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SAMENVATTING

Bij het geven van een exploitatievergunning voor kolengestookte elektriciteitscen
trales wordt vandaag ook sterk gekeken of de uitstoot voldoet aan bepaalde normen.
Verontreinigde rookgassen dienen dan ook tot onder een wettelijke norm gereinigd
te worden. Aan de vakgroep Energiesystemen van de faculteit Elektrotechniek van
de Technische Universiteit Eindhoven wordt al enige jaren onderzoek gedaan naar
een veelbelovende elektrische reinigingstechniek, het reinigen van rookgassen met
gepulste corona.

Een stof die een belangrijke rol speelt in de elektrochemische reacties op gang
gebracht door de gepulste corona is het OH radicaal. Om de dichtheid van deze
radicalen tijdopgelost te meten, is in eerste instantie een kleinschalige opstelling
gebouwd voor het doen van absorptiespectroscopische metingen. De hiervoor ge
bruikte lichtbron is een OH-Iamp, een lamp die het spectrum van OH uitzendt,
gevoed door een continue gelijkstroombron. De lichtopbrengst van deze lamp is in
het beschouwde gebied vele malen groter dan dat van "gewone" continustraalbron
nen. Hierdoor kan op basis van berekeningen aan een opgesteld model een verbe
tering in de meetgevoeligheid verwacht worden met een factor 7 a10.

Bij deze toepassing blijken uit de metingen twee complicaties. De intensiteit van de
emissie van OH-radicalen in een argonomgeving is drie keer groter dan die van de
OH-Iamp. Verder absorbeert de Hartley-band van ozon zoveellicht, dat absorptie
in lucht niet te meten valt. Er kan gecondudeerd worden dat de OH-Iamp naar
behoren functioneert en geschikt is om spectroscopisch onderzoek naar OH te doen.
Ook kan gesteld worden dat de dichtheid van OH-radicalen in lucht beneden de

detectielimiet van 1016 moleculen per cm3 ligt. De absorptiespectroscopische meet
methode is echter ongeschikt om uitspraken te doen over de dichtheid van OH in
rookgassen. Een eventuele mogelijkheid om dit weI te doen is met de laserfluores
centiemethode.
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SYMBOLENLIJST

1.6020 10-19
, de elementaire lading
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centrale golflengte, in berekeningen in dit verslag ge
lijk gesteld aan de R(2)3lijn van OR.
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A2~-x2rr(0,0)

een radicaal
de bestudeerde rotatiestructuur van OR
een moleculefragment met een ongebonden elektro
nenpaar.
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1. INLEIDING
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Bij elektriciteitscentrales die hun energie halen uit het verstoken van fossiele brand
stoffen, komen rookgassen vrij. Door de publieke en politieke aandachtsverschuiving
van ongebreidelde economische vooruitgang en ontwikkelingshulp naar milieube
scherming, duurzame ontwikkeling en veiligheid, is men er gedurende de laatste jaren
steeds meer toe bereid de economische consequenties van rookgasreiniging als een
verantwoorde en vaak zelfs verplichte kostenpost te beschouwen. Het is vandaag de
dag ondenkbaar geworden dat men een exploitatievergunning zou afgeven zonder
dat negatieve milieueffecten geminimaliseerd zijn. In deze context is men verplicht
rookgasreiniging toe te passen om de uitstoot van schadelijke stoffen onder de
wettelijk vastgestelde normen te brengen. Vandaag de dag zijn er verschillende
methoden bekend om rookgassen te reinigen, waarvan er evenwel een zeer beperkt
aantal een praktische toepassing op grote schaal kennen. Een veelbelovende elektri
sche soort reiniging waarnaar binnen de vakgroep Elektrische Energiesystemen
(EG) van de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek wordt gedaan, is het
rookgasreinigen met behulp van gepulste coronaontladingen. [Ref 12, 18, 19,20, 21,
22,23,24]. De belangrijkste voordelen van deze methode ten opzichte van andere
technieken vormen de relatief lage investeringskosten en het feit dat men verschil
lende stoffen met een enkel proces en in een enkele procesgang uit het rookgas kan
verwijderen. Daar staat dan weer het nadeel van een tamelijk hoog energieverbruik
tegenover. In de vakgroep wordt onderzoek gedaan dat erop gericht is te komen tot
een meer fundamenteel begrip van de verschillende scheikundige en elektrische
processen die zich afspelen binnen de coronabuis, om zo uiteindelijk het nadeel te
kunnen minimaliseren en tot een optimale bedrijfstoestand van de reiniger te komen.

Gepulste coronaontlading produceren in streamerkanalen, ook weI fIlamenten ge
heten, hete elektronen en ionen. Hoogenergetische elektronen uit de coronastrea
mers kunnen water, H

2
0 zoals algemeen bekend, dissocieren in Hen OH. Dit OH

is danweer een sterk oxiderend radicaal dat uitstekend reageert met de in het rookgas
aanwezige en te verwijderen SO en NO . Uit chemisch-kinetische berekeningen

x x

blijkt dat het OH-radicaal een stof is die een zeer belangrijke rol speelt bij het
reinigen van vochtige rookgassen.Het is dan ook van belang de dichtheid van het
OH-radicaal , en het verloop van die dichtheid als functie van de tijd, te kennen om
het reactiemodel te kunnen verifieren en het proces te kunnen optimaliseren.

