekent dat er een minimale variatie over 

het gemeten golflengtebereik in de gemeten extinctie-

coëfficiënten moet bestaan. De variatie, v, wordt 

gedefinieerd als: 

V = (W - W )/<W> 
max mln 

(3.63). 

Hierin is w de maximale extinctiecoëfficiënt die voorkomt 
ma x 

in het golflengtebereik en w de minimale. Bij een aantal 
min 

modale druppelstralen met een vaste spreiding van 0,1 in het 

interval 0,25~m ~ r ~ 1,75~m is deze variatie bepaald. Het 
m 

resultaat hiervan is te zien in figuur 3.8. Uit deze figuur 

blijkt dat voor alle druppelgrootten in het gekozen interval 

de vqriatie groter is dan 10%. Deze variatie is groot genoeg 
' om de meting te kunnen analyseren. 
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1 

o~--~--~~--~--~----~--~ 

0.25 0.75 1.25 1.75 

Rm (LITI] 

figuur 3.8: de variatie in de extinctiecoëfficiënt 

als functie van de druppelgrootte. 

Voor meervoudige verstrooiing geldt volgens Battistelli 

vergelijking (3.61). De condities waaronder hij metingen en 

berekeningen heeft gedaan aan meervoudige verstrooiing komen 

echter niet overeen met onze condities. Zo wijken de 

diafgrama's van de detectoren, de gebruikte oplosmiddelen en 

de verstrooiende deeltjes af. 

Battistelli heeft een rond diafragma gebruikt, bij onze 

opstelling is een rechthoekig diafragma, hx& = 3,0 x 0,1 mm. 

We zullen nu trachten de rechthoekige spleet te vervangen 

door een cirkelvormige "spleet". Dit zullen we doen op twee 

manieren. Voor beide benaderingen zal daarna de bijdrage van 

het strooilicht aan het gemeten vermogen worden berekend. 

In de eerste manier berekenen we de openingshoek die hoort 

bij de grootste afmeting van de spleet. Deze bedraagt: 

e = arctan ( !.Jt 1 f) = 3 , 4 o 
a 2 

(3.64)' 
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hierin is f de brandpunt van de lens op de detector. Deze is 

in ons geval 25, Omm. Vervolgens wordt de bij deze 

openingshoek gevonden bijdrage aan het gemeten signaal, 

P~:~. vermenigvuldigd met de verhouding van het oppervlak 

van een een cirkelvormig diafragma met een openingshoek van 

3,4° en het werkelijke oppervlakte van de rechthoekige 

spleet: 

p(m) = p(m) (Trr 2 ) = p(m) / 11 7 
BAT ffi BAT 1 (3. 65) 

De tweede manier veronderstelt dat de oppervlakte van de 

spleet en de oppervlakte van het cirkelvormig diafragma 

gelijk zijn. Dit betekent dat in dit geval de spleet wordt 

vervangen door een rond diafragma met een openingshoek e = 
b 

0 
0. 5 • 

De metingen van Battistelli zijn gedaan voor a= 1,97 , 7,27 

, 37,7 , 103,8. In tabel 3.1 zijn de waarden van K<t> en 

K<
2

> volgens Battistelli voor de door hem gemeten a gegeven. 

e (0] a 

1,98 7,27 37,7 103,8 

0,5 0,94E-5 0,66E-3 0,12E-1 0,72E-1 

1,0 0,39E-3 0,28E-2 0,47E-1 0,20 

1,5 0,90E-3 0,79E-2 0,94E-1 0,31 

2,0 0,16E-2 0,16E-2 0,15 0,37 

2,5 0,26E-2 0,24E-1 0,21 0,39 

3,0 0,37E-2 0,33E-1 0,26 0,41 
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hierin is f de brandpunt van de lens op de detector. Deze is 

in ons geval 25, Omm. Vervolgens wordt de bij deze 

openingshoek gevonden bijdrage aan het gemeten signaal, 

P~:~. vermenigvuldigd met de verhouding van het oppervlak 

van een een cirkelvormig diafragma met een openingshoek van 

3,4° en het werkelijke oppervlakte van de rechthoekige 

spleet: 

p(m) = p(m) (Tlr 2 ) = p(m) / 11 7 
BAT Zx& BAT ' 

(3.65) 

De tweede manier veronderstelt dat de oppervlakte van de 

spleet en de oppervlakte van het cirkelvormig diafragma 

gelijk zijn. Dit betekent dat in dit geval de spleet wordt 

vervangen door een rond diafragma met een openingshoek eb = 
0 

0. 5 . 

De metingen van Battistelli Z1Jn gedaan voor a= 1,97 , 7,27 

, 37,7 , 103,8. In tabel 3.1 zijn de waarden van Keu en 
(2) 

K volgens Battistelli voor de door hem gemeten a gegeven. 

e [0] a 

1,98 7,27 37,7 103,8 

0,5 0,94E-5 0,66E-3 0,12E-1 0,72E-1 

1,0 0,39E-3 0,28E-2 0,47E-1 0,20 

1,5 0,90E-3 0,79E-2 0,94E-1 0,31 

2,0 0,16E-2 0,16E-2 0,15 0,37 

2,5 0,26E-2 0,24E-1 0,21 0,39 

3,0 0,37E-2 0,33E-1 0,26 0,41 
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e [0] ex 

1,98 7,27 37,7 103,8 

0,5 0,13E-4 0,38E-3 0,16E-2 0,73E-2 

1.0 0,41E-4 0,74E-3 0,65E-2 0,22E-1 

1,5 0,87E-4 0,15E-2 0,15E-1 0,43E-1 

2,0 0,15E-3 0,44E-2 0,26E-2 0,66E-2 

2,5 0,24E-3 0,64E-2 0,39E-1 0,84E-1 

3,0 0,34E-3 0,87E-2 0,53E-1 0,97E-1 

(1) (2) 
Tabel 3.1: De berekende parameters K enK [BATB6]. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat als de openingshoek, e, of 

de grootteparameter, ex, toeneemt, ook K<t> toeneemt. 

Ditzelfde geldt ook voor K<2>. 

We willen nu de invloed van eerste en tweede orde 

verstrooiing op onze meting afschatten. De grootste 

extinctiecoëfficiënt die bij onze metingen voorkomt is 

ongeveer 12 (~ = 1,2). Bij onze metingen is de maximale ex 

ongeveer 20. 

Om de twee bijdragen ten gevolge van eerste en tweede orde 

verstrooiing aan het gedetecteerde signaal te berekenen, 

worden Keu en K<2>~ berekend voor B=3,5°; ex=37,7 en ~=1,2. 

Uit vergelijkingen (3.63) en (3.65) volgt dat geldt: 

Keu = K<t> (B=3, 0° ;ex=37, 7) ( ~ r (1i,7 ) = 3,0E-2 BAT 3,0 

K<2>~ (2) 0 ( 3,5 )2 
(1i,7 ) 7,4E-3 = ~ KBAT ( B=3 , 0 ; ex=3 7, 7) 3,0 = 
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Uit vergelijking (3.46) volgt dan vervolgens: 

p - p(O) 
det 0,045 

Dit betekent dat voor dit voorbeeld de invloed van eerste en 

tweede orde verstrooiing ten opzichte van het 

extinctiesignaal gelijk is aan 4,5%. Dezelfde berekening is 

uitgevoerd voor 8=0,5°; a=37,7 en ~=1,2 met als resultaat: 

= K<tl (8=0 5°·a=37 7) 
BAT ' 

1 
' 

= 0,12E-1 

= ~ K<2
> (8=0 5° ·a=37 7) = 

BAT ' 
1 

' 
0,16E-2 

p - p<Ol 
det 0,017. 

In bovenstaand voorbeelden is a veel groter dan in onze 

situatie. Dit betekent dat in ons geval de invloed van 

eerste en tweede orde verstrooiing op het detectiesignaal 

ten opzichte van het extinctiesignaal kleiner is dan 5%. 

In figuur 3.9 zijn de combinaties van de druppelgrootte en 

concentratie getekend waarvoor geldt dat de extinctie 

coëfficiënt of gelijk is aan 0,5 (ondergrens) of aan 12,0 

(bovengrens). Het gebied tussen deze twee lijnen geeft het 

gebied waarvoor deze methode werkt. 
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1Qir-~------------------------~ 

'M 
Ë 10° 

C\1 ,... 
w ... ,... .... 

10_, 
.... ····· 

~ ····· 
- <8> 12.0 

.... ... = ····· 

······ <8> = 1.0 

10-il 
0.25 0.75 1.25 1.75 

Am [un] 

figuur 3.9: deeltjesconcentratie als functie van 

de extinctiecoëfficiënt bij gegeven <~>. 
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HOOFDSTUK 4 EXPERIMENTELE OPZET 

§4.1 De expansiebuis 

De expansiebuis is weergeven in onderstaande figuur. 

Meet-Sectie 

lasers I 
lichtbron 

Detector 

figuur 4.1: de meetopstelling. 

P2 

Vaaun 
Vat 

De totale opstelling bestaat uit twee gedeelten. Het 

vacuümvat heeft een inhoud van 400 liter. De meetsectie is 

een vernikkelde stalen buis met een vierkante doorsnede van 

10x10cm en een lengte van 12, SOm. Hierin bevindt zich op 

6,50m van het vacuümvat een venster. Bij dit venster is de 

drukopnemer P1 en zijn de drie-golflengten en de 

veel-golflengten lichtextinctie opstellingen geplaatst. De 

meetsectie en het vacuümvat worden van elkaar gescheiden 

door een membraan. 

Voor het experiment worden de meetsectie en het vacuümvat 

afgepompt. Vervolgens wordt in de meetsectie waterdamp 

gelaten. Hierna wordt zij met stikstof tot een totale druk 

van ongeveer 1 bar verder gevuld. Dit mengsel wordt 

gehomogeniseerd en er worden condensatiekernen, Cr
2
0

3
-

deeltjes, aan toegevoegd. Een uitgebreide beschrijving van 

de vulprocedure wordt gegeven in [BRA89]. 
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Als dit alles gebeurd is, volgt het experiment. Het membraan 

wordt doorgebrand. Er gaat een expansiegolf lopen vanuit het 

vacuümvat de testsectie in. Deze golf triggert drukopnemer 

P2 op 0,85m van het vacuümvat. Op zijn beurt start deze 

drukopnemer op tijdstip t=O de twee transiëntrecorders die 

de meetsignalen opslaan, LeCroy 8013A en Difa TRlOlO. Door 

de expansiegolf zullen de druk en temperatuur adiabatisch 

dalen en zal de verzadigingsgraad toenemen. Bij een bepaalde 

kritische oververzadiging condenseert de waterdamp. 

De golf reflecteert aan het gesloten uiteinde van de 

meetsectie en loopt nogmaals door de nevel. Als gevolg van 

deze reflectie zal de druk opnieuw dalen en zullen de 

druppels verder groeien. De druk en druppelstraal van een 

experiment bij het venster zijn als functie van de tijd 

weergegeven in onderstaande figuren. 

0.90 0.80 

] 
~ 

0.70 0.40 

0.50 L...-_.... _ _,L. _ _.__~_~_.. _ __.__~ 0.00 L.,_____. _ ___..L._~_..J.__......_____..____,_ _ __. 

0 20 40 60 80 0 20 40 

Tijd [ms] Tijd [ms] 

figuur 4. 2 I 4. 3: druk I druppelstraal bij het 

venster als functie van de tijd. 
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Hoofdstuk 4 Experimentele opzet 

§4.2 Drie-golflengten lichtextinctie opstelling 

Met de drie-golflengten lichtextinctie opstelling is het 

mogelijk om de druppelgrootte, diameter On en spreiding c, 

en de druppelconcentratie n van een nevel als functie van 
d 

de tijd te bepalen. In figuur 4.4 is de opstelling 

weergegeven. In werkelijkheid lopen de bundels niet naast 

elkaar maar boven elkaar door de buis. Een uitgebreide 

beschrijving van de opstelling wordt gegeven in [THE89]. 

Lasers Buis 

1152rm 

807rm 

Detectoren 

-l 
I 

_J 
I 
I 

-i 
I 
I 
I 

l;:r}.,_ 

figuur 4.4: drie-golflengten lichtexctinctie 

opstelling. 

De detectoren meten de lichtintensiteit van de lasers. Het 

detectorsignaal op t = 0 is gelijk aan I(O) (vgl 3.5). Op 

dat moment zijn er geen druppeltjes aanwezig en is er dus 

geen extinctie. De signalen worden vanaf t=O door de 

transiëntrecorders opgenomen. Deze worden na het experiment 

door de PC, LEO 386, uitgelezen en verder verwerkt. 
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§4.3 Veel-golflengten lichtextinctie opstelling 

De veel-golflengten lichtextinctie opstelling meet de 

extinctiecoëfficiënt als functie van de golflengte. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van een witte lamp in combinatie met 

een spectrograaf. De opstelling is weergegeven in figuur 

4.5. 

Buis 

f 65 mm D 1,5 mm (rond) 1 1 
f 350 mm D 6 x 14 mm 2 2 
f 25 mm D 6,5 mm (rond) 

3 3 

s ingangsspleet 0,1 x 3,0 mm 

B QTH-lamp, 50W, 12V, modelnr 6332, Oriel 

L 0,10 m 

Figuur 4. 5: veel-golflengten lichtextinctie 

opstelling. 

De witte lamp, B, wordt door lens 1 op ware grootte, 1 op 1, 

afgebeeld op diafragma D2. Voor lens 1 staat diafragma D1 om 

de openingshoek, e, te beperken. Diafragma D2 staat in het 

brandpunt van lens 2, zodat er na deze lens een evenwijdige 

lichtbundel door de buis gaat. Diafragma 03 bepaalt de 

42 



Hoofdstuk 4 Experimentele opzet 

diameter van deze bundel. Omdat de ingangsspleet, s, van de 

spectrograaf in het brandpunt van lens 3 staat, wordt de 

lamp met vergratingsfactor (f~f2 ) op de spleet afgebeeld. 

De spectrograaf, figuur 4.6, bestaat uit een ingangsspleet, 

S, twee identieke lenzen,L en een tralie, T. Aan de 

uitgang van de spectrograaf is een CCD-array bevestigd. 

s 

I 

CCD 

À 
1 

figuur 4.6: schematische veergave spectrograaf. 

De werking van de spectrograaf komt uitvoerig aan de orde in 

appendix B. De spectrograaf beeldt het spectrum van de lamp 

af op het CCD-array. Dit CCD-array bestaat uit een aantal 

naast elkaar gemonteerde pixels, die ieder van een 

golflengte-gebiedje, ~À, de opvallende intensiteit gedurende 

een tijd L meten. We noemen ~À de resolutie van de 

spectrograaf en L de integratietijd. Deze intensiteit per ~À 

wordt omgezet in een spanning en gedurende het experiment 

ingelezen door een transiëntrecorder. De PC leest deze 

transiëntrecorder na het experiment uit en verwerkt de 

meetgegevens verder. Het vermogen op t=O komt net als bij de 

drie-golflengten lichtextinctie methode overeen met I(O). De 

specificaties en werking van het CCD-array zijn te vinden in 

appendix c. 
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Met de hierboven beschreven veel-golflengten lichtextinctie 

opstelling is het dus mogelijk om de extinctiecoêfficiênt 

als functie van de golflengte met tussenpozen r te bepalen. 

Uit deze extinctiecoêfficiênten kunnen nu de deeltjes

grootte en -concentratie berekend worden. 
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HOODFSTUK 5 RESULTATEN 

§5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen enige resultaten besproken worden 

die bereikt zijn met de veel-golflengten lichtextinctie 

opstelling. Eerst zal echter een simulatie van het 

experiment worden behandeld. Deze simulatie is gedaan om de 

oplossingsmethode, §3.5, te testen. 

Hierna zullen twee experimenten, één zonder en één met 

condensatie, uitvoerig worden besproken. Tenslotte worden 

van een aantal andere experimenten kort de resultaten 

gegeven. 

§5.2 Simulatie van een experiment 

Uit hoofdstuk drie blijkt dat voor de extinctiecoëfficiënt 

geldt: 

co 

f3 (À) = n d J F ( r) nr2 
Q ( r, À , m) dr 

0 

( 5 .1) 

Door nu een verdelingsfunctie aan te nemen, kan met behulp 

van bovenstaande vergelijking de extinctiecoëfficiënt als 

functie van de golflengte berekend worden. Dit is voor 4 

verschillende verdelingsfuncties gedaan: 

a) zel-verdeling met S= O; n =1 oo· r =0,751Jm; c =0,10 d , , 
m 

b) ZOL-verdeling met S=-8; n =1 oo· r =0,751Jm; c =0,10 d , , 
m 

c) Bimodale verdeling met n =1 oo· r =0 751lm" c =0,10 d , , m 1 1 1 
1 

ç =0,75; r =1 251lm· 
m 2 

1 
' 

c =0,10 
2 
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d) Drieh6eks-verdeling met n =1.00; 
d 

f(r)-~ { -~'; ; 

r =1,251-Lm 
m 

1/4 0,25<r:$1,25 
6 1,25<r:$1,50 

r:$1,25 v ra:1,59 

In figuur 5. 2.1 en 5. 2. 2 zijn van deze vier gevallen de 

extinctiecoëfficiënten en de verdelingsfuncties weergegeven. 

6 r---------------, 

~ 4 8 ..... 

! 

D ..-----...._ 
_ __.,., --------
c 
.. ········ 

····· 

······ .... 
.... ····· ······ 

--
-A. -A 

--a --a 

····· c B 
..... c 

--o -o 
o~--~--~-L-~~~~~~--~--~ 0 ~_._~_......_---4 _ _.__ ...... _.___.____...__ ..... 

0.0 1.0 2.0 400 500 600 700 800 900 

r [LITl] Golflengte [rm] 

figuur 5.2.1: extinctiecoëfficiënten als functie van de 

golflengte voor de vier gevallen 

figuur 5.2.2: verdelingsfuncties als functie van de 

straal voor de vier gevallen. 

