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Abstract

Pulsed corona discharge treatment for flue gas cleaning is a new promising method

for the removal of S02 and NOx from flue gas of coal-fired electrical power plants.

This method is momentarily being investigated at the division Electrical Energy

Systems of the Eindhoven University of Technology. In this method high energetic

electrons dissociate molecules from the flue gas, creating chemically active radicals.

This initiates complex chemical processes that lead to the oxidation of the nitrogen

and sulphur oxides, creating acids. These can be removed from the flue gas as salts by

adding ammonia.

It is assumed that a crucial role in the cleaning process is played by the OR-radical.

Therefore measurement of the radical concentration is important for the validation of

chemical modelling of the process. Also measurement of more stable compounds like

0 3 is important in this respect. For these purposes an experimental set-up for

spectroscopical measurements on a laboratory-scale flue gas cleaning system has been

developed.

Using emission-spectroscopy radiation from the A2I:-X2U(O,O)-band of OR has been

observed. This proves for the first time experimentally the presence of OR-radicals in

flue gas due to a pulsed corona discharge. A method has been developed for the

calculation of the OR-concentration from the result of an absorption experiment.

Rowever, experimentally no absorption of OR-radicals (R2(3)-rotational transition)

has been found. This indicates that the OR-concentration is lower than lWOmolecu

les/m3, possibly due to fast consumption of OR in conversion reactions. Finally

absortion due to ozone has been investigated. In air the net (stationary-state) ozone

production resulting from a corona-discharge is found to be l018molecules/m3pulse. In

flue gas of relatively low temperatures (T< l()(J'C) the ozone-concentration is more

than 200 times lower. In flue gas of higher temperatures, no ozone-absorption is

observed at all.
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Samenvatting

Rookgasreiniging met behulp van gepulste corona-ontlading is een nieuwe veelbelo

vende methode voor het verwijderen van S02 en NOx uit het rookgas van kolenge

stookte elektriciteitscentrales, welke momenteel wordt onderzocht binnen de vak

groep elektrische energiesystemen van de TUE. Bij deze methode dissocieren

energierijke elektronen moleculen uit het rookgas tot chemische radicalen. Hierdoor

komt er een complexe chemie op gang welke uiteindelijk leidt tot de omzetting van

de stikstof- en zwaveloxiden in zuren. Deze kunnen vervolgens, onder toevoeging van

ammoniak, als zouten verwijderd worden.

Een cruciale rol in het heIe relmgmgsproces wordt toegeschreven aan het OH

radicaal. Meting hiervan is van groot belang voor het verbeteren van de chemische

modelvorming. Ook meting van stabielere componenten, zoals bijvoorbeeld 0 3 is in

dit verband belangrijk. Met dit doel is er een meetopstelling ontwikkeld waarmee

spectroscopische metingen zijn verricht aan een rookgasreinigingsopstelling op

laboratoriumschaal.

Met behulp van emissiespectroscopie is straling teruggevonden welke afkomstig is van

de A2I:-X2n(O,O)-band van OH. De aanwezigheid van OH-radicalen in rookgas

tengevolge van een gepulste corona-ontlading is hiermee voor de eerste maal

experimenteel aangetoond. Er is een methode uitgewerkt waarmee uit het resultaat

van een absorptiemeting de OH-concentratie kan worden bepaald. Er is echter geen

absorptie van OH-radicalen (R2(3)-lijn) waargenomen. Dit betekent dat de gemiddel

de OH-concentratie lager is dan 1<¥Dmoleculen/m3, of dat de concentratie binnen de

detectietijd (~lJJs) tot onder deze waarde gedaald is tengevolge van chemische

reakties. Tenslotte is er nog gekeken naar absorptie tengevolge van ozon. Hieruit is

gebleken dat de netto ozonproduktie tengevolge van de corona-ontlading in lucht

gelijk is aan 1018moleculen/m3puls. In rookgas van relatief lage temperaturen

(T< 100°C) is de ozonconcentratie meer dan een faktor 200 lager. Bij hogere

rookgastemperaturen is zelfs helemaal geen ozonabsorptie meer gemeten.
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1 Inleiding

Kolengestookte elektriciteitscentrales produceren rookgas dat relatief veel verontrei

nigingen bevat. De zwavel- en stikstofoxiden die bij de verbranding ontstaan zijn

mede de oorzaak van zure regen. Gezien de grote voorraden en de relatief lage

prijzen van steenkool zal dit toch een aantrekkelijke optie blijven voor het opwekken

van elektrische energie. Willen we op een verantwoorde wijze omgaan met ons milieu

dan zal een actief reinigen van het rookgas noodzakelijk zijn. Het verwijderen van

zwaveloxiden gebeurt reeds door middel van gaswassers waarin gips geproduceerd

wordt. Voor het verwijderen van stikstofoxiden zijn diverse methoden onderwerp van

onderzoek, bijvoorbeeld selectieve katalytische reductie.

Er zijn echter ook recentere methodes waarmee beide verontreinigingen gelijktijdig

verwijderd kunnen worden. Een veelbelovende methode is rookgasreiniging met

behulp van een gepulste corona ontlading. Het principe van deze methode is als voIgt.

Energierijke elektronen dissocieren moleculen uit het rookgas tot chemische radicalen

(met name OH-radicalen welke ontstaan door dissociatie van H20). Hierdoor komt

er een complexe chemie op gang welke uiteindelijk leidt tot de oxidatie van de

stikstof- en zwaveloxiden tot zuren. Onder toevoeging van ammoniak ontstaan hieruit

zouten die geschikt zijn voor gebruik als kunstmest. Deze methode zal nader worden

toegelicht in hoofdstuk 2.

Het is deze methode van rookgasreiniging waar momenteel binnen de vakgroep

Elektrische Energiesystemen van de TUE onderzoek naar wordt verricht. De

aandacht is hierbij met name gericht op fundamentele aspecten van het rookgasreini

gingsproces. Een beter inzicht hierin zal het mogelijk maken het hele proces te

optimaliseren, zowel wat reinigingspercentage als wat energiegebruik betreft. Voor dit

doel is er op laboratoriumschaal een corona systeem ontwikkeld, waarmee zowel

metingen in lucht als in rookgas kunnen worden uitgevoerd.
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1 Inleiding

Een cruciale rol in bet bele reinigingsproces speeh, zo wordt algemeen aangenomen,

bet OH-radicaal. Dit radicaal staat aan de basis van bet verdere oxidatieproces van

S02 en NOx' De concentratie ervan is daarom waarschijnlijk in belangrijke mate

bepalend voor bet uiteindelijk te bereiken reinigingspercentage. Ondanks bet feit dat

het OH-radicaal een zulke belangrijke rol wordt toegeschreven in het reinigingspro

ces, is het tot nu toe nog nooit daadwerkelijk gemeten. Welnu, dit laatste is een van

de voomaamste doelstellingen van dit afstudeerprojekt. Ook meting van stabielere

componenten zoals 0 3 is van groot belang voor het vergroten van het inzicht en bet

verbeteren van de cbemiscbe modelvorming.

Meting van OH en 0 3 kan geschieden met behulp van spectroscopische metingen

(boofdstuk 3). De kwantitatieve bepaling van OH-radicalen kan in principe gescbie

den met behulp van een absorptiemeting. De bepaling van de concentratie op grond

hiervan is echter niet triviaaI, en de hiervoor ontwikkelde methode vormt bet

onderwerp van hoofdstuk 4. De meetopstelling zal aan de orde komen in hoofdstuk 5.

Tenslotte zullen in boofdstuk 6 de uitgevoerde experimenten en de hiermee behaalde

resultaten bescbreven worden.

- 2 -



2 Rookgasreiniging met behnlp van

gepulste corona-ontlading

Methoden om rookgas te reinigen met behulp van energierijke elektronen zijn reeds

gedurende een aantal jaren onderwerp van onderzoek. Van al deze methoden lijkt

gepulste corona-ontlading de meeste voordelen te bieden (Mizuno[ref.l]). Vandaar

dat het onderzoek binnen de vakgroep zich heeft geconcentreerd op deze methode

van rookgasreiniging. De belangrijkste voordelen van deze methode zijn:

- NOx en S02 kunnen gelijktijdig verwijderd worden in een droog proces.

- De benodigde technologie vertoont grote overeenkomsten met die van

elektrostatische stofvangers, welke reeds toegepast worden bij

elektriciteitscentrales.

- De eindprodukten van het proces zijn relatief makkelijk te hergebruiken.

- De totale kosten zijn naar verwachting lager dan bij andere (gecombineerde)

processen.

Om het belang van het afstudeerprojekt binnen het totale onderzoek beter te kunnen

begrijpen is het nodig om eerst een beter inzicht te krijgen in de fundamentele

processen waarop deze vorm van rookgasreiniging is gebaseerd.

2.1 Basisprincipe

Het principe van de methode is als voIgt. Om het te reinigen, wordt het rookgas in

een ruimte (reaktor) geleid, waarin met behulp van een gepulste corona-ontlading

energierijke elektronen worden geproduceerd. Deze energierijke elektronen vormen

de basis voor het proces dat leidt tot de verwijdering van zwavel- en stikstofoxiden.

In een zeer vereenvoudigde voorstelling kunnen we het hele proces opdelen in een

vijftal elementaire stappen (men bedenke dat rookgas relatief veel H20 bevat):

- 3 -



2 Rookgasreiniging met behulp van gepuIste corona-ontlading

1) De corona produceert energierijke elektronen. tijdschaa1: 10-8 seconden

2) Deze elektronen dissocieren water tot chemische radicalen.

e- + H20 ---> e- + OH + H tijdschaal: 10-6 seconden

3) De radicalen oxideren de zwavel- en stikstofoxiden verder tot zuren.

S02 + 20H ---> H2S04 tijdschaal: 10-4 seconden

N02 + OH --- > HN03

4) Vorming van zouten onder toevoeging van ammoniak.

H2S04 + 2 NH3 ---> (NH4)2S04 tijdschaa1: 1002 seconden

HN03 + NH3 --- > NH4N03

5) Neerslaan van zouten in de vorm van stof (droog proces). tijdschaa1: 10° seconden

We Zlen dus dat op deze manier stikstof- en zwaveloxiden uiteindelijk worden

omgezet in zouten, welke vervolgens gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

Bovendien zijn deze zouten ook geschikt als kunstmest, wat natuurlijk een bijkomend

voordeel is.

2.2 Gepulste corona-ontlading

Corona is een verschijnsel dat, vaak ongewenst, optreedt bij hoogspanning, gecombi

neerd met gekromde elektroden. Het ontstaan van een corona-ontlading gebeurt in

enkele fasen (we beschouwen hier slechts de positieve corona, d.w.z. de meest

gekromde elektrode is positief.)

-1) Ben vrije ladingsdrager (meestal elektron) wordt versneld in het hoge veld van de

gekromde elektrode.

-2) Door botsingen met gasmoleculen ontstaan meerdere elektron/ion-paren,

waarvan de elektronen op hun beurt weer versneld worden en weer andere elektro

nen vrijmaken (zie fig.2.1a). Dit wordt een lawine genoemd.

-3) De elektronen driften naar de positieve elektrode en laten positieve ruimtelading

achter, dit wordt de kop genoemd (zie fig.2.1b).

- 4 -



2 Rookgasreiniging met behulp van gepulste corona-ontlading

-4) Door foto-ionisatie ontstaan buiten de kop nieuwe vrije elektronen en lawines,

waardoor even later de positieve ruimtelading (kop) verplaatst is. Het zijn dus niet de

ionen die zorgen voor de verplaatsing van de kop, maar de elektronen.

-5) De verplaatsing van de kop vindt globaal plaats langs de veldlijnen en laat een

geioniseerd pad achter; dit wordt een kanaal of streamer genoemd. (zie fig.2.1c).

- ..+ -
\------;-----;----=-f.. + (:§7+- +--+++0>+_ .. - .. +++1Sh

~
( hOrlnel

a b

HV electrode

c

head

Figuur 2.1 Model ontstaan streamer corona-ontlading

Deze vorm van corona-ontlading wordt streamer-corona genoemd. Als het kanaal de

overkant bereikt, kan, na een tussenfase waarin een herverdeling van het elektrisch

veld plaatsvindt en waarbij het gas wordt opgewarmd tengevolge van de stroom in het

kanaal, de resistiviteit van het kanaal zo laag worden dat er doorslag optreedt. Dit is

ongewenst voor het reinigingsproces (de gemiddelde elektronenenergie m een

doorslag is laag: ~leV). Doorslag kan worden voorkomen door de puIs kort te

maken, aangezien de gemiddelde formatietijd voor streamers tientallen nanoseconden

is, terwijl we bij doorslag over enkele microseconden praten (natuurlijk is dit alles

afhankelijk van de spanning en de herhalingsfrequentie van de puIs).

2.3 Chemische reakties

De energierijke elektronen die bij de streamerkop door de corona geproduceerd

worden, kunnen, wanneer zij botsen met H20-moleculen, deze laatste dissocieren tot

OH en H-radicalen (zie paragraaf 2.1, stap 2). Voor deze dissociatiereaktie is een



2 Rookgasreiniging met behulp van gepulste corona-ontlading

minimale elektronenenergie van ±6 eV nodig. Vit eerder onderzoek (Ramsak[ref.2])

is gebleken dat de gemiddelde energie van de elektronen in de corona inderdaad

groter is dan 6 eV. Dit betekent dus dat we bij een corona-ontlading in rookgas

inderdaad de vorming van OH-radicalen mogen verwachten. Hierbij worden tegelij

kertijd ook H-atomen gevormd. Ook zullen tengevolge van de corona-ontlading 02

moleculen gedissocieerd worden, waarbij atomaire zuurstof gevormd wordt.

Naast de direete produktie van OH-radicalen door de corona-ontlading, zullen er ook

OH-radicalen worden gevormd in chemische reakties welke als een gevolg van de

corona-ontlading zullen plaatsvinden. De belangrijkste vormingsreakties hierbij zijn:

H20 + ° --- > 2 OH

O2 + H --- > ° + OH

De gevormde OH-radicalen zijn zeer reaetief en staan aan de basis van het verdere

oxidatieproces van S02 en NOx (zie paragraaf 2.1, stap 3). Dit proces is echter, in

tegenstelling tot hetgeen door de reakties in paragraaf 2.1 stap 3 wordt gesuggereerd,

zeer complex. Bij wijze van toelichting beschouwen we hier een door Peyrous[ref.3]

beschreven model voor de chemische reakties die optreden in vochtige zuurstof

tengevolge van een streamerontlading. In dit model worden slechts de onderstaande

componenten meegenomen:

0,°2,03

H, OH, H20, H02, H20 2

Dit leidt tot een lijst met maar liefst 31 mogelijke reakties met bijbehorende reaktie

constanten. Voor het geval van een relatieve luchtvochtigheid van 20% en een

temperatuur van 300 K is het verloop van de concentratie van de diverse componen

ten in de tijd te vinden in figuur 2.2. Voor de elektronendichtheid is een waarde

verondersteld van Ne = 5*1015 cm-3•

We zien dus dat de OH concentratie eerst toeneemt maar vervolgens snel afneemt,

hetgeen een gevolg is van de hoge reaktiviteit van het OH-radicaal. Na enkele

tientallen microseconden is het gevormde OH vrijwel geheel verdwenen en omgezet

- 6 -



2 Rookgasreiniging met behulp van gepuIste corona-ontlading
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Figuur 2.2 Berekend concentratieverloop van diverse componenten die ontstaan bij
een corona-ontlading in vochtige zuurstof.

in zogenaamde secundaire radicalen. Er ontstaan daarbij ook stabielere componenten

zoals H20 2 en 03.

Het moge duidelijk zijn dat ook het model van Peyrous[ref.3] slechts een zeer gesim

plificeerde weergave van de werkelijkheid schetst. Zo wordt er bijvoorbeeld veronder

steld dat er geen diffusie plaatsvindt, en verder wordt er geen rekening gehouden met

de aanwezigheid van de verontreinigende componenten S02 en NOr Modellen die

ook hier rekening mee houden zullen zeer complex zijn. Zo zullen er naar schatting

minimaal zo'n 70-tal componenten (pos/neg-ionen, radicalen, neutralen) en een 150

tal reakties in ogenschouw moeten worden genomen. De ontwikkeling van dit soort

modellen is momenteel op diverse plaatsen onderwerp van onderzoek. In het kader

hiervan is er op dit moment een samenwerking tussen de vakgroep elektrische

energiesystemen en het Instituut voor Hoge Temperaturen IVfAN in Moskou.

Op de laatste twee stappen uit het reinigingsproces (ammoniaktoevoeging, neerslaan

van de zouten) za1 hier niet verder worden ingegaan, aangezien zij momenteel nog

buiten het aandachtsveld van het onderzoek vallen.