Eerste metingen zijn verricht, onder andere door Paul Ramsak. Zijn afstudeerwerk
vormt dan ook het vertrekpunt van dit onderzoek. Omwille van de volledigheid en
de overzichtelijkheid zal de basis van de theorie die in het verslag van Ramsak is
behandeld, in het kort herhaald worden. Hierop voortbouwend worden verbeterin
gen aangebracht in de aangereikte rekenmethodes. Er wordt dan een verwachting
uitgesproken over wat theoretisch meetbaar moet zijn. Na een beschrijving van de
opstelling worden de bekomen resultaten getoetst aan deze verwachting.

Het doel van de werkzaamheden is heel concreet: Meet de dichtheid van de door
gepulste corona aangemaakte OH-radicalen, indien mogelijk als functie van de tijd.

2. METHODE

Om de dichtheid van de door de coronaopstelling gegenereerde OH-radicalen
tijdopgelost te meten, is besloten tot het doen van absorptiespectroscopische metin
gen. Het voordeel van deze meetmethode is dat met een aantal relatieve metingen
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toch een uitspraak gedaan kan worden over de absolute concentraties; indien het
absorptiepercentage bepaald kan worden, kan dat kwantitatief gerelateerd worden
aan het aantal OH-radicalen in de buis waar de streamercorona's gemaakt worden.

2.1. absorptiespectroscopische metingen

Bij dit soort metingen wordt de fractie licht, uitgezonden door een bekende lichtbron,
bepaald die door de onderzochte stof wordt geabsorbeerd. Er is dan op een relatief
eenvoudige manier een eenduidige relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid
absorptie en de dichtheid van de onderzochte stof.

2.2. de lichtbron

Het spectrum ligt voornamelijk in het ultraviolet, waar continustraalbronnen een lage
intensiteit hebben. Het ligt voor de hand om als lichtbron een lamp te gebruiken die
het spectrum van OH uitzendt. AIle als licht uitgestraalde energie wordt dan in de
gewenste lijnen gestopt, zodat er voor een vergelijkbaar vermogen een veel grotere
intensiteit resulteert. Een ander voordeel is dat de spectraallijnen van de bron dan
in elk geval geen ongewenste lijnen bevatten. Met ongewenste lijnen worden bier die
lijnen bedoeld die in hetzelfde golflengtegebied liggen als de bekeken OH-lijnen,
maar die uitgestraald worden door andere stoffen. Er is gekozen voor een holle
kathode plasmaontladingslamp omdat met dit type lamp op de vakgroep albehoorlijk
wat ervaring is opgedaan [Ref. 12l. Uit die ervaring is ook bekend dat bij een adequate
constructie, de instelbaarheid en de stabiliteit van deze lamp groot is. Parameters
zoals de druk in de ontlading, de lampstroom en de samenstelling van het plasma
binnenin de lamp kunnen allemaal naar believen gevarieerd worden. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de lamp wordt verwezen naar paragraaf 3.1.3. voor
de specificaties naar bijlage B1 op bladzijde App-2. Deze lamp werkt bij lage
drukken, in het gebied tussen 1/100 en 2 Torr. Dit leidt er automatisch toe leidt dat
de lijnen uit deze lamp gekenmerkt zullen zijn door een zeer kleine drukverbreding,
zodat een typische halfwaardebreedte ten gevolge van Dopplerverbreding resulteert
van 1,SmA..

Omdat in dit regime het Dopplerprofiel domineert, zullen de lijnen naar de £lanken
toe heel snel afvallen, de profielen zijn met andere woorden met aIleen in absolute
zin erg smal, maar ook in relatieve zin, ten opzichte van hun eigen halfwaardebreedte.
Hierdoor is het onderscheid tussen ernissielijnen uit de coronareactor en uit de lamp
goed te maken. Het energiepercentage binnen de halfwaardebreedte is ook relatief
groot, zo'n 90%. Deze energie wordt dan ook efficient besteedt met het aanslaan van
aanwezige radicalen.

Een gasmengsel wordt onder lage druk door de holle kathode gevoerd, waar in een
plasma een ontlading ontstaat die door de constructie van de lamp lokaal binnen de
kathodeholte gedwongen wordt. Dit mengsel bestaat uit het gemakkelijk ioniseerba
re argon vermengd met wat waterdamp. De lamp zendt bijgevolg het lijnenspectrum
van zowel OH als dat van argon uit. In het voor het onderzoek relevante gebied komen
nauwelijks argonlijnen voor, zodat de lamp daar als een zuivere OH-bron beschouwd
mag worden.

Doordat uit de literatuur OH-spectra bekend zijn, kan aan de hand van een specifieke
opeenvolging van intensiteitspieken het plaatsen van de monochromator op een
bepaalde te bestuderen golflengte met deze lamp heel nauwkeurig gebeuren, een
bijkomend voordeel ten opzichte van een zogenaamde bandlamp.
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2.3. relatie tussen absorptie en dichtheid

7

Om de hoeveelheid moleculen van een bepaalde stof te bepalen, kan men gebruik
maken van absorptiespectroscopie. Het basisprincipe is beschreven in [Ref. 21,
pag.15]. Het zal hier toch herhaald worden, omdat een en ander hier wezenlijk anders
IS.