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe met behulp van een 

niet-lineaire kleinste kwadrataten methode uit een set 

extinctiecoëfficiënten de verdelingsfunctie berekend kan 

worden. Hier zal gebruikt worden gemaakt van de volgende 

drie typen verdelingsfuncties: 

1) ZOL-verd.f. 3 param., n 
d' 

D 
m 

en e (PAR3) 

2) Asym.ZOL-verd.f. 4 param., n 
d' 

D 
m' 

e en s (PAR4) 

3) Bimodale verd.f. 6 param., n 
d' 

D 
m 1, 2' 

e en Ç (PAR6) 
1. 2 
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Tussen haakjes staat de naam van het bijbehorende programma. 

Deze programma's zijn te vinden in appendix G. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1 

Geval Prog n r c Res Q d m 

a Par3 1,000 0,750 0,100 - 2,65E-7 4,97E6 

a Par4 1,000 0,750 0,100 s = 0 2,65E-7 4,97E6 

a Par6 1,000 0,739 0,100 Ç=0,328 9,82E-6 1,34E5 
... _, __ --·---· __ 9_c?..~~ _ _9_!._09~ -----

b Par3 0,998 0,707 0,055 - 1,37E-2 7,89E1 

b Par4 1,000 0,750 0,100 s = -8 2,67E-7 3,92E6 

b Par6 0,999 0,696 0,056 Ç=0,712 3,02E-3 3,59E2 

-·-·-··-···-· --·--·--- ·····-··-·---·· 
__ _!.t...!_86 ~013 _ -···--··· .. --.-· .. ------- .. 

c Par3 0,964 0,850 0,190 - 6,62E-1 1,37 

c Par6 1,000 0,750 0,100 Ç=0,750 7,50E-1 1,21E4 
1,250 0,050 

Tabel 5.1: resultaten simulatie. 
-3 -1 

nd [1E12 m ] , rm [J.Lm], Res [m ] • 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de programma's goed 

werken. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat een 

bimodale verdelingsfunctie niet correct beschreven kan 

worden met behulp van par3. Dit is te zien aan de 

kwaliteitsfactor die zeer klein is en aan de grote relatieve 

spreiding. Belangrijker is echter dat de scheve 

verdelingsfunctie, geval b, niet door par3 herkend wordt. 
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Vervolgens werd er 5% random-ruis de extinctiecoëfficiënten 

toegevoegd. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 

5.2. 

Geval Prog n r c Res Q d m 

a Par3 11004 01749 01101 - 1 168E-1 7189 

a Par4 11000 01778 01134 s = -2 3 144E-2 3 184E1 

a Par6 11011 01687 01064 ~=0"516 1 168E-1 7189 

----- ··---- ---- - 11655 _<?1030 ·-----···-·--·- -
b Par3 01991 01708 01010 - 1 154E-1 7110 

b Par4 01977 01109 01077 s = 1 1 154E-1 7111 

b Par6 01996 01708 01089 ~=0,603 1 152E-1 7118 

-· -··----·· --·-··--··---·-· ___ g_!_? q_?._ ... ~..'010 ------ ---·---- ---·-··---
c Par3 01949 01955 01190 - 7 172E-1 1122 

c Par6 11060 01722 01160 ~=0,813 2 102E-1 4135 
11278 01019 

Tabel 5.2: Resultaten simulatie met 5% random-ruis. 
-3 -1 

nd [1E12 m ] 1 rm [llm] 1 Res (m ] . 

Uit deze tabel blijkt dat 5% ruis geen grote invloed heeft 

op de resultaten van par3 en par6. De resultaten van par4 

worden echter twijfelachtig 1 in het bij zonder mag aan de 

asymmetrie-parameter 1 S 1 geen waarde meer worden gehecht. 

Uit andere berekeningen blijkt dat dit al het geval is bij 

1% ruis. Een andere conclusie die uit bovenstaande tabel 

volgt dat het toevoegen van ruis het residu en de 

kwaliteitsfactor in grote mate verandert. 
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Prog n r c Res Q d 11 

Par3 0,819 1,191 0,190 - 3,49E-1 1,30 

Par6 0,932 0,958 0,190 Ç=0,572 1,01E-2 3,31E1 
1,392 0,090 

tabel 5.3: resultaten simulatie voor geval d. 
-3 -1 nd [1E12 m ] , r .. [IJm], Res [m ] • 

In het geval dat er spake is van een zeer scheve verdeling, 

geval d, blijkt uit tabel 5.3 dat par3 niet meer werkt en 

een zeer slechte aanpassing geeft (figuur 5.2.3). In figuur 

5. 2. 4 zijn voor dit geval de berekende verdelingsfuncties 

weergegeven. 

12 1.00 

11 

10 

9 

8 
400 

-Par3 -Par3 

I ..... Par6 I "". Par6 ,. 
I L. \ •', --o --o 

I ~ IJ : \ ,.... 
/ ! .. / ~~ 

'· / 0.50 I \ ....... / / 
. ___ ./ 

" 
\ ~ 1: : 

I j \ 
I \ 

I \ I \ 
0.00 

500 600 700 800 900 0.0 0.5 1.0 1.5 

Golflengte [rm] 

Figuur 5.2.3: extinctiecoëfficiënten geval d. 

Figuur 5.2.4: verdelingsfuncties geval d. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten 

Uit deze simulaties blijkt dat de programma's in het 

algemeen goed werken en wat mischien wel belangrijker is dat 

aan de resultaten van par3 en par6 te zien is of de gevonden 

aanpassing een redelijke beschrijving is van de werkelijke 

verdeling (figuur 5.2.3). 

Uit par6 kan door een plaatje te maken van een gevonden 

verdelingsfunctie worden afgeleid of deze verdelingsfunctie 

symmetrisch, asymetrisch of bimodaal is. Tenslotte moet 

helaas worden geconstateerd dat de methode, die gebruik 

maakt van de asymmetrische verdelingsfunctie, zeer gevoelig 

is voor ruis en dat de resultaten van dit programma 

nauwelijks te interpreteren zijn. 

§5.3 Expansie zonder condensatie 

Een expansie zonder condensatie ontstaat door de buis alleen 

met stikstof te vullen. De begincondities van dit 

experiment, EXP600, z~)n gegeven in tabel 5. 7, paragraaf 

5.5. In figuur 5.3.1 is de druk bij het venster als functie 

van de tijd weergegeven. Tijdstip t=O correspondeert met het 

begin van de expansie bij het venster. We noemen de tijd-as 

die hierdoor ontstaat de referentie-tijd-as. We zullen in 

het vervolg met deze referentie-tijd-as werken en zullen dan 

ook "referentie" weglaten. 
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Figuur 5. 3.1: de druk als functie van de tijd bij een 

expansie zonder condensatie. 

In figuur 5.3.1 zijn de twee plateau's,zoals beschreven in 

hoofdstuk 2 en 4, duidelijk te zien. De extinctie-

coëfficiënten van de drie-golflengten lichtextinctie 

opstelling zijn als functie van de tijd uitgezet in figuur 

5.3.2 als functie van de tijd. Omdat er geen waterdamp in de 

buis aanwezig is, worden de laserbundels niet verzwakt. 
0.05 ,....--------------------, 

0.00 

- 633rm 

····· 807rm 

-- 1152rm 

-o.05 L..._ __ J....._ _ ____;J....._ _ __,L-----''-----' 

-20 0 20 
Tijd [ms] 

40 60 80 

Figuur 5.3.2: extinctiecoëfficiënten als functie van de 

tijd afkomstig van de drie-golflengte 

lichtextinctie opstelling. 
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Het signaal van de veel-golflengten lichtextinctie 

opstelling is voor één tijdstip getekend in figuur 5.3.3. 

Dit tijdstip is met een pijltje aangegeven in figuur 5.3.1. 

Een signaal afkomstig van een tijdstip voor de eerste 

expansie wordt gebruikt als referentiesignaal, hoofdstuk 4. 

Hiermee wordt de extinctiecoëfficiënt berekend. Het 

resultaat hiervan is te zien in figuur 5.3.4. 

4000 0.20 

3000 0.10 
...... .... 

2000 l 0.00 ., 
.fJ 

~ 
1000 -0.10 

0 -0.20 
400 500 600 700 800 900 400 500 600 700 

Golflengte [rm] Golflengte [rm] 

Figuur 5.3.3: gemeten spectrum op een tijdstip 

tijdens een expansie zonder condensatie. 
Figuur 5.3.4: bij figuur 5.3.3 behorende extinctie

coëfficiënt. 
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t <(3> R 
ref 

23,5 -1,0E-2 1,76E-2 

39,1 -9,5E-3 1,37E-2 

54,8 -5,3E-3 1,38E-2 

70,5 -4,5E-3 1,04E-2 

86,1 1,7E-2 2,01E-2 

101,8 7,6E-3 1,30E-2 

Tabel 5.4: residu van een droge expansie 
-1 -1 t [ms] , <(3> [m ] , R [m ] . 

ref 

Uit deze signalen kan met behulp van de in hoofdstuk 3 

beschreven procedure het referentieresidu voor een droog 

experiment worden berekend Voor een aantal tijdstippen is 

dit gedaan, tabel 5. 4 . Het gemiddelde van de referentie

residu's voor deze tijdstippen bedraagt: 1,48E-2. 

§5.4 Expansie met condensatie 

Voor een expansie met condensatie is in figuur 5.4.1 de druk 

bij het venster als functie van de tijd weergegeven. De 

begincondities van dit experiment, EXP602, zijn weergegeven 

in tabel 5. 7, paragraaf 5. 5. Het bultje in de druk na de 

eerste expansie is het gevolg van de condensatie van 

waterdamp. Hierbij komt warmte vrij waardoor de druk stijgt. 
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figuur 5.4.1: druksignaal als functie van de tijd 

bij het venster voor een 

expansie met condensatie. 

In figuur 5.4.2 zijn de extinctiecoëfficiënten voor de drie 

verschillende golflengten van de drie-golflengten licht

extinctie methode als functie van de tijd weergegeven. In 

deze figuur is duidelijk het begin van de condensatie te 

zien. Er ontstaan dan druppeltjes waardoor het licht 

verzwakt wordt en dus de extinctie toeneemt. Het moment van 

condensatie ligt niet bij t = 0, het begin van de expansie. 

Hieruit blijkt dat er geen sprake is van evenwichts

condensatie, maar dat de damp eerst oververzadigd moet zijn 

voordat er druppeltjes gevormd worden. 
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figuur 5.4.2: extinctiecoëfficiënt voor drie golflengten 

als functie van de tijd bij het venster 

voor een expansie met condensatie. 

Uit deze extinctiecoëfficiënten kan met behulp van de 

theorie uit paragraaf 3.4 de druppelgrootteverdeling en de 

concentratie berekend worden. Het resultaat hiervan is te 

zien in de figuren 5.4.3, 5.4.4 en 5.4.5. 
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Figuur 5.4.3: druppelconcentratie als functie 

van de tijd bij het venster. 
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Figuur 5.4.4: modale druppelstraal als functie 

van de tijd bij het venster. 
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Figuur 5.4.5: relatieve spreiding als functie 

van de tijd bij het venster. 

In figuur 5. 4. 3 is de modale druppelstraal uitgezet als 

functie van de tijd. Duidelijk is de tweede expansiegolf te 

zien, de druppels groeien verder. Op het einde van de meting 

zijn de druppeltjes uitgegroeid en is de modale straal 
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ongeveer constant. De relatieve spreiding schommelt de 

gehele meting rond de o, 125. Alleen op het einde van de 

meting varieert deze sterk, dit is waarschijnlijk het gevolg 

van de grenslagen [KOK91]. De druppelconcentratie neemt 

tengevolge van de expansie af. Duidelijk zijn hier de tweede 

expansiegolf en de twee plateau's te zien. 

De veel-golflengte lichtextinctie methode meet in tegen

stelling tot de drie-golflengten lichtextinctie methode niet 

continu in de tijd, maar op discrete tijdstippen. Voor drie 

van deze tijdstippen is het spectrum weergegeven in figuur 

5.4.6. Deze tijdstippen zijn in het figuur 5.4.1 aangegeven 

door de pijltjes. De piek bij À=632,8nm is afkomstig van een 

He-Ne laser (appendix B). Opgemerkt dient te worden dat bij 

de lage golflengten, 400 < À < 540 nm, de intensiteit van 

het gemeten signaal erg klein is. 

] 
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Figuur 5.4.6: intensiteit als functie van de golflengte 

gemeten met de veel-golflengten 

lichtextinctie methode op 

t = -10,1, t = 24,4 en t = 62,0ms. 
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Uit deze signalen kan voor de laatste twee tijdstippen de 

extinctiecoëffiënt bepaald worden. Deze wordt vervolgens met 

behulp van de in paragraaf 3 . 5. 5 besproken methode 

gefilterd. Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 

5.4.7. Duidelijk is het verschil tussen de beide extinctie

coëfficiënten te zien. 

10 r----------------, 

8 

6 

i 4 
- Beta(24.4ms) 

2 
- - - Beta(62,0ms) 

o~~~-~~-~-L-~~~~~ 

400 500 600 700 800 900 

Golflengte [rm] 

Figuur 5.4.7: gefilterde extinctiecoëfficiënt als 

functie van de golflengte 

op t= 24,4ms en op t=62,0ms. 

Het resultaat van verder analyse met behulp van de 

in paragraaf 5.2 omschreven programma's Par3, Par4 en Par6 

zijn voor beide tijdstippen weergeven in tabel 5.5. Het 

prgramma Par2 (appendix G) bepaalt de aanpassing behorende 

bij een monodisperse nevel met pararueters n en D . Tevens 
d m 

zijn hierin de resultaten van de drie-golflengte 

lichtextinctie methode vermeld. 
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prog t n D c ? Res d m 

Par2 2414 01952 11689 - - 2 121E-1 

Par3 2414 01935 11699 01019 - 1 174E-1 

Par4 2414 01932 11610 01119 s = 4 1 171E-1 

Par6 2414 01931 11647 01029 Ç=O_, 514 1 170E-1 
11776 01081 

3-À 2414 11279 11705 - -
±0103 

·---·--· -·--·---·-- ----- ----·---

Uit 

Par2 6210 01592 21466 - - 5 108E-1 

Par3 6210 01587 21448 01081 - 3 157E-1 

Par4 6210 01599 21692 01184 s = -12 3 122E-1 

Par6 6210 01775 11259 01190 Ç=OI415 2 147E-1 
21495 01020 

3-À 6210 01610 21445 01115 - -
±0101 

Tabel 5.5: resultaat voor de druppelgrootte en 

concentratie voor de tvee verschillende 

lichtextinctie methoden op tvee 

verschillende tijdstippen. 
-3 -1 

t [ms] 1 nd [1E12 m ] 1 rm [J.Lm] 1 Res [m ] • 

bovenstaande tabel blijkt dat de verschillende 

aanpassingen goed overeenkomen. Aan de aanpasingen berekend 

met behulp van par4 moet niet teveel waarde worden gehecht. 

Uit paragraaf 5.2 was immers gebleken dat deze methode erg 

gevoelig is voor ruis. 

Ook de resultaten van de veel-golflengten en de drie

golflengten lichtextinctie methode komen heel goed overeen. 

Alleen de concentraties op t=24 1 4s wijken veel van elkaar 

af. 
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De bij deze aanpasingen behorende kwaliteitsfactoren staan 

in tabel 5.6 

prog t Aw u(w) Q Q Qref met 

Par2 24,4 1,71 2,51E-2 6,44 68,1 116 

Par3 24,4 " " 9,80 " " 
Par4 24,4 " " 10,00 " " 
Par6 24,4 " " 10,05 " " - --·-··-· .. --. ·-····---- - - - -------
Par2 62,0 0,913 2,56E-2 1,80 35,7 

Par3 62,0 " " 2,56 " 
Par4 62,0 " " " 
Par6 62,0 " " 4,45 " 

Tabel 5.6: Kwaliteitsfactoren behorende bij de 

aanpassingen van tabel 5.5. 

t [ms), Aw [m-1
), u(w) [m-1

] 

61,7 

" 
" 
" 

Voor het eerste tijdstip wordt de golf goed beschreven met 

behulp van een ZOL-verdeling. Als er een bimodele 

verdelingsfunctie wordt toegestaan liggen de gevonden pieken 

dicht bij elkaar en benaderen de monomodale ZOL-verdeling. 

Op het tweede tijdstip, dit is na het paseren van de tweede 

expansiegolf, wordt de mogelijkheid van een bimodale 

verdelingsfunctie duidelijk benut. Het residu wordt hierdoor 

veel kleiner en de kwaliteitsfactor neemt met meer dan een 

factor twee toe. Duidelijk is het dus dat na de tweede 

expansiegolf de nevel niet meer goed wordt beschreven met 

behulp van een ZOL-verdeling, maar dat er een zeer 

asymmetrische 

figuur 5.4.8 

verdelingsfunctie gebruikt moet worden. In 

zijn voor beide tijdstippen de bimodale 

verdelingstucties weergegeven. 
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Figuur 5.4.8: berekendebimodale verdelingsfuncties 

op t = 24,4ms en t = 62,0ms. 

Dat de verdelingsfunctie in de tijd asymmetrisicher wordt is 

waarschijnlijk het gevolg van grenslagen. Hierin heerst een 

hogere temperatuur en zullen de druppeltjes dus langzamer 

groeien. De dikte van de grenslagen neemt in de tijd toe, 

[KOK91], en dus zal de invloed van de druppeltjes op de 

totale verdelingsfunctie toenemen. 

§5.5 Resultaten meerdere expansies met condensatie 

In totaal zijn nog 7 andere expansies uitgevoerd. Deze 

metingen zijn alleen met par3 geanalyseerd. De 

begincondities van deze experimenten zijn gegeven in tabel 

5. 7. In de onderstaande figuren zijn de resultaten van de 

drie-golflengten en van de veel-golflengten lichtextinctie 

methode tegen elkaar uitgezet. 
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Figuur 5.5.1: druppelconcentratie gemeten met de 

drie-golflengten en met de veelgolflengten 

lichtextinctie methode. 
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Figuur 5.5.2: modale straal gemeten met de 

drie-golflengten en met de veel

golflengten lichtextinctie methode 
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Figuur 5.5.3: relatieve breedte gemeten met de 

drie-golflengten en met de 

veel-golflengten lichtextinctie methode. 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat de resultaten van de 

twee verschillende meetmethoden goed overeenkomen. Vooral de 

overeenkomst tussen de druppelstralen is zeer duidelijk. 