- 7 -



2 Rookgasreiniging met behulp van gepulste corona-ontlading

2.4 Conclosies

We hebben gezien wat de grondslagen zijn van rookgasreiniging met behulp van

gepulste corona-ontlading. Het is duidelijk dat hierbij een uiterst complexe chemie

een rol speelt, waarover heden ten dage nog slechts relatief weinig bekend is. Vit

modellen blijkt dat het door de streamer-corona gevormde OH-radicaal een cruciale

rol speelt in het reinigingsproces. Het kunnen aantonen van OH-radicalen in het

plasma (op de eerste plaats kwalitatief, maar later mogelijk ook kwantitatief/tijds

afhankelijk) is dus van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de modellen,

en dus voor een beter begrip van het hele proces. Ook de meting van stabielere

componenten, zoals bijvoorbeeld 0 3 is in dit verband zeer interessant.

- 8 -



3 Spectroscopische meetmethoden

Voor de meting van zowel OH-radicalen als 0 3 is gebruik gemaakt van spectroscopi

sche metingen. Een groot voordeel van optische metingen is dat de metingen in-situ

kunnen plaatsvinden, en dat er bovendien geen of nauwelijks verstoring plaatsheeft

van de reaktiekinetiek in de reaktor. In-situ metingen zijn vanwege de korte levens

duur van de OH-radicalen ( < 100 j.'s) absoluut noodzakelijk.

3.1 Strulduur OH-radicaal

Voor een goede interpretatie van de spectra van OH is inzicht in de bandenstruktuur

van het molecuul noodzakelijk. Deze is nogal ingewikkeld. Zoals gewoonlijk heeft het

molecuul een aantal elektronische niveaus, met op elk daarvan gesuperponeerd een

groot aantal vibrationele niveaus. Bovenop de vibrationele struktuur bevindt zich

bovendien ook nog een rotationele fijnstruktuur.

De overgang die wij zullen gebruiken voor de spectroscopische metingen is de

zogenaamde A2I:-X2TI(0,0) band. Dit wil zeggen de overgang van het vibrationele

nulniveau (V" =0) van de elektronische grondtoestand X naar het vibrationele

nulniveau (V' =0) van de eerste aangeslagen toestand A Zoals uit het gebruik van

het woordje band al mag blijken betreft het hier niet een enkele overgang maar een

groot aantal. Zowel de A(V"=O)-toestand als de X(V'=O)-toestand bestaan immers,

vanwege de rotationele fijnstruktuur, uit een groot aantal discrete energieniveaus. De

A2I:-X2TI(0,0) band ligt in het ultraviolet en de kop van de band (kleinste golflengte)

ligt bij 3064 A. De reden dat deze band wordt gebruikt is dat dit de sterkste band van

OH is. Bovendien is deze band uitgebreid getabelleerd in de literatuur (m.n. Dieke &

Crosswhite[refAD.

Voor de aanduiding van de verschillende rotationele mveaus kan het rotationele

quantumgetal K gebruikt worden. Dit is de waarde van het hoekmoment (in eenhe-
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3 Spectroscopische meetmethoden

den h/21f) wanneer de elektron spin buiten beschouwing wordt gelaten. K is altijd een

geheel getal. De waarde van de elektron spin van het OH-radicaal heeft echter de

waarde 1f2. Dit betekent dat elk rotationeel K-niveau is opgesplitst in twee afzonderlij

ke niveaus: een met spin + V2 en een met spin -1f2; een zogenaamd doublet. De beide

componenten worden aangeduid met de indices '1' resp. '2'. Tengevolge van de

opsplitsing in doubletten is de waarde van het rotationele quantumgetal 1 (totale

hoekmoment) niet gelijk aan K. Er geldt:

1 = K + 1h voor '1'-niveaus; spin = +1h

1 = K - V2 voor '2'-niveaus; spin = - V2

De A-toestand is een 2I:-toestand; de grondtoestand X is een 2n-toestand. Het super

script 2 in de naamgeving van de elektronische toestanden geeft aan dat we met

doubletten te maken hebben. De aanduidingen I: en n hebben betrekking op de

grootte van de component van het baan hoekmoment evenwijdig aan de intemucleai

re as A; 0 resp. 1, voor de I: resp. n toestand. Een en ander zij nog eens verduidelijkt

met het niveauschema van figuur 3.1. (de 2n-toestand is tengevolge van A-doubling

nog eens verder opgesplitst; zie Dieke & Crosswhite[refA]).

Nu zijn niet aIle rotationele overgangen geoorloofd. We beschouwen de 2I:-+2n

overgangen. Voor 1 geldt de selectieregel Al = 0, ± 1. Voor K geldt de selectieregel

AK= 0, ± 1. Aan de l-regel dient strikt voldaan te worden. Wat het quantumgetal K

betreft zijn ook andere overgangen (bijv.: K±2 -+ K) mogelijk. In totaal ontstaan zo

een 12-tal mogelijke takken. Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 3.1. F(K) en

f(K) geven het energieniveau van het boven- resp. onderniveau. De indices ' l' en '2'

hebben betrekking op de spin; het accent (') heeft betrekking op de A-doubling.

De verschillende rotationele overgangen worden aangeduid door de naam van de tak

gevolgd door het quantumgetal K van het betreffende ondemiveau tussen haakjes. De

naamgeving van de takken hangt samen met de verandering van het quantumgetal K

(O-tak: K-2-+K; P-tak: K-l-+K; Q-tak: K-+K; R-tak: K+ 1-+K; S-tak: K+2-+K).

- 10-



3 Spectroscopische meetmethoden

Tabe13.1 Mogelijke rotationele overgangen in A 2'L.-X2II(O,O) band van OR.

Sterke takken zijn aangeduid met een x.

O12(K) = F1(K- 2) -f2(K) J-l-+J

x P1(K) = F1(K-l)-f1(K) J-l-+J

x P2(K) = F2(K-l)-f2(K) J-l-+J

P12(K) = F1(K-1) -f2(K) J-+J

x Q1(K) = F1(K)-f1(K) J-+J

Q 21(K) = F2(K)-f1(K) J-l-+J

x Q 2(K) = F2(K) - f 2(K) J-+J

Q 12(K) = F1(K)-f2(K) J+l-+J

x R1(K) = F1(K+ 1) -f1(K) J+l-+J

R21(K) = F2(K+ 1) -f1(K) J-+J

x R2(K) = F2(K+ 1) -f2(K) J+l-+J

S21(K) = F2(K+ 2) -fl(K) J+l-+J

De indices hebben betrekking op de spin; is deze gelijk voor het boven- en onderni

veau dan wordt deze slechts een keer geschreven. Zo is de R2(3)-overgang dus de

overgang van het bovenniveau met K = 4 J = 3V2 naar het onderniveau K = 3 J = 2V2; K

verandert van K+ I-+K (R-tak) en de spin verandert niet (blijft -th; index '2'). Ter

illustratie zie wederom figuur 3.1. Een compleet overzicht van alle mogelijke rotatio

nele overgangen met bijbehorende golflengten is te vinden in Dieke & Cross

white[ref.4].

Nu is het zo dat niet alle takken even sterk zijn. Sterke takken zijn die takken die

voldoen aan zowel de K als de J regel, en waarvan de spin niet verandert tijdens een

overgang (deze zijn in tabel 3.1 aangegeven met een x). Dit zijn dus de P, Q en R-
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3 Spectroscopische meetmethoden

takken met enkele index. De takken met dubbele indices zijn zogenaamde satellite

branches en deze zijn veel zwakker. De sterkte van een rotationele overgang wordt

beschreven met een overgangswaarschijnlijkheid SJiJj' Ook deze waarden zijn uitge

breid getabelleerd in bijvoorbeeld Learner[ref.5] of Dieke & Crosswhite[refA]. In

figuur 3.1 is de waarde hiervan te vinden achter de naam~ van de overgang. We

kunnen duidelijk het verschil zien tussen de sterke en de zwakkere takken.
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Figuur 3.1 Energieniveauschema van de A 2'L-X20(O,O)-band van DB.
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3 pectroscopische meetmethoden

3.2 Emissie/absorptiespectroscopie
I

Voor de meting van OH-radicalen kan gebruik gemaakt ) rden van zowel emissie-
I

als absorptiespectroscopie. Emissiespectroscopische meting In zijn relatief eenvoudi-

ger; hiermee kan de aanwezigheid van OH echter slech s kwalitatief aangetoond
,

worden. De emissie is gerelateerd aan het aantal radical n in de aangeslagen A-

toestand. Voor de kwantitatieve bepaling van de OH-conce ratie is een absorptieme

ting noodzakelijk; de absorptie is weI rechtstreeks gerelate rd aan het aantal radica

len in de grondtoestand (X-toestand). Ook de kwantitati ve bepaling van 0 3 kan

geschieden met absorptiemetingen. De meting van het k'rtlevende OH-radicaal is

veel lastiger dan die van het relatief stabiele 0 3, aangezien:

-vanwege de korte levensduur van het OH-radicaal e n hoge tijdresolutie
I

vereist is.

-vanwege de complexe bandenstruktuur van OH een oge spectrale resolutie

vereist is.

Ook de bepaling van de concentratie uit een absorptie eting is voor OH veel

ingewikkelder dan voor 0 3 (deze zal uitgebreid aan de or komen in hoofdstuk 4).

Voor verschillen in meetopstelling, alsmede andere ver chillen in de praktische

uitvoering van de verschillende metingen zij verwezen naar oofdstukken 5 en 6.

3.2.1 ~EBissie

Tengevolge van de corona-ontlading zullen er OH-radical n geproduceerd worden.

Een deel hiervan zal zich in de aangeslagen A2~(V'=O)-toes and bevinden. Deze radi

calen kunnen terugvallen naar de grondtoestand onder .itzending van een foton

(spontane emissie). Vanwege de complexe bandenstruktuur Ivan OH (zie vorige para

graaf) zal hierbij niet slechts straling van een enkele golfle gte worden uitgezonde~

maar ontstaat er een uitgebreide band, die begint bij 3064 A. (A2~-X2n(O,O) band). Ter

illustratie van de complexiteit van het uitgezonden emissi spectrum is in figuur 3.2

het spectrum van een methaan-zuurstofvlam weergegeven. et spectrum is ontleend

- 13 -



3 Spectroscopische meetmethoden

aan Matschuck[ref.6]. De resolutie was zodanig hoog dat de individuele rotatielijnen

zijn opgelost. Duidelijk te zien is de kop van de band bij 3064 A. Verder valt op het

grote aantal rotatielijnen (alle spectraallijnen in figuur 3.2 behoren tot de A21:-X2n_
(O,O)-band).

L
F~A

5XT

]060 ]070 ]060 ]ogo
---.

]f(]D

]/(0]130__~.~J..
..t

]1103110

°117

W ~ "'~
I~ ~I

~
IJ

.... \AJ VU \I V V ~ 'V
0

]100

Figuur 3.2 Deel van het emissiespectrum van een methaan-zuurstof vlam;
A 2,£-X20(O-O)-band van OR.

Naast spontane emissie kan de A-toestand ook ontvolkt worden tengevolge van

botsingen van OH-radicalen met andere moleculen (botsingsdeexcitatie). Deze

botsingsdeexcitatie is gemeten door Wysong[ref.7]. Uit deze metingen blijkt dat bij

onze experimentele condities de deexcitatie van het A-niveau in minder dan 1 ns zal

plaatsvinden. Binnen deze tijd vindt ook een herverdeling van de OH-radicalen over

de rotationele niveaus van de X-toestand plaats, zodat we na 1 ns mogen aannemen

dat er sprake is van thermisch evenwicht. Voor ontvolking tengevolge van spontane

emissie geldt een tijdconstante van 700 ns Huber[ref.8]. Het overgrote deel van de
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ontvolking van het A-niveau vindt dus plaats ten gevolge van botsingsdeexcitatie. Het

aantal radicalen dat onder uitzending van een foton terugvalt naar de grondtoestand

en op die manier dus bijdraagt aan de spontane emissie is minder dan 1 op de 700.

In tegenstelling tot vlammen is de emissie van OH-radicalen tengevolge van een

corona-ontlading in rookgas nog nooit gemeten. Als er emissie wordt gemeten dan zal

deze steeds gerelateerd zijn aan het aantal OH-radicalen dat in de aangeslagen A

toestand wordt gecreeerd. Vanwege de complexe bevolkings- en ontvolkingsmechanis

men is het echter vrijwel onmogelijk de emissie te relateren aan een absolute

bezetting van de A-toestand. Een emissiemeting kan echter weI de vorming van OH

radicalen tengevolge van corona-ontladingen in rookgas aantonen.

3.2.2 Absorptie

Om de absolute hoeveelheid van een bepaald molecuul (in de grondtoestand) te

bepale~ kan gebruik worden gemaakt van absorptiespectroscopie. Het basisprincipe

is als voIgt.

We beschouwen invallende straling met een intensiteit 10 en met een golflengte A op

een absorberend volume met een totale lengte b (zie figuur 3.3).

b
>

I

db

Figuur 3.3 Absorberend volume
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De absorptie Q is gedefinieerd als:

(3-1)

Veronderstellen we een homogeen medium, dan zal de intensiteit in elk plakje db

relatief evenveel afnemen. Voor de intensiteit van de straling die het volume weer

verlaat geldt:

I(l)=Io(l)eXP( -k(l)b) (3-2)

Met k(l) de (gemiddelde) absorptiecoefficient in m-1 van het medium bij een

golflengte l. Deze absorptiecoefficient kan normaal gesproken geschreven worden als

het produkt van de concentratie van het absorberende molecuul N en een absorptie

cross-seetie a(l):

k(l) = a(l)' N (3-3)

Als het verloop van a als functie van de golflengte bekend is, dan kan uit de verhou

ding van I en 10 de concentratie N bepaald worden.

Ozon absorbeert ultraviolette straling in het gebied tussen de 200 DID en 300 DID. Dit

is de zogenaamde Hartley-band met een maximale absorptie bij 253 DID, zie figuur

3.4. Het absorptiespectrum is uitgesmeerd tot een zeer brede band, waarin geen

afzonderlijke niveauovergangen meer terug te vinden zijn. Hierdoor varieert a(l)

slechts zeer geleidelijk over het hele golflengtegebied. De waarden van a().) zijn

nauwkeurig bekend uit de literatuur (Finlayson-Pitts[ref.9]); een tabel hiervan is te

vinden in appendix A. Met behulp van deze gegevens kan gebruik makend van

formules 3-1 en 3-2 uit het resultaat van een absorptiemeting de ozonconcentratie

berekend worden.

In het geval van OH is de situatie echter niet zo eenvoudig. Vanwege de complexe

bandenstruktuur zal absorptie plaatsvinden bij een groot aantal verschillende
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Figuur 3.4 Absorptiespectrum van ozon; Hartley-band.
Langs de linkeras de absorpne cross-secne C1.

golflengten. Het spectrum heeft dus meer weg van een berglandschap (vgl. in dit

verband figuur 3.2); de absorptie cross-sectie C1 varieert sterk over het verloop van de

A2~-X2n(O,O)-band.Er bestaat dan ook niet zo'n mooie tabellering van C1(1) als in het

geval van ozon. De enige mogelijkheid die overblijft is het berekenen van het verloop

van de absorptiecoefficient over een enkele speetraallijn (rotationele overgang). Op

grond hiervan kan uiteindelijk het verband berekend worden tussen de OH-concentra

tie en de absorptie van een enkele spectraallijn. Deze methode zal verder worden

uitgewerkt in hoofdstuk 4.

Voor de absorptiemeting zal dus gekeken moeten worden naar de absorptie van een

enkele spectraallijn. Men kan zich nu afvragen welke spectraallijn het meest geschikt

is voor de meting. Het zal duidelijk zijn dat we in eerste instantie geinteresseerd zijn

in zoveel mogelijk absorptie. We moeten dus al zeker een lijn nemen uit een sterke

tak (Pl' P2' 0 1, O2, R1 of R2). Verder zal de absorptie sterker zijn naarmate zich meer

- 17 -



3 Spectroscopische meetmethoden

moleculen in het betreffende onderniveau bevinden. Welnu, het niveau met maximale

bezetting voIgt uit de verdeling van de OH-radicalen over de verschillende rotationele

niveaus. Uitgaande van thermisch evenwicht vinden we bij een temperatuur van 400

K (rookgas) een maximum in de bezetting bij de niveaus met K=2 of 3. Tenslotte is

een probleem dat de spectraallijnen vaak erg dicht bij elkaar liggen. In de praktijk

hebben we te maken met een beperkte resolutie van de meting; een verhoging van de

resolutie leidt namelijk tot een verslechtering van de signaal over ruisverhouding.