2.3.1. werkwijze

Tussen de dichtheid van de OH-radicalen in de coronabuis en het direct meetbare
absorptiepercentage kan een verband afgeleid worden. Uit dit verband, dat niet
analytisch oplosbaar zal blijken te zijn, kan een verwachting uitgesproken worden
over de benodigde dichtheid om een bepaald absorptiepercentage te halen. De
concrete werkwijze is de volgende

• Omdat de absorptiecoefficient van OH als functie van de golflengte niet
bekend is uit de literatuur, wordt met een theoretisch verband een tabel
opgesteld van absorptiepercentages als functie van de dichtheid.

• Meet de donkerstroom, de emissie van de corona,de emissie van de lamp
met en zander ontlading en bepaal uiteindelijk de absorptie. Uit deze ge
gevens kunnen dan met behulp van statistische methoden uitspraken ge
daan worden over de meetbaarheid of onmeetbaarheid van een absorptie
percentage, over welk absorptiepercentage minimaal detecteerbaar is en
tenslotte over de grootte van de absorptie.

• In de eerder uitgerekende tabel kan nu nagegaan worden welke dichtheid
met het gemeten absorptiepercentage correspondeert.

2.3.2. het voigtprofiel

--
N

"""l'\.\,
\ "-
\ '\.

'-
"""'- ~

Figuur l:Berekend Voigtprofiel van OH bij
3000K

In het verslag van Paul Ramsak [Ref. 21] wordt een methode beschre
ven ter berekening van de gemiddelde OH-concentratie uit absorp
tiemetingen. De beschrijvingvan deze methode wordt hier in het kort
herhaald, waarna de aanpassingen aan de specifieke situatie in ex
tenso worden beschreven.

We willen het verband bepalen tussen het verloop van de absorptie
coefficient over een enkele spectraallijn. Hiertoe moet eerst de
relatie tussen de macroscopische absorptiecoefficient en de micros
copische Einstein-coefficienten, die direct betrekking hebben op de

eigenschappen van de stof, bepaald worden.

De energie van de straling die door een enkele rotationele overgang wordt geabsor
beerd wordt bepaald door het energieverschil van de overgang. Het aantal fotonen
met de geschikte energie is bij deze lamp verdeeld volgens een volgt-functie. Dit uit
zich in het absorberen van straling in een - beperkt - gebied rond de centrale
golflengte, zadat een spectraallijn uiteindelijk niet oneindig smal is. Verschillende
oorzaken, verbredingsmechanismen genoemd, bei"nvloeden de vorm van de lijn,
waarvan de belangrijkste de druk- en de temperatuurverbreding zijn, die respectie
velijk de namen Lorentz- en Dopplerverbreding dragen.

De Dopplerverbreding is een gevolg van de snelheidsverdeling van de moleculen,
een temperatuurafhankelijke parameter. Een van de interessantste kenmerken van
deze verbreding is dat het profiel naar buiten toe vrij snel afvalt, zodat een spectraal
lijn die ontstond tengevolge van voornamelijk Dopplerverbreding spitser is dan een
vooral door botsingsverbreding bepaalde lijn.
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Botsings- of Lorentzverbreding is een verbreding veroorzaakt door energieonzeker
heden in de energieniveaus van het molecule.

Is geen van beide verbredingsmechanismen dominant, dan is men genoopt met beide
rekening te houden. Samengenomen worden de Lorentz- en Dopplerverbreding
Voigtverbreding genoemd. Deze verbreding is met zijn samenstellende componen
ten weergegeven in figuur1 bij een temperatuur van 3OO0K en een druk van een
atmosfeer. Bij de berekening van dit profiel wordt dan aangenomen dat Dopplerver
breding en botsingsverbreding van elkaar onatbankelijke processen zijn, zonder dat
er sprake is van lijnverschuiving of asymmetrie.

Een uitdrukking voor het genormeerde Voigtprofiel van OH-radicalen wordt gege
yen in [Ref. 2] en luidt

f.1

Dit profiel is zo genormeerd dat de oppervlakte eronder gelijk is aan 1.

Hierin is Ll AD de Dopplerhalfwaardebreedte, a de constante van Matschuck, die de

verhouding tussen Doppler- en Lorentzhalfwaardebreedte geeft en OJ de relatieve
golflengte in verhouding tot de Dopplerhalfwaardebreedte LlA

D
voor. De variabele

y tenslotte is een integratievariabele. Hier volgen nog de definities van deze parame
ters, zonder veel verder commentaar.

A-Ao
OJ = 2V1ii2~

D

, A.' -AO 2V1ii2,
Y(A) = 2V1ii2~ en dy=~ dA.

D D

f.2

f.3 en fA

Ll AD = U ov'2Iiil ?2 met M de moleculemassa, R de gasconstante, c de lichtsnel
Mc

heid,T de temperatuur enAode centrale golflengte van de spectrale lijnovergang.