Opvallend is het feit dat de druppelconcentraties gemeten 

met de drie-golflengten lichtextinctie opstelling tussen de 

eerste en de tweede expansiegolf hoger is dan de 

druppelconcentratie gemeten met de veel-golflengten 

lichtextinctie opstelling. Dit kan te wijten zijn aan het 

bewegen van het gas in de buis. 

Uit figuur 5. 4. 4 blijkt dat de variatie in de relatieve 

spreiding erg groot is . Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat de relatieve spreiding gemeten met de twee methoden 

sterk verschilt. De grootte orde klopt. Tabel 5.2 laat zien 
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dat in het geval van de veel-golflengten lichtextinctie 

opstelling juist de relatieve spreiding erg gevoelig is voor 

meetruis. 

EXP Po T x gloeistroom gloeitijd 
0 

(bar) [KJ [%] [A] (min] 

600 0,9758 294,0 0,0 - -
601 1,0013 293,3 84,6 7,6 5,0 

602 1,0081 293,0 84,5 7,8 5,0 

604 1,0200 293,0 75,5 7,8 5,0 

605 1,0200 293,0 75,5 7,8 6,0 

606 0,9934 293,1 81,2 7,8 7,0 

609 0,9983 293,0 85,0 7,5 5,0 

610 1,0279 293,2 81,1 8,0 5,0 

611 1,0248 293,2 79,1 8,2 5,0 

612 1,015 295,3 78,8 8,0 5,0 

tabel 5.7: begincondities experimenten. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES 

Naar aanleiding van dit afstudeerwerk kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken. 

We hebben laten zien 

extinctie methode in 

dat een spectraal opgeloste licht

principe gebruikt kan worden om 

deeltjesgrootten tebepalen in een bereik van 0, 151-Lm ::s r ::s 

1,50~-Lm. 

Met behulp van een benadering op grond van het werk van 

Battistelli is onderzocht onder welke voorwaarden de invloed 

van meervoudige verstrooiing op de meetmethode te 

verwaarlozen is. 

De meetmethode is met behulp van een numerieke simulatie 

onderzocht. Daarbij zijn verschillende typen verdelings

functies gebruikt, waaronder een bimodale en een zeer 

asymmetrische verdelingsfunctie. Met behulp van deze 

verdelingsfuncties werden vervolgens de extinctie

coëfficiënten berekend. De methode bleek in staat te zijn om 

uit deze extinctiecoëfficiënt de juiste verdelingsfunctie 

terug te vinden. 

Ook is gekeken naar het effect van 5% random-ruis op de 

resultaten van de methode. Uit deze test bleek dat de 

relatieve spreiding erg gevoelig is voor ruis. De andere 

parameters veranderen door het toevoegen van deze ruis 

minimaal. Verder is geconstateerd dat de methode die gebruik 

maakt van de asymmetrische verdelingsfunctie erg afhankelijk 

is van ruis en dat vooral aan de asymmetrie-parameter weinig 

waarde mag worden gehecht. Tenslotte hebben we laten zien 

dat met behulp van de resultaten van de programma's par3 
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-monomodale verdelingsfunctie- en par6 -bimodale 

verdelingsfunctie- een uitspraak gedaan kan worden over de 

asymmetrie van de verdelingsfunctie. 

Een veel-golflengten lichtextinctie opstelling is ontworpen, 

gebouwd en getest. Het bleek mogelijk te zijn om met een 

betrekkelijk eenvoudige opstelling de extinctiecoëfficiënt 

als functie van de golflengte nauwkeurig, reproduceerbaar en 

met voldoende spectrale resolutie voor de analyse te meten. 

Er zijn enige experimenten uitgevoerd waarbij in een 

gasjdamp mengsel de damp door middel van een expansiegolf 

condenseert. De overeenkomst tussen de resultaten van de 

veel-golflengten lichtextinctie methode en van de drie

golflengten lichtextinctie methode is goed. 

Tevens bleek uit deze experimenten dat aan het begin van de 

expansie de druppelgrootteverdeling goed beschreven kan 

worden door een ZOL-verdeling. Naarmate de expansie echter 

vordert, wordt de druppelgrootteverdeling asymmetrischer. 

Dit is te wijten aan het ontstaan van 

gebruikte asymmetrische verdelingsfunctie 

grenslagen. De 

is voor het 

beschrijven van deze asymmetrische verdelingsfunctie niet 

erg geschikt. 
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APPENDIX A EIGENSCHAPPEN ASYMMETRISCHE ZOL -VERDELING 

§A.1 Afleiding Asymmetrische ZOL-verdeling 

De Gaussverdeling wordt gegeven door: 

g(x) = 1 Exp (- (~:~) 2) V'(2rr)c (A.1), 

met x e IR. 

Hierin is ~ de verwachtingswaarde en is c de breedte van de 

verdelingsfunctie. Door in deze Gaussverdeling x te 

vervangen door ln(x) en de totale verdelingsfunctie te 

vermenigvuldigen met (1/x), ontstaat de ZOL-verdeling: 

f(x) = 1 ! Exp(-(ln(x)-~)2) 
V'(2rr)c x 2c2 

(A. 2) • 

Hierin is ~ niet meer de verwachtingswaarde. Deze functie is 

maximaal als de afgeleide nul is: 

<Sf(x) = 
eS x 

Hieruit volgt dat: 

~ = ln(x) + c
2 

Na substitutie van (A.4) in (A.2) volgt: 
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= 0 (A. 3) 
x= x 
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Appendix A Eigenschappen asymmetrische ZOL-verdeling 

f(x) = 1 Exp (- ( ln (X/Xm)) 
2 

_ E_
2

) 
V'(2rr)cx. 2c2 2 

(A. 5) 

Deze functie heeft zijn maximum voor x = x . Vervolgens 
m 

wordt de ZOL-verdel ing asymmetrisch gemaakt door (A. 5) te 

vermenigvuldigen met de asymmetriefactor (3.31); vervang x 
m 

door x : 
s 

f (x) 
a 

1 = V' ( 2rr) ex 
s 

Het maximum ligt nu niet meer bij x = x 0 

s 

(A. 6) 

De symmetrische 

ZOL-verdelings is genormeerd op 1. De asymmetriefactor 

verandert deze normering niet. 

§A.2 Berekening van het maximum 

Het maximum van de asymmetrische ZOL-verdeling wordt 

gevonden door (A.6) naar x te differentiëren en aan nul 

gelijk te stellen: 

1 

(s2(ln(x~/xs) _ c)
2

-

(~ + arctan (SIS I (ln (X~/Xs) - c)) (ln (~~xs)) = 0 (A. 7) 

Hierin geeft x wel het maximum aan. Stel dat het maximum x 
m m 

en de relative breedte c gegeven zijn, dan wordt uit 

bovenstaande vergelijking x bepaald. Door nu deze x in te 
B B 
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vullen in vergelijking (A. 6) wordt een verdelingsfunctie 

verkregen met de maximum x en relatieve breedte c. 
m 

§A.3 Enige Grootheden 

In deze paragraaf zullen de volgende twee grootheden van de 

asymetrische ZOL-verdeling de revue passeren: 

1. breedte en 

2. asymmetrie. 

De breedte, B, van de asymmetrische ZOL- verdelingsfunctie 

wordt gedefinieerd als: 

B = 1 I v(2rr)c f(x) 
m 

(A.8). 

Deze breedte is als functie van s weergeven in figuur A.1. 

De asymmetrie, A, 

gedefinieerd als: 

A = (x -x )/B 
m g 

met x gegeven door: 
g 

Xg 1 
J f(x)dx = 2 

0 

van de verdelingsfunctie wordt 

(A.9), 

(A.10) • 

In figuur A.2 is de asymmetrie als functie van S te zien. 
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Figuur A.l / A.2: breedte/asymmetrie als functie vans. 

In figuur A.3 zijn tenslotte nog enkele verdelingsfuncties 

getekend. 
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Figuur A.3: enkele verdelingsfuncties. 
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APPENDIX B EIGENSCHAPPEN VEEL-GOLFLENGTEN 

LICHTEXTINCTIE OPSTELLING 

§B.l Inleiding 

In deze appendix zullen enige eigenschappen van de 

veel-golflengten lichtextinctie opstelling besproken worden. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

1. lineariteit van de opstelling als functie van de 

intensiteit van het opvallende licht, 

2. Ijking golflengte, 

3. spectrale resolutie, 

4. signaal/ruis verhouding en 

5. reproduceerbaarheid. 

§B.2 lineariteit van de opstelling als functie 

Om de lineariteit van de opstelling als functie van de 

golflengte te meten, zijn tussen de lamp en spectrograaf/ 

CCD-array verschillende verzwakkingsfilters geplaatst. Het 

uitgangssignaal van het CCD-array werd vervolgens gemeten 

voor verschillende filters. Het resultaat is voor À=650 nm 

te zien in figuur B.l. Uit deze figuur blijkt dat het 

verband tussen het uitgangssignaal en de intensiteit lineair 

is. 
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Appendix B Eigenschappen veel-golflengten 

lichtextinctie opstelling 
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Figuur B.l: Signaal als functie van de verzwakking 

voor ;\. = 650nm. 

§B.3 Ijking golflengte 

Op de plaats van de lamp in figuur 4 • 5 werden 

achtereenvolgens een Hg-lamp, een He-Ne laser , ;\.=632,8nm,en 

een vaste stof laser, ;\.=807nm, gezet. Vervolgens werd het 

spectrum gemeten. Het resultaat van deze metingen is te zien 

in figuur B. 2. Door nu de golflengten uit te zetten als 

functie van het pixelnummer kan het CCD-array tegen de 

golflengte geijkt worden. 
2000 900~------------------------, 
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Q) 
+' 
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Figuur B.2 / B.3: IJking golflengte. Pixelnunmer 
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Appendix B Eigenschappen veel-golflengten 

lichtextinctie opstelling 

Om bij een meting te kunnen bepalen welke pixel overeenkomt 

met welke golflengte wordt de He-Ne laser gericht op de 

lamp. In het spectrum van de lamp is nu een piek afkomstig 

van de He-Ne laser zichtbaar. Samen met de ijking hierboven 

beschreven is de golflengte die hoort bij een meetpunt 

altijd bekend. 

§B.4 Spectrale resolutie 

In de ijking beschreven in paragraaf B.3 is voor de He-Ne 

laser een filter geplaatst met een bandbreedte van 1,0nm en 

een maximale transmissie bij 632, 8nm. De breedte van de 

piek, figuur B.2, op halve hoogte bedraagt 2,5nm. 

De spectrale resolutie van de spectrograaf bedraagt volgens 

de fabrikant 2,25nm (appendix C). De door ons gevonden 

waarde komt hiermee redelijk overeen en is kleiner dan het 

golflengte-interval gebruikt in de analyse. 

§B.5 Signaal/ruis verhouding 

Voor een natte expansie wordt het gemeten spectrum (2048 

punten) verdeeld in 101 intervallen van 21 punten. De rest 

bevat geen bruikbare informatie. Van dit interval wordt het 

gemiddelde, w, bepaald, vergelijking 3.33 met h = 10, en de 
i 

spreiding in dit gemiddelde, ~ 1 : 
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Appendix B Eigenschappen veel-golflengten 

lichtextinctie opstelling 

u = /_1_ ~ (wm - W ) 2 
i (2h) L. J+i i 

J = -h 

(B.1) , 

met h = 10. 

Deze spreiding is een maat voor de grootte van de ruis. Door 

nu voor elk interval de spreiding in het gemiddelde te delen 

door het gemiddelde wordt de signaalfruis verhouding als 

functie van de golflengte berekend. Het resultaat is te zien 

in figuur B. 4. De gemiddelde signaalfruis verhouding voor 

het hele interval, 410nm s À s 900, bedraagt: 0,0141. 
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Figuur B.4: Signaal/ruis verhouding als functie 

van de golflengte. 

§B.6 Reproduceerbaarbeid 

Voor een expansie is op verschillende tijdstippen het pixel 

bepaald waarop de He-Ne laser piek maximaal was. Voor als 

deze tijdstippen, elke ±15,5sec gedurende de expansie, was 

dit precies hetzelfde pixel. Het spectrum blijft dus 
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Appendix B Eigenschappen veel-golflengten 

lichtextinctie opstelling 

gedurende een expansie op hetzelfde plaats op het CCD-array 

liggen. 

Voor een 

tijdstippen 

residu R 
ref 

expansie zonder waterdamp is op diezelfde 

de gemiddelde extinctiecoëfficënt, <~>, en het 

(vergelijking 3.37) bepaald. In tabel B.1 zijn 

de resultaten weergegeven. In figuur B. 5 is de extinctie-

coëfficiënt uitgezet als functie van de golflengte voor een 

tijdstip. 

t 

7.8 

23.5 

39.1 

54.8 

70.5 

86.1 

Tabel B.1 

<(3> R 
ref 

-0.0100 0.0176 

-0.0095 0.0137 

-0.0053 0.0138 

-0.0054 0.0104 

0.0173 0.0201 

-0.0076 0.0130 

Gemiddelde extinctioecoëfficiënt en 

residu van een droge expansie op 

verschillende tijdstippen (t=O 

is openen membraan) 
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Appendix B Eigenschappen veel-golflengten 

lichtextinctie opstelling 
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Figuur B.S: extictiecoëfficiënt als functie 

van de golflengte. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het experiment goed 

reproduceert en er geen systematische fout in de extinctie

coëfficiënt aanwezig is. 
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APPENDIX C WERKING I SPECIFICATIES SPECTROGRAAF 

§C.l Het tralie 

Het optisch gedeelte van de spectrograaf, type 77400 

Multispec van de firma Oriel, bestaat uit twee spiegels en 

een draaibaar tralie met tralieconstante d. Zonder verdere 

consequenties zijn hier de spiegels vervangen door twee 

lenzen met brandpuntsafstand f en f . In figuur B.l is de 
1 2 

opzet weergeven. 

figuur C.l: schematische weergave optisch gedeelte 

spectrograaf. 

Vanuit een puntvormige lichtbron B, die zich bevindt in het 

brandpunt van lens 1, valt een lichtbundel op deze lens. Een 

evenwijdige lichtbundel treedt uit en valt op het tralie 

onder hoek ex met de normaal van het tralie. Het tralie 

verstrooit vervolgens het licht in alle richtingen. We 
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Appendix c Werking spectrograaf 

beschouwen nu een lichtbundel die het tralie verlaat met de 

hoek ~ ten opzichte van de normaal van het tralie. De hoek 

tussen de optische as van lens 1 en van de optische as van 

lens 2 wordt ~ genoemd en is constant. Voor ~ geldt: 

~ = ex + (3 + ó (C.l). 

Als een gevolg van een weglengteverschil, ~L, tussen de 

verschillende gereflecteerde lichtstralen, treedt 

interferentie op. In figuur c. 2 is voor de opvallende en 

gereflecteerde bundel dit weglengteverschil weergegeven . 

. n 
\ 

\ 

\ 
\ 

·n 
\ 

\ 
\ 

\ 

figuur C.2: berekening weglengteverschil. 

Uit figuur c. 2 volgt voor het weglengteverschil tussen de 

twee opvallende bundels, ~L 
opv 

opv 
= d sin(cx) (C.2). ~L 

Voor het weglengteverschil tussen de twee gereflecteerde 

bundels, ~L geldt: 
refl 

~L = d sin((3) 
refl 

(C.J). 
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Appendix c Werking spectrograaf 

Het totale weglengteverschil is: 

llL = llL tot opv llL = d [ sin(a) - sin(~) ] 
re f 1 

(C.4). 

Er is sprake van een maximum als geldt: 

llLtot = k Àm = d [ sin(a) - sin(~-a-~) ] (B. 5), 

met k e 7l. • 

De bundel die het tralie verlaat met de hoek ~ valt op lens 

2 met de hoek ~ ten opzichte van de optische as van lens 2 

(figuur C.l). Door deze lens wordt de bundel gefocusseerd op 

een scherm dat zich in het brandvlak van deze lens bevindt. 

De positie x van de gefocusseerde bundel op het scherm wordt 
geven door: 

x = f
2 

tan (~) (C.6). 

Door draaiing van het tralie varieert hoek a. Indien nu naar 
het kde_orde maximum van een bepaalde golflengte À gekeken 

wordt, dan verandert dus ook~ (vgl. C.5). Uit vgl. (6) volgt 

dat dan ook x varieert. 

§C.2 Lineariseren van de spectrograaf 

Voor kleine hoeken geldt in eerste orde: 

sin(e) = tan (e) = e (C.7). 

Voor de hoeken ~, a, en ~ geldt bij deze spectrograaf dat 

~ < o,Jrad; a < 0,3rad en ~ < 0,3rad. 
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Appendix c Werking spectrograaf 

De maximale relatieve fout voor deze hoeken die gemaakt 

wordt bij het gebruiken van de ze benaderingen is 3 % .Dit 

levert op voor de vergelijkingen (5) en (6): 

k À = d (2a + ~ - ~) 
m 

x = f ~ 
2 

(C.S), 

(C.9). 

Deze laatste twee vergelijkingen kunnen samen worden 

geschreven als: 

k À 
x = f [ __ m + (~ - 2a) ] 

2 d (C.lO). 

Bovenstaande vergelijking geeft de positie x van het kde 

maximum op het scherm bij brandpuntsafstand f ' 2 

tralieconstante d als functie van de golflengte À en de 

hoek van het tralie a. 

Voor k = 0 geldt dat de plaats van het maximum onafhankelijk 

is van de golflengte. Als dit maximum voor alle golflengten 

op het midden van het scherm (x = 0) ligt, dan volgt uit 
1 vgl. (10) dat a = 2 ~. 