Voor de bepaling van de OH-concentratie met behulp van de in hoofdstuk 4 uitge

werkte methode is het echter nodig zeker te weten dat de gemeten absorptie slechts

het gevolg is van een enkele spectraallijn. Daarom is het van belang een in het

spectrum ietwat geisoleerde lijn te kiezen. Een aantal van deze lijnen wordt gegeven

door Matschuck[ref.6] (deze zijn ook ingetekend in het emissiespectrum van figuur

3.2). Op grond van de voorgaande drie criteria lijkt de R2(3)-lijn het best geschikt

voor de absorptiemeting aan OH.
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4 Methode ter berekening van de

OH-concentratie nit absorptiemetingen

In dit hoofdstuk zal een methode worden uitgewerkt om uit het resultaat van een

absorptiemeting de gemiddelde OH-concentratie te bepalen. In principe voIgt deze uit

formules 3-1 tim 3-3. Zoals we in paragraaf 3.3.2 gezien hebben, is het verloop van

de absorptiecoefficient van OH (in tegenstelling tot 0 3) als functie van de golflengte

echter niet bekend uit de literatuur. De enige mogelijkheid die overblijft is het

berekenen van het verloop van de absorptiecoefficient over een enkele speetraallijn

op grond van bepaalde moleculaire gegevens van het OH-radicaal. Deze methode zal

in de volgende paragrafen worden uitgewerkt.

Bij voorbeelden zal steeds de R2(3)-spectraallijn (J-'o=3077.03A) genomen worden op

gronden die in het vorige hoofdstuk nader uitgewerkt zijn. Als temperatuur van het

rookgas is in die gevallen een waarde van 400 K verondersteld. De opzet is echter zo

algemeen dat de situatie voor andere spectraallijnen en temperaturen ook zonder al

te veel moeite afgeleid kan worden.

4.1 Verband tossen k(l) en microscopische grootheden

We willen uiteindelijk dus het verband bepalen tussen de absorptie a van een enkele

spectraallijn en de OH-concentratie. Daartoe dient eerst het verloop van de absorp

tiecoefficient over een enkele spectraallijn bepaald te worden. Hiertoe is het eerst

noodzakelijk het verband te bepalen tussen de macroscopische absorptiecoefficient

k(l) en de (microscopische) Einstein-coefficienten.

We beschouwen een enkele overgang van het grondniveau i naar het bovenniveau j.

Voor het verband tussen k(l) en de Einstein-eoefficient voor absorptie Bjj geldt (Jng1e[ref.10]):

- 19 -



4 Methode ter berekening van de OH-concentratie uit absorptiemetingen

(4-1)

met Pl. het lijnprofiel in m-1 en OJ de bezetting van het onderniveau i in m-3
•

Nu zijn in de literatuur (Learner[ref.5], Dieke & Crosswhite[ref.4]) niet de waarden

voor Bij getabelleerd, maar wordt de sterkte van een bepaalde rotatieovergang

beschreven op basis van de oscillatorsterkte fo.~, van de heIe vibratieband en de rota

tionele overgangswaarschijnlijkheid SJi-Jj (Learner[ref.5]; Let op: bij Dieke-Cross

white[ref.4] wordt deze AK genoemd I). We zoeken dus een uitdrukking voor k(l) in

termen van de oscillatorsterkte in plaats van in termen van Einstein-coefficienten.

Welnu, voor de relatie tussen de oscillatorsterkte fij van een enkele rotationele

overgang en Bij geldt (Ingle[ref.lO]):

(4-2)

Hieruit voIgt dus voor k(l) in termen van fij:

(4-3)

Voor fij geldt, volgens Matschuck[ref.6]:

(4-4)

en dus voIgt hieruit uiteindelijk voor k(l):

(4-5)
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De waarden van de natuurconstanten zijn in fonnule 4-5 reds ingevuld. De waarde
I
I

van de tweede produkttenn is afhankelijk van de rotation 'Ie overgang welke wordt

beschouwd. Voor de oscillatorsterkte £00-0' van de hele ban is op grond van vergelij

king van gegevens uit de literatuur (Matschuck[ref.6]) een waarde aangenomen van

10-3
• Waarden van SJi-Jj en Ji volgen uit Learner[ref.5] of ,ieke & Crosswhite[refA].

De enige ontbrekende schake! ter bepaling van de concent atie ~ van OH-radicalen

in onderniveau i is nu dus slechts het verloop van de w rde van de zogenaamde

profielfunctie P(1).

Voor de R2(3)-lijn gelden de volgende gegevens:

SJi-Jj = 8.9

2Jj +1 = 6 (K=3, J=K ~ - J=21/2)

1 = 3077.028*10-10 m

en met £00-0' = 10-3

voIgt voor k(l) met behulp van fonnule 4-5:

k(l) = 2.1*10-31 * P(l) * ~ (in mol; P(l in mol; ~ in m-3)

4.2 Verbreding van spectraallijnen

De golf1engte van de straling die door een enkele rotatione, e overgang (van grondni

veau i naar bovenniveau j) wordt geabsorbeerd, wordt bep' ald door het energiever

schil tussen deze beide niveaus. In werkelijkheid is een zul e spectraallijn echter niet

oneindig smale Tengevolge van verschillende verbredingsm chanismen wordt er ook

straling geabsorbeerd in een klein gebied rond de central golflengte. Het verloop

van de absorptiecoefficient van een spectraa1lijn kan wo'den beschreven met een

genonneerde profielfunctie P(l):

(4-6)
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met:

..
(4·7)

en dus:

..
!P(l)dl = 1
o

(4-8)

Het moge duidelijk zijn dat voor een goede beschrijving van de profielfunctie een

goed inzicht in de verschillende verbredingsmechanismen noodzakelijk is. Voor de

verbreding van spectraallijnen zijn een aantal mechanismen verantwoordelijk. Dit zijn

de Doppler-, de natuurlijke en de botsingsverbreding. Deze zuHen nu achtereenvol

gens aan de orde komen. Tenslotte zal de berekening van het verloop van de

profielfuncties worden toegelicht aan de hand van de R2(3)-lijn.

4.2.1 Dopplerverbreding

De Dopplerverbreding is een gevolg van de snelheidsverdeling van de moleculen.

Voor een molecuul dat naar een foton toe beweegt lijkt dit foton immers een hogere

energie te hebben, en vice versa. In het geval van een Maxwelliaanse snelheidsverde

ling van de moleculen voIgt voor de profielfunctie P(l) ten gevolge van Doppler

verbreding formule 4-9 (Matschuck[ref.6], p.14):

(4-9)

met een halfwaardebreedte:

(4-10)
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Hierbij is: M = molecuulmassa OH

c = lichtsnelheid

R = gasconstante

T = temperatuur

10 = centrale golflengte

= 17,0*10-3 kg mol-l

= 2,9979*lOS m S·l

= 8,3144 J mol-1K-l

inK

in m

Wanneer de temperatuur bekend is, kan het verloop van het Dopplerprofiel van een

spectraallljn met centrale golflengte 10 bepaald worden. We zien dat de halfwaarde

breedte van een lijn toeneemt evenredig met de wortel uit de temperatuur. Verder

kan nog opgemerkt worden dat het profiel naar buiten toe vrij snel afvalt.

Hierbij zij nog opgemerkt dat in de door Matschuck[ref.6, p.14] opgegeven formule

voor het Dopplerprofiel een factor /2 uit de noemer is weggevallen. Dit is bij

herberekening van het oppervlak onder de profielfunctie gebleken. De in formule 4-9

gegeven relatie is correct.

4.2.2 Botsingsverbreding

Natuurlijke en botsingsverbreding ontstaan tengevolge van een onzekerheid in de

energie (.:1E) van met name het bovenniveau. Deze wordt veroorzaakt door een

eindige levensduur (fj) van de moleculen in het bovenniveau tengevolge van spontane

emissie respectievelijk botsingsdeexcitatie (Heisenberg: .:1E.:1t~h/2,,). Hoe korter deze

levensduur, hoe groter de onzekerheid in energie, en hoe groter de onzekerheid in

energie hoe groter de verbreding. Welnu voor de levensduur van OH-moleculen in de

A-toestand heeft men de volgende waarden gevonden (Creyghton[ref.11]):

tengevolge van spontane emissie: fj = 700 ns

tengevolge van botsingsdeexcitatie: f j < 1 ns

Dit betekent dat we de natuurlijke verbreding mogen verwaarlozen ten opzichte van

de botsingsverbreding.
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Bij een druk tot 1 atmosfeer kan men de botsingsverbreding beschrijven met een klas

siek, niet-verschoven, symmetrisch Lorentzprofiel P(A)L:

(4-11)

Om de exacte waarde van de Lorentzhalfwaardebreedte b. AL te kunnen bepalen, is

kennis vereist van een groot aantal parameters; zo moeten onder andere de precieze

gassamenstelling en de botsingsdoorsneden van de verschillende componenten bekend

zijn. Aangezien de botsingskans afhankelijk is van het aantal botspartners, zal b. AL

recht evenredig toenemen met de dichtheid. In het geval van een ideaal gas geldt dan

dat bij constante absolute temperatuur T de botsingshalfwaardebreedte b. AL recht

evenredig zal zijn met de druk p; in het geval van een constante druk is de botsings

verbreding recht evenredig met liT. Een afschatting van de botsingsverbreding zal in

paragraaf 4.2.4 aan de orde komen.

4.2.3 Het Voigt-profiel

Het is duidelijk dat het werkelijke lijnprofiel een combinatie zal zijn van het Doppler

en het Lorentzprofiel. Wanneer we veronderstellen dat Dopplerverbreding en

botsingsverbreding van elkaar onafhankelijke processen zijn, en dat er geen sprake is

van lijnverschuiving of asymmetrie, dan kan het gecombineerde lijnprofiel beschreven

worden door een profiel dat de convolutie is van deze twee, een zogenaamd Voigt

profiel. Hiervoor geldt (Ingle[ref.lO], Matschuck[ref.6]):

(4-U)

met y een integratievariabele en omega de relatieve golflengte in verhouding tot de

Doppler-halfwaardebreedte b. AD:
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(4-13)

(4-14)

De a-parameter beschrijft de verhouding tussen de Lorentz-halfwaardebreedte en de

Doppler-halfwaardebreedte:

(4-15)

4.2.4 Berekening van de profielfunctie

Wij zuHen nu bij wijze van voorbeeld het verloop van de verschillende profielfuncties

berekenen voor de R2(3)-spectraallijn (Ao=3077.028A). Het verloop van het Doppler

profiel voIgt direct uit formule 4-9, wanneer we hierin de temperatuur invullen.

De Dopplerhalfwaardebreedte voIgt uit formule 4-10. Bij een temperatuur van 400 K

vinden we hiervoor: ai..D = 1.74* 10-8 * i.. * JT

= 10.7 rnA
Voor de bepaling van het verloop van het Lorentzprofiel is het echter nodig een

afschatting te maken van de halfwaardebreedte tengevolge van botsingsverbreding.

Een vaak gebruikte benadering voor de verhouding van Doppler- en Lorentzverbre

ding (a) gaat uit van de volgende betrekking (Matschuck[ref.6]):

p
a = y

T
(4-16)

met P de druk in atmosfeer en T de temperatuur in Kelvin. De waarde van de

empirische grootheid y is afhankelijk van de gassamenstelling alsmede van de
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temperatuur. Matschuck vindt voor de R2(3)-lijn een waarde van y =450 K/atm. Dit is

een waarde, die bepaald is in een vlam (T ~ 3000 K), terwijl wij gemteresseerd zijn in

het verloop van de profielfunctie in rookgas, dat wi! zeggen bij een veel lagere

temperatuur (T ~ 400 K). Deze waarde kan echter weI dienen als een eerste benade

ring; bovendien is het op deze Manier mogelijk de resultaten met die van Mat

schuck[ref.6] te vergelijken. Uitgaande van y = 450 K/atm vinden we voor a een

waarde van: a = 450*1/400 = 1.13 (p = 1 atm; T = 400 K).

Voor het bepalen van het verloop van het Voigt-profiel is in PASCAL een numerieke

integratieprocedure geschreven. Dit was noodzakelijk aangezien is gebleken dat de

door Matschuck gebruikte benadering van Whiting (Matschuck[ref.6], p.17) met name

bij lagere temperaturen niet voldoet (bij T = 400 K is het oppervlak onder de

profielfunctie veel kleiner dan 1; de profielfunctie wordt zelfs negatief bij temperatu

ren lager dan 300 K, hetgeen fysisch natuurlijk helemaal geen enkele betekenis meer

heeft).

Welnu, met behulp van het programma WTUS123 is het verloop bepaald van de

verschillende profielfuncties bij een temperatuur van 400 K (rookgastemperatuur) en

3000 K. Het resultaat hiervan is te vinden in figuren 4.1a en 4.1b. Langs de x-as is de

afwijking van de centrale golflengte uitgezet. Langs de y-as vinden we de waarden van

P(A); men merke op dat in de buurt van de centrale golflengte de waarden van P(A)

in de grootteorde van lOll m-1 liggen ! Vergelijken we de twee figuren, dan zien we

duidelijk dat het Dopplerprofiel bij 3000 Keen stuk breder is dan bij 400 K. Verder

is ook goed te zien dat het Dopplerprofiel naar buiten toe (van de centrale golflengte

af) veel sneller afneemt dan het Lorentzprofiel. Vandaar ook dat het Voigt-profiel in

de flanken steeds meer de vorm van het Lorentzprofiel begint aan te nemen. Het zij

nog vermeld dat op deze Manier ook de door Matschuck[ref.6, p.1S] berekende pro

fielfuncties voor de R2(1)-lijn exact zijn gereproduceerd, hetgeen een goede controle

is geweest van de gebruikte methode.
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Het is ook mogelijk een afschatting te maken van de Lorentzhalfwaardebreedte op

grond van metingen van de botsingsverbreding van OH-lijnen die zijn verricht in

verschillende gassen afzonderlijk. In de literatuur zijn waarden gevonden van de

botsingsverbreding (Ald van OH-lijnen in voor ons relevante gassen; deze waarden

zijn meestal bepaald bij kamertemperatuur. De waarden uit de literatuur zijn omgere

kend naar de voor ODS relevante condities: een druk van 1 atm. en een temperatuur

van 400 K. Hierbij is verondersteld dat de botsingsverbreding recht evenredig is met

de druk en omgekeerd evenredig met de absolute temperatuur (zie paragraaf 4.2.2).

Deze uitkomsten hiervan zijn te vinden in Tabel 4.1 (tweede kolom). De rookgassa

menstelling is in het verleden reeds experimenteel bepaald (Creyghton[ll], p.55). Op

grond hiervan kan de verbreding tengevolge van elk gas afzonderlijk berekend

worden (Tabel 4.1, laatste koIom). Door sommatie van deze waarden voIgt de totale

botsingsverbreding in rookgas.

Tabe14.1 Botsingsverbreding in rookgas bij T=400 K

Samenstelling AlL bij 1 atm. referentie AlL in rookgas

rookgas inmA inmA

N2 69% 15.1 ± 0.4 Shirinzadeh[12] 10.4 ± 0.3

O2 7% 10.0 ± 0.4 It 0.7 ± 0.0

CO2 8% 10.8 Engleman[13] 0.9

H2O 16% 45 ± 6.3 Goldsmith[14] 7.2 ± 1.0

totaal: 19.2 ± 1.3

We kunnen zien dat de verbreding voornamelijk het gevolg is van botsingen met

stikstof- en watermoleculen. Met name de grote bijdrage van H20 zij opgemerkt

(bijna 40% van het totaal terwiji het aandeel H20 in het rookgas slechts 16%
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bedraagt). Blijkbaar zijn botsingen met watermoleculen dus zeer effectief ter ontvol

king van het bovenniveau.

Op deze manier vinden we voor de Lorentzhalfwaardebreedte dus een waarde van:

~AL = 19.2 ± 1.3 rnA
en met de Dopplerhalfwaardebreedte: ~AD = 10.7 rnA
voIgt dus voor de waarde van de a-parameter uit het Voigt-profiel (formule 4-15):

a = 1.5 ± 0.1

De botsingsverbreding is onder deze condities dus grofweg een factor twee groter dan

de Dopplerverbreding. Verder blijkt de door Matschuck[ref.6] gevonden waarde

a = 1.13 bij 400 K ietwat aan de lage kant te zijn; als eerste benadering is deze

methode echter zeker acceptabel. De betrouwbaarheid van de tweede methode is

echter hoger aangezien er rekening gehouden is met de rookgassamenstelling (met

name belangrijk vanwege de grote invloed van de waterconcentratie op de botsings

verbreding), en omdat de gebruikte waarden voor de botsingsverbreding in de

afzonderlijke gassen bepaald zijn bij temperaturen die relatief dicht in de buurt van

de rookgastemperatuur liggen (de door Matschuck[ref.6] gebruikte waarde is bepaald

in een vlam T ~ 3000 K).