LlA
L

a = V1ii2 A;C'
D

Een benadering voor a wordt gegeven in [Ref. 8] en luidt a = y ~' Hierin is y een

empirische constante, atbankelijk van de gassamenstelling en de temperatuur.
Deze benadering bleek echter niet te voldoen in het temperatuurbereik van de co
rona, vooral omdat er gewerkt wordt met rookgas. In een rookgasomgeving vindt
Ramsak [Ref. 21 pag.28] dan ook een waarde van 1,5 voor de a parameter. De
vraag is of dat ook weI het geval is in een omgeving van lucht of argon, zoals die
waaraan bier is gemeten. Uit de tabel van Ramsak kunnen we afleiden dat met een
relatieve concentratie argon, geschat op 95%, en de a een waarde heeft van onge
veer 104.

A.' heeft geen ander verband metA dan dat het ook een golflengte aanduidt. Hier staat
niets anders dan dat de relatieve hoogte van de profielfunctie met centrale golflengte
A

O
op een golflengteA. gelijk is aan de integraal aan de rechterkant van het gelijkteken.

Ook komt bier tot uiting dat de meeste parameters bekend verondersteld mogen
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worden zodra een centrale golflengte is vastgesteld. Dan varieren in principe aIleen
de druk en de temperatuur als functie van de omgeving. De indices bij de hierna
gebruikte Voigtfuncties zullen dan ook steeds het medium aanduiden. Dat geeft dan
aan dat de bij dat medium behorende druk en temperatuur in de functie ingevuld
dienen te worden.

~C_025

+C_06O -------------------,,-~~~..,

80 --- *C_'OO -----------------

80 --- : :-: --------------- - t-l------ ---
40 -{>-E_'OO ---- - -/-----------

20----------------------- - -- -------------

1E+151E+181E+171E+181E+191E+2O lE+21 lE+221E+23

Een voorbeeld van een Voigtprofiel
is gegeven in figuur 1. Ret bijbeho
rende Doppler- en Lorentzprofiel is
oak ingetekend om de invloeden van
de verschillende verbredingsmecha
nismen te verduidelijken.We kun_Verschillambda_O en

d
" C: lambda 0=3077.04

nen e profielfunctles ook Zlen alsE: lambda0"'3077.729
een maat voor de kans dat een foton -
met een bepaalde golflengte door Figuur 2: Berekening met verschillende lambdas

een molecule in een bepaalde aan-
geslagen toestand wordt geemit-
teerd. Analoog geldt dit voor de absorptiefunctie.

Ais centrale golflengte is gekozen voor een tamelijk geisoleerd lig-
gende sterke lijn in de sterkste band van OR. De sterkste band van

OR is de A2~ - X2n(O,O) band, die uitgebreid is getabelleerd in [Ref.
1] en, meer recent, in [Ref. 7]. Sterke lijnen zijn [Ref. 21,pag. 10-12]
de P, 0 en R takken met een enkele index,die takken dus die voldoen

72.959 aan zowel de K als de J regel en die ook nog eens niet van spin
73.0% veranderen. Uiteindelijk is gekozen voor de R(2)3Iijn op 3077.927A

075.267 [Ref. 7, pag. 1348].Deze waarde is gehaald uit recentere metingen en
077.927 wijkt dus iets af van de door Ramsak [Ref.21, pag.25] gebruikte

1I--"-"--------+-"-'--'----"----F-
0
=-7:....:9'--='.3:....:3=-7---1 waarde van 3077.028A. De invloed van het verschil tussen deze twee

waarden op de mo- '20,---~~~~-------~------,

dellering van het ab- '00 _

sorptiepercentage is
weergegeven in figuur 2.

2.3.3. de centrale golflengte AO

Tabell: Golfgetallen voor 0,0 band van
OR, ref.6

2.3.4. voigtprofiel van de lamp

Ret medium in de lamp bestaat uit een gasmengsel van argon en waterdamp. Voor
het profiel van het licht dat uit de lamp komt, moet hiermee geen rekening gehouden
worden omdat geen van de argonlijnen dicht in de buurt van de OR lijnen komt. Er
wordt dus aangenomen dat argon geen invloed heeft op het bestudeerde spectrum.
Er moeten nu dus slechts waarden ingevuld worden in formule 1 om het profiel van
de lamp te kennen. Deze kunnen allemaal uit de literatuur verkregen worden ofdirect
aan de lamp gemeten worden. Ais aanname voor de temperatuur is T = l000K
genomen, naar een schatting gebaseerd op eerdere resultaten zoals beschreven in
[Ref. 12]. De druk wordt gemeten, de natuurconstantes kunnen in de symbolenlijst
nagekeken worden.