De spectrograaf wordt voor normaal gebruik zo ingesteld dat 

het hele gewenste golflengteinterval, [À ,À ] , i.e. 
mln max 

[400nm,900nm] op het scherm past. 

De positie van een maximum is een lineaire functie van de 

golflengte À . Er ontstaat zo dus een spectrum van de 
m 

lichtbron op het scherm. 
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Appendix c Werking spectrograaf 

§C.3 Gebruik als monochromator 

Als in plaats van het scherm op x = 0 een spleet wordt 

gemonteerd, dan kan de spectrograaf ook worden gebruikt als 

een monochromator. Er geldt nu: 

k À 
m 

er= iJ- - 2cx (C.11). 

Door het tralie te draaien, verandert de hoek ex. De hoek 

tussen de op het tralie vallende lichtbundel en de door het 

tralie gereflecteerde lichtbundel, iJ-, is constant. Er wordt 

gekeken naar het eerste-orde maximum. Op de plaats van de 

spleet varieert de golflengte als het tralie wordt gedraaid. 

§C.4 Specificaties Spectrograaf 

Type 77400 Multispec 

Merk ORIEL 

Serie Nummer 

ruimtelijke breedte spectrum: 

Spleetbreedte 

Spleethoogte 

Tralie 

Resolutie 

Optimale golflengte 

Spectrale bandbreedte 

Spectraal bereik 

Apertuur 

f ' f 1 2 

Transmissie 
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N50215 

25 

100 

3 

400 

2,25 

550 

530 

400 - 1100 

15,1° 

125 

0,3 - 0,6 

[mm] 

[t-Lm] 

[mm] 

[lijnenjmm) 

(nm) 

[nm) 

[nm] 

(nm) 

[mm] 



Appendix C 

INPUT SLIT 

EXIT SLIT. OR FLANGE 
FOR DIODE ARRAY 

Werking spectrograaf 

Figuur C.3: schematische veergave van de 

Oriel Hultispec spectrograaf. 
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APPENDIX 0 WERKING I SPECIFICATIES CCD-ARRAY 

§D.l Werking CCD-array 

Het CCD-array (charge coupled device) is opgebouwd uit een 

groot aantal naast elkaar geplaatste foto-elementen. Als er 

een foton op zo'n foto-element valt, onstaat er een 

gat-electron paer. Gedurende de integratietijd L hoopt de op 

deze wij ze ontstane lading zich op. Deze lading, Q, is 

evenredig met de intensiteit van het vallend licht, de 

integratietijd L en het oppervlak van het foto-element A: 

(D.l). 

Na een "enable"-puls worden alle ladingen tegelijkertijd 

overgeheveld in een "shift"-register. De foto-elementen 

worden gereset en beginnen opnieuw lading op te slaan. De 

lading die zich nu in het shiftregister bevindt, wordt 

sequentieel omgezet in een spanning en aangeboden op de 

uitgang. Als alle ladingen zijn uitgelezen kan er weer een 

enable-pulse volgen etc. Het is dus belangrijk dat 

enable-pulsen niet te snel komen, maar met de minimale 

tussentijd L 
min 

Als er een bepaalde hoeveelheid licht op een foto-element 

gevallen is, raakt dit verzadigd. Dit niveau wordt het 

verzadigingsniveau genoemd. 

85 



Appendix D Werking/specificaties spectrograaf 

§ D.2 Specificaties 

Type TC103 

Merk Texas Instruments 

aantal foto-elementen 2048 

effectieve lengte array 25,6 [mm] 
breedte foto-element 12,7 [mm] 
hoogte foto-element 12,7 [mm] 
onderlinge afstand 

foto-elemeten 12,7 [mm] 
minimale integratietijd 0,7282 [ms] 
gevoeligheid 3,5 2 [Vcm /~IJ] 

energie bij verzadiging 350 [W/m2
] 
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APPENDIX E UITLIJN-PROCEDURE OPSTELLING 

De oriëntatie is weergegeven in onderstaand figuur. 

Figuur E.l: oriëntatie uitlijnprocedure. 

§E.l Allereerst. 

1. Uitlijning QQ het oog: 

De optische balk wordt op het oog, eventueel met behulp van 

een waterpas, in de y- en z-richting goed gezet. Vervolgens 

wordt de spectrograaf op ongeveer de juiste positie op de 

balk geplaatst (figuur E. 2) . De hoogte hiervan wordt zo 

ingesteld dat alle positie-micrometers op de tafel van de 

spectrograaf ongeveer op het midden van hun bereik staan. 

Een verplaatsbaar oriëntatiepunt wordt zo voor de 

spectrograaf gezet dat dit punt even hoog staat als het 

midden van de spleet. 
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Appendix E Uitlijn procedure opstelling 

§E.2 De optische balk. 

1. Uitlijnen van de laser: 

buis 

laser 8 L1 D2 L2 

- - ----- -...;.----

optische balk 

spectra 

L3 craat 

Figuur E.2: opstelling optische componenten. 

De He-Ne laser wordt op de optische rail gezet (fig D.2). 

Het oriëntatiepunt wordt nu vlak voor de laser gezet. 

Vervolgens dient de laser op die hoogte te worden ingesteld 

dat de laserbundel samenvalt met oriëntatiepunt. Vervolgens 

wordt de punt verplaatst in de x-richting. De laser wordt 

verdraaid in de y- en z-richting net zolang tot de bundel 

over de punt blijft gaan voor alle x-posities. We weten nu 

dat de laserbundel samenvalt met de optische as. 

2. Positioneren optische balk t.o.v. de buis. 

De optische rail wordt in zijn geheel zo gepositioneerd dat 

de door het venster gereflecteerde bundel op het midden van 

de laser valt en dat de bundel ongeveer door het midden van 

het venster gaat. 
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Appendix E Uitlijn procedure opstelling 

§E.3 De spectrograaf. 

1. Uitlijnen spectrograaf. 

Er dient voor te worden gezorgd, dat de laserbundel door de 

spleet de spectrograaf ingaat. In de spectrograaf zit een 

tralie. Dit tralie kan met de tralie-micrometer gedraaid 

worden om de z-as. De werking van de spectrograaf wordt 

verklaard in appendix c. Aan de uitgang van de spectrograaf 

wordt een uitlijndiafragma bevestigd. De tralie-micrometer 

wordt nu zo gezet dat het beeld op het midden van de 

uitgangsspleet ligt. Let op: de tralie-micrometer moet 

ongeveer op nul staan! Het gevolg van hiervan is dat alle 

golflengten op dezelfde plaats terecht komen. 

Tevens moet het buigingspatroon, wat door de ingangsspleet 

wordt gevormd, op het midden van de eerste spiegel en het 

tralie vallen. Wanneer dit het geval is, worden de 

pos i tie-micrometers op de optische tafel afgelezen en de 

standen genoteerd. 

2. Uitlijnen lens QP spectrograaf. 

Nu wordt de lens (lens 3) op de spectrograaf gemonteerd. De 

lens moet zo worden gezet dat het buigingspatroon op het 

tralie symmetrisch in de y- en z-richting is. 
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Appendix E Uitlijn procedure opstelling 

§E.4 De optische componenten. 

1. Uitlijnen lenzen. 

Op de lenzen zijn uitlijndiafragma's aangebracht. Deze 

diafragma's zijn op de lenshouder bevestigd en hebben een 

opening van 1 mm. Lens 2 wordt als eerste uitgelijnd; 

vervolgens lens 1. De lenzen worden uitgelijnd op die plaats 

op de balk die ongeveer hun positie is: lens 2 op ±3 cm van 

de buis en het midden van lens 1 op ±48 cm van lens 2 

(figuur E.2). 

Voor de beide lenzen geldt het volgende: allereerst wordt de 

lens in de z-richting uitgelijnd. Dit betekent dat de 

laserbundel door het uitlijndiafragma gaat. 

Vervolgens wordt de lens nagesteld in de x-richting om te 

controleren of het optisch midden van de lens samenvalt met 

de optische as van het systeem; i.e. de laserbundel. 

Tenslotte wordt de lens om de z-as gedraaid, totdat voor 

alle x-posities de reflectie van de laserbundel op de 

spiegel weer door het uitlijndiafragma en op het midden van 

de laser valt. 

2. Tot slot. 

Tenslotte worden de uitlijndiafragma's van de lenzen 

verwijderd en wordt het diafragma D
2 

geplaatst. 
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Appendix E Uitlijn procedure opstelling 

§E.S Positioneren van de lenzen en het CCD-array 

1. Lens .ll_ 

Op 35 cm van lens 2 wordt het diafragma D gezet. De 2 
gloeidraad van de lamp wordt op 26 cm (2 x 2f ) van D2 1 

geplaatst. Lens 1 wordt tussen de gloeidraad en het 

diafragma zo verschoven dat op het diafragma een scherpe 1 

op 1 afbeelding van de lamp ontstaat. 

Met behulp van een maatverdeling op een verplaatsbare ruiter 

wordt gecontroleerd dat de lichtbundel na lens 2 evenwijdig 

is. Zonodig wordt lens 2 bijgesteld. 

3. Het CCD-array: 

Vervolgens wordt het CCD-array bevestigd op de spectrograaf. 

Het CCD-array moet evenwijdig aan het uitreevlak zitten 

Lens 3 wordt tenslotte in de x-richting bewogen totdat op de 

spleet een scherpe afbeelding van de lamp te zien is. 
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APPENDIX F CONVERGENTIE OPLOSMETHODE 

In deze appendix zal de convergentie van de oplosmethode, de 

methode van Marquardt, worden besproken. In de eerste twee 

gevallen is gebruik gemaakt van de meting uit paragraaf 5.3. 

Allereerst wordt de de invloed van het golflengte interval 

op de oplossing bekeken. Het golflengte interval dat steeds 

is gebruikt loopt van À tot en met À = 900nm. In deze 
mln max 

test is À gevarieerd tussen 410nm en SOOnm In figuur F.l 
mln 

is het relatieve verschil ( = n (À ) /n ( 410nm) etc. ) als 
d mln d 

functie van À 
mln 

uitgezet. De invloed hiervan op de 

deeltjesconcentratie en de modale diameter is zeer gering. 

De relatieve breedte, c, wijkt daarentegen meer af. De 

kwaliteitsfactor neemt met een factor vijf toe. 

120~--------------------------~ 

--r- Nd1Nct14101 

. ·Ir· FftVAnl410) 

1.10 - - Epe/Epe(41 OI / 
,.e-Ji!f 

/ 

1.00 

/ 
/ 

/ 

e------

0.90 L-------1~-----L------L-----'-----....J 
400 420 440 460 480 500 

Golflengte(mjn) [rm] 

Figuur F.l: De invloed van de ondergrens van het 

golflengte interval op de diverse 

parameters bij par3 op t = 24,4ms. 
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Appendix F Convergentie oplosmethode 

In paragraaf 3 • 5. 5 is verklaard hoe het aantal meetpunten 

gereduceerd wordt. In figuur F.2 is de invloed van de 

filterfactor 1 dit is het aantal punten waarover gemiddeld 

wordt 1 op de parameters van par3 uitgezet. Ook hier geldt 

dat alleen de relatieve breedte significant verandert en dat 

de kwaliteitsfactor met een factor anderhalf toeneemt. 

1.10 ,.....----+---NdiNct(--1-)----------, 

-~ flT1IAn( 1) 
_-'>---~ 

Q -e- Eps/Epa(1) -e--
1.05/ :\ --

\ ~-
/ \ / 
I )!/ .. ~ -~----

1.00 ~·--.----- ---

0.95 ._____.. _ __._ _ __._ _ _.___........_---L. _ _.... _ _. 

0 10 20 30 40 

FilterFactor 

Figuur F.2: De invloed van de fiterfactor 

op de diverse parameters bij par3 

op t=24, 4ms. 

Tenslotte is het aantal waarden waarmee de aanpassing wordt 

berekend gereduceerd. In tabel F.l is het resultaat hievan 

te zien. Deze test is uitgevoerd met de extinctie

coëfficiënten gebruikt in paragraaf 5. 2 geval a. In deze 

tabel wordt met stap de stapgrootte bedoeld. Een kleinere 

stap betekent dus meer waarden. 
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Appendix F Convergentie oplosmethode 

Stap Ruis n r c Res Q 
d 11 

[nm] [%] [1E12m- 3
] [IJm] (m -t J 

40 0 1,000 0,750 0,100 1,9E-7 7,6E6 

20 0 1,000 0,750 0,100 2,5E-7 5,4E6 

10 0 1,000 0,750 0,100 2,2E-7 6,1E6 

5 0 1,000 0,750 0,100 2,7E-7 5_.0E6 
------- - -

40 5 1,046 0,726 0,108 1,2E-1 1,2E1 

20 5 1,016 0,742 0,103 1,5E-1 9,2 

10 5 1,004 0,749 0,100 1,6E-1 8,3 

5 5 1,004 0,749 0,101 1,7E-1 7,9 

tabel F.l: convergentie oplosmethode. 

Uit bovenstaande tabel volgt dat de methode convergeert en 

dat het gebruikte aantal meetwaarden ( 101 meetwaarden met 

onderlinge afstand 5nm) groot genoeg is. 
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APPENDIX G PROGRAMMA TUUR 

In deze appendix zullen de volgende programma's gegeven worden: 

1) Par2: 
2) Par3: 
3) Par4: 
4) Par4: 

monomodale, monodisperse nevel, 
monomodale, polydisperse nevel, 
monomodale, asymmetrische polydisperse nevel, 
bimodale, polydisperse nevel. 
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PAR2 
program NonlinearLeastsquaresForTwoParameters; { Np en D } 
uses 

Crt,HuibReal,Huibinit,HuibBas,HuibDraw,HuibPtr,HuibDifu,HuibMie; 
const 

Pree = RealTypPrec; 
TNrowSize = 2; 
TNcolumnSize = 101; 

type 
TNrowVector = array[1 .. TNrowSize] of 
TNcolumnVector = array[1 .. TNcolumnSize] 
TNmatrix = array[1 .. TNcolumnSize] 
TNsquareMatrix = array[1 .. TNrowSize] of 

RealTyp; 
of RealTyp; 
of TNrowVector; 
TNrowVector; 

TNstring40 = string[40]; 

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

Procedure Resultaat(P 
ResAbs 
Mean 
DelAbsW,DelAbsB 
SigAbsMet,SigAbsDroog 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog 

TNrowVector; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp) ; 

const 
Dm in = 0.01; 
Dm a x = 3.0; 

· Dnum = 500; 
var 

integer; 

RealTyp; 

I,X,Y 
Np,Dm,Eps,Fr, 
Dstep,F1,F2 
D,F array[1 .. Dnum] of RealTyp; 

begin 
Np : = P[ 1]; 
Dm := P[2]; 

ClrScr; 
x := 20; 
y := 7; 
PutXY(X,Y, 1 HET VOLGENDE RESULTAAT IS 
GotoXY(X,Y+2); Write( 1 Np 
GotoXY(X,Y+3); Write( 1 Dm 
GotoXY(X,Y+5); Write( 1 Residu 
GotoXY(X,Y+6); Write( 1 <Beta>meting 
GotoXY(X,Y+7); Write( 1 DelAbsMeting 
GotoXY(X,Y+8); Write( 1 DelAbsAanp 
GotoXY(X,Y+9); Write( 1 SigAbsMeting 
GotoXY(X,Y+10); Write( 1 SigAbsDroog 
GotoXY(X,Y+11); Write( 1 Kw.Fact. 
GotoXY(X,Y+12); Write( 1 Kw.Fact.Meting 
GotoXY(X,Y+13); Write( 1 Kw.Fact.Droog 
PressKey(X,Y+15); 
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GEVONDEN : 1 ) ; 

= 1 ,Np :8:3, 1 10A12/m3 1 ) i 
= 1 ,Dm :8:3, 1 um 1 ); 

= 1 ,ResAbs: 14); 
= 1 , Mean: 14) ; 
= 1

, DelAbsW: 14) ; 
= 1

, DelAbsB: 14) ; 
= 1 ,SigAbsMet:14); 
= 1 ,SigAbsDroog:14); 
= 1 

, Kwal: 14) ; 
= 1 ,MaxKwalMet:14); 
= 1 ,MAxKwalDroog:14); 



end; { Resultaat } 

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

Procedure CheckRangePar(var P :TNrowVector); 
con st 

NpMin = 0.01; NpMax = 100; 
DMin = 0.1; DMax = 3; 

begin 
P[1] := Max(P[1],NpMin); 
P[2] := Max(P[2], DMin); 

end; { CheckRangePar } 

P[1] 
P[2] 

:= Min(P[1],NpMax); 
:= Min(P[2], DMax); 

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

Procedure OneLambdaCalc(var B 
var J 

var 

BI, Lambda 
var P 

DStep,Np,D ,I,didD,Ia,Ib 
begin 

DStep := 0.005; Np := P[1]; 

RealTyp; 
TNrowVector; 
RealTyp; 
TNrowVector) ; 

: RealTyp; 

D := P[2]; 

ExtEff(Ia,pi*D/Lambda,BI); ExtEff(Ib,pi*(D+DStep)jLambda,BI); 
Ia := Ia*0.25*pi*D*D*Np; 
Ib := Ib*0.25*pi*(D+DStep)*(D+DStep)*Np; 
didD := (Ib-Ia)/DStep; 

B := Ia; 
B/Np; J[1] := 

J[2] := Np * didD; 

end; { OneLambdaCalc } 

{dB/dNp} 
{dB/dD} 

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

Procedure CalcFuncAndJac(var B 
var J 

var 
ParTel,LamTel 
Buf 

begin 

var Lam,M 
var P 

ParNum,LamNum 

integer; 
TNrowvector; 

for LamTel := 1 to LamNum do 
begin 

TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
TNcolumnVector; 
TNrowVector; 
integer) ; 

OneLambdaCalc(B[LamTel],Buf,M[LamTel],Lam[LamTel],P); 
for ParTel := 1 to ParNum do J[LamTel,ParTel] := Buf[ParTel]; 

end; 
end; { CalcFuncAndJac } 
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{ **************************************************************** } 