4.3 Bepaling absorptie van een enkele Iijn

In formule 3-2 is het verband aangegeven tussen de verhouding IlIa en de absorptie

coefficient bij een bepaalde vaste golflengte A. In de praktijk kunnen we echter niet

kijken naar een oneindig klein golflengtegebiedje, maar zijn we steeds afhankelijk van

het apparaatprofiel van de monochromator (mcfac). Bij een monochromator met

gelijke in- en uitgangsspleet is dit een driehoeksprofieL Hiervoor geldt:
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l.t-A I
mcfac(.t) = 1- lit

S

=0

voor .t -s < A < .t +s
lit III

eltkrs

(4-17)

De halfwaardebreedte (s) wordt bepaald door de spleetbreedte van de monochroma

tor. Als we, zoals in ons geval, een lichtbron gebruiken waarvan de emissie constant

verondersteld mag worden over het golflengtegebied dat we beschouwen (hogedruk

Xe-Iamp) dan zal het verloop van 10 als functie van A aan de uitgang van de mono

chromator er uit zien zoals weergegeven in fig 4.2a. Hierin is Am de centrale golfleng

te waarop de monochromator staat ingesteld, en is s de halfwaardebreedte van de

monochromator.

We bekijken nu de situatie dat er slechts een rotatielijn valt binnen het apparaatpro

fiel van de monochromator, en dat bovendien de centrale golflengte van de mono

chromator precies overeenkomt met de top van de lijn (zie fig 4.2b). Nu zijn we gein

teresseerd in de over het apparaatprofiel geintegreerde waarden van 10 en I (dit zijn

immers de waarden die we meten aan de uitgang van de photomultiplier).

It It I

),..-a

Figuur 4.2a Verloop /0 Figuur 4.2b Verloop /

Voor 10 geldt (zie figuur 4.2a):
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(4-18)

1.+$

= J/1• 0• mcfac('A)d'A
1.-s

1.+$

= 11• 0 Jmcfac('A)d'A
1.-$

(4-19)

(4-20)

Met 11mO de intensiteit 10 bij 'Am' en mcfac de apparaatprofielfunctie van de mono

chromator (formule 4-17). Het oppervlak onder deze functie is precies gelijk aan s en

dus voIgt voor 10:

10 = 110"S
•

Voor 1 geldt (zie figuur 4.3b):

1 = J1('A)d'A
1.-$

en met formule 3-2 voIgt hieruit:

1.+$

1 = J10('A)exp(-k('A)b)d'A
1.-s

en in het geval van een symmetrisch lijnprofiel voIgt hieruit:
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1.+.J
1-1

I = 211 0 f (l---"')exP( -k(1)b)d1
• s1.

(4-25)

De verhouding van de aan de uitgang van de monochromator gemeten waarden I en

10 voIgt dus uit formules 4-25 en 4-21. We kunnen zien dat de intensiteit van de

gebruikte lichtbron 11mo niet van invloed is op de hoeveelheid straling die geabsor

beerd wordt. Dit geldt onder de voorwaarde dat de intensiteit zo laag is dat de

absorptie nog lineair verloopt met de intensiteit. Bij gebruik van een Xe-flitslarnp als

lichtbron is dit steeds het geval.

Voor deze absorptie Q vinden we dus uiteindelijk:

s
2

(4-26)

Deze integraal kan numeriek opgelost worden als het verloop van k(l) bekend is. Dit

verloop voIgt uit fOrIDule 4-5. De enige onbekende in deze fOrIDule is nog Ilj; het

verloop van de profielfunctie P(l) is al behandeld in paragraaf 4.2, en de waarde van

de tweede produktterm voIgt uit paragraaf 4.1. Door nu voor een aantal waarden van

Ilj deze integraal op te lossen, kunnen we het verband vinden tussen de absorptie (Q)

van een bepaalde spectraallijn en de concentratie van OH-radicalen in het bijbeho

rende onderniveau (Ilj). Welnu, dit is precies hetgeen we ons tot doeI hadden gesteld.

Als toelichting bekijken we weer de situatie voor de R2(3)-lijn. Voor de absorptieco

efficient hebben we in paragraaf 4.1 gevonden: k(l) = 2.1 *10-31 * P(l) * Ilj.

Het verloop van P(1) voIgt uit paragraaf 4.2; hiervoor gaan we uit van een Voigt

profiel bij 400 K en 1 atm. Voor de halfwaardebreedte van de monochromator is een
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waarde genomen van s = 0.5 A. Voor de lengte van het absorberend medium is de

praktijkwaarde b = 2.0 m genomen. Met behulp van WTUSl23 is nu het verloop

berekend van 10 en I als functie van A aan de uitgang van de monochromator. Het

resultaat hiervan is te vinden in figuur 4.3a (voor een bezetting van het onderniveau

1\ = 1019 moleculen/m3
) en in figuur 4.3b (1\ = l<r1 moleculen/m3

). Langs de x-as is

de afwijking van de centrale golflengte te vinden; langs de y-as staat de relatieve

intensiteit van I en 10 (hierbij is de intensiteit bij de centrale golflengte gelijk gesteld

aan 1: 11mO = 1). Het verloop van 10 (ruitjes= mcfac(A) voIgt uit formule 4-20; dat van

I (driehoekjes= mcfac(A)*exp(-k(A)*b) uit formule 4-25. Vit de verhouding van de

oppervlakten onder de beide functies voIgt nu de absorptie a bij een bezetting 1\ (a

= 1-1/10). Op deze manier vinden we a= 7.8% bij 1\= 1019 m-3
, en a= 60.0% bij 1\=

l<r1 m-3•

We kunnen zien dat bij 1\ = l<r1 m-3 in een gebied rond de centrale golflengte

volledige absorptie plaatsvindt; pas in de buurt van 0.75 A. naast de centrale golflengte

neemt de absorptie weer langzaam af, en neemt I weer toe ('omslagpunt'). Dit is als

voIgt in te zien. In de buurt van de centrale golflengte is P(A) in de grootteorde van

1011; met 1\ = l<r1 m-3 voIgt een k(A)*b groter dan 40. Dit betekent: exp(-k(A)*b)~O

en dus volledige absorptie. Bepalend voor het 'omslagpunt' is de golflengte waarbij

k(A)*b in de buurt komt van de waarde 1 (transmissie 1/10 > 10% als k(A)*b < 2.3).

Bij grote waarden van 1\ is dus met name het verloop van de profielfunctie in de

flanken van belang. Aangezien het Voigt-profiel in de flanken vrijwel volledig bepaald

wordt door het Lorentzprofiel, zal het verloop van de absorptiekromme (a = f(I\» bij

hogere concentraties dus met name bepaald worden door de botsingsverbreding.
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4.3.1 Het programma ABSORP

Voor de bepaling van de absorptiekromme, dat wil zeggen het verband tussen de

absorptie (a) en de bezetting van het i-de onderniveau (11j), is een PASCAL-program

ma geschreven met de naam ABSORP. Een listing van dit programma is te vinden in

Appendix B. Dit programma creeert een outputfile met formaat: < I1j > spatie < a >.

Met behulp van bijvoorbeeld WTUS123 kan hiermee op eenvoudige wijze de

absorptiekromme getekend worden.

De opzet van ABSORP is zodanig dat in pnnClpe voor elke lijn en voor elke

mogelijke conditie de absorptiekromme bepaald kan worden. Hiertoe dienen de

gewenste parameters in de lijst van constanten gedefinieerd te worden. De voor

naamste zijn te vinden in Tabel 4.2 (de numerieke waarden zijn voorbeelden voor het

geval van de R2(3)-lijn).

Tabe14.2 Voomaamste variabelen uit ABSORP

spec= 'R(2)3' spectraallijn

labO= 3077.028E-10 centrale golflengte >"0 (in m) UIT

Sij= 8.9 overgangswaarschijnlijkheid SJiJj FORMULE

gi= 24 =4(21;+1) 4-5

fOO= 10.0e-4 oscillatorsterkte complete band fo..o'

p= 1 drule (in atm) UIT

T= 400 temperatuur (in K) FORMULE

gamma = 450 constante'l! (in K/atm) 4-16

nstep= 100 aantal golflengte stappen

s= O.SE-10 halfwaardebreedte monochromator (in m)

lengte= 2 lengte absorber b (in m)

OutfIlename 'test.dat' naam outputfJ.1e
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De waarden van druk, temperatuur en gamma zijn alleen van belang wanneer de

methode van Matschuck[ref.6] wordt gevolgd ter bepaling van de a-parameter uit het

Voigt profiel. In plaats daarvan kan a ook direct ingevoerd worden (zoals aangegeven

in de listing).

In grove lijnen is de werking van ABSORP als voIgt. Het relevante golflengtegebied

tussen Am en Am +s wordt in 'nstep' punten verdeeld. In deze punten wordt op basis

van formules 4-12 tim 4-15 de waarde van het Voigt-profielfunctie bepaald. Op basis

hiervan wordt voor een bepaalde bezetting ~ de waarde van I(A) in deze punten

bepaald. Vit een sommatie voIgt de geintegreerde waarde van I en vervolgens de

absorptie a (formule 4-26). Deze procedure wordt herhaald voor een aantal waarden

van ~ (1015 m-3 < ~ < 4*1(¥3 m-3
), en het resultaat van deze berekening wordt in een

uitvoerfile met de naam 'test.dat' opgeslagen (~ in moleculen/m3
, a als fractie).

4.3.2 De absorptiekromme

Met behulp van het programma ABSORP is de absorptiekromme bepaald voor de

R2(3)-lijn bij een temperatuur van 400 K en een druk van 1 atm. Hierbij is uitgegaan

van de in Tabel 4.2 getabelleerde gegevens. Voor de a-parameter is echter direct de

in paragraaf 4.2.4 bepaalde waarde a = 1.5 ingevoerd. De absorptiekromme is bepaald

voor een drietal waarden van de halfwaardebreedte s, te weten s=0.25 A, s=0.5 Aen

s= 1.0 A.. Dit komt bij de gebruikte Jarrel-Ash l/2ffi-monochromator overeen met een

spleetbreedte van respectievelijk 15.6 J.l.m, 31.3 J.l.m en 62.5 J.l.m. De krommen zijn te

vinden in figuur 4.4. Let er op dat de concentratie ~ langs de x-as logaritmisch is

uitgezet.

Wanneer we de absorptie van de R2(3)-lijn (bij een bepaalde spleetbreedte van de

monochromator) gemeten hebben, dan kunnen we uit deze grafiek de bijbehorende

bezetting ~ van het onderniveau aflezen. We kunnen zien dat de absorptie varieert
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• Verder is

I

goed te zien dat de absorptie bij een bepaalde concentrati groter wordt wanneer de

spleetbreedte wordt verkleind, hetgeen natuurHjk ook te ,erwachten was. Het moge
I

duidelijk zijn dat met behulp van het programma ABSO dit soort absorptiekrom-

men kunnen worden bepaald voor elke gewenste Hjn of me tconditie.
I

4.4 Bepaling van de OH-concentratie

Met behulp van de hiervoor beschreven methode is het d s mogelijk uit een absorp

tiemeting de bezetting van een bepaald ondemiveau te be en. Met andere woorden,

we weten nu hoeveel OH-radicalen zich in een bepaald 'otatieniveau van de x-2n-
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grondtoestand, met een vibrationele toestand V'=O bevinden. In het geval van de

R2(3)-lijn is dit het rotatieniveau met K=3, J =21h. De vraag is nu, hoe de totale OH

concentratie gerelateerd is aan de bezetting van een enkel onderniveau.

Zoals we in paragraaf 3.2.1 reeds gezien hebben, is er reeds binnen 1 ns na de

corona-ontlading weer sprake van thermisch evenwicht. De verdeling van de OH

radicalen over de verschillende rotationele niveaus kan dan worden beschreven met

een Boltzmann verdeling. Voor het aantal moleculen Ilj in rotationele toestand i

geldt:

£, Itc(o),

nt = no(21+ l)e - kT = no(21+l)e - IT
(4-27)

met no een constante, T de temperatuur in Kelvin, J het rotationele quantumgetal van

de betreffende toestand en E j de energie ervan. Deze energie kan ook uitgedrukt

worden met behulp van een golfgetal Ca)j (h=6.63*10-34 Js constante van Planck;

c=3.00*lOS m/s lichtsnelheid). De waarden van Ca)j zijn te vinden in Dieke & Cross

white[refA], tabel 12, V=O. Voor de toestanden met J=K+1h dienen de waarden van

f1 te worden genomen; voor de toestanden met J =K-lh de waarden van f2•

Met behulp van formule 4-27 is het mogelijk de relatieve bezetting van de verschillen

de rotationele niveaus te berekenen. Voor dit doel dient een sommatie plaats te

vinden over alle mogelijke niveaus. Op basis hiervan kan dan het relatieve aandeel

van een enkel niveau bepaald worden. Verder is verondersteld dat de moleculen

gelijkelijk verdeeld zijn over de niveaus met positieve spin (J =K+1h: de 'l'-toestan

den) en die met een negatieve spin (J = K-1h: de '2'-toestanden). In tabel 4.3 is het

resultaat van deze berekening te vinden voor een temperatuur van 400 K.
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I

Tahe14.3 Relatieve bezetting van de rotationele niveaus bij T =400K

K 1 2 3 4 5 6

spin = +th 10.9% 12.1% 10.6% 7.6% 4.6% 24%

spin=-V2 6.8% 10.9% 11.4% 9.1% 6.0% 33%
I

K 7 8 9 10 11 12

spin = +th 1.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% C.O%

spin=-th 1.6% 0.6% 0.2% 0.1% 0.0% (.0%

Wanneer nu uit een absorptiemeting de concentratie van ( )H-radicalen in een enkel

rotationeel niveau bepaald is met behulp van de in de vo rige paragraaf beschreven

methode, dan kan met behulp van tabel 4.3 nu de totale OH-concentratie bepaald

worden. Hierbij dient men er op te letten dat men het bi~ de beschouwde overgang

horende onderniveau kiest. Welnu, de K waarde van he" onderniveau vinden we
I

direct terug in de benaming van de lijn. De spin wordt geg en door de index; takken

met index '1' hebben een spin +V2, takken met index '2' ee spin - V2. Zo hoort bij de
I

Rz{3)-lijn dus een het onderniveau met K=3 en een spin 1/2. Vit tabel 4.3 voIgt dat

dit niveau bij 400 Keen relatieve bezetting heeft van 11.4 o. Gaan we ervan uit dat

praktisch alle OH-radicalen zich in de vibrationele o-toest d bevinden, dan voIgt dus

dat de totale OH-concentratie gelijk is aan 1/0.114=8.7 aal de bezetting zoals die

voIgt uit de meting van de absorptie van de Rz(3)-lijn.

Voor de rotationele toestanden met J=K-V2, zijn met be ulp van formule 4-26 ook

nog eens de relatieve bezettingen berekend bij een drie al verschillende tempera

turen. Deze verdeling is te vinden in figuur 4.5. We zien d t het niveau met K=3 bij

400 K inderdaad een maximale bezetting heeft. Dit bete ent dat de absorptie van
I

spectraallijnen met een onderniveau K=3, J =21/2 relatief I sterk zal zijn, hetgeen de

keuze voor de Ri3)-lijn rechtvaardigt. Verder zien we da bij toenemende tempera
I
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tuur de bogere rotationele toestanden meer bezet raken. Binnen bet beschouwde

temperatuurbereik (400-500 K) is deze verandering echter minimaal.
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Figuur 4.5 Relatieve bezetting van de rotationele niveaus met J =K-lh
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Ten behoeve van metingen in rookgas aan gepulste co na-ontlading is een vrij

uitgebreide experimentele opstelling gerealiseerd. Deze beschreven worden in

paragraaf 5.1. In de testseetie van deze opstelling zijn voo eningen aangebracht voor

spectroscopische metingen. Dit optische gedeelte van de m etopstelling komt aan de

orde in paragraaf 5.2. Tenslotte zal er in paragraaf 5.3 wo den ingegaan op de data

acquisitie welke grotendeels is geautomatiseerd.