2.3.5. absorptieprofiel van de streamercorona

We hebben weet van een aantal functies en variabelen, waarmee een verband moet
gelegd worden tussen de dichtheid van de radicalen in de coronareactor en de
absorptiecoefficient.
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Om dit verband te leggen wordt in
eerste instantie uitgegaan van een
eenvoudig eendimensionaal model.
Beschouwen we een absorberend vol
ume zoals getekend in figuur 3. Stra
ling valt in op een absorberend vol
ume met lengte b met een bepaalde
intensiteit 1

0
, afhankelijk van de golf-

lengte A. Aan het einde van dit absor
berend volume blijft nog een fractie
over van het licht aan het begin, I

A
•

b

1°-f_·····1
db

Figuur 3:Berekeningsprincipe absorptie

10

10-IA
De absorptie a wordt gedefinieerd als a =-1-'

o
f.5

Hierin is 1
0

de totale intensiteit van de lichtstroom uit de lamp die zonder absorptie

op de fotomultiplier vall. Veronderstellen we in een eerste aanname de invloed van
zijlijnen als verwaarloosbaar, dan wordt de totale intensiteit 1

0
beschreven door

AMC+S

10 = f IL(A) mcfac(A)dA..
AMC-S

f.6

Hier is I
L

de intensiteit van de lamp als functie van de golflengte. Dit is een

Voigtfunctie.

f.7

met K
L

een te bepalen constante. Meten we de intensiteit van de lamp, en doen we

veronderstellingen over de druk en de temperatuur van het plasma in de lamp, dan
kunnen we aan K

L
een waarde toekennen.

Bij een absorptiemeting definieren we het licht dat op de fotomultiplier valt als

AMC+S

IA = f Ic(A) mcfac(A)dA..
AMC-S

f.8

De centrale golflengte van de monochromator, AMC' is idealiter gelijk aan de centrale

golflengte die onderzocht wordt, A
O

' Aangezien het verloop van de "lamplijnen"

bekend is, is het gemakkelijk te herkennen welke lijn bekeken wordt. De monochro
mator kan bijgevolg precies op het maximumsignaal van een welbepaalde lijn uit de
lamp stilgezet worden, zodat de veronderstelling in de verdere behandeling dat
A

MC
en A

O
gelijk zijn redelijk is. In formule 8 staat s voor de halfwaardebreedte van

de monochromator.

De functie die het licht dat uit de corona treedt beschrijft is Ic(A). Dit licht heeft op

zijn beurt weer een kans om op een bepaalde golflengte door de monochromators
pleet te komen. Dit profielligt echter vast, zodat de intensiteit over het monochro
matorprofiel, meteen ook de intensiteit is die op de fotomultiplier vall. Dat is in
woorden de betekenis van formule 8.
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Volgens [Ref. 21, pag 16] is

I (A.) = I e-k(A) b
co'

waarin b de lengte van de absorber is, zoals te zien in figuur 3.

f.9

De enige nodige aanpassing is dat loin ons geval golflengteafhankelijk is zoals reeds

aangegeven in formu1e 6 en 7.

Substitueren we formu1e 9 in formu1e 8, dan voIgt

AMC-S
I
A

= f IL(A)e-k(A)bmefae(A)&

AMC+S

f.lO

f.11

waarin alle termen al besehreven zijn, op de absorptiefunctie na. Deze is een
parameter van de besehouwde golflengte, en van de eigenschappen van het omge
vende gas, zoals de druk en de temperatuur.

In [Ref.2l, pag.20] wordt een uitdrukking voor k(A) uitgewerkt, en weI

f S
2 0-0' J.-J.

k(A) = g 2 __-----'--1------'-1 A~P(A)vnj.
4£0 mee 4(2J

j
+1)

f.12

Zo blijkt dat KA een eonstante is in het beschouwde geval.De meeste termen zijn

natuureonstantes of kenmerken van de rotationele overgang van OH. f , is de
0-0

oseillatorsterktevan de gehele band enSJ. -J. is de rotatione1e overgangswaarschijn-
1 J

lijkheid. Voor de hier bestudeerde RzC3) lijn is K=3, en J = K-~ = 2¥

fo-o' = 10-3 enAo = 3077.927A, e is de e1ementaire lading, £0 de permittiviteit en

m de rustmassa van het elektron. Uit [Ref. 3] tenslotte voIgt de waarde voor
e

SJ. _ J. = 8.9, waarmee KA vastgelegd kan worden.
1 J

Verder is in formule 11 mefae(A) bekend, terwijl IL(A) uit formules 7 en 1 kan

teruggewonnen worden. De integraal wordt nu numeriek opgelost, door het pro
gramma absorp van Ramsak [Ref. 2l,pag. 73] aan te passen aan de nieuwe gegevens.
Dit programma wordt besehreven in paragraaf 3.4.

Uiteindelijk kan voor de absorptie a geschreven worden
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Figuur 5: numerieke benaderingen van een
integraal

AMC+S

f I
L

(A.)e -k(A) b mcfac(A.)dA

AMC-S
a = 1 - =-:-A--------

MC+s

f IL(A.) mcfac(A.)dA
A -s

MC

2.3.6. dichtheid van OH
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bedoeling. Door L..fi---------'
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I

formule 12 kun
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derende waarden voor a gevonden worden.