Procedure CalcResAbs(var Res 
var X,Y 

Dim 

RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer) ; 

var 
I 
Dif 

integer; 
RealTyp; 

begin 
Res := O; 
for I := 1 to Dim do 
begin 

Dif := X[I] - Y[I]; 
Res := Res + Dif*Dif; 

end; 
Res := Sqrt( Resj(Dim-1) ) ; 

end; { CalcResAbs } 

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

RealTyp; Procedure CalcMean(var Mean 
var x 

Dim 
: TNcolumnVector; 

integer) ; 
var 

I : integer; 
begin 

Mean := o; 
For I:= 1 to Dim do Mean := Mean + X[IJ; 
Mean := MeanjDim; 

end; { CalcMean } 

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

Procedure CalcDeltaAbs(var DeltaAbs 
Mean 

var X 
Dim 

var 
I : integer; 

begin 
DeltaAbs := O; 

RealTyp; 
RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer); 

For I:=1 to Dim do DeltaAbs := DeltaAbs+(X[I]-Mean)*(X[I]-Mean); 
DeltaAbs := Sqrt( DeltaAbs/(Dim-1) ) ; 

end; { CalcDeltaAbs } 

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

Procedure MinSolOfLinSys(var X 
var Y 
var M 

DimX,DimY 
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Mu RealTyp); 
{$! PARTPIVT.NUM } 
var 

Error 
I,J,K 
Sum 
Constant 
Coeff 

byte; 
integer; 
RealTyp; 
TNrowVector; 
TNsquareMatrix; 

begin 
for I := 1 to DimX do 
for J := 1 to Dimx do 
begin 

Sum := O; 
for K := 1 to DimY do Sum := Sum + M[K,I] * M[K,J]; 
Coeff[I,J] := Sum; 

end; 

for I := 1 to DimX do Coeff[I,I] := Coeff[I,I] + Mu; 

for I := 1 to DimX do 
begin 

Sum := O; 
for K := 1 to DimY do Sum := Sum + M[K,I] * Y[K]; 
Constant[!] := Sum; 

end; 

Partial_Pivoting(DimX,Coeff,Constant,X,Error); 

if Error <> 0 
then CheckFail(true, 

'ERROR- procedure MinimalSolutionOfLinearsystem'); 
end; { MinSolOfLinSys } 

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

{ HOOFD PROGRAMMA } 

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

const 

var 

SigAbsDroog = 1E-2; 
ParNum = 2; 
MuStart = 1000; 
Factor = 1. 2 i 
EpsRel = 1e-5; 
LamMinTHE = 0.4; 
LamstepTHE = 0.005; 
LamNumTHE = 101; 

X,Y,I, 
Imin,Istep,Inum, 
Tel,ParTel,LamTel, 
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LamNum,LamT 
ResAbs,Mean,DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet, 
Kwal,MaxKwalDroog,MaxKwalMet, 
Np,LamMin, 
LamStep, 
EpsMin,EpsStep, 
Res,ResBuf,ResOld, 
Mu,Procent,Mini,Maxi 

OK, einde 
Ch 
Name 
P,Pbuf,DelP 

D,Lam,B,Bbuf,W,Dif,M 
J,Jbuf 
IOfile 

begin 

integer; 

RealTyp; 

boolean; 
char; 
StrTyp12; 
TNrowVector; 

TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
text; 

Start('NIET-LINEAIRE KLEINSTE KWADRATEN MET TWEE PARAMETERS', 
'Maart 1991','C.Braun'); 

x := 18; 
y := 7: 
repeat 

ClrScr; 
Imin := O; 
!step := 1; 
Inum := LamNumTHE; 

PutXY(X,Y, 'VOER SPECTRUM-GEGEVENS IN!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Experimentele LamMin (um) = ', 

LamMinTHE:3:1,' + ',LamStepTHE:5:3,' * Imin'); 
GotoXY(X,Y+3): Write('Experimentele Lamstep (um) = ' 

LamstepTHE:5:3,' *!step'): 
GotoXY(X,Y+4): Write('Experimentele LamNum = Inum'); 
PutXY(X,Y+6, 'Imin = '); Write(Imin); 
PutXY(X,Y+7,'Istep = '); Write(Istep); 
PutXY(X,Y+8, 'Inum = '): Write(Inum); 
WaitClr(X+8,Y+6); Readinteger(X+8,Y+6,Imin); 
WaitClr(X+8,Y+7); Readinteger(X+8,Y+7,Istep); 
WaitClr(X+8,Y+8); Readinteger(X+8,Y+8,Inum); 
AskYes(X,Y+10,'Invoer OK? (J/N) : ',OK); 

until OK; 

if (Imin + (Inum-1)*Istep) > (LamNumTHE-1) 
then CheckFail(true, 

'ERROR- Experimentele LamMax >Theoretische LamMax'); 

LamMin 
Lamstep 

:= LamMinTHE + Imin * LamStepTHE; 
:= Istep * LamStepTHE; 
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LamNum := Inum; 
LamT := LamNumTHE; 
AskFileName(Name,'GEEF NAAM VAN FILE MET GEMETEN SPECTRUM'); 
LoadArray(Name,@W[1],LamT,Prec,NotReducedGlb); 

for I := 1 to LamNum do W[I] := W[I+Imin]; 

for LamTel := 1 to LamNum do 
begin 

Lam(LamTel] := LamMin + (LamTel-1) * Lamstep; 
BrekindWater(M(LamTel],Lam(LamTel]*1E-6); 

end; 
Clear; 

ClrScr; 
GotoXY(4,10); 
Write('Geef een schatting voor de concentratie (in 1E12/mAJ):'); 
readln(P[1]); 
GotoXY(4,12); 
Write('Geef een schatting voor de druppeldiameter (in um) 
readln(P[2]); 
GotoXY(4,14); 
Write('Geef SigamAbsMet: '); 
readln(SigAbsMet); 

CLrScr; 
CheckRangePar(P); 

Mu := MuStart; 
Tel := 2; 
Writeln(' Mu Np D 

Write(Mu:10); 
CalcFuncAndJac(B,J,Lam,M,P,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(Res,B,W,LamNum); 

Res'); 

for ParTel := 1 to ParNum do Write(' ',P[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',Res:15); 

einde := false; 
repeat 

Writeln; 
if Tel > 10 then 
begin 

Tel := 1; 
Wri teln ( ' Mu Np 

end; 
ResOld := Res; 
Mu := Mu/(Factor*Factor); 

D Res'); 

• I ) • . , 

for LamTel:=1·to LamNum do Dif[LamTel] := W(LamTel]-B(LamTel]; 

repeat 
Tel := Tel + 1; 
Mu := Factor * Mu; 
Write(Mu:10); 
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MinSolOfLinSys(DelP,Dif,J,ParNum,LamNum,Mu); 
for ParTel := 1 to ParNum do 
Pbuf[ParTel] := P[ParTel] + DelP[ParTel]; 

CheckRangePar(Pbuf); 
CalcFuncAndJac(Bbuf,Jbuf,Lam,M,Pbuf,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(ResBuf,Bbuf,W,LamNum); 

for ParTel := 1 to ParNum do Write(' ',Pbuf[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',ResBuf:15); 
if Mu>1E6 then einde:= true; 

until (ResBuf < Res) or (einde); 

Res := ResBuf; 
for ParTel := 1 to ParNum do P[ParTel] := Pbuf[ParTel]; 
for LamTel := 1 to LamNum do B[LamTel] := Bbuf[LamTel]; 
for ParTel := 1 to ParNum do 
for LamTel := 1 to LamNum do 
J[LamTel,ParTel] := Jbuf[LamTel,ParTel]; 
if Mu<1E-4 then Res := ResOld; 

until (Abs(ResOld- Res) < EpsRel*Res + 1e-10) or (einde); 

Writeln; 
Writeln('OPLOSSING GEVONDEN!'); 
Writeln; 
Write('Druk op een toets •••• '); 
Beep; 
Ch := ReadKey; 
ClrScr; 

ResAbs := Res; 
CalcMean(Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsW,Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsB,Mean,B,LamNum); 
Kwal := DelAbsWjResAbs; 
MaxKwalMet := DelAbsW/SigAbsMet; 
MaxKwalDroog := DelAbsW/SigAbsDroog; 

Resultaat(P, 

InitG; 

ResAbs, 
Mean, 
DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet,SigAbsDroog, 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog); 

Xtekst('Wavelength (um) '); 
Ytekst('Extinction coefficient (m-1) '); 
ExtremaArray(Mini,Maxi,@W[1],LamNum,Prec,ResetGlb); 
ExtremaArray(Mini,Maxi,@B[1],LamNum,Prec,not ResetGlb); 
WindowAxesWorld(0.05,0.05,1,1,Lam[1],Mini,Lam[LamNum],Maxi, 

AxisGridGlb,AxisGridGlb); 
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DrawArray(@Lam[1],@W[1],LamNum,Prec,XYglb,not NormYglb); 
DrawArray(@Lam[1],@B[1],LamNum,Prec,XYglb,not NormYglb); 
EditPlot(ScreenOglb); 
CloseG; 

for I := LamNum downto 1 do B[I+Imin] := B[I]; 
for I := 1 to Imin do B[I] := -1000; 

saveArray(AskNameGlb,@B[1),LamNum,Prec,NotReducedGlb); 
ClrScr; 

end. 

PAR3 
program NonlinearLeastSquaresForThreeParameters; {nd,Dm,Eps} 
uses 

Crt,HuibReal,Huibinit,HuibBas,HuibDraw,HuibPtr,HuibDifu; 
const 

Pree = RealTypPrec; 
TNrowSize = 3; 
TNcolumnSize = 101; 

type 

var 

TNrowVector = array[1 .. TNrowsize) of 
TNcolumnVector = array[1 •• TNcolumnsize] 
TNmatrix = array[1 .• TNcolumnSize] 
TNsquareMatrix = array[1 .. TNrowsize] of 
TNstring40 = string[40); 
FileTyp = file of real; 

LamNumTHE,DmNumTHE,EpsNumTHE integer; 
LamMinTHE,LamStepTHE, 
DmMinTHE,DmStepTHE, 
EpsMinTHE,EpsStepTHE : RealTyp; 

RealTyp; 
of RealTyp; 
of TNrowVector; 
TNrowVector; 

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

Procedure Resultaat(P 

const 

var 

Dm in = 0.01; 
Dm a x = 3.0; 
Dnum = 500; 

I,X,Y 
Np,Dm,Eps,Fr, 
Dstep,Fl,F2 

ResAbs 
Mean 
DelAbsW,DelAbsB 
SigAbsMet,SigAbsDroog 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog 

integer; 

RealTyp; 
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D,F array[1 .. Dnum) of RealTyp; 
begin 

Np : = P[ 1); 
Dm := P[2]; 
Eps := P[ 3]; 
ClrScr; 
x := 20; 
y := 7; 
PutXY (X, Y, 'HET 
GotoXY(X,Y+2); 
GotoXY(X,Y+3); 
GotoXY(X,Y+4); 
GotoXY(X,Y+5); 
GotoXY(X,Y+6); 
GotoXY(X,Y+7); 
GotoXY(X,Y+8); 
GotoXY(X,Y+9); 

VOLGENDE RESULTAAT 
Write( 'Np 

IS GEVONDEN : 1 ) ; 

Write( 'Dm 
Write('Eps 
Write( 'Residu 
Write('<Beta>meting 
Write('DelAbsMeting 
Write('DelAbsAanp 
Write('SigAbsMeting 

=',Np :8:3, 1 10A12/m3 1 ) i 
=',Dm :8:3,' um'); 
= ' , Eps : 8 : 3 ) ; 
= 1 , ResAbs: 14) ; 
= ',Mean: 14); 
= ', DelAbsW: 14) ; 
= ', DelAbsB: 14) ; 
= ',SigAbsMet:14); 

GotoXY(X,Y+10); Write('SigAbsDroog = ',SigAbsDroog:14); 
GotoXY(X,Y+11); Write('Kw.Fact. = ',Kwal:14); 
GotoXY(X,Y+12); Write('Kw.Fact.Meting = ',MaxKwalMet:14); 
GotoXY(X,Y+13); Write('Kw.Fact.Droog = ',MAxKwalDroog:14); 
PressKey(X,Y+15); 

Dstep := (Dmax-Dmin)/(Dnum-1); 

for I := 1 to Dnum do 
begin 

D[I] := Dmin + (I-1)*Dstep; 
DistributieFunctie(F1,D[I],Dm,Eps,'ZOLD'); 
F [IJ : = F1; 

end; 

InitG; 
Xtekst('Diameter (um) '); 
Ytekst('Verdelingsfunctie (1/um) '); 
PlotArray(@D[1],@F[1],Dnum,Prec, 

AxisGridGlb,AxisGridGlb,XYglb,not AskPrintGlb); 
EditPlot(ScreenOGlb); 
CloseG; 

end; { Resultaat } 

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

Procedure InitGlobals; 
var 

IOfile : text; 
begin 

LamMinTHE := 0.4; 
LamStepTHE := 0.005; 
LamNumTHE := 101; 

ChDir ( 'E: ' ) ; 
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Assign(IOfile, 'INT.MTX'); 
Reset(IOfile); 
Read(IOfile,DmMinTHE,DmStepTHE,DmNumTHE,EpsMinTHE, 

EpsStepTHE,EpsNumTHE); 
Close(IOfile); 

ChDir(DirGlb); 
end; { InitGlobals } 

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

Procedure FirstEstimatePar(var P :TNrowVector); 
begin 

P [ 1 ] : = 1 ; { Np } 
P[2] := 2.0; { Dm } 
P[3] := 0.05; { Eps } 

end; { FirstEstimatePar } 

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

Procedure CheckRangePar(var P :TNrowvector); 
const 

NpMin = 0.01; 
NpMax = 100i 

var 
DmMax,EpsMax 

begin 

RealTyp; 

DmMax := DmMinTHE + (DmNumTHE-1.001) * DmStepTHEi 
EpsMax := EpsMinTHE + (EpsNumTHE-1.001) * EpsStepTHE; 

P[1] := Max(P[1],NpMin); 
P[2] := Max(P[2],DmMinTHE); 
P[3] := Max(P(3],EpsMinTHE) i 

end; { CheckRangePar } 

P[1] 
P[2] 
P[3] 

:= Min(P[1],NpMax); 
:= Min(P[2],DmMax); 
:= Min(P[3],EpsMax) i 

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

Function ReadRealFile(var InFile FileTypi 
DmTel,EpsTel,EpsNum : integer) :RealTyp; 

var 
Waarde : real; 

begin 
Seek(InFile,SeekPos(DmTel,EpsTel,EpsNum)); 
Read(InFile,Waarde); 
ReadRealFile := Waarde; 

end; { ReadRealFile } 

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

Procedure Intpol(var Z,dZdX,dZdY 
Z11,Z12,Z21,Z22,Xfr,Yfr,Xstep,Ystep 

var 
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Zal,Za2,Zlb,Z2b . RealTyp; . 
begin 

Zal := Zll + Xfr * (Z21 - Zll); 
Za2 ·- Zl2 + Xfr * (Z22 - Zl2); .-
Zlb ·- Zll + Yfr * (Zl2 - Zll) ; .-
Z2b := Z21 + Yfr * (Z22 - Z21) ; 

Z :=Zal+ Yfr * (Za2- Zal); 
dZdX := (Z2b - Zlb)jXstep; 
dZdY := (Za2 - Zal)/Ystep; 

end; { Intpol } 

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

Procedure OneLambdaCalc(var B 
var J 

Lambda 
var P 

var 
DmTel,EpsTel,DmNum,EpsNum,ExtNum 
DmMin,EpsMin,DmStep,EpsStep, 
Np,Dm,Eps,dBdNp,dBdDm,dBdEps, 

Il,I2,dildDm,dildEps, 
Iaa,Iab,Iba,Ibb,DmFr,EpsFr 
Name,Ext 
InFile 

begin 

RealTyp; 
TNrowVector; 
RealTyp; 
TNrowVector) ; 

: integer; 

RealTyp; 
StrTypl2; 
FileTyp; 

DmMin : = DmMinTHE; DmStep : = DmStepTHE; DmNum : = DmNumTHE; 
EpsMin := EpsMinTHE; EpsStep := EpsStepTHE; EpsNum := EpsNumTHE; 

Np := P[l]i 
Dm := P[2]; 
Eps : = P[ 3]; 

ExtNum := Round( (Lambda- LamMinTHE)jLamStepTHE + 1 ); 
Str(ExtNum:l,Ext); 
Name := 'INT.' + Ext; 
Assign(InFile,Name); 
Reset(InFile); 

DmTel := Trunc( (Dm - DmMin)/DmStep ) + 1; 
EpsTel := Trunc( (Eps - EpsMin)/EpsStep ) + 1; 

if (DmTel< 1) or (DmTel>DmNum) or (EpsTel<l) or (EpsTel>EpsNum) 
then CheckFail(true, 

Ia a 
Iab 
I ba 
Ibb 

Dm Fr 

'ERROR- interpolatie buiten bereik van filedata'); 

:= 
·-.-
:= 
:= 

ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel+l,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+l,EpsTel,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+l,EpsTel+l,EpsNum); 

:=(Dm- DmMin)/DmStep- (DmTel- 1); 
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EpsFr := (Eps- EpsMin)/EpsStep- (EpsTel- 1); 

Intpol(I1,di1dDm,di1dEps,Iaa,Iab,Iba,Ibb,DmFr,EpsFr, 
DmStep,EpsStep); 

Close(InFile); 

B 
dBdNp 
dBdDm 
dBdEps 

:= Np * I1; 
:= B/Np; 
:= Np * di1dDm; 
:= Np * di1dEps; 