5.1 De rookgasreinigingsopstelling/ ka hel en elektrisch

circuit

Een schematisch overzicht van de rookgasreinigingsopstel 'ng is te vinden in figuur

5.1. De basis wordt gevormd door een kleine industriele . dgasbrander (kachel) met

een maximaal thermisch vermogen van 185 kW. Het hierd .or geprodueeerde rookgas

wordt via een sehoorsteen naar de buitenlueht afgevoerd. et is eehter mogelijk een

bepaalde fraetie (0% - 100%) hiervan af te tappen en d or de testseetie te leiden.
I

Deze testseetie bestaat uit een horizontaal stuk pijp met . en doorsnede van 20 em

waarin een gepulste eorona-ontlading kan plaatsvinden. ankelijk van de stand van

de brander en de naar de testsectie afgetapte fraetie, z de temperatuur van het

rookgas in de testseetie varieren tussen de 800C en 10°C; de gassnelheid kan
I

varieren tussen ongeveer 0.5 en 6 m/s. De uitgang van de I estsectie is via een aparte

pijp met de buitenlucht verbonden. Op het einde van ze pijp bevindt zich een

ventilator waarmee een constante doorstroming van de te sectie wordt bereikt, zelfs

wanneer de brander niet aanstaat (experimenten in lucht).1

I

Met behulp van een tweetal schuifkleppen, voor en aehte

in de testseetie ge'isoleerd worden van de rest van het syst

mogelijk de invloed van eorona-ontlading op een stilst
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5 Meetopstelling

gas te bestuderen. Verder kan de gastemperatuur op een aantal plaatsen in het circuit

(met name interessant is de temperatuur vlak voor en vlak na de testsectie) worden

gemeten met behulp van chromel-alumel thermokoppels (T1-T5, zie figuur 5.1).

ventllatoren

Testsedle

.r.:tMIrmlngskooi

:~m~n

:L...::====:=:====W,···,···,······,,·--_._--.---.------------.--

:::::::::$02:::::::::::I---l>CH--...... /

::::::::::~Qi(}:::::::

verdeeUdep

............... . . . . . . . . . . . . . .
::::::::::=::::::::;:::::::::

gas :::::::::::::::::::::::::::::
r---"Jj~iiij:»
--Vt:::::>::::>::::::::::::::>

1'2

schuifklep

Figuur 5.1 Schema rookgasreinigingsopstelling

Om in de test-sectie een corona-ontlading mogelijk te maken, is in het hart van de

cilinder (diameter = 20 em) over een lengte van 80 em een draad aangebracht, welke

als positieve elektrode dienst doet. De cilinder fungeert als negatieve elektrode en is

geaard. Om EM-storing tengevolge van de hoogspanningsontlading zoveel mogelijk te

beperken is de complete testsectie ingebouwd in een geaarde metalen kooi, welke

dienst doet als kooi van Faraday. Voor het maken van de hoogspanningspulsen is een

pulsvoeding gebouwd, waarmee pulsen met een amplitude tot 100 kV op de corona

draad (positieve elektrode) kunnen worden gezet. Het principeschema van de

pulsvoeding is te vinden in figuur 5.2. Een condensator (C=5 nF) wordt via een

laadweerstand (Rc =10 Mn) opgeladen. Door nu de condensator via de vonkbrog aan
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c

HV
+

Figuur 5.2 Schema pulsvoeding

vankbrug

CoRH\A
clllndw

een zijde snel aan aarde te leggen, ontstaat een positieve puIs op de corona-draad.

De amplitude van deze puIs kan worden ingesteld met behulp van de DC-hoogspan

ningsvoeding (HV). De stijgtijd van de puIs is afhankelijk van de snelheid waarmee

de strooicapaciteit ontladen wordt, en kan dus gevarieerd worden met behulp van de

serieweerstand Rs• Tijdens experimenten is een Rs =250 0 gebruikt. Dit leidt tot een

stijgtijd van de puIs van ongeveer 50 nanoseconden. De ontlaadweerstand Rd heeft

een waarde van 43 Mo. Na elke ontlading herhaalt dit hele proces zich weer. De

herhalingsfrequentie van de corona-ontlading (fc) wordt bepaald door de frequentie

waarmee de vonkbrug wordt getriggerd.

De vonkbrug bestaat in principe uit twee bolvormig afgeronde koperen elektroden,

welke op een zekere afstand van elkaar in een perspex behuizing zijn gemonteerd.

Voar de triggering van de vonkbrug is in het midden van de geaarde elektrode een

uitsparing aangebracht, waarin een auto-bougie is gemonteerd. Door nu op deze

bougie een hoogspanningspuls (triggerpuls) te zetten, zal er een "kleine" doorslag

plaatsvinden naar de geaarde elektrode. De vrije ladingsdragers die op deze manier
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in de vonkbrug ontstaan, leiden er op hun beurt weer toe at de vonkbrug zelf ook

doorslaat (en dus een hoogspanningspuls creeert op de coro a-draad).
I
I

Voor de triggering van de vonkbrug zijn een tweetal meth en mogelijk. Bij de eerste
I

eenvoudigere methode gebeurt de triggering mechanis met behulp van een

roterende schakelaar. Op de as van een elektromotor zijn n tweetal metalen bollen

gemonteerd, welke bij elke halve omwenteling van de mot r een hoogspanningsvoe

ding kortsluiten met de trigger-pen (bougie). De triggerfre uentie wordt dus bepaald

door de omwentelingssnelheid van de elektromotor. Het v ordeel van deze methode

is dat ze zeer robuust is. Nadeel is echter dat de triggerfre entie niet al te stabiel is.

Verder is het niet mogelijk triggering van de vonkb te synchroniseren met

bijvoorbeeld een flitslamp, zoals dit nodig is bij absorptieetingen aan OH-radicalen

(zie hoofdstuk 6). Deze mogelijkheid bestaat weI, wanne r de vonkbrug elektrisch

wordt getriggerd, met behulp van een pulstrafo. Bij deze ethode zorgt een elektro-
I

nisch circuit ervoor, dat een optisch triggersignaal op ingang uiteindelijk een

thyristor schakelt. Als gevolg hiervan levert een transform or een hoogspanningspuls

voor de bougie.

Met de gebruikte pulsvoeding is een herhalingsfrequenti van fc=50 Hz zeer weI

mogelijk. De spanning waarbij er in de cilinder doorslag ptreedt is afhankelijk van

de configuratie. In ons geval ligt deze spanning bij zo'n 0 a 70 kV. De streamer

corona-ontlading zal het meest intensief zijn bij spanning n net onder de doorslag-
I

spanning; vandaar dat de meeste experimenten dan ook 0 der deze conditie verricht

zijn.

Voor verdere bijzonderheden over de rookgasopstelling ij verwezen naar Creygh

ton[ref. 11].
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5.2 Bet optische deel

Om optische metingen aan de corona-ontlading mogelijk te maken zijn in de cilinder

een aantal fibers en lenzen aangebracht. De configuratie is schematisch weergegeven

in figuur 5.3 (tekening is niet op schaal). Fibers 1 en 2 zijn gemonteerd in een busje

waarin zich ook een kwarts lensje bevindt. De fibers zijn zodanig geplaatst, dat hierin

licht wordt ingekoppeld uit een vrijwel cilindrisch volume parallel aan de corona

draad. Met fiber 1 kan de emissie van de corona vlak bij de draad bekeken worden.

Voor een absorptiemeting kan via fiber 2 een lichtbundel worden geprojecteerd in de

reaktor. Dit licht valt aan de andere kant van de corona-draad op een holle spiegel.

De optiek is met behulp van een He-Ne-Iaser zodanig uitgelijnd, dat de gereflecteer

de bundel precies valt op het kwartsle05je dat in busje 1 gemonteerd is. Doordat er

gebruik gemaakt is van een holle spiegel is de diameter van deze gereflecteerde

lichtbundel nauwelijks groter dan van de bundel die lensje 2 verlaat. De totale

absorptieweglengte is gelijk aan 2 * 1 = 2 m. Te05lotte is nog een derde fiber

aangebracht, loodrecht op de corona-draad. Hiermee kan de totale emissie van de

corona worden bekeken; dit signaal kan gebruikt worden als triggersignaal.

tiber 2

tiber 1

___-------j~l--tlbe_ra-_-
~:~::::::l:::::;;;;~:·::::::::::·:::::;:;;:;:::::::::~~~::::;::;:::::::;~;~::::::::::::::::::::::::::::::::::.)

I7HV ~

Figuur 5.3 Configuratie fibers ten behoeve van optische metingen in corona-cilinder

Aangezien de voor 005 interessante banden van OH en 0 3 in het ultraviolet liggen,

was het noodzakelijk voor alle optische onderdelen gebruik te maken van kwarts. Op

deze manier is een spectraal bereik van 200 nm tot 900 nm mogelijk.
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Een schema van de meetopstelling voor de optische metingen is te vinden in figuur

5.4. Het deel tusssen de stippellijnen wordt aIleen gebruikt voor absorptiemetingen.

I

CORONA

-'--

....................................... __ .... .1

PM2

--

lapeclr&tI '1DtaaI

PC

PM - PhalDmuhlpllr

Figuur 5.4 Meetopstelling voor spectroscopische metingen

We beschouwen eerst de emissiemetingen. Zoals we aI gezien hebben kunnen we met

behulp van fiber 1 de emissie bekijken in een vrijwel cilindrisch volume evenwijdig

aan de corona-draad. Het andere uiteinde van fiber 1 is ingekoppeld in een mono

chromator, waarmee we kunnen afstemmen op een bepaalde golflengte (golflengtege

biedje). Dit optische signaal wordt omgezet in een elektrisch signaaI met behulp van

photomultiplier 1, waarvan het (kwarts)venster zich tegen de uitgangsspleet van de

monochromator bevindt. De uitgangsspanning van deze photomultiplier is recht

evenredig met het aantaI invallende fotonen, en dus een maat voor de hoeveelheid

invaIlend licht. Dit elektrische signaal kan zichtbaar gemaakt worden met behulp van

een digitaIe oscilloscoop (Lecroy 94(0). Op deze manier is het dus mogelijk een scan

te maken van een bepaald golflengtegebied. Probleem is echter dat er in bepaalde

spectraIe gebieden geen (of nauwelijks) emissie plaatsvindt. Het is dan niet meer
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mogelijk fatsoenlijk op het spectrale signaal (Ispectraa1) te triggeren, en bepaalde

corona-ontladingen zouden gemist worden. Om dit probleem te verhelpen is een

tweede fiber (fiber 3) aangebracht. Deze is direct in photomultiplier 2 gekoppeld. Het

uitgangssignaal van deze photomultiplier is dus evenredig met de integrate emissie

(Itotaal) van de corona. Dit signaal is zeer stabiel en kan dus uitstekend dienst doen als

triggersignaal voor de oscilloscoop. Het voordeel ten opzichte van een elektrisch

triggersignaal is dat er direkt naar het effect (corona-ontlading) wordt gekeken;

bovendien worden mogelijke EM-storingen op deze manier sterk gereduceerd.

De gebruikte monochromator is een Jarrel-Ash V2ID.-monochromator. De in- en

uitgangsspleet zijn tegelijk verstelbaar en even groot, waardoor het apparaatprofiel

driehoekig is (Ingle[ref.10]). De dispersie s is 16 A per mm spleetbreedte. De spleet

breedte is variabel tussen 10 ~m en 400 Jjm. Ten behoeve van golflengtescans is de

monochromator voorzien van een motor; de minimale snelheid hiervan is 2 A/min.

Voor de photomultiplier aan de uitgang van de monochromator is een Hamamatsu

R666 met GaAs kathode gebruikt, welke voorzien is van een kwartsvenster. De

waarde van de afsluitweerstand aan de uitgang van de photomultiplier dient zorgvul

dig gekozen te worden. Hoe groter deze weerstand, hoe groter het uitgangssignaal za1

zijn, tegelijkertijd zal echter de tijdresolutie afnemen. Een weerstand van 10 len blijkt

in de meeste gevallen het beste compromis te zijn. In combinatie met een coax

meetkabel van ongeveer een meter lengte (C= 100 pF1m) levert dit namelijk een

tijdresolutie in de orde van 1 microseconde (RC-tijd: r=R*C=10+4*10-10=10-6 s).

Voor de absorptiemetingen kan grotendeels dezelfde meetopste111ing gebruikt worden

als voor de emissiemetingen. Aileen is het nodig gebruik te maken van een exteme

lichtbron. Hiervoor wordt een Xenon flitslamp gebruikt, welke voorzien is van een

kwarts omhulsel. Het voordeel van deze lamp is dat de intensiteit ervan (voor een

lichtbron van deze prijsklasse) relatief hoog is; pakweg een factor 10 hoger dan van

een 1 kW DC Xe-lamp in het gebied rond 300 DID. De flitslamp wordt gevoed met
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behulp van een pulsvoeding, welke getriggerd wordt met behulp van een pulsgenera

tor. Tussen het triggermoment en het afgaan van de lamp zit een tijdvertraging van 3

J.'s; vervolgens duurt het nog ongeveer 6 J.'s voordat de lamp zijn maximale intensiteit

bereikt. De jitter is verwaarloosbaar klein, dus dit levert geen problemen. De

maximaal toepasbare herhalingsfrequentie van de flitslamp ligt bij ongeveer 2 Hz. De

lichtbundel van deze flitslamp wordt in fiber 2 gekoppeld, en vervolgens, zoals in

figuur 4.3 aangegeven door het meetvolume geleid. Verder voIgt het signaal dezelfde

weg als bij de emissiemetingen.

5.3 Data-acquisitie

Het zal duidelijk zijn dat we bij de emissie/absorptiemetingen vaak te maken krijgen

met grote hoeveelheden data, welke ook nog eens gemanipuleerd dienen te worden.

De duur van de meeste metingen ligt vaak in de orde van enkele tot tientallen

minuten, en dit meestal bij een typische herhalingfrequentie van de corona van 50

Hz. Het is dan ook noodzakelijk de data-acquisitie grotendeels te automatiseren.

Hiertoe is de digitale Lecroy oscilloscoop via een IEEE interface verbonden met een

PC. Op deze manier is het mogelijk commando's van de PC naar de oscilloscoop te

versturen, en vice-versa, (meet)gegevens van de scoop naar de PC te sturen. Voor dit

doel zijn in PASCAL een aantal meetprogramma's geschreven welke de communica

tie en data-manipulatie met de oscilloscoop verzorgen, en op die manier een geauto

matiseerde meting mogelijk maken.

De meetprogramma's bevinden zich op de meet-PC en hebben steeds een naam van

het type LECR*.PAS. Het is duidelijk dat verschillende soorten metingen steeds een

iets verschillend meetprogramma zullen vereisen. De structuur en de werking is in

grote lijnen echter steeds hetzelfde. Deze zal behandeld worden aan de hand van het
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programma LECRSNLM.PAS, aangezien dit programma het meest toegepast is. Het

is hier niet de bedoeling te diep in te gaan op de details van het communicatieproto

col; gepoogd zal worden de globale werking en mogelijkheden ervan uit de doeken te

doen. Een listing van LECRSNLM.PAS is te vinden in appendix C.

Met behulp van LECRSNLM kan een scan van een bepaald golflengtegebied

gemaakt worden. LECRSNLM start eerst de communicatie met de oscilloscoop en

vraagt daarna om de begin- en eindgolflengte van de scan, en om de naam van de

outputfile. Het programma berekent vervolgens welke de overeenkomstige tellerstan

den zijn op de Y2ID. Jarrel-Ash monochromator. Deze golflengtecorrectie vindt plaats

op grond van gegevens uit een golflengte-ijking van de monochromator welke in het

verleden is uitgevoerd. De monochromator kan nu gestart worden voor het maken

van de scan. Bij de gegeven tellerstanden dient het programma met behulp van een

handmatige RETURN gestart, c.q. onderbroken te worden.

LECRSNLM zal nu elke keer nadat de scoop getriggerd heeft (bijvoorbeeld na elke

corona-ontlading) een gedeelte van het gespecificeerde kanaal van de scoop uitlezen.

Het eerste sample wordt bepaald door de constante START; het aantal samples

vanaf start is gedefinieerd door de constante NSAM. Vervolgens bepaalt een

procedure het minimum hiervan (ReadMax), of de gemiddelde waarde (ReadSum).

Deze waarde wordt opgeslagen in een array. Na afloop van een meetsessie slaat

LECRSNLM deze waarden, samen met de bijbehorende golflengte op in een

outputfile. Door de constante AV (#average: integer) groter dan 1 te kiezen, zal er

steeds over AV sweeps worden gemiddeld en vervolgens wordt deze gemiddelde

waarde in combinatie met de gemiddelde golflengte naar de outpufile gestuurd. Dit is

met name handig om bij zeer lange scans de lengte van de outputfile te beperken.

De outputfile heeft dus het formaat: 'golflengte'<spatie > 'meetwaarde'

en hiervan kan vervolgens op eenvoudige wijze een grafiek worden gemaakt met

behulp van bijvoorbeeld SUDE of LOTUS123.
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I

Het uitlezen van de data van een sweep van de Lecroy-sco' p gebeurt in de procedu-

res ReadMax resp. ReadSum met behulp van het command :

rd c2.da, l,nsam,start

hetgeen staat voor:
!

read channel 2 data, elk sample (1), vanaf start tot s

Het zal duidelijk zijn dat ook andere kanalen kunnen wor en uitgelezen, door in dit

statement c2 te vervangen door het gewenste kanaal (cl: c elI; c2: channel 2; fe:

function e; ff: function f; etc.).

Voordat IECRSNLM begint met het lezen van data, wor en eerst in de procedure

ReadDesc eenmalig de settings van de oscilloscoop gelezen met het commando:

rd c2.de

hetgeen staat voor:

read channel 2 descriptor-file

Dit kanaal dient overeen te komen met het kanaal waarv data gelezen wordt. Vit

de descriptor-file haalt LECRSNLM de waarde van de vari hIe gain en fixed gain van

het kanaal in kwestie, alsmede de offset ervan. Op grond hiervan wordt de waarde

van het sample in Volt uitgerekend. De waarden in de twe de kolom van de outputfi

Ie ('meetwaarde') zijn dan ook steeds de correcte waarde van het minimum (Read

Max) resp. het gemiddelde (ReadSum) uitgedrukt in 01t; dit dus ongeacht de

instellingen van het bewuste kanaal van de oscilloscoop.