Figuur 4:Invloed van het algoritme op de berekening

i 60%
c
! 40%
Cll

Lamp is grijs;R:Ramsak, F:Franco

De verdeling van OH in de coronabuis is niet
uniform en het licht beschijnt niet de hele
doorsnede van de reactor. Daardoor is de gemeten dichtheidniet het aantal OH-ra
dicalen dat door de corona aangemaakt wordt. Dit bemoeilijkt het uitspreken van
een verwachting in verband met de dichtheid. De berekeningen geven een indieatie
voor het aantal radiealen dat gemeten kan worden met deze methode. Uit kinetisehe
berekeningen, gedaan aan het IVTAN instituut in Moskou [Ref 20, 22, 24], blijkt dat
de diehtheid van de OH radiealen in de streamerfilamenten gesehat kan worden op

tussen de 1018 en 1021 per III Deze diehtheid vinden we duidelijk niet terug in de
buis zelf. Volgens dezelfde referentie ligt het aantal filamenten op 20 per em draad,
waarbij aangenomen wordt dat deze filamenten uniform zijn verdeeld over de
dwarsdoorsnede van de draad-cylinder eonfiguratie. Voor een draadlengte van 30
em zijn er dan dus gemiddeld 600 filamenten

Legenda ~
vr-

I~V;e=025jlm

+V;e~l~m J II
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Het programma absorp zelfhoudt hier geen rekening mee. AIleen de daadwerkelijke
absorptie zoals door de
theorie in paragraaf
2.3.5.voorspeld, wordt be
rekend. Het oorspronke
lijke absorp [Ref,21,
pag.73] is een reeht toe
reeht aan programma uit
rekent, en waarbij ook nog
voor een zeer rudimentai
re benadering met reeht
hoeken is gekozen voor
het bepalen van de nume
rieke integraal. Het nieu
we programma absorp be
rekent alles met nauwkeu- V:lamp met Voigtprofiel;1:grljze lamp

rigere methoden, en Figuur6: Verschilinvloedspleetbreedte

sehrijft een tabel weg met
de versehillende a n. rela-

I

ties. Het programma moet
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veel integreren. Met behulp van de trapeziumregel van Simpson kan op een eenvou
dige en inzichtelijke wijze een zeer aanvaardbaar resultaat bekomen worden dat toch

0%k~~~~+----+-----+----I----I~
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ni.* 1OX[m -3]

100%
V:VCligt.l :Grijs

80%
--I-y;••~

+I.Y:,.~

G) *1-.,;••1~

E. 60% -o-1!!!!1j."~m... * 1"":.-06Opm

51
40%

+1""1;8""1_m
.0as

20%
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AI(f j;

IIV
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0
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Figuur 8: berekende invloed reactorlengte

V:lamp met Voigtpro!iel ;1 :grljze lamp
PJ = 1mTorr;TJ=1OOOK

Figuur 7: berekend verschil tussen voigt en bandlamp

al gauw enige procenten nauwkeuriger, en beter overeenstemmend met de werke
lijke oplossing, resultaten oplevert dan de oude methode. Ret verschil in oppervlak
tes van de twee benaderingen is duidelijk te zien in figuur 5, waar de gearceerde
rechthoeken de benadering gebruikt door Ramsak voorstellen, en de stippellijnen
de benadering volgens de trapeziumregel. Ter vergelijking is het resultaat van het
oude, tamelijk inefficiente en niet zeer accurate algoritme, uitgezet samen met een
herberekening met het recentere algoritme in figuur 4.

Verder is er nog een elegante verbeteringvan het algoritme doorgevoerd die gebruik
maakt van het feit dat de Voigtprofielfunctie een functie is van de vorm

00 2

P (l) V = f g(y) e -Y dy, zoals na te gaan is in formule 1. Er is nu gebruik gemaakt
-00

K(oud):T=400K ; W(arm):T=1000K

Figuur 9: berekende invloed van de temperatuur

van het feit dat deze integraal de vorm heeft van een
GauB-Legendre integraal [Ref 6]. Deze integralen
kunnen met relatief weinig rekenwerk zeer nauw
keurig bepaald worden. Zo kan door het berekenen
van 20 functiewaarden een voorbeeldfunctie, waa-

rin g(y) = cos2(x) reeds tot op 8 decimalen nauw
keurigberekendworden. Wetend dat de analytische
oplossing van deze integraal2:Jr is, voIgt een relatie-

ve nauwkeurigheid van ten minste 10- 7. Aangezien
de waarde van de Voigtfunctie zelf herhaaldelijk
wordt berekend door de routine die de Simpsonin
tegraal uitrekent, waar die waarde dan ook nog eens
in een e-macht staat, is de nauwkeurigheidsverbete
ring aanzienlijk. Doordat er zo weinig functiewaar
den berekend hoeven te worden, leidt deze metho
de vanzelfsprekend ook tot een enorme snelheids
winst ten opzichte van elke "intwtieve" methode die
de functie in intervallen verdeelt, en de oppervlakte
onder die intervallen uitrekent.
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Ret resultaat van al dit rekenwerk is te zien in figuur 7. In het plaatje zien we dat bij

een absorptiepercentage van 50% een dichtheid van N. = 5 1019 radicalen hoort. Dit
1

is ietwat hoger dan bij Ramsak. Bovendien wordt ook het vermoeden bevestigd dat
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de spleetbreedte van de monochromator bij een goed geisoleerd liggende lijn, veel
minder van belang is dan bij een bandlamp. In figuur 8 is te zien dat de lengte van
de absorber een even grote rol speelt in de opbrengst van de absorptiemethode als
de invloed van de gebruikte soort lamp. Doordat het gebruik van de methode met
de OH-Iamp kan bij een zeven maal kortere opstelling eenzelfde gevoeligheid
behaald worden als bij de metingen van Ramsak. Ook te zien is dat de temperatuur
van het plasma in de beschouwde situatie niet zo'n grote invloed heeft als andere
factoren. Hieruit kan dan ook geconcludeerd worden dat het weinig zin heeft om
bijvoorbeeld, mocht dat allukken, de temperatuur van het plasma te veranderen.