J[1] := dBdNp; 
J [ 2 ] : = dBdDm ; 
J[3] := dBdEps; 

end; { OneLambdaCalc } 

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

Procedure CalcFuncAndJac(var B 
var J 
var Lam 
var P 

ParNum,LamNum 

var 
ParTel,LamTel integer; 
Buf TNrowVector; 

begin 
for LamTel := 1 to LamNum do 

TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
TNcolumnVector; 
TNrowVector; 
integer); 

begin 
OneLambdaCalc(B[LamTel],Buf,Lam[LamTel],P); 
for ParTel := 1 to ParNum do J[LamTel,ParTel] := Buf[ParTel]; 

end; 
end; { CalcFuncAndJac } 

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

Procedure CalcResAbs(var Res 
var X,Y 

Dim 
var 

I 
Dif 

begin 

integer; 
RealTyp; 

Res := O; 
for I := 1 
begin 

to Dim do 

Dif := X[I] - Y[I]; 
:= Res + Dif*Dif; Res 

end; 
Res := Sqrt( Resj(Dim-1) ); 

end; { CalcResAbs } 

RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer); 
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{ **************************************************************** } 

Procedure CalcMean(var Mean 
var X 

Dim 

RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer) ; 

var 
I : integer; 

begin 
Mean := O; 
For I := 1 to Dim do Mean := Mean + X[IJ; 
Mean := MeanjDim; 

end; { CalcMean } 

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

Procedure CalcDeltaAbs(var DeltaAbs 
Mean 

var X 
Dim 

var 
I : integer; 

begin 
DeltaAbs := O; 

RealTyp; 
RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer); 

For I:=1 to Dim do DeltaAbs := DeltaAbs+(X[I]-Mean)*(X[I]-Mean); 
DeltaAbs := Sqrt( DeltaAbsj(Dim-1) ) ; 

end; { CalcDeltaAbs } 

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

Procedure MinSolOfLinSys(var X 

{$I PARTPIVT.NUM } 
var 

Error byte; 
I,J,K integer; 
sum RealTyp; 

var Y 
var M 

DimX,DimY 
Mu 

Constant TNrowVector; 
Coeff TNsquareMatrix; 

begin 
for I := 1 to DimX do 
for J := 1 to DimX do 
begin 

sum := O; 

TNrowvector; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
integer; 
RealTyp); 

for K := 1 to DimY do Sum := Sum + M[K,I] * M[K,J]; 
Coeff[I,J] := sum; 

end; 

for I := 1 to DimX do Coeff[I,I] := Coeff[I,I] + Mu; 

for I := 1 to DimX do 
begin 
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Sum := O; 
for K := 1 to DimY do Sum := Sum + M[K,I] * Y[K]; 
Constant[!] := Sum; 

end; 

Partial Pivoting(DimX,Coeff,Constant,X,Error); 

if Error <> o 
then CheckFail(true, 

'ERROR- procedure MinimalSolutionOfLinearsystem'); 
end; { MinSolOfLinSys } 

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

{ HOOFD PROGRAMMA } 

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

const 
SigAbsDroog = 1E-2; 
ParNum = 3; 
MuStart = 1000; 
Facstart = 1. 2; 
EpsRel = 1e-6; 

var 
X,Y,I, 
Imin,Istep,Inum, 
Tel,ParTel,LamTel, 

LamNum,DmNum,EpsNum 
ResAbs,Mean,DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet, 
Kwal,MaxKwalDroog,MaxKwalMet, 
Np,Dm,Eps,LamMin, 
LamStep,DmMin,DmStep, 
EpsMin,EpsStep, 
Res,ResBuf,ResOld,Factor, 
Mu,Procent,Mini,Maxi 
OK 
Ch 
Name 
P,Pbuf,DelP 
D,Lam,B,Bbuf,W,Wclean,Dif 
J,Jbuf 
IOfile 

begin 

integer; 

RealTyp; 
boolean; 
char; 
StrTyp12; 
TNrowVector; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
text; 

Start('NIET-LINEAIRE KLEINSTE KWADRATEN MET DRIE PARAMETERS', 
'Maart 1991 1 , 'C.J.M. Braun'); 

InitGlobals; 

x := 18; 
y := 7; 
repeat 
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ClrScr; 
Imin := O; 
!step := 1; 
Inum := LamNumTHE; 
PutXY(X,Y,'VOER SPECTRUM-GEGEVENS IN!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Experimentele LamMin (um) = ', 

LamMinTHE:3:1,' + ',LamstepTHE:5:3,' * Imin'); 
GotoXY(X,Y+3); Write('Experimentele Lamstep (um) =' 

LamStepTHE:5:3,' * !step'); 
GotoXY(X,Y+4); Write('Experimentele LamNum = Inum'); 
PutXY(X,Y+6,'Imin = '); Write(Imin); 
PutXY(X,Y+7, 'Istep = '); Write(Istep); 
PutXY(X,Y+S,'Inum = '); Write(Inum); 
WaitClr(X+8,Y+6); Readinteger(X+8,Y+6,Imin); 
Waitclr(X+8,Y+7); Readinteger(X+8,Y+7,Istep); 
WaitClr(X+8,Y+8); Readinteger(X+8,Y+8,Inum); 
AskYes(X,Y+10, 'Invoer OK? (J/N) : ',OK); 

until OK; 

if (Imin + (Inum-1)*Istep) > (LamNumTHE-1) 
then CheckFail(true, 

'ERROR- Experimentele LamMax >Theoretische LamMax'); 

LamMin := LamMinTHE + Imin * LamstepTHE; 
Lamstep := !step * LamStepTHE; 
LamNum := Inum; 

for LamTel := 1 to (LamNum) do 
Lam[LamTel] := LamMin + (LamTel-1) * Lamstep; 

AskFileName(Name, 'GEEF NAAM VAN FILE MET GEMETEN SPECTRUM'); 
LoadArray(Name,@W[1],LamNumTHE,Prec,NotReducedGlb); 
for I := 1 to LamNum do W[I] := W[I+Imin]; 

ClrScr; 
GotoXY(15,18); Write('Geef SigmaAbsMet: '); 
Readln(SigAbsMet); 

ChDir('E:'); 

FirstEstimatePar(P); 
CheckRangePar(P); 
CalcFuncAndJac(B,J,Lam,P,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(Res,B,W,LamNum); 

Factor := Facstart; 
Mu : = MuStart; 

Tel := 2; 
Write (' 
Write (' 
Writeln(' 

Mu '); 
Np Dm 

Res'); 
Eps I ) Ï 
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Write(Mu:10); 
for ParTel := 1 to ParNum do Write(P[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',Res:14); 

repeat 
Writeln; 
if Tel > 10 then 
begin 

Tel := 1; 
Write(' Mu '); 
Write(' Np Dm Eps '); 
Writeln(' Res'); 

end; 
ResOld := Res; 
Mu := Mu/(Factor*Factor); 

for LamTel:=1 to LamNum do Dif[LamTel]:=W[LamTel]-B[LamTel]; 

repeat 
if KeyPressed then 
begin 

Ch:=ReadKey; 
if Ch= #26 then 
begin 

x := 25; 
y := 10; 
repeat 

ClrScr; 
PutXY(X,Y,'VOER DE REDUCTIE-FACTOR IN 
GotoXY(X,Y+2); Write('Reductie-factor 
GotoXY(X,Y+3); Write('Multiplier 

I I ) • 
• I 

= ',Factor:1:2); 
= ' , Mu : 1 : 0 ) ; 

WaitClr(X+18,Y+2); ReadReal(X+18,Y+2,Factor); 
WaitClr(X+18,Y+3); ReadReal(X+18,Y+3,Mu); 
AskYes(X,Y+S,'Invoer OK? (J/N) : ',OK); 
until OK; 
Tel := 1; 
ClrScr; 
Write (' 
Write(' 
Writeln(' 

end; 
end; 

Tel := Tel + 1; 

Mu 
Np 

Mu := Factor * Mu; 
Write(Mu:10); 

I ) j 

Dm 
Res'); 

Eps I ) j 

MinSolOfLinSys(DelP,Dif,J,ParNum,LamNum,Mu); 
for ParTel := 1 to ParNum do 
Pbuf[ParTel] := P[ParTel] + DelP[ParTel]; 

CheckRangePar(Pbuf); 
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CalcFuncAndJac(Bbuf,Jbuf,Lam,Pbuf,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(ResBuf,Bbuf,W,LamNum); 

for ParTel := 1 to ParNum do Write(Pbuf[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',ResBuf:13); 

until ResBuf < Res; 

Res := ResBuf; 
for ParTel := 1 to ParNum do P[ParTel] := Pbuf[ParTel]; 
for LamTel := 1 to LamNum do B[LamTel] := Bbuf[LamTel]; 
for ParTel := 1 to ParNum do 
for LamTel := 1 to LamNum do 
J[LamTel,ParTel] := Jbuf[LamTel,ParTel]; 

until Abs(ResOld - Res) < EpsRel*Res + 1e-10; 

Beep; 
Beep; 
Writeln; 
Writeln('OPLOSSING GEVONDEN!'); 
Writeln; 
Beep; 
Beep; 
Write('Druk op een toets .... '); 
Beep; 
Ch := ReadKey; 
ClrScr; 

ChDir(DirGlb); 

ResAbs := Res; 
CalcMean(Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsW,Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsB,Mean,B,LamNum); 

Kwal 
MaxKwalMet 
MaxKwalDroog 

:= DelAbsWjResAbs; 
:= DelAbsWjSigAbsMet; 
:= DelAbsW/SigAbsDroog; 

Resultaat(P, 
ResAbs, 
Mean, 
DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet,SigAbsDroog, 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog); 

for I := LamNum downto 1 do B[I+Imin] := B[I]; 
for I := 1 to Imin do B[I] := -1000; 

ChDir('C:\KEES\SIM'); 
Assign(IOfile, 1 SIMBP3.D'); 
Rewrite(IOfile); 
For I:= 1 to LamNum do writeln(IOfile,B[IJ); 
Close(IOfile); 
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SaveArray(AskNameGlb,@B[1],LamNum,Prec,NotReducedGlb); 
RestoreDir; 
ClrScr; 

InitG; 
Xtekst('Wavelength (um) '); 
Ytekst('Extinction coefficient (m-1) '); 
ExtremaArray(Mini,Maxi,@W[1],LamNum,Prec,ResetGlb); 
ExtremaArray(Mini,Maxi,@B[1],LamNum,Prec,not ResetGlb); 
WindowAxesWorld(O.OS,0.05,1,1,Lam[1],Mini,Lam[LamNum],Maxi, 

AxisGridGlb,AxisGridGlb); 
DrawArray(@Lam[1],@W[1],LamNum,Prec,XYglb,not NormYglb); 
DrawArray(@Lam[1],@B[1],LamNum,Prec,XYglb,not NormYglb); 
EditPlot(ScreenOglb); 
CloseG; 

end. 
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PAR4 
program NonlinearLeastSquaresForFourParameters; {Nd,Dm,Eps,s } 
uses 

Crt,HuibReal,Huibinit,HuibBas,HuibDraw,HuibPtr,HuibDifu; 
const 

Pree = RealTypPrec; 
TNrowsize = 3; 
TNcolumnSize = 101; 

type 

var 

TNrowVector = array[1 •. TNrowSize] of 
TNcolumnVector = array[1 .. TNcolumnSize] 
TNmatrix = array[1 .. TNcolumnSize] 
TNsquareMatrix = array[1 .. TNrowSize] of 
TNstring40 = string[40]; 
FileTyp = file of real; 

LamNumTHE,DmNumTHE,EpsNumTHE integer; 
LamMinTHE,LamStepTHE, 
DmMinTHE,DmStepTHE, 
EpsMinTHE,EpsStepTHE : RealTyp; 

RealTyp; 
of RealTyp; 
of TNrowVector; 
TNrowVector; 

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

Procedure GetMeetTijdstip(var Tijdstip :StrTyp3); 
var 

X,Y 
Yes 

integer; 
boolean; 

begin 
ClrScr; X := 23; Y := 9; 
PutXY(X,Y,'VOER HET TIJDSTIP-NUMMER IN'); 
PutXY(X,Y+2,'Nummer van twee cijfers'); 
repeat 

GoClr(X,Y+4); Write('Nummer: [ ]'); 
GotoXY(X+10,Y+4); Readln(Tijdstip); 
while Length(Tijdstip) < 2 do Tijdstip := 'O' + Tijdstip; 
Tijdstip := UpCaseStr(Tijdstip); 
GoClr(X,Y+4); Write('Nummer: [',Tijdstip,']'); 
AskYes(X,Y+6,'Invoer OK? (J/N) : ',Yes); 

until Yes; 
ClrScr; 

end; { GetMeetTijdstip } 

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

Procedure Resultaat(S 

var 
I,X,Y 

TimeNum 
p 
ResAbs 
Mean 
DelAbsW,DelAbsB 
SigAbsMet,SigAbsDroog 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog 

integer; 
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StrTyp3; 
TNrowvector; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp); 



Np,Dm,Eps,Fr, 
Dstep,F1,F2 

Sstr 
Name 
IOfile 

begin 
Np := 
Dm ·-.-
Eps ·-.-

P[1]; 
p [ 2] ; 
p [ 3] ; 

Str(S:1,Sstr); 

RealTyp; 

string; 
strTyp12; 
text; 

Name:= 'RES' + Sstr + '·' + TimeNum; 
Assign(IOFile,Name); 
Rewrite(IOfile); 

Writeln(IOfile,'HET VOLGENDE RESULTAAT IS GEVONDEN:'); 
Writeln(IOfile, • •); 
Writeln(IOfile,'S = ',S:4); 
Writeln(IOfile,'Np =',Np :8:3,' 10A12jm3'); 
Writeln(IOfile, 'Dm =',Dm :8:3,' um'); 
Writeln(IOfile,'Eps = ',Eps:8:3); 
Writeln(IOfile, 'Residu = ',ResAbs:14); 
Writeln(IOfile, 'DelAbsMeting = ',DelAbsW:14); 
Writeln(IOfile,'DelAbsAanp = ',DelAbsB:14); 
Writeln(IOfile, 'Kw.Fact. = ',Kwal:14); 
Writeln(IOfile,'Kw.Fact.Meting = ',MaxKwa1Met:14); 
Writeln(IOfile,'Kw.Fact.Droog = ',MAxKwa1Droog:14); 

Close(IOfile); 
end; { Resultaat } 

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

Procedure InitGlobals(S: integer); 
var 

IOfile 
Sstr 

text; 
string; 

begin 
Str(S:1,Sstr); 
Assign(IOfile,'INT' + Sstr + '.MTX'); 
Reset(IOfile); 
Read(IOfile,DmMinTHE,DmStepTHE,DmNumTHE,EpsMinTHE, 

EpsStepTHE,EpsNumTHE); 
Close(IOfile); 

Str(S:1,Sstr); 
Assign(IOfile,'INT' + Sstr + '.MTX'); 
Reset(IOfile); 
Read(IOfile,DmMinTHE,DmStepTHE,DmNumTHE,EpsMinTHE, 

EpsStepTHE,EpsNumTHE); 
Close(IOfile); 

end; { InitGlobals } 
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{ **************************************************************** } 

Procedure FirstEstimatePar(var P :TNrowVector); 
begin 

P [ 1 ] : = 1 ; { Np } 
P[2] := 2.0; { Dm } 
P[J] := 0.05; { Eps } 

end; { FirstEstimatePar } 

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

Procedure CheckRangePar(var P :TNrowVector); 
const 

var 

NpMin = 0.01; 
NpMax = 100; 

DmMax,EpsMax : RealTyp; 
begin 

DmMax := DmMinTHE + (DmNumTHE-1.001) * DmStepTHE; 
EpsMax := EpsMinTHE + (EpsNumTHE-1.001) * EpsStepTHE; 

P[l] := Max(P[l] ,NpMin); 
P[2] := Max(P[2],DmMinTHE); 
P[J] := Max(P[J],EpsMinTHE); 

end; { CheckRangePar } 

P[l] 
P[2] 
P[J] 

:= Min(P[l],NpMax); 
:= Min(P[2],DmMax); 
:= Min(P[J],EpsMax); 

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

Function ReadRealFile(var InFile FileTyp; 
DmTel,EpsTel,EpsNum : integer) :RealTyp; 

var 
Waarde : real; 

begin 
Seek(InFile,SeekPos(DmTel,EpsTel,EpsNum)); 
Read(InFile,Waarde); 
ReadRealFile := Waarde; 

end; { ReadRealFile } 

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

Procedure Intpol(var Z,dZdX,dZdY 
Zll,Zl2,Z2l,Z22,Xfr,Yfr,Xstep,Ystep 

var 
Zal,Za2,Zlb,Z2b . RealTyp; . 

begin 
Zal ·- Zll + Xfr * (Z21 - Zll) ; .-
Za2 ·- Zl2 + Xfr * (Z22 - Zl2); .-
Zlb ·- Zll + Yfr * (Zl2 - Zll); .-
Z2b ·- Z21 + Yfr * (Z22 - Z21) ; .-
Z :=Zal+ Yfr * (Za2- Zal); 
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dZdX := (Z2b - Zlb)/Xstep; 
dZdY := (Za2 - Zal)/Ystep; 

end; { Intpol } 

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

Procedure OneLambdaCalc(S 
var B 
var J 

Lambda 
var P 

var 
DmTel,EpsTel,DmNum,EpsNum,ExtNum 
DmMin,EpsMin,DmStep,EpsStep, 
Np,Dm,Eps,dBdNp,dBdDm,dBdEps, 
Il,I2,di1dDm,di1dEps, 
Iaa,Iab,Iba,Ibb,DmFr,EpsFr 
Name,Ext,Sstr 
InFile 

begin 

integer; 
RealTyp; 
TNrowVector; 
RealTyp; 
TNrowVector) ; 

: integer; 

RealTyp; 
StrTyp12; 
FileTyp; 

DmMin := DmMinTHE; DmStep := 
EpsMin := EpsMinTHE; EpsStep := 

DmStepTHE; DmNum 
EpsStepTHE; EpsNum := 

:= DmNumTHE; 
EpsNumTHE; 