Voor verdere details over de communicatie tussen de PC en de Lecroy oscilloscoop

zjj verwezen naar de Lecroy 9400 handleiding [ref.15].

In principe is de structuur van LECRSNLM zo flexibel dat het programma eenvoudig

aangepast kan worden voor metingen die iets anders v opzet zijn. Een tweetal

variaties van IECRSNLM zijn LECROZON en LECRPIC

!

LECROZON is bedoeld voor metingen bij een enkele gol engte, om bijvoorbeeld de

absorptie als functie van de tijd te bepalen. Als zodani is het gebruikt voor de

absorptiemetingen van ozon.
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5 Meetopstelling

De outputfile heeft het formaat: 'nr.meetpunt' <spatie > 'meetwaarde'

Verder is het programma gelijk aan LECRSNLM.

Met LECRPICX kan een enkele sweep van de scoop gelezen worden. Dit is handig

om bijvoorbeeld bepaalde meetsignalen over te zenden. Ook is het mogelijk op de

scoop een signaal te bewerken (bijvoorbeeld het gemiddelde te bepalen over een

groot aantal sweeps) en het resultaat hiervan vervolgens ineens over te zenden. In al

deze gevallen dient de data-acquisitie van de scoop gestopt te worden; vervolgens kan

met behulp van LECRPICX een complete sweep in een keer worden overgezonden

naar de PC. Deze sweep wordt vervolgens naar een outputfile gestuurd van het

formaat: 'tijd (in I-£s)' <spatie > 'waarde sample'
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In de rookgasreinigingsopstelling zijn een aantal spect oseopisehe experimenten
I

uitgevoerd. Het voomaamste doel hiervan was het detecte n e.q. meten van OH en

03 welk direct of indirect als gevolg van de corona-ontI ing wordt geproduceerd.

Voor de meting van OH-radiealen is gebruik gemaakt van zowel emissie- (paragraaf

6.2) als absorptiespectroseopie (paragraaf 6.3). Ozon is emeten met behulp van

absorptiemetingen (paragraaf 6.4).

Ter voorbereiding op de meting van OH-emissie in het r okgasreinigingsexperiment

zelf, is eerst een poging gedaan om emissie van OH-r diealen te meten in een
I

aardgasvlam (paragraaf 6.1). Dit soort metingen is in het verleden reeds door

versehillende mensen gedaan en het belangrijkste doel v deze meting is dan ook

geweest het uittesten en optimaliseren van het meetcircuit.

6.1 OH-emissiemetingen aan een aard asvlam
I

Voor deze meting is gebruik gemaakt van een kleine unsenbrander welke een

rotatiesymmetrisehe vlam produeeerde met een hoogte v ongeveer 4 em en een

doorsnede van ongeveer 1 em. De hoogte van de heldere I ehtblauwe binnenste conus

(waarbinnen de OH-eoneentratie maximaal is; zie bijvoo beeid Matsehuek[ref.6], p.

42, afb.16) was ongeveer 1.5 em bij een doorsnede van .5 em. De luchttoevoer is

zodanig afgesteld dat de liehtemissie van de vlam maxim I was. De straling van de

vlam is via een kwarts-Iensje in een glasfiber gekoppeld, w Ike aan de andere zijde in

de monochromator is gekoppeld. De zaak is zodanig uitge ijnd, dat een maximaal sig

naal wordt verkregen. Om nog wat meer signaal te krijge is een spiegel vlak aehter

de vlam geplaatst.

Deze meting is relatief eenvoudiger dan de meting van H-emissie in het rookgas

reinigingsexperiment aangezien er in een vlam een co tinue produktie van OH-
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radicalen plaatsvindt, terwijl de corona-ontlading in het rookgasreinigingsexperiment

gepulst plaatsvindt, waardoor ook de OH-produktie niet continu zal plaatsvinden.

Voor de triggering zijn dan ook geen speciale voorzieningen nodig. Deze kan gewoon

geschieden op vaste tijdstippen met de AUTO-trigger functie van de oscilloscoop.

Met behulp van het meetprogramma LECRPIC zijn een aantal scans gemaakt van het

golflengtegebied vanaf 3050 A.. Twee van deze scans zijn te vinden in figuren 6.1a en

6.1b. De resolutie was in deze twee gevallen 3.2 A. (MC-spleetbreedte = 100 ~m)

resp. 1.6 A. (MC-spleetbreedte = 50 ~m). Deze resolutie is niet voldoende hoog om

de individuele rotatielijnen op te lossen. Vit een vergelijking van deze spectra met het

door Matschuck[ref.6] gemeten emissiespectrum van een vlam (zie hoofdstuk 3, fig

3.2) kunnen we echter concluderen dat de emissie inderdaad toe te schrijven is aan

de 2I:-2n(0,0) band van OH. Met name de kop van de band bij 3064 A. is goed te her

kennen.

6.2 Emissiemetingen aan corona

In de in hoofdstuk 5 beschreven experimentele opstelling zijn er emissiemetingen

verricht aan de corona-ontlading. Voor de triggering van de corona-ontlading is

gebruik gemaakt van een roterende vonkbrug. De herhalingsfrequentie van de corona

was ongeveer 45 Hz. Als triggersignaal voor de oscilloscoop diende het gei'ntegreerde

lichtsignaal van de corona (fiber 3, uitgang photomultiplier 2, zie paragraaf 5.2). Voor

de metingen is gebruik gemaakt van het meetprogramma LECRSNLM.

Er zijn een groot aantal spectra opgenomen in het ultraviolette gebied tussen 250 run

en 450 run. De metingen zijn zowel in lucht als in rookgas uitgevoerd. In figuur 6.2a

is het emissiespectrum van de corona-ontlading tussen 300 run en 400 run in lucht te

zien. In figuur 6.2b het identieke spectrum in rookgas. In beide gevallen lag de

piekspanning van de hoogspanningspuls op de corona-draad net onder de doorslag-

- 53 -



6 Experimenten

1DD um - 8P1..~br~e..
0

-..

" -2

"Ii
u -3..
II
~ -4
~

~
-:5

-6

-7

-8
305 307 309

0011' lenat.e (nlll)

311 313

Figuur 6.1a UV-emissiespectrum van aardgasvlam. monochromatorspleet=l00 IJJn

50 un - SD leet.breedte
0.4

D.2 ~ ,
It0

-0.2 .~"-0.4

" -0.6

~ \ ~
OJ

01
-o.e

N~
u.. -1.... -1.2

! -1.4II

~
-1.6

-1.e

-2

-2.2

-2.4

-2.6
305 307 309 311 313

0011' IenQt.e (nlll)

Figuur 6.1b UV-emissiespeetrum van aardgasvlam. Monochromatorspleet = 50 IJJn

- 54 -



6 Experimenten

spanning. In het geval van lucht was dit 62 kV; in het geval van rookgas 68 kV. In

rookgas is de doorslagspanning dus hoger dan in lucht. De overige condities waren

identiek.

Het spectrum wordt gedomineerd door emissie van het tweede positieve systeem

(second positive system: SPS) van stikstof. Dit was ook te verwachten aangezien het

overgrote deel van lucht, resp. rookgas bestaat uit stikstof (80% resp. ±70%).

Bovendien is de overgangswaarschijnlijkheid van de SPS-transities zeer groot. Een

vergelijking van de spectra met het door Gallimberti[ref.16] gemeten emissiespeetrum

van de corona-ontlading toont zeer grote overeenkornsten. Vergelijken we de spectra

in lucht en in rookgas dan zien we dat de emissie van de sterkste vibrationele over

gangen in lucht pakweg een derde groter is dan in rookgas. Verder zijn er in lucht

meer vibrationele overgangen zichtbaar dan in rookgas. Dit komt waarschijnlijk

doordat in rookgas de botsingsdeexcitatie groter is dan in lucht door de aanwezigheid

van H20 en CO2•

Verder is gekeken of er emissie zichtbaar is van OH-radicalen. Hiertoe zijn er een

aantal scans gemaakt van het golflengtegebied tussen 304 nm en 314 nm (de kop van

de A-+X(O,O) band van OH ligt immers bij 306.4 nm). Deze scans zijn gemaakt bij een

zeer lage snelheid van de monochromator, zodat het mogelijk was de data te midde

len, en op die manier de ruis verder te reduceren. De spleetbreedte van de mono

chromator was 400 J,'m. Een hogere resolutie was niet haalbaar aangezien de sig

naal/ruisverhouding in dat geval te slecht werd. De spectra in lucht en in rookgas zijn

te vinden in figuren 6.3a resp. 6.3b. Het spectrum in lucht is de uitloper van een

stikstofpiek van het second positive system van N2• Vergelijken we dit met het spec

trum in rookgas, dan zien we in rookgas een tweetal extra bulten, gesuperponeerd op

het luchtspectrum; tussen 306-308 nm en bij 309-310 nm. Deze emissie kan toege

schreven worden aan de A-+X(O,O) band van OH. Met name de kop van de band bij

306.4 nm is erg goed te zien in het rookgasspectrum, terwijl er in lucht bij deze

golflengte totaal geen emissie plaatsvindt. Ook een vergelijking van de plaats van de
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twee bulten met het OH-emissiespectrum in de aardgasvl

opvallende overeenkomst; ook hier is een maximale emi

tussen 309-310 nm. Hierbij dient weI bedacht te worde

rookgasmeting (spleetbreedte-MC = 400 ~m) slechter is

(spleetbreedte-MC = 100 ~m resp. 50 ~m).

6 Experimenten

(figuur 6.1) levert een

ie tussen 306-308 nm en

dat de resolutie van de

van meting in de vlam

De waargenomen emissie is natuurlijk gerelateerd aan het aantal OH-radicalen in de

aangeslagen A-toestand. Aangezien de botsingsdeexcitatie chter veel groter is (meer

dan een factor 5(0) dan het verval tengevolge van spont e emissie, zal het aantal

OH-radicalen in de X-grondtoestand dus ook veel groter zijn dan het aantal in de

aangeslagen toestand dat verantwoordelijk is voor de essie. Het is echter op dit

moment niet mogelijk hier een schatting van te maken.

6.3 Absorptie van OB

Het bepalen van de concentratie van OH-radicalen (in g ndtoestand) is in principe

mogelijk door middel van een absorptiemeting. Wann er de absorptie van een

bepaalde rotationele overgang van OH gemeten is, k met behulp van de in

hoofdstuk 4 uitgewerkte theorie (gebruik makend van he programma ABSORP) de

absolute OH-concentratie bepaald worden. Het OH-radi aal is echter zeer reaktief,

en het tijdens de corona-ontlading en via secundaire eakties gevormde OH zal

binnen 100 ~s waarschijnlijk weer volledig verdwenen zijn. Verder zal de OH

concentratie binnen deze tijdspanne ook nog eens sterk varieren. Dit betekent dat

een vrij hoge tijdresolutie van de meting noodzakelijk is, hetgeen de meting vrij

ingewikkeld maakt.

Voor de meting is het noodzakelijk de flitslamp te syn hroniseren met de corona

ontlading. Hiertoe is het nodig voor de triggering van d corona gebruik te maken
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van een pulstrafo. De tijdvertraging tussen het triggermoment en de corona-ontlading

bedraagt ongeveer 2 #.£s; de jitter is minimaal. Probleem is echter dat de flitslamp een

startvertraging heeft van 3 #.£S en pas na nog eens 6 #.£s zijn maximale intensiteit

bereikt. Daarom is tussen de pulsgenerator (welke de flitslamp triggert) en de

pulstrafo een delay-generator geplaatst (model 46A trigger Delay Generator, TRW

instruments, Inc. USA). Met deze delay-generator kan de tijdvertraging van de

corona-trigger tot op 0.01 #.£S precies worden ingesteld. Hiermee kan het tijdstip van

de lichtflits dus gevarieerd worden ten opzichte van het tijdstip van de corona

ontlading. Op deze wijze kan op verschillende tijdstippen na de corona-ontlading de

OH-absorptie gemeten worden.

Verder is het zo dat er een hoge spectrale resolutie vereist is. Hoe kleiner immers de

apparaatbreedte (s) van de monochromator, hoe groter de absorptie (zie figuur 4.5).

Hoe kleiner echter de spleetbreedte van de monochromator zal zijn, hoe kleiner ook

het signaal van de flitslarnp. Er dient hier dus een compromis gevonden te worden.

De waarde die in het experiment toegepast is, was s = 0.5 A (spleetbreedte = 31

#.£m); bij nog kleinere waarden van de spleetbreedte wordt het signaal van de flitslamp

te zwak en bevat het erg veel ruis.

Voor de meting is gekeken naar absorptie van de R2(3)-lijn van OH (zie hoofdstuk

3). De temperatuur van het rookgas was ongeveer 420 K. De herhalingfrequentie van

de flitslamp en van de corona bedroeg 2 Hz. Dit is de maximaal toelaatbare flitsfre

quentie, aangezien bij hogere herhalingsfrequenties de vermogensdissipatie van de

Xe-Iarnp boven de maximaal toelaatbare waarde uitkomt. Met de monochromator is

het gebied rond de centrale golflengte ).. =3077 A van de R2(3)-lijn afgezocht. Het

tijdstip van de maximale emissie van de flitslamp is gevarieerd tussen 0 en 100 #.£s na

de corona-ontlading. Om de ruis te reduceren is steeds gemiddeld over een aantal

ontladingen. Bij al deze metingen is echter geen enkele absorptie van het flitslampsig

naal waargenomen.
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De minimale hoeveelheid absorptie die gelet het aanwezlge ruisniveau nog met

zekerheid gedetecteerd kan worden ligt bij ongeveer 5%. Vit figuur 4.5 voIgt een

bijbehorende bezetting van het onderniveau K=3, J=2.5 van iets minder dan 1019

moleculen m-3
• Dit komt overeen met een gemiddelde OH concentratie van 1ij20 m-3

(Tabel 4.3). Het feit dat er geen absorptie is gemeten betekent dus dat de OH

concentratie kleiner moet zijn dan 1~ m-3, of dat de OH-concentratie binnen de

detectietijd (:::::1Jjs) tot onder deze waarde gedaald is tengevolge van chemische

reakties.

6.4 Absorptie van OZOD

Het is ook mogelijk ozon te detecteren door middel van een absorptiemeting. Hiertoe

wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Hartley-band van 03; de absorptie

hiervan ligt in het ultraviolette gebied, met een top bij 253 om. De meting van 0 3 is

relatief eenvoudiger dan de meting van OH. Het verloop van de absorptie cross-sectie

als functie van de golflengte is immers bekend, en de absorptieband is zodanig breed

uitgesmeerd dat er geen scherpe pieken meer in voorkomen (zie hoofdstuk 3, figuur

3.4). Hierdoor is een hoge spectrale resolutie niet nodig. Verder is 03 ook veel

stabieler dan OH waardoor er zich een bepaalde concentratie opbouwt. Een hoge

tijdresolutie is dan ook niet noodzakelijk waardoor ook de triggering veel eenvoudiger

kan geschieden.

Voor de meting is gekeken naar het verloop van de absorptie in de tijd. Als lichtbron

diende de Xe-flitslamp. De flitsfrequentie ervan bedroeg 2 Hz. De herhalingsfrequen

tie van de corona-ontlading was fc = 50 Hz. Flitslamp en corona-ontlading waren niet

gesynchroniseerd. De piekspanning van de hoogspanningspuls lag net onder de

doorslagspanning. De triggering van de oscilloscoop vond plaats op het signaal van de
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puIsgenerator van de flitslamp. Metingen zijn gedaan met behulp van het programma

LECROZON. Voor een beschrijving van de meetopstelling zie hoofdstuk 5.

Het experiment is eerst uitgevoerd in Iucht. In figuur 6.4 is het verloop te zien van

het signaal op photomultiplier 1 als functie van de tijd bij een golflengte 287.4 nm.

Op t =0 stonden de schuifkleppen voor en achter de testsectie beide open. De

ventilator aan de uitlaat van de testsectie stond maximaal te draaien, hetgeen een

constante gassnelheid in de testsectie tot gevoIg had. Na 60 seconden zijn de beide

schuifkleppen gesloten, waardoor de Iucht in de testsectie geisoleerd is van de rest

van het systeem. Na 600 seconden zijn de beide kleppen weer geopend.

De absorptie cross-sectie a bij 287.4 run is gelijk aan 1.7*10-18 cm2moIecuIe-1 (zie

appendix A); de absorptieweglengte b is gelijk aan 200 em. Vit het verloop van de

absorptie kan nu met behulp van formule 3-2 het verloop van de ozonconcentratie

bepaald worden. Dit verloop is weergegeven in figuur 6.5. We zien dat nadat de

kleppen gesloten zijn, de ozonconcentratie sterk blijft toeneemen. De waarde van de

concentratie in het meetvolume (bundeI) na 9 minuten pulsen met 50 Hz ligt bij

11*1015moIecuIen per cm3, hetgeen overeenkomt met een aandeel ozon in Iucht van

ongeveer 0.5 %0.