3. MEETOPSTELLING

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte apparatuur besproken. Na een korte inleiding
over de opzet van de opstelling wordt van elk relevant apparaat de functie binnen
de opstelling besproken. In de appendix is figuur App-l opnieuw opgenomen voor
het overzicht.

Laser

~:-6

Lamp


.•~.
........

". .." .

... <.'<.. .

.:< .. , . ""., .. :.<." '.' .
Pulscircuit

Vonkbrug

TEK HV probe

Monochromator Xt-schrlJver

Figuur 10: Optisch deel van de opsteIling

3.1. optische apparatuur

De optische apparatuur speelt in dit onderzoek weliswaar een grote rol, maar het
concept van de opstelling is za bekend dat het nauwelijks commentaar behoeft. De
bedoeling ervan is dat het licht uit de lamp

De opstelling om absorptie te meten is op een standaard manier opgezet . Door het
gebruik van de twee lenzen wordt er gegarandeerd dat het licht uit de lamp zowel
bij de metingen met als bij die zonder corona op dezelfde manier en over dezelfde
afstand op de monochromator valt. De laser dient om de opstelling uit te Hjnen.
Verder is erop gelet dat de hele opstelling volledig waterpas staat.

Bij een goed uitgelijnde opstelling zien we het laserlicht, afgezien van enige scatte
ring in 1 rechte lijn, zander reflecties, gecentreerd door alle onderdelen van de
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meetopstelling gaan, tot het uiteindelijk loodrecht op het centrum van de monoch
romatorspleet valt. Doordat de positie van de coronadraad vastligt is dit als referen

tie gekozen. Ret bekeken coronavolume is
bepaald door de kijkgatdoorsnede maal de
lengte van de reactor.

coronareactor3.1.1.

De coronareactor zelf is van het draad-cylin
der type. De buis is van vormvast getrokken
aluminium, een zogenaamd X-95 profiel van
30 cm lengte, aan beide zijden afgesloten met
twee perspex plaatjes. Deze afsluitingen die
nen om het medium in de reactor beter con-
troleerbaar te houden. Zo kan de reactor

bedreven worden in een omgeving van gewone
lucht, (droge) perslucht en een argon-vocht
mengsel onder een lichte overdruk van 0.2 bar.

Omdat perspex in het bekeken golflengtegebied niet doorzichtig is, zijn er nog twee
kijkgaten gemaakt met een doorsnede van 21mm. De rest van de opstelling is volledig
afgestemd op deze kijkgaten. De reactor is steeds op een temperatuur gehouden
boven 50 Celsius om condensatie te voorkomen. Er is overwogen om meetsessies op
te starten voor al deze verschillende condities. Uit de theorie over het Voigtprofiel
verwachten we echter geen significanteveranderingen in lijnbreedtes tengevolge van
beperkte temperatuurvariaties. Er rest nog de invloed van de temperatuur op allerlei
chemische reacties. Riervoor zijn 2 korte testmetingen gedaan, die aantoonden dat,
zoals verwacht, binnen het zo beperkte temperatuurinterval tussen 50 en 75 Celsius
de verschillen gering zijn. Omdat de condities binnen in de reactor wegens de
beperkte ruimte en de hoge spanningen toch wat moeilijker in de hand te houden
zijn, is ervoor geopteerd de temperatuur bij aIle verdere metingen constant te
houden. Dit doet verder niets af aan de kwaliteit van de metingen omdat het doel in
eerste instantie het verifieren is van de mogelijkheden van de methode. Voor de
reactor is een voedingsspanning tussen 30kV en 40kV gebruikt met een stroom.

Figuur 11: schets van de reactor

I ~~ IrA],
I---I-~-

3.1.2. lenzenopstelling

De lamp is een holle kathode gedwongen glimontladingslamp, ontworpen door L.
Baede, naar een reeds eerder gebruikt idee uitgewerkt in [ref 12]. De werktekenin
gen zijn meegeleverd in bijlage 1 op pagina App-2. De figuren geven een idee van
de druk- en temperatuurafhankelijkheid van het elektrisch gedrag van de lamp,. Uit
het opgenomen spectrum, figuur blijkt dat de OR-lijnen weI degelijk aanwezig zijn.
Om een idee te krijgen van het gedrag van de lamp, zijn IV-karakteristieken voor
verschillende parameters, zoals druk en temperatuur, opgemeten, alsook een spec
trum in het onderzochte gebied en in het gebied van rode argonlijnen. Tijdens het
onderzoek is gebleken dat dit type lamp stabiel is, zolang de vacuiimapparatuur maar
lang genoeg aanstaat. De stabiliteit bleek zo goed dat de lichtintensiteit uit de lamp
in de loop van 1 uur een verandering op de scoop gaf te zien van nog geen 1 pro mille.

3.1.3. lamp

Ret bestudeerde golflengtegebied ligt in het ultraviolet en er is daarom gebruikt
gemaakt van kwartslenzen. De, klassieke, opstelling zorgt ervoor dat het licht uit de
lamp zowel met als zonder de absorptie van de ontlading, op precies dezelfde manier

v + door de reactor gaat en op de ingangsspleet van de monochromator valt.

Figuur 12: Schets van de
OH-Iamp
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Dit verloop kan echter evengoed verklaard worden uit het verloop van de photomul
tiplier, ook als die gestabiliseerd is. Dit impliceert dat de druk en dus de hoeveelheid
waterdamp in de lamp, van grote invloed zijn op de prestaties ervan. Ook is de
invloed van verontreinigingen, veroorzaakt door het gassen van sommige slangen in
de opstelling na het aanzetten van de apparatuur, te vermijden door zorgvuldig te
werk te gaan en de apparatuur eerst enige uren te laten stabiliseren alvorens te
meten. Een ander geconstateerd fenomeen is dat de er koper gesputterd wordt bij
hoge stromen, wat zich vervolgens afzet op de isolatoren. Bij langdurig gebruik en
onvoldoende koeling kan dit aanleiding geven tot doorslag.

Trail. ( 1800 liinen/mm )

3.2. meetapparatuur

Hier worden verschillende opnemers besproken. Waar nodig geacht is enige prak
tische uitleg gegeven ten behoeve van verdere metingen.

3.2.1. monochromator

De gebruikte monochromator is een Joban-Yvon 1m monochromator met een
dispersie van 0.8Nmrn. Er is bij verschillende spleetbreedtesgemeten, onder andere
bij 25,50 en 100 m en steeds is er voor gezorgd dat de ingangs- en uitgangsspleet-
breedte gelijk waren. Het monochro
matorprofiel is dan driehoekig, en de
verkregen resultaten zijn dan gemak
kelijker te interpreteren, terwijl ook ,----------"c-----------,

vergelijkingen met Ramsak [Ref.21]
veel eenvoudiger zijn. Bij de opgege
yen spleetbreedtes is de halfwaarde
breedte van de monochromator tus
sen de 1/10 en 2A, wat een factor 1000
verschilt met die van de lamp. Dat wil '-----------------I-----'Illl""ll (~m)

zeggen dat de monochromator er in Figuur 13: Schets van een monochromator
feite alleen voor zorgt dat de gekozen
lijn goed gelsoleerd wordt van de ande-
re lijnen. Voor de spectrale resolutie is
de monochromatorspleet niet van belang.

Doordat het spectrum van OH bekend is, en de diverse lijnen een karakteristieke
opeenvolging hebben, is het niet zo moeilijk om binnen de mechanische precisie van
de monochromator te komen. Dat bleek al in de berekeningen. Zie hiervoor bijvoor
beeld figuur 6. We laten de monochromator het vlakbij de gewenste lijn liggende
gebied langzaam aftasten, met de OH-Iamp aan. Zelfs indien de monochromator
niet gecalibreerd mocht blijken, is het door het kenmerkende patroon van het
OH-spectrum niet moeilijk om de goede lijn te herkennen. Het enige wat er dan
moet gebeuren, is de monochromator op het maximum van de lijn stil te zetten.

3.2.2. trigger

Hoewel de hoogspanningsprobe op zich genoeg informatie biedt om het signaal
hierop te kunnen triggeren, is besloten een extra externe trigger te gebruiken. Het
licht van de vonkbrug wordt met behulp van een glasvezel naar een snelle fotodetec
tor geleid, die voor het externe triggersignaal zorgt. Het voordeel van deze methode
ten opzichte van het triggeren op het stroom- of spanningssignaal zelf, zit hem zowel
in het verkleinen van jitter, het varieren in fase en of frequentie van de trigger, als in
het hebben van een mooie tijdreferentie voor zowel de spanning als de stroom. Voor
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de metingen waarbij de corona uit moest staan, zoals de emissiemetingen aan de
lamp, is een aparte pulsgenerator gebruikt die aan de zelfde frequentie pulst als de
coronaontlading.

3.3. dataverwerking

De manier waarop de meetgegevens zijn bewerkt ter interpretatie wordt bier
behandeld.

3.3.1. multichannelanalyzer

Voor het tellen van fotonen is eerst gedacht aan een multichannelanalyzer. Dit
apparaat kan, indien functionerend, een bepaald signaal analyseren en verschillende
gegevens "tellen". Zo kan bijvoorbeeld een spanning gedurende een langere tijd
bekeken worden. Dit signaal wordt elke n seconden bemonsterd. AI naar gelang de
monstergrootte wordt bij het n-de kanaal vervolgens een eenheid bijgeteld. Zo za1
in figuur 17 bijvoorbeeld kanaal K2 de waarde twee krijgen en zal K1 drie eenheden
bevatten. De functiewaarde op tijdstippen t4 en t5 vallen immers binnen de band
van K2, en de waarden op de tijdstippen t2, t3 en t6 vallen binnen die van K2. Bij de
gewone MCA wordt de waarde op tijdstip t1 toegewezen aan kanaal KO. Deze modus
wordt de V-modus genoemd