Np : = P[ 1]; 
Dm := P[2]; 
Eps : = P[ 3] i 

Str(S:1,Sstr); 
ExtNum := Round( (Lambda- LamMinTHE)/LamStepTHE + 1 ); 
Str(ExtNum:1,Ext); 
Name:= 'INT'+ Sstr + '·' + Ext; 
Assign(InFile,Name); 
Reset(InFile); 

DmTel := Trunc( (Dm - DmMin)/DmStep ) + 1; 
EpsTel := Trunc( (Eps - EpsMin)/EpsStep ) + 1; 

if (DmTel<1) or (DmTel>DmNum) or (EpsTel<1) or (EpsTel>EpsNum) 
then CheckFail(true, 

Ia a 
lab 
I ba 
Ibb 

'ERROR- interpolatie buiten bereik van filedata'); 

:= 
·-.-
:= 
·-.-

ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel+1,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+1,EpsTel,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+1,EpsTel+1,EpsNum); 

DmFr :=(Dm- DmMin)/DmStep- (DmTel- 1); 
EpsFr := (Eps- EpsMin)/EpsStep- (EpsTel- 1); 

Intpol(I1,di1dDm,di1dEps,Iaa,Iab,Iba,Ibb,DmFr,EpsFr, 
DmStep,EpsStep); 

Close(InFile); 
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B := Np * I1; 
dBdNp : = B/Np; 
dBdDm := Np * di1dDm; 
dBdEps := Np * di1dEps; 
J[1] := dBdNp; 
J [ 2 ] : = dBdDm; 
J [ 3 ] : = dBdEps ; 

end; { OneLambdaCalc } 

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

Procedure CalcFuncAndJac(S 

var 

var B 
var J 
var Lam 
var P 

ParNum,LamNum 

ParTel,LamTel integer; 
Buf TNrowVector; 

begin 
for LamTel := 1 to LamNum do 

integer; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
TNcolumnVector; 
TNrowVector; 
integer); 

begin 
OneLambdaCalc(S,B(LamTel],Buf,Lam(LamTel],P); 
for ParTel := 1 to ParNum do J(LamTel,ParTel] := Buf[ParTel]; 

end; 
end; { CalcFuncAndJac } 

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

Procedure CalcResAbs(var Res 
var X,Y : 

var 
I 
Dif 

integer; 
RealTyp; 

Dim 

begin 
Res := O; 
for I := 1 
begin 

to Dim do 

Dif := X[I] - Y[I]; 
:= Res + Dif*Dif; Res 

end; 
Res := Sqrt( Resj(Dim-1) ); 

end; { CalcResAbs } 

RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer) ; 

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

Procedure CalcMean(var Mean 
var X 

Dim 
var 

I integer; 

RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer) ; 
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begin 
Mean := o; 
For I := 1 to Dim do Mean := Mean + X[I]; 
Mean := MeanjDim; 

end; { CalcMean } 

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

Procedure CalcDeltaAbs(var DeltaAbs 
Mean 

var X 

RealTyp; 
RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer) ; Dim 

var 
I : integer; 

begin 
DeltaAbs := O; 
For I:=1 to Dim do DeltaAbs := DeltaAbs+(X[I]-Mean)*(X[I]-Mean); 
DeltaAbs := Sqrt( DeltaAbs/(Dim-1) ); 

end; { CalcDeltaAbs } 

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

Procedure MinSolOfLinSys(var X 
var Y 
var M 

DimX,DimY 
Mu 

{$I PARTPIVT.NUM } 
var 

Error 
I,J,K 
Sum 
Constant 
Coeff 

begin 
for I := 
for J := 
begin 

byte; 
integer; 
RealTyp; 
TNrowVector; 
TNsquareMatrix; 

1 to DimX do 
1 to Dimx do 

sum := O; 

TNrowVector; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
integer; 
RealTyp) ; 

for K := 1 to DimY do sum := sum + M[K,I] * M[K,J]; 
Coeff[I,J] := Sum; 

end; 

for I := 1 to DimX do Coeff[I,I] := Coeff[I,I] + Mu; 

for I := 1 to DimX do 
begin 

Sum := O; 
for K := 1 to DimY do sum := Sum + M[K,I] * Y[K]; 
Constant[I] := Sum; 

end; 
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Partial_Pivoting(DimX,Coeff,Constant,X,Error); 

if Error <> 0 
then CheckFail(true, 

'ERROR procedure MinimalSolutionOfLinearSystem'); 
end; { MinSolOfLinSys } 

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

{ HOOFD PROGRAMMA } 

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

const 
SigAbsDroog = 1E-2; 
ParNum = 3 i 
Mustart = 1000; 
Facstart = 1. 2 i 
EpsRel = 1e-6; 

var 
X,Y,I,H,S,TimeN,ExpN, 
Imin,Istep,Inum, 
Tel,ParTel,LamTel, 
LamNum,DmNum,EpsNum 
ResAbs,Mean,DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet, 
Kwal,MaxKwalDroog,MaxKwalMet, 
Np,Dm,Eps,LamMin, 
Lamstep,DmMin,DmStep, 
EpsMin,EpsStep, 
Res,ResBuf,ResOld,Factor, 
Mu,Procent,Mini,Maxi 
OK 
Ch 
Sstr 
ExpNum,TimeNum 
Name 
P,Pbuf,DelP 
D,Lam,B,Bbuf,W,Wclean,Dif 
J,Jbuf 
IOfile 

begin 

integer; 

RealTyp; 
: boolean; 

char; 
string; 
strTyp3; 
strTyp12; 
TNrowVector; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
text; 

{ Start('NIET-LINEAIRE KLEINSTE KWADRATEN 
'Maart 1991','C.J.M. Braun');} 

MET VIER PARAMETERS', 

x := 18; 
y := 7 i 

Assign(IOfile,'STEL.DAT'); 
Reset(IOfile); 
Read(IOfile,S); 
Close(IOfile); 

Str(S:1,Sstr); 
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LamMinTHE := 0.4; 
LamStepTHE := 0.005; 
LamNumTHE := 101; 

Imin := 2; 
Istep := 1; 
Inum := 99; 
ExpN := 602; 
TimeN := 27; 
SigAbsMet := 2.56E-2; 

if (Imin + (Inum-1)*Istep) > (LamNumTHE-1) 
then CheckFail(true, 

'ERROR- Experimentele LamMax >Theoretische LamMax'); 

LamMin 
Lamstep 
LamNum 

:= LamMinTHE + Imin * LamStepTHEi 
:= Istep * LamStepTHEi 
:= Inum; 

for LamTel := 1 to (LamNum) do 
begin 
Lam[LamTel] := LamMin + (LamTel-1) * LamStep; 
end; 

Str(ExpN:1,ExpNum); 
Str(TimeN:1,TimeNum); 
Name:= ExpNum + 'BF.' + TimeNum; 
LoadArray(Name,@W[1],LamNumTHE,Prec,NotReducedGlb); 
for I:= 1 to LamNum do W[I] := W[I+Imin]; 

ChDir ( 'E: \') ; 

InitGlobals(S); 

FirstEstimatePar(P); 
CheckRangePar(P); 
CalcFuncAndJac(S,B,J,Lam,P,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(Res,B,W,LamNum); 

Factor := Facstart; 
Mu : = MuStart; 

Tel := 2; 
Write (' 
Write (' 
Writeln(' 

Mu '); 
Np Dm 

Res'); 

Write(Mu:10); 

Eps I ) j 

for ParTel := 1 to ParNum do Write(P[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',Res: 14); 

repeat 
Writeln; 

121 



if Tel > 10 then 
begin 

Tel := 1; 
Write(' Mu '); 
Write(' Np Dm Eps '); 
Writeln(' Res'); 

end; 
ResOld := Res; 
Mu := Muj(Factor*Factor); 

for LamTel:=1 to LamNum do Dif[LamTel]:=W[LamTel]-B[LamTel); 

repeat 
if KeyPressed then 
begin 

Ch:=ReadKey; 
if Ch= #26 then 
begin 

x := 25; 
y : = 10; 
repeat 

ClrScr; 
PutXY(X,Y,'VOER DE REDUCTIE-FACTOR IN!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Reductie-factor = ',Factor:1:2); 
GotoXY(X,Y+3); Write('Multiplier = ',Mu:1:0); 
Waitclr(X+18,Y+2); ReadReal(X+18,Y+2,Factor); 
WaitClr(X+18,Y+3); ReadReal(X+18,Y+3,Mu); 
AskYes(X,Y+5, 'Invoer OK? (J/N) : ',OK); 
until OK; 

Tel := 1; 
Clrscr; 
Write(' 
Write(' 
Writeln(' 

end; 
end; 

Tel := Tel + 1; 

Mu '); 
Np Dm 

Res'); 

Mu := Factor * Mu; 
Write(Mu:10); 

Eps I ) i 

MinSolOfLinSys(DelP,Dif,J,ParNum,LamNum,Mu); 
for ParTel := 1 to ParNum do 
Pbuf[ParTel] := P[ParTel) + DelP[ParTel); 

CheckRangePar(Pbuf); 
CalcFuncAndJac(S,Bbuf,Jbuf,Lam,Pbuf,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(ResBuf,Bbuf,W,LamNum); 

for ParTel := 1 to ParNum do Write(Pbuf[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',ResBuf: 13); 

until ResBuf < Res; 
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Res := ResBuf; 
for ParTel := 1 to ParNum do P[ParTel] := Pbuf[ParTel]; 
for LamTel := 1 to LamNum do B[LamTel] := Bbuf[LamTel]; 
for ParTel := 1 to ParNum do 
for LamTel := 1 to LamNum do 
J[LamTel,ParTel] := Jbuf[LamTel,ParTel]; 

until Abs(ResOld - Res) < EpsRel*Res + 1e-10; 

Beep; 
Beep; 
Writeln; 
Writeln('OPLOSSING GEVONDEN!'); 
Writeln; 
ClrScr; 

ChDir(DirGlb); 

ResAbs : = Res ; 
CalcMean(Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsW,Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsB,Mean,B,LamNum); 
Kwal := DelAbsWjResAbs; 
MaxKwalMet := DelAbsWjSigAbsMet; 
MaxKwalDroog := DelAbsW/SigAbsDroog; 

Resultaat(S,TimeNum, 
P, 
ResAbs, 
Mean, 
DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet,SigAbsDroog, 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog); 

for I:= LamNum downto 1 do B[I+Imin] := B[I]; 
for I := 1 to Imin do B[I] := -1000; 

Name:= 'B' + Sstr + '·' + TimeNum; 
SaveArray(Name,@B[1],LamNum,Prec,NotReducedGlb); 

Beep; 
RestoreDir; 

s := s + 1; 
Assign(IOfile,'STEL.DAT'); 
Rewrite(IOfile); 
Write(IOfile,S); 
Close(IOfile); 

ClrScr; 
end. 
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PAR6 
program NonlinearLeastSquaresForsixParameters; {nd,Dm1,Eps1,Dm2, 
uses Eps1,Fr} 

Crt,HuibReal,Huibinit,HuibBas,HuibDraw,HuibPtr,HuibDifu; 
const 

Mineenclip = true; 
Pree = RealTypPrec; 
TNrowsize = 6; 
TNcolumnSize = 101; 

type 
RealTyp; TNrowVector = array[1 .. TNrowsize] of 

TNcolumnvector = array[1 .. TNcolumnsize] 
TNmatrix = array[1 .. TNcolumnsize] 
TNsquareMatrix = array[1 .. TNrowSize] of 

of RealTyp; 
of TNrowVector; 
TNrowVector; 

var 

TNstring40 = string(40]; 
FileTyp = file of real; 

LamNumTHE,DmNumTHE,EpsNumTHE integer; 
LamMinTHE,LamStepTHE, 
DmMinTHE,DmStepTHE, 
EpsMinTHE,EpsStepTHE : RealTyp; 

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

Procedure Resultaat(P 

const 
Dm in = 0.01; 
Dm a x = 3.0; 
Dnum = 500; 

var 
I,X,Y 
Np,Dm1,Eps1, 
Dm2,Eps2,Fr, 
Dstep,F1,F2 
D,F 

begin 
Np : = P[ 1] i 
Dm1 : = P[2]; 
Eps1 := 
Dm2 ·-.-
Eps2 ·-.-
Fr := 

ClrScr; 
x := 20; 
y := 7; 

P[ 3] i 
P[4]; 
P[S]; 
P[6]; 

ResAbs 
Mean 
DelAbsW,DelAbsB 
SigAbsMet,SigAbsDroog 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog 

integer; 

RealTyp; 
array(1 .. Dnum] of RealTyp; 

TNrowVector; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp; 
RealTyp); 

PutXY(X,Y,'HET VOLGENDE RESULTAAT IS GEVONDEN:'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Np =',Np :8:3, 1 10A12/m3'); 
GotoXY(X,Y+3); Write('Dm1 = ',Dm1:8:3,' um'); 
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GotoXY(X,Y+4); Write( 1 Eps1 = 1 
, Eps1: 8: 3) ; 

GotoXY(X,Y+5); Write( 1 Dm2 = 1 ,Dm2:8:3, 1 10A12/m3 1
); 

GotoXY(X,Y+6); Write( 1 Eps2 = 1 ,Eps2:8:3, 1 um 1
); 

GotoXY(X,Y+7); Write( 1 Fr = 1 ,Fr:8:3); 
GotoXY(X,Y+8); Write( 1 Residu = 1 ,ResAbs:14); 
GotoXY(X,Y+9); Write( 1 <Beta>meting = 1 ,Mean:14); 
GotoXY(X,Y+10); Write( 1 DelAbsMeting = 1 ,DelAbsW:14); 
GotoXY(X,Y+11); Write( 1 DelAbsAanp = 1 ,DelAbsB:14); 
GotoXY(X,Y+12); Write( 1 SigAbsMeting = 1 ,SigAbsMet:14); 
GotoXY(X,Y+13); Write( 1 SigAbsDroog = 1 ,SigAbsDroog:14); 
GotoXY(X,Y+14); Write( 1 Kw.Fact. = 1 ,Kwal:14); 
GotoXY(X,Y+15); Write( 1 Kw.Fact.Meting = 1 ,MaxKwalMet:14); 
GotoXY(X,Y+16); Write( 1 Kw.Fact.Droog = 1 ,MAxKwalDroog:14); 
PressKey(X,Y+18); 

Dstep := (Dmax-Dmin)/(Dnum-1); 

for I := 1 to Dnum do 
begin 

D[I] := Dmin + (I-1)*Dstep; 
DistributieFunctie(F1,D[I],Dm1,Eps1, 1 ZOLD 1 ); 

DistributieFunctie(F2,D[I],Dm2,Eps2, 1 ZOLD 1
); 

F[I] := Fr*F1 + (1-FR)*F2; 
end; 

InitG; 
Xtekst( 1 Diameter (um) 1 ); 

Ytekst( 1 Verdelingsfunctie (1/um) 1
); 

PlotArray(@D[1],@F[1],Dnum,Prec, 
AxisGridGlb,AxisGridGlb,XYglb,not AskPrintGlb); 

EditPlot(ScreenOGlb); 
CloseG; 

end; { Resultaat } 

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

Procedure InitGlobals; 
var 

IOfile : text; 
begin 

LamMinTHE := 0.4; 
LamstepTHE := 0.005; 
LamNumTHE := 101; 

ChDir ( 1 E: 1 ) ; 

Assign(IOfile, 1 INT.MTX 1
); 

Reset(IOfile); 
Read(IOfile,DmMinTHE,DmStepTHE,DmNumTHE,EpsMinTHE, 

EpsStepTHE,EpsNumTHE); 
Close(IOfile); 

ChDir(DirGlb); 
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end; { InitGlobals } 

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

Procedure FirstEstimatePar(var P :TNrowVector); 
begin 

ClrScr; 
Writeln('Nd = '); 
Readln(P[1)); 
Writeln('Dm1 = '); 
Readln(P[2)); 
Writeln('Eps1 = '); 
Readln(P[3)); 
Writeln('Dm2 = '); 
Readln(P[4)); 
Writeln('Eps2 = '); 
Readln(P[S)); 
Writeln('Fr = '); 
Readln(P[6));} 

end; {FirstEstimatePar} 

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

Procedure CheckRangePar(var P :TNrowVector); 
const 

NpMin = 0.01; 
NpMax = 100; 
FrMin = O; 
FrMax = 1; 

var 
DmMax,EpsMax : RealTyp; 

begin 
DmMax := DmMinTHE + (DmNumTHE-1.001) * DmStepTHE; 
EpsMax := EpsMinTHE + (EpsNumTHE-1.001) * EpsStepTHE; 

P[1) := Max(P[1],NpMin); P[1) ·- Min(P[1],NpMax); .-
P[2] := Max(P[2],DmMinTHE); P[2] ·- Min(P[2],DmMax); . -
P[3] ·- Max(P[3],EpsMinTHE); P[3] := Min(P[3],EpsMax); . -
P[4] ·- Max(P[4],DmMinTHE); P[4] := Min (P[ 4), DmMax) ; .-
P[S] := Max(P[S],EpsMinTHE); P[S) := Min(P[S],EpsMax); 
P[6] := Max(P[6],FrMin); P[6) ·- Min(P[6],FrMax); .-

end; { CheckRangePar } 

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

Function ReadRealFile(var InFile FileTyp; 
DmTel,EpsTel,EpsNum : integer) :RealTyp; 

var 
Waarde : real; 

begin 
Seek(InFile,SeekPos(DmTel,EpsTel,EpsNum)); 
Read(InFile,Waarde); 
ReadRealFile := Waarde; 
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end; { ReadRealFile } 

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

Procedure Intpol(var Z,dZdX,dZdY 
Zll,Zl2,Z2l,Z22,Xfr,Yfr,Xstep,Ystep 

var 
Zal,Za2,Zlb,Z2b . RealTyp; . 

begin 
Zal := Zll + Xfr * (Z21 - Zll) ; 
Za2 := Zl2 + Xfr * (Z22 - Zl2) ; 
Zlb := Zll + Yfr * (Zl2 - Zll); 
Z2b := Z21 + Yfr * (Z22 - Z21) ; 