Deze meting is herhaald bij een aantal andere golflengten, te weten 253.3 nm

(maximum van de band), 273.3 run, 287.4 nm en 291.6 run. Bij 253.3 nm blijkt de

absorptie zo sterk te zijn dat binnen een minuut 100% absorptie wordt bereikt. Vit

het verloop van de absorptie is wederom de ozonconcentratie gehaald. Vit deze

grafieken is het mogelijk de netto ozon produktie in het meetvolume per corona

ontlading (puIs) te halen. Deze voIgt uit de beginhelling aan de concentratiegrafiek.

De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 6.1. We vinden een zeer goede overeen

stemming in de waarden van de 0 3 produktie. Grofweg kunnen we aannemen dat

deze gelijk is aan 1012 moIecuIen 0 3 per cm3 per puIs.
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TabeL6.1 Netto ozonproduktie per puis in Lucht

golflengte C1 Netto 0 3 produktie

in nrn in cm2/molecuul in moleculen/em3 puls

253.3 1.3 * 10-17 0.8 * 1012

273.3 6.0 * 10-18 0.9 * 1012

287.4 1.7 * l(r18 1.0 * 1012

291.6 1.1 * 10-18 1.0 * 1012

Dezelfde meting is ook gedaan in rookgas in plaats van lucht. Na 60 seconden zijn

wederom de beide schuifkleppen dichtgezet. Tijdens het experiment daalde de

temperatuur van het rookgas van 9<fC tot minder dan 60°C. De meting is verricht bij

een golflengte van 273.3 nm, dus in het maximum van de Hartley-band. Het verloop

van de absorptie is te vinden in figuur 6.6. Het verloop van de ozonconcentratie in

figuur 6.7.

We zien dat zelfs bij deze golflengte de lichtintensiteit nauwelijks afneemt. De ruis in

het absorptiesignaal wordt veroorzaakt door een lichte variatie in de emissie van de

Xe-flitslamp. De ozonconcentratie in rookgas bereikt na 600 seconden een waarde

van slechts 5 * 1013 moleculen/cm3 (let op het verschil van de schaal van de y-as ten

opzichte van de meting in lucht, fig 6.5). Vit deze figuur is weer de netto ozon

produktie bepaald. Hiervoor vinden we een waarde van 2*109 moleculen/cm3puls.

Deze waarde ligt dus een factor 500 (!) lager dan de waarde in lucht.

Er zijn ook nog een aantal soortgelijke metingen gedaan in rookgas met een hogere

temperatuur (Tbegin::::14<fC). Bij deze temperatuur is echter helemaal geen absorptie

geconstateerd. Als er dus al ozon aanwezig is, dan is de concentratie hiervan zo laag

dat het bij het aanwezige ruisniveau niet gedetecteerd kan worden.
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We zien dus dat de toename van de ozonconcentratie in rookgas vele malen kleiner is

dan in lucht. De netto ozon-produktie per puIs ligt op zijn minst een factor 500 lager

dan in lucht. Waarschijnlijk is het echter zo dat de werkelijke ozonproduktie per puIs

in rookgas niet zo veel anders zal zijn dan die in lucht; hooguit een fractie lager

vanwege bet geringere zuurstofpercentage in rookgas ten opzicbte van lucht. De veel

lagere gemeten ozonconcentratie wordt waarscbijnlijk veroorzaakt doordat de meeste

ozonmoleculen tengevolge van botsingen met watermoleculen na produktie weer snel

afgebroken worden. Bovendien is deze afbraakreaktie ook sterk temperatuurafhanke

lijk (zie Peyrous[ref.3]). Bij hogere temperaturen zal deze afbraak tengevolge van een

groter aantal botsingen immers sneller verlopen. Dit verklaart ook het feit dat bij

hogere rookgastemperaturen geen ozonabsorptie meer is gemeten. Hoe een en ander

chemisch echter precies verloopt is momenteel nog niet geheel duidelijk.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Er is een methode uitgewerkt om uit het resultaat van een absorptiemeting de OR

concentratie te kunnen bepalen. Dit heeft geresulteerd in een computerprogramma

(ABSORP) waarmee het mogelijk is voor een willekeurige spectraallijn van de A2E

X2U(0,0)-band van OR, en voor de relevante experimentele omstandigheden de

absorptiekromme te berekenen.

In het emissiespectrum van de corona-ontlading in rookgas is emissie teruggevonden

welke afkomstig is van de A2E-X2U(0,0)-band van OR. De aanwezigheid van OR

radicalen in rookgas tengevolge van een gepulste corona is hiermee voor de eerste

maal experimenteel aangetoond.

Voor het absorptie-experiment is gekeken naar de absorptie van de R2(3)-lijn van OR

omdat hiervan de meeste absorptie wordt verwacht. Met de huidige apparatuur is

echter geen absorptie van straling door OR-radicalen waargenomen. Dit betekent dat

de OR-concentratie lager is dan 1()20 moleculen/m3
, of dat de concentratie binnen de

detectietijd (::::l,us) tot onder deze waarde gedaald is tengevolge van chemische

reakties.

De netto hoeveelheid ozon die door de corona-ontlading in lucht wordt geproduceerd

bedraagt 1018 moleculen/m3puls. De ozonconcentratie in de afgesloten testsectie

neemt sterk toe, na 9 minuten pulsen met 50 Hz wordt een concentratie bereikt van

0.5%0. In rookgas van relatief lage temperatuur (T < 100°C) is, onder identieke

omstandigheden, de ozonconcentratie meer dan een faktor 200 lager. Dit komt

waarschijnlijk niet doordat de produktie lager is, maar doordat de afbraak sneller

verloopt tengevolge van botsingen met watermoleculen. In rookgas van hogere

temperaturen is zelfs helemaal geen ozonabsorptie meer gemeten.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Om in de toekomst daadwerkelijk absorptie van OH-radicalen te kunnen meten zijn

een aantal opties het overwegen waard. Op de eerste plaats kan men proberen de

OH-concentratie te verhogen. Dit zou kunnen door een andere elektrode-configuratie

te kiezen (draad-plaat in plaats van draad-cilinder), waardoor de ontlading in een

beperkt gebied geconcentreerd is. Ook zou men hiertoe waterstofperoxide (H20 2) in

de ontlading kunnen injecteren. Ben andere mogelijkheid is het proberen te verhogen

van de gevoeligheid van de meting. Dit zou kunnen door een intensere lichtbron te

gebruiken. De spectrale resolutie kan dan door de verbeterde signaal/ruisverhouding

verhoogd worden, waardoor reeds lagere concentraties OH-radicalen waarneembaar

worden (zie paragraaf 4.3.2, figuur 4.4).

Verder zou het ook interessant zijn om met behulp van absorptiespectroscopie het

tijdsafhankelijke verloop van de ozonconcentratie na een corona-ontlading te

bekijken. Op deze manier zou onderzocht kunnen worden of het verschil in netto

ozonconcentratie tussen lucht en rookgas inderdaad te wijten is aan een verhoogde

afbraaksnelheid van 03 in rookgas ten opzichte van lucht.
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Appendix A: Absorptie cross-secties van 0 3

TABLE 3.18. Absolute Absorption Cross Sections a (cm2 molecule-I), Base e, for Ozone
at 253-330 nm from 206 to 298°K

Wavelength
(nm) 298°K 271°K 225°K 206°K

253 1.21 x 10- 17 1.10 X 10- 17 1.08 X 10- 17 1.09 X 10- 17

254 1.41 x 10- 17 1.37 X 10- 17 1.33 X 10- 17 1.31 X 10- 17

255 1.15 x 10- 11 1.06 X 10- 17 1.09 X 10- 17 1.08 X 10- 17

256 1.32 x 10- 17 1.34 X 10- 17 1.31 X 10- 17 1.29 X 10- 17

257 9.71 x 10- 18 9.90 X 10- 18 9.61 X 10- 18 9.60 X 10- 18

258 1.11 x 10- 17 1.11 X 10- 17 1.08 X 10- 17 1.02 X 10- 17

259 1.13 x 10- 11 1.10 X 10-- 17 1.09 X 10- 17 1.07 X 10- 17

260 1_14 x 10- 1' 1.11 X 10- 17 1.08 x 10 -17 1.04 X 10- 17

261 1.08 x 10- 17 1.05 X 10- 17 1.01 X 1O- i7 1.00 X 10- 11

262 1.05 x 10- 17 1.06 x 10 -17 1.00 X 10- 17 9.68 X IO- Ig

263 1.03 x 10 -17 9.98 X 10- 18 9.38 X 10- 18 9.31 X 10- 18

264 1.03 x 10- 11 9.81 X 10- 18 9.42 X 10- 18 9.26 X 10- 18

265 9.67 x IO-I~ 9.2Q x 10 -18 9.1 I x 10- 18 9.10 X 10- 18

266 9.10 x IO-I~ 9.07 X 10- 18 9.05 X 10- 18 9.06 X 10- 18

267 8.7 x 10-- 18 8.54 X 10-'8 8.49 X 10- 18 8.39 X 10- 18

268 7.57 x IO- IK 8.18 x 10 -18 8.07 X 10- 18 8.02 x 10- 18

269 8.2-l x 10-lg 7.85 X 10- 18 7.81 X 10- 18 7.79 X 10- 18

270 7.81 x 10- 18 7.76 X 10- 18 7.61 X 10- 18 7.58 X 10- 18

271 7.82 x 10- '" 7.26 X 10- 18 7.20 X 10- 18 7.21 X 10- 18

272 6.95 x 10 18 6.91 X 10- 18 6.90 X 10- 18 6.83 X 10-- 18

273 6.24 x 10- 18 6.30 X 10-lg 6.21 X IO- Ig 6.12 X 10- 18

274 5.82 x 10- 18 5.85 X 10- 18 5.51 X 10- 18 5.43 X 10- 18

275 5.51 x 10- 18 5.31 X 10- 18 5.20 X 10- 18 5.13 X 10- 18

276 5.16 x 10- 18 5.17 X 10- 18 5.13 X 10- 18 5.01 X 10- 18

277 5.03 x 10- 18 4.84 X 10- 18 4.80 X 10- 18 4.71 X 10- 18

278 4.58 x 10- 18 4.42 X 10- 18 4.31 X 10- 18 4.30 X 10- 18

279 4.04 x 10- 18 4.08 X 10- 18 4.01 x 10 -18 3.99 X 10- 18

280 3.85 x 10-\8 3.81 X 10- 18 3.81 X 10- 18 3.78x 10- 18

281 3.45 x 10- 18 3.46 X 10- 18 3.39 x 10 -18 3.40 X 10- 18

282 3.40 x 10- 18 3.20 X 10- 18 3.21 X 10- 18 3.16 X 10- 18

283 3.04 x 10 -18 3.00 x 10 -18 3.01 x 10 18 2.94 X 10- 18

284 2.66 x 10- 18 2.61 X 10- 18 2.55 X 10- 18 2.56 X 10- 18

285 2.42 x 10- 18 2.34 X 10- 18 2.31 X 10- 18 2.30 x 10 -1M

286 2.07 x 10 -18 2.19 X 10- 18 2.02 x 10 -18 1.98 X 10-- 18

287 2.00 x 10 -18 1.94 X 10- 18 1.92 x 10- 18 1.90 X 10- 18

288 1.70 x 10- 18 1.51 x 10 -18 1.48 X 10- 18 1.46 X 10- 18

289 1.54 x 10- 18 1.50 X 10- 18 1.41 X 10- 18 1.40 X 10- 18

290 1.35 x 10- 18 1.31 X 10- 18 1.21 X 10- 18 1.20 X 10- 18

291 1.21 x 10- 18 1.19 X 10- 18 1.00 X 10- 18 9.98 X IO-I~

292 1.10 x 10 -18 1.05 X 10- 18 1.01 X 10- 18 9.99 X IO--I~

293 8.39 x 10- 10 8.96 X IO-I~ 8.45 X 10- 10 8.20 X IO-I~

294 8.31 x 10 -10 8.30 X 10- 1<) 8.29 X 10- 1<) 8.21 X 10- 10

295 7.88 x 10- 1<) 7.79 X 10- 10 7.71 x 10 -10 7.70 X 10- 10

2<.16 6.47 x 10- 10 6.40 X IO-I~ 6.40 X 10- 10 6.38 X 10- 10
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Appendix A: Absorptie cross-secties van 03

TABLE 3.18. (Continued)

Wavelength
(nm) 298°K 271°K 225°K 206°K

297 5.77 x 10- 19 5.70 X 10- 19 5.64 X 10- 19 5.60 X 10- 19

298 4.45 x 10- 19 4.18 X 10- 19 4.07 X 10- 19 4.04 X 10- 19

299 4.48 x 10- 19 4.15 X 10- 19 4.10 X 10- 19 4.03 X 10- 19

300 4.09 X 10- 19 3.96 X 10- 19 3.90 X 10- 19 3.85 X 10- 19

301 3.49 x 10- 19 3.31 X 10- 19 3.21 X 10- 19 3.20 X 10- 19

302 3.13 x 10- 19 2.96 X 10- 19 2.92 X 10- 19 2.91 X 10- 19

303 2.68 x 10- 19 2.60 X 10- 19 2.51 X 10- 19 2.48 X 10- 19

304 2.15 x 10- 19 2.28 X 10- 19 2.17 X 10- 19 2.08 X 10- 19

305 2.11 x 10- 19 1.99 X 10- 19 1.95 X 10- 19 1.91 X 10- 19

306 1.83 x 10- 19 1.79 X 10- 19 1.75 X 10- 19 1.73 X 10- 19

307 1.61 x 10- 19 1.55 X 10- 19 1.53 X 10- 19 1.49 X 10- 19

308 1.48 x 10- 19 1.51 X 10- 19 1.49 X 10- 19 1.51 X 10- 19

309 1.21 x 10- 19 1.23 X 10- 19 1.19 X 10- 19 1.12 X 10- 19

310 9.92 x 10-20 9.81 X 10-20 9.42 X 10- 20 9.89 X 10-20

311 9.52 x 10-20 9.48 X 10- 20 9.30 X 10-20 9.10 X 10-20

312 8.07 x 10-20 7.41 X 10-20 7.25 X 10-20 6.92 X 10-20

313 6.93 x 10-20 6.73 X 10- 20 6.61 X 10-20 6.54 X 10-20

314 6.35 x 10-20 5.14 X 10- 20 4.50 X 10-20 3.96 X 10- 20

315 5.24 x 10-20 5.01 X 10-20 4.62 X 10-20 4.54 X 10- 20

316 5.16 x 10-20 4.98 X 10-20 4.22 X 10- 20 4.19 X 10-20

317 4.12 x 10-20 3.83 X 10- 20 3.36 X 10- 20 2.98 X 10-20

318 3.74 x 10-20 3.41 X 10-20 3.21 X 10-20 2.79 X 10-20

319 2.80 x 10-20 2.51 X 10-20 2.32 X 10- 20 2.11 X 10-20

320 2.59 x 10-20 2.49 X 10-20 2.43 X 10-20 2.40 X 10- 20

321 2.43 x 10- 20 2.26 X 10-20 9.91 X 10- 21 8.96 X 10-21

322 2.65 x 10-20 2.13 X 10- 20 2.02 X 10-20 1.98 X 10-20

323 2.54 x 10- 20 1.92 X 10- 20 1.36 X 10- 20 1.38 X 10- 20

324 2.25 x 10-20 1.80 X 10-20 1.53 X 10- 20 1.38 X 10-20

325 1.84 x 10-20 1.61 X 10- 20 1.38 X 10-20 1.04 X 10- 20

326 1.16xlO-2o 1.11 x 10- 20 9.82 X 10- 21 9.63 X 10-21

327 9.27 x 10-21 7.94 X 10-21 6.03 X 10- 21 5.93 X 10-21

328 1.31 x 10-20 1.29 X 10-20 1.29 X 10- 20 1.30 X 10-20

329 9.38 x 10-21 6.86 X 10- 21 5.61 X \0-21 4.64 X 10-21

330 6.68 x 10- 21 6.01 X 10- 21 5..03 X 10- 21 4.10 X 10- 21

331 7.29 x 10- 21 6.94 X 10-21 5.80 X 10-21 5.39 X 10-21

332 6.97 x 10-21 4.84 X 10- 21 3.12 X 10-21 2.50 X 10- 21

333 4.74 x 10-21 3.63 X 10- 21 2.71 X 10- 21 1. 77 X 10-21

334 5.66 x 10-21 5.62 X 10--21 5.61 X 10- 21 5.60 X 10- 21

335 2.53 x 10- 21 2.21 X 10-21 1.95 X 10-21 1.60 X 10- 21

336 2.60 x 10-21 2.11 X 10-21 1.0 I X 10- 21 7.33 X 10- 22

337 3.81 x 10-21 3.61 X 10-21 1.82 X 10- 21 1.78 X 10-21

338 2.57 x 10- 21 2.47 X 10-21 1.92 X 10- 21 1.33 X 10-21

339 1.32 x 10-21 9.84 X 10-22 6.12 X 10-22 4.99 X 10- 22

340 2.04 x 10-21 1.13 x 10- 21 7.26 x 10-22 6.81 X 10-22

341 1.01 x 10-21 8.64 X 10- 22 7.41 X 10- 22 7.30 X 10-22
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Appendix A: Absorptie cross-secties van 0 3

TABLE ,.Ij (Continued)

Wavelength
(nm) 298°K 27\ oK 225°K 206°K

342 7.65 x 10-22 6.2\ X 10-22 3.\9 X 10-22 2.25 X 10- 22

343 9.64 x 10- 22 7.0\ X 10-22 4.29 x 10-22 1.43 X 10- 22

344 1.24 x 10-21 \.02 x 10- 21 9.9 X 10-23 9.0 X 10-23

345 6.26 x 10- 22 5.74 X 10-22 4.25 X 10-22 3.0\ X 10- 22

346 5.77 x 10- 22 1.2\ X 10-22 8.4 X 10-23 5.9 X 10-23

347 5.22 x 10-21 5.0\ X 10-22 4.56 X 10-11 4.49 X 10-22

348 3.62 x 10-22 3.64 X 10-22 3.20 X 10-22 2.73 X 10-22

349 3.06 x 10-12 1.09 X 10-22 7.8 X 10- 23 5.2 X 10-23

350 3.80 x 10- 22 9.2\ X /0-23 4.3 X 10-23 2.0 X 10-23

35\ 3.\4 x 10- 22 9.48 X 10-23 6.\ X 10-13 5.6 X 10- 23

352 2.47 x 10-22 2.36 X 10-22 2.\3 X 10-22 2.17 X 10-22

353 2.44 x 10-22 \.02 X 10-22 6.9 X 10-23 5.2 X 10- 23

354 1.34 x 10-12 6.73 X 10-23 1.1 X 10-23 \.00 X 10-23

355 1.00 x 10- 21 3.\6 X 10- 23 6 X 10-24 5.0 X 10-24

356 7.6 x 10-23 5.26 X 10-13 2.6 X 10-23 1.0 X 10-23

357 1.35 x 10- 22 9.58 X 10-23 3.2 X 10- 23 9 X 10-24

358 \.03 x 10-22 5.34 X 10-23 6 X 10-24 < 10-24

359 5.4 x 10-23 2.\ X 10- 24 < 10- 24 < 10-24

Source: Davenpon. 1982.

N.B. Tabel ontleend aan Finlayson-Pitts[ref.9], bIz 143-145.
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Appendix B:

PROGRAM absorp (i nput, output);

Listing ABSORP

{**************************************************************************

Dit programma berekent de absorptie van een gegeven spectraaLlijn
bij een bij een aantal waarden van de bezetting Ni van het
onderniveau. Gegevens van de lijn, aLsmede andere relevante
grootheden dienen in de l ijst van constanten ingevuld te worden.
Er wordt een outputfi Le gecreeerd van het volgende formaat:

< bezetting onderniveau >'spatie'< absorptie >
Deze file kan eenvoudig in LOTUS123 ingelezen worden met de optie:
/File/lmport/Numbers/OUtputfilename.dat

Paul Ramsak, maart 1992.

***************************************************************************}

USES Crt;

CONST spec='R(2)3'; {lijn>
labO=3077.028E-1D:{centrum lijn R(2)3 in m}
Sij=8.9; {overgangswaarschijnLijkheid Dieke/Crosswhite}
gi=24; (=4(2Ji+1)}

fOD=1D.Oe-4:
M=17E-3:
c=2.9979E8;
R=8.3144:

P=1:
T=400;
ganma=450;

{oscillatorsterkte}
{molecuulmassa OH
{lichtsnelheid
{gasconstante

{druk
{tellf)eratuur
{constante

in kg/moL}
in m/s}
in J/moL*K}

in atm}
in K}
in K/atm}

nstep=100:
s=O.5E-10;

{aantaL golflengte stappen}
{MC-apparaatbreedte in m}

Lengte=2; {lengte absorber in m}

VAR

Outfilename='test.dat':

OUtf i Le:
fac1,Ddop,a:
dLab:
omega,y,cIy,sum:
intg,intgO:
i,j,k,L:
Pvoi,RES:

step,kLab,mcfac,absor:
Nio,Ni:
pr:

{naam outputfile}

TEXT:
REAL;
REAL:
REAL:
REAL:
INTEGER:
ARRAY[O •• nstepl OF DOUBLE;

REAL;
REAL:
INTEGER:

PROCEDURE InitvaLues:

BEGIN
ClrScr;
Writeln('SPECTRAALLIJN:',spec):
WriteLn;
WriteLn('centraLe goLfLengte: ' , LabO*1e10:8:3,' Angstrom'):
WriteLn('Sij = , ,Sij:4:1):
WriteLn('4(2J+1) = , ,gi):
WriteLn('fOO = , ,fOO:4):
WriteLn;
Writeln('Tellf)eratuur: ' ,T,' K');
Wri teln( 'Druk: ' ,P, I atm');
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Appendix B: Listing ABSORP

WritelnC'gamma: ' ,gamma,' K/atm');
Writeln;
WritelnC'MC-haLfwaardebreedte = ',s*1e10:4:2,' Angstrom');
WritelnC'lengte = ',Lengte,' m')i

ENO;

BEGIN {rnain}

Initvaluesi

AssignCOutfi le,Outfi Lename);
RewriteCOUtfiLe);

fac1:=CM*c*c)/CR*T)i
Ddop:=2*LabO*SQRTC2*LN(2)/fac1)i
{a:=gamma*PIT;}
a:=1.5;
WritelniWriteLnC'a =',a:6:3);
step:=s/nstepi

{eventueeL direct in te voeren}
{Voigt-parameter}

FOR j:=O TO nstep DO
BEGIN {Bereken Voigt-ProfieL}

dLab:=j*stepi
omega:=2*SQRTCLN(2»*CCdLab)/Ddop);
intgO:=O;
dy:=1e- 1i
FOR k:=-60 TO +60 DO
BEGIN

y:=k*dyi
intg:=expC-Cy*y»/Ca*a+SQRCABSComega-y»)*dy+intgO;
intgO:=intgi
(WriteLnCk,intg);}

ENDi
Pvoi[j]:=C2/Ddop)*SQRTCLNC2)/PI)*Ca/PI)*intg;

ENDi

CLrScri
FOR i:=15 TO 23 DO
BEGIN

Nio:=EXPCCi)*LNC10»i
FOR L:=O TO 2 DO
BEGIN

CASE L OF O:Ni:=Nio;
1:Ni:=2*Nio;
2:Ni:=4*Nio;

ENDi
CASE L OF 0:pr:=1i

1:pr:=2;
2:pr:=4

END;

{Ni 10E+15 tot 10e+23}

Sun:=O;
FOR j:=O TO nstep DO
BEGIN

dlab:=j*stepi
klab:=8.817e-1S*fOO*Sij/Cgi)*SQRCLabO)*Pvoi[j]*N i i
(WriteLnC'kLab',kLab);}
mcfac:=1-CdLab/s)i

IF CkLab*lengte)<2S00 THEN RES[j]:=CEXPC-kLab*Lengte»*mcfac
ELSE RES[j]:=Oi

IF j<>O THEN Sun:=Sun+CRES[j]+RES[j-1J)/2*step;
{Wri teLnC' j=' , j,Pvoi [j],' res' ,RES[j] )i}
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{Wr;teln(OUtf;le,dlab:12,' , ,Pvo; [j],' ',RES[j]);}

Appendix B: Listing ABSORP

END.

END·
abs~r:=1-suml(S/2);
Wr;teln('N;=',pr,'.O * 10A

";,, abs=',absor*100:6:2,' X');
Wr;teln(Outf;le,N;:12,' ',absor:12);

END;

END;

Close(OUtf; le);
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Appendix C:
PROGRAM LecrSnlm;

Listing LECRSNLM

{*************************************************************************

LecrSnlm: This program reads the values of the Lecroy Scope via
GPIB IEEE488. The program needs installed IEEE488 software.

TUE, eg13,
Paul Ramsak, october 1991

*************************************************************************}

USES Crt, Dos, leeelO;

CONST nsam =
start =
MaxSam=
av =

50;
70;

10000;
4',

{ number of samples }
{ first value to read }
{ max # samples }

VAR leeeLoc, leeeout, leeeln, BatchFile, OUtFile TEXT;
Default, FileName STRING [255];
i, j, k : INTEGER;
r,RdKy : CHAR;
Max : INTEGER;
EndOfBlock BOOLEAN;
Counter: LONGINT;
SamYal : ARRAHO ••MaxSaml OF REAL;
LowerBound, UpperBound: REAL;
LowerCount, UpperCount: REAL;
Avtime, Yr, Mt, Dy, Ow, Hr, Mn, Sc, Hs WORD;
Comment, Hlp: STRING;
Sum : LONGINT;
gain : INTEGER;
fgain, vgain, offset INTEGER;
tmax : REAL;

PROCEDURE Initleee; {initializes communication via IEEE}

{ set output to LeCroy }
{ set input from Lecroy }
{ set output from PC }

BEGIN
Assign (leeeOut, 'Lecroy'); Rewrite (Ieeeout);
Assign (Ieeeln, 'LeCroy'); Reset (Ieeeln);
Assign (leeeLoc, 'IEEE'); Rewrite(leeeLoc);
RawMode (Ieeeout);
RawMode (leeeln);
IOCtl ;
WriteLn(leeeLoc, 'Local');
WriteLn(leeeOut, 'cfmt A,byte; cbls -1');

{set COMM_FORMAT, A= binary values (no ASCII), set COMM_BLOCKSIZE }
WriteLn(leeeOut, 'scr rm; scr off');

END;

PROCEDURE InitText;

VAR Correct : BOOLEAN;
Answer CHAR;

BEGIN
REPEAT ClrScr; TextBackGround(Blue);

GotoXY(1,5); TextColor(Yellow);
WriteLn('lnitialisation of monochromator');
NormVideo;
WriteLn; Write('Give lower wavelength of the spectrum in nm: ');
ReadLn(LowerBound);
WriteLn; Write('Give upper wavelength of the spectrum in nm: ');
ReadLn(UpperBound);
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{

{

(

ENDi

{

{
{

ENDi

Appendix C: Listing LECRSNLM

Default:='RESUlT.DAT'i
Writelni Write('Give the name of the outputfile <', Default,'>: ')i
Readln(FileName)i IF length(FileName)=O THEN FileName:=Defaulti
ClrScri TextBackGround(Blue)i
GotoXY(1,5)i TextColor(Yellow)i
Writeln('Settings for monochromator:')i
NormVideoi
Writelni Writeln('lower wavelength in nm: ',lowerBound:5:1)i
Writelni Writeln('Upper wavelength in nm: ',UpperBound:5:1)i
Writelni
lowerCount:=10*lowerBound-5.4-5.51/1000*(10*lowerBound-2981.4)i
UpperCount:=10*UpperBound-5.4-5.51/1000*(10*UpperBound-2981.4)i
Writelni Writeln('lower countervalue in Angstrom: ' ,lowerCount:6:1)i
Writelni Writeln('Upper countervalue in Angstrom: ',uppercount:6:1)i
Writelni Writeln('Filename for output: ',FileName)i
Writelni TextColor(White)i Writeln('Correct <YIN> 7')i NormVideoi
REPEAT UNTIL KeyPressedi Answer:=ReadKeYi
Correct:=(Answer='Y') OR (Answer='y') OR (Answer='j') OR (Answer='J')i

UNTIL Correcti
ENDi

PROCEDURE ReadMaxi

BEGIN
Writeln(leeeDut, 'rd c2.da,1,',nsam,',',start)i
i :=Oi Max:=255i
REPEAT Read(leeeln, r)i

if (i>3) and (i<nsam+4) and (max>ord(r» then max:=ord(r)i
Write(ORD(r),' ')i }

i:=i+1i
UNTIL (i=nsam+8)i {#Abb••••• nsam data ••••Crlf (scoop) Crlf driver}
Writeln(leeeloc,'local')i }
Writeln('max= , ,Max)i }

PROCEDURE ReadSumi

BEGIN
Writeln(leeeDut, 'rd c2.da,1,',nsam,',',start)i
i:=Oi Sum:=Oi
REPEAT Read(leeeln, r)i

IF (i>3) AND (i<nsam+4) THEN Sum:=Sum+ORD(r)i
Write(ORD(r),' ')i }

i:=i+1i
UNTIL (i=nsam+8)i {#Abb••.•• nsam data •••• Crlf (scoop) Crlf driver}
Writeln(leeeloc,'local')i }
Writeln('sum= ' ,Sumlnsam)i }

PROCEDURE ReadDesci
VAR desc :

matje:
array[0 .• 160] of chari
BoolEANi

BEGIN
Writeln(leeeout, 'rd c2.de')i { read waveform descriptor}
i:=-4i
REPEAT Read(leeeln, r)i

IF i>=O THEN desc[i]:=ri
i:=i+1i

UNTIL i=154i
CASE ORD(desc[O]) OF

22: fgain:= 5i 23: fgain:= 10i 24: fgain:= 20i
25: fgain:= 50i 26: fgain:= 100i 27: fgain:= 200i
28: fgain:= 500i 29: fgain:= 1000i 30: fgain:= 2000i
31: fgain:= 5000i

ENDi
vgain:= ORD(desc[1])i
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{
{
(

END;

offset:=256*ORD(desc[4])+ORD(desc[5]);
writeln('fgain: ' ,fgain);
writeln('vgain: ' ,vgain);
writeln('offset: ',offset,' ',ORD(desc[4]),'

PROCEDURE SetMono;

}
}

, ,ORD(desc[5]»; }

Appendix C: Listing LECRSNLM

BEGIN
ClrScr; TextBackGround(Blue); GotoXY(1,5); TextColor(YeILow);
Writeln('Setting of Monochromator'); NormVideo:
Writeln;
Writeln('Press first <ENTER> when countervalue is: " lowerCount:6:1):
Writeln('Press again <ENTER> when countervalue is: " upperCount:6:1);
REPEAT UNTil KeyPressed; RdKy:=Readkey;

END;

BEGIN { main}
Initleee; InitText:
Assign(OUtFile, FileName);
Rewrite(OUtFile):
SetMono;
TextBackGround(Red); GotoXY(1,20); TextColor(Yellow);
Writeln('Taking data'); NormVideo;

Read>esc;
counter:=O;
REPEAT

tmax:=O:
FOR k:=1 to av DO

BEGIN
Writeln(leeeout, 'trm si');
Reactnax;
tmax:=tmax+(max)/av;

END;
{ Read>esc; }

gain:= round(fgain*(200/(vgain+80»); { gain in mV }
( Writeln('gain= , ,gain); }
{ Samval[counter]:=sum;}

SamVal[Counter]:=(gain*«(tmax)-128)/32-(offset-200)/25»11000;
( Writeln('SamVal= ',SamVal[Counter]);}
{Writeln; }

Counter:=Counter+1:
( ClrScr; gotoXY(1,10): Writeln('counter = ',counter);}
{ UNTil Counter=100:}

UNTil KeyPressed OR (Counter>MaxSam); Counter:=Counter - 1;
( GoToXY(1,14); Writeln('totalcounter =',counter);}

Writeln(leeeout, 'trm no');

GotoXY(1,20): Writeln(' ,):
FOR i:=O TO Counter DO Writeln(OutFile, lowerBound+(i/Counter*(UpperBound-lowerBound»:15, , "

SamYal [i] :12):
ClOSE(OUtFile);

GetDate(Yr, Mt, Dy, Dw): GetTime(Hr, Mn, Sc, Hs);
Str(Dy, Hlp): Comment:=Hlp+'I'; Str(Mt, Hlp); Comment:=Comment + Hlp + 'I':
Str(Yr, Hlp); Comment:=Comment + Hlp + , ';
Str(Hr, Hlp): Comment:=Comment + Hlp + ':';
Str(Mn, HLp); Comment:=Comment + HLp;

Assign(BatchFile,'Result.bat');
Rewrite(BatchFiLe):
Writeln(BatchFiLe,'graph ',FiLeName,' -w 2 -x ',lowerBound,' ',UpperBound{,' -l' ,Comment});
ClOSE(BatchFiLe);
Writeln(leeeout, 'scr on; scr lc'):
Writeln(leeeloc, 'lOCAL'); Close(leeeloc):
Writeln: Writeln('The resuLts are written in " FiLeName, , formatted as folLows:');
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Appendix C: Listing LECRSNLM

WriteLn('Wavelength <SPACE> Value');
WriteLn('You may type "RESULT" to see a graphic with the results');
WriteLn('(Plot Amplitude - Wavelength)');
leeecoqllete;
REPEAT UNTIL KeyPressed; RdKy:=ReadKey;

END.
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