Z :=Zal+ Yfr * (Za2- Zal); 
dZdX := (Z2b - Zlb)/Xstep; 
dZdY := (Za2 - Zal)/Ystep; 

end; { Intpol } 

RealTyp; 
RealTyp) ; 

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

Procedure OneLambdaCalc(var B 
var J 

Lambda 
var P 

RealTyp; 
TNrowVector; 
RealTyp; 
TNrowVector); 

var 
DmTel,EpsTel,DmNum,EpsNum,ExtNum 
DmMin,EpsMin,DmStep,EpsStep, 
Np,Dml,Epsl,Dm2,Eps2,Fr, 
dBdNp,dBdDml,dBdEpsl,dBdDm2,dBdEps2,dBdFr, 
Il,I2,dildDml,di2dDm2,dildEpsl,di2dEps2, 
Iaa,Iab,Iba,Ibb,DmFr,EpsFr 
Name,Ext 
InFile 

begin 

: integer; 

RealTyp; 
StrTypl2; 
FileTyp; 

DmMin := DmMinTHE; DmStep := DmStepTHE; DmNum := DmNumTHE; 
EpsMin := EpsMinTHE; EpsStep := EpsStepTHE; EpsNum := EpsNumTHE; 

Np := P[l]; 
Dml ·- p [ 2] ; .-
Epsl ·- P[3]; .-
Dm2 ·- P[4]; .-
Eps2 ·- P[5]; .-
Fr := P[6]; 

ExtNum := Round( (Lambda - LamMinTHE)/LamstepTHE + 1 ) ; 
Str(ExtNum:l,Ext); 
Name:= 'INT.'+ Ext; 
Assign(InFile,Name); 
Reset(InFile); 
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DmTel := Trunc( (Dm1 - DmMin)/DmStep ) + 1; 
EpsTel := Trunc( (Eps1 - EpsMin)/EpsStep ) + 1; 

if (DmTel<1) or (DmTel>DmNum) or (EpsTel<1) or (EpsTel>EpsNum) 
then CheckFail(true, 

'ERROR- interpolatie buiten bereik van filedata'); 

Ia a 
Iab 
Iba 
Ibb 

·-.-
·-.-
:= 
·-.-

ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel+1,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+1,EpsTel,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+1,EpsTel+1,EpsNum); 

DmFr := (Dm1- DmMin)/DmStep- (DmTel- 1); 
EpsFr := (Eps1- EpsMin)/EpsStep- (EpsTel- 1); 

Intpol(I1,di1dDm1,di1dEps1,Iaa,Iab,Iba,Ibb,DmFr,EpsFr, 
DmStep,EpsStep); 

DmTel := Trunc( (Dm2 - DmMin)/DmStep ) + 1i 
EpsTel := Trunc( (Eps2 - EpsMin)jEpsStep ) + 1; 

if (DmTel<1) or (DmTel>DmNum) or (EpsTel<1) or (EpsTel>EpsNum) 
then CheckFail(true,'ERROR- interpolatie buiten bereik'); 

Ia a 
Iab 
I ba 
Ibb 

·-.-
:= 
:= 
·-.-

ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel,EpsNum)i 
ReadRealFile(InFile,DmTel,EpsTel+1,EpsNum); 
ReadRealFile(InFile,DmTel+1,EpsTel,EpsNum)i 
ReadRealFile(InFile,DmTel+1,EpsTel+1,EpsNum) i 

DmFr := (Dm2- DmMin)/DmStep- (DmTel- 1)i 
EpsFr := (Eps2 - EpsMin)/EpsStep - (EpsTel - 1) i 

Intpol(I2,di2dDm2,di2dEps2,Iaa,Iab,Iba,Ibb, 
DmFr,EpsFr,DmStep,EpsStep)i 

Close(InFile); 

B := Np * 
dBdNp := B/Np; 
dBdDm1 := Np * 
dBdEps1 := Np * 
dBdDm2 := Np * 
dBdEps2 := Np * 
dBdFr := Np * 

J [ 1 ] : = dBdNp ; 
J [ 2 ] : = dBdDm1 ; 
J[3] := dBdEps1; 
J[4] := dBdDm2; 
J[5] := dBdEps2; 
J[6] := dBdFr; 

(Fr*I1 + (1-Fr)*I2); 

Fr * di1dDm1; 
Fr * di1dEps1i 
( 1-Fr) * di2dDm2; 
( 1-Fr) * di2dEps2; 
(I1 - I2); 

end; { OneLambdaCalc } 

128 



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

Procedure CalcFunc(var B 

var 
LamTel 
Dummy 

begin 

var Lam 
var P 

ParNum,LamNum 

integer; 
TNrowVector; 

TNcolumnVector; 
TNcolumnVector; 
TNrowVector; 
integer); 

for LamTel := 1 to LamNum do OneLambdaCalc(B(LamTel], 
Dummy,Lam(LamTel],P); 

end; { CalcFunc } 

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

Procedure CalcFuncAndJac(var B 
var J 
var Lam 
var P 

ParNum,LamNum 
var 

ParTel,LamTel integer; 
Buf TNrowVector; 

begin 
for LamTel := 1 to LamNum do 

TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
TNcolumnVector; 
TNrowvector; 
integer); 

begin 
OneLambdaCalc(B(LamTel],Buf,Lam(LamTel],P); 
for ParTel := 1 to ParNum do J(LamTel,ParTel] := Buf(ParTel]; 

end; 
end; { CalcFuncAndJac } 

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

Procedure CalcResAbs(var Res 
var X,Y 

Dim 
var 

I 
Dif 

begin 

integer; 
RealTyp; 

Res := O; 
for I := 1 
begin 

to Dim do 

Dif := X[I] - Y[I]; 
:= Res + Dif*Dif; Res 

end; 
Res := Sqrt( Resj(Dim-1) ); 

end; { CalcResAbs } 

RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer); 
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{ **************************************************************** } 
Procedure CalcMean(var Mean RealTyp; 

var X TNcolumnVector; 
Dim integer) ; 

var 
I : integer; 

begin 
Mean := O; 
For I := 1 to Dim do Mean := Mean + X[IJ; 
Mean := MeanjDim; 

end; { CalcMean } 

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

Procedure CalcDeltaAbs(var DeltaAbs 
Mean 

var X 

var 
I 

begin 

integer; 

DeltaAbs := O; 

Dim 

RealTyp; 
RealTyp; 
TNcolumnVector; 
integer); 

For I:=1 to Dim do DeltaAbs:=DeltaAbs+(X[I]-Mean)*(X[I]-Mean); 
DeltaAbs := Sqrt( DeltaAbs/(Dim-1) ); 

end; { CalcDeltaAbs } 

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

Procedure MinSolOfLinSys(var X 

{$I PARTPIVT.NUM } 
var 

Error byte; 
I,J,K integer; 
Sum RealTyp; 

var Y 
var M 

DimX,DimY 
Mu 

Constant TNrowVector; 
Coeff TNsquareMatrix; 

begin 
for I := 1 to DimX do 
for J := 1 to DimX do 
begin 

sum := o; 

TNrowVector; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
integer; 
RealTyp); 

for K := 1 to DimY do Sum := Sum + M[K,I] * M[K,J]; 
Coeff[I,J] := Sum; 

end; 

for I := 1 to DimX do Coeff[I,I] := Coeff[I,I] + Mu; 
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for I := 1 to DimX do 
begin 

Sum := 0; 
for K := 1 to DimY do sum := sum + M[K,I] * Y[K]; 
Constant[!] := Sum; 

end; 

Partial_Pivoting(DimX,Coeff,Constant,X,Error); 

if Error <> 0 
then CheckFail(true, 

'ERROR- procedure MinimalSolutionOfLinearSystem'); 
end; { MinSolOfLinSys } 

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

{ HOOFD PROGRAMMA } 

{ **************************************************************** } 
const 

SigAbsDroog = 1E-2; 

var 

ParNum 
Mustart 
Facstart 
EpsRel 

X,Y,I, 

= 6; 
= 1000; 
= 1.2; 
= 1e-5; 

Imin,Istep,Inum, 
Tel,ParTel,LamTel, 
LamNum,DmNum,EpsNum 
ResAbs,Mean,DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet, 
Kwal,MaxKwalDroog,MaxKwalMet, 
Np,Dm,Eps,LamMin, 
LamStep,DmMin,DmStep, 
EpsMin,EpsStep, 
Res,ResBuf,ResOld,Factor, 
Mu,Procent,Mini,Maxi 
OK 
Ch 
Name 
P,Pbuf,DelP 
D,Lam,B,Bbuf,W,Wclean,Dif 
J,Jbuf 
IOfile 

begin 

integer; 

RealTyp; 
boolean; 
char; 
strTyp12; 
TNrowvector; 
TNcolumnVector; 
TNmatrix; 
text; 

Start('NIET-LINEAIRE KLEINSTE KWADRATEN MET 
'September 1990','H.J. Smolders'); 

ZES PARAMETERS I I 

InitGlobals; 

x := 18; 
y := 7; 
repeat 
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ClrScr; 
Imin := o; 
Istep := 1; 
Inum := LamNumTHE; 
PutXY(X,Y,'VOER SPECTRUM-GEGEVENS IN!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Experimentele LamMin (um) = ', 

LamMinTHE:3:1,' + ',LamStepTHE:5:3,' * Imin'); 
GotoXY(X,Y+3); Write('Experimentele Lamstep (um) =' 

LamStepTHE:5:3,' * Istep'); 
GotoXY(X,Y+4); Write('Experimentele LamNum = Inum'); 
PutXY(X,Y+6, 1 Imin =')i Write(Imin)i 
PutXY(X,Y+7,'Istep =')i Write(Istep) i 
PutXY(X,Y+B,'Inum = '); Write(Inum); 
WaitClr(X+8,Y+6); Readinteger(X+8,Y+6,Imin); 
WaitClr(X+8,Y+7); Readinteger(X+8,Y+7,Istep); 
Waitclr(X+8,Y+8); Readinteger(X+8,Y+8,Inum) i 

AskYes(X,Y+10,'Invoer OK? (J/N) : ',OK); 
until OK; 

if (Imin + (Inum-1)*Istep) > (LamNumTHE-1) 
then CheckFail(true, 

'ERROR- Experimentele LamMax >Theoretische LamMax'); 

LamMin 
LamStep 
LamNum 

:= LamMinTHE + Imin * LamStepTHEi 
:= Istep * LamStepTHEi 
:= Inum; 

for LamTel := 1 to LamNum do 
Lam[LamTel] := LamMin + (LamTel-1) * LamStep; 

AskFileName(Name,'GEEF NAAM VAN FILE MET GEMETEN SPECTRUM'); 
LoadArray(Name,@W[1],LamNumTHE,Prec,NotReducedGlb); 
for I := 1 to LamNum do W[IJ := W[I+Imin]; 

ClrScr; 
GotoXY(15,18); Write('Geef SigmaAbsMet: '); 
Readln(SigAbsMet); 

ChDir( 'E: '); 

FirstEstimatePar(P); 
CheckRangePar(P); 
CalcFuncAndJac(B,J,Lam,P,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(Res,B,W,LamNum); 

Factor := Facstarti 
Mu : = MuStart i 

Tel := 2i 
Write (' 
Write (' 
Writeln (' 

Mu ')i 
Np Dm1 

Res') i 
Eps1 Dm2 
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Write(Mu:10); 
for ParTel := 1 to ParNum do Write(P[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',Res: 13); 

repeat 
Writeln; 
if Tel > 10 then 
begin 

Tel := 1; 
Write(' Mu '); 
Write (' Np Dm1 Eps1 
Writeln(' Res'); 

end; 
ResOld := Res; 
Mu := Mu/(Factor*Factor); 

Dm2 Eps2 Fr '); 

for LamTel := 1 to LamNum do Dif[LamTel] := W[LamTel] - B[LamT 

repeat 
if KeyPressed then 
begin 

Ch:=ReadKey; 
if Ch= #26 then 
begin 

x := 25; 
y := 10; 

repeat 
ClrScr; 
PutXY(X,Y,'VOER DE REDUCTIE-FACTOR IN!'); 
GotoXY(X,Y+2); Write('Reductie-factor = ',Factor:1:2); 
GotoXY(X,Y+3); Write('Multiplier = ',Mu:1:0); 
WaitClr(X+18,Y+2); ReadReal(X+18,Y+2,Factor); 
WaitClr(X+18,Y+3); ReadReal(X+18,Y+3,Mu); 
AskYes(X,Y+5,'Invoer OK? (J/N) : ',OK); 
until OK; 

Tel := 1; 
ClrScr; 
Write (' 
Write (' 
Writeln(' 
end; 

end; 

Mu 
Np 

Tel := Tel + 1; 

I ) i 
Dm1 

Res'); 

Mu := Factor * Mu; 
Write(Mu:10); 

Eps1 Dm2 

MinSolOfLinSys(DelP,Dif,J,ParNum,LamNum,Mu); 
for ParTel := 1 to ParNum do 
Pbuf[ParTel] := P[ParTel] + DelP[ParTel]; 
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CheckRangePar(Pbuf); 
CalcFuncAndJac(Bbuf,Jbuf,Lam,Pbuf,ParNum,LamNum); 
CalcResAbs(ResBuf,Bbuf,W,LamNum); 

for ParTel := 1 to ParNum do Write(Pbuf[ParTel]:8:4); 
Writeln(' ',ResBuf:13); 

until ResBuf < Res; 

Res := ResBuf; 
for ParTel := 1 to ParNum do P[ParTel] := Pbuf[ParTel]; 
for LamTel := 1 to LamNum do B[LamTel] := Bbuf[LamTel]; 
for ParTel := 1 to ParNum do 
for LamTel := 1 to LamNum do 
J[LamTel,ParTel] := Jbuf[LamTel,ParTel]; 

until Abs(ResOld - Res) < EpsRel*Res + 1e-10; 

Beep; 
Beep; 
Writeln; 
Writeln('OPLOSSING GEVONDEN!'); 
Writeln; 

Beep; 
Beep; 
Write('Druk op een toets .•.. '); 
Beep; 
Ch := ReadKey; 
ClrScr; 

ChDir(DirGlb); 

ResAbs := Res; 
CalcMean(Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsW,Mean,W,LamNum); 
CalcDeltaAbs(DelAbsB,Mean,B,LamNum); 
Kwal : = DelAbsW/ResAbs; 
MaxKwalMet := DelAbsW/SigAbsMet; 
MaxKwalDroog := DelAbsW/SigAbsDroog; 

Resultaat(P, 
ResAbs, 
Mean, 
DelAbsW,DelAbsB, 
SigAbsMet,SigAbsDroog, 
Kwal,MaxKwalMet,MaxKwalDroog); 

for I := LamNum downto 1 do B[I+Imin] := B[IJ; 
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for I := 1 to Imin do B[I] := -1000; 

ChDir('C:\KEES\SIM'); 
Assign(IOfile, 'SIMBPG.D'); 
Rewrite(IOfile); 
For I := 1 to LamNum do writeln(IOfile,B[I]); 
Close(IOfile); 

InitG; 
Xtekst('Wavelength (um) '); 
Ytekst('Extinction coefficient (m-1) '); 
ExtremaArray(Mini,Maxi,@W[1],LamNum,Prec,ResetGlb); 
ExtremaArray(Mini,Maxi,@B[1],LamNum,Prec,not ResetGlb); 
WindowAxesWorld(0.05,0.05,1,1,Lam[1],Mini,Lam[LamNum],Maxi, 

AxisGridGlb,AxisGridGlb); 
DrawArray(@Lam[1],@W[1],LamNum,Prec,XYglb,not NormYglb); 
DrawArray(@Lam[1],@B[1],LamNum,Prec,XYglb,not NormYglb); 
EditPlot(ScreenOglb); 
CloseG; 

for I := LamNum downto 1 do B[I+Imin] := B[I]; 
for I := 1 to Imin do B[I] := -1000; 

SaveArray(AskNameGlb,@B[1],LamNum,Prec,NotReducedGlb); 
RestoreDir; 
ClrScr; 

end. 
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Symbolen: 

A 

B 

c 

SYMBOLENLIJST 

asymmetrie van een asymmetrische ZOLD 

breedte van een asymmetrische ZOLD 

geluidssnelheid 

soortelijke warmte van een vloeistof 

soortelijke warmte van een gas bij constante druk 

soortelijke warmte van een gas bij constant volume 

c 
d 

f 

F 

b.F 

I 
K(m) 

L 

L 

m 

werkzame doorsnede 

stapgrootte 

brandpuntsafstand 

verdelingsfunctie 

vormingsenerg ie 

intensiteit 

Battistelli-parameter voor mde_orde verstrooiing 

latente warmte 

lengte nevel 

relatieve brekingsindex 

deeltjesconcentratie 

druk 

parametervector 

vermogen 

vermogen voor de nevel 

totaal vermogen op detector 

vermogen op detector t.g.v. extictie 

d t t t de d t '' vermogen op e ec or .g.v. m -or e vers oo11ng 

m -:~: o 
Q kwaliteitsfactor 

Qext relatieve werkzame doorsnede voor lichtextinctie 

r (druppel-) straal 

r modale straal 
m 

R residu 

R specifieke gasconstante 
V 

s asymmetrie-parameter 
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t tijd 

T temperatuur 

u snelheid van het gas 

w gemeten extinctiecoëfficiënt 

~w variatie in de gemeten extinctiecoëfficiënt 

x plaats 

a grootte parameter 

~ extinctiecoëfficiënt 

e 
À 

1..1. 

ç 
p 

indices: 

abs 

d 

ext 

k 

met 

ref 

s 

sca 

V 

0 

C /C 
p V 

verschil tussen gemeten en berekende extinctie-

coëfficiënt 

relatieve spreiding van een verdelingsfunctie 

openingshoek 

golflengte 

grootte verandering stap 

fractie 

dichtheid 

oppervlaktespanning 

spreiding 

kwadratensom 

verzadigingsgraad 

absorbtie 

druppel 

extinctie 

stap nummer 

meting 

referentie 

verzadiging 

verstrooiing 

damp 

ongestoorde toestand 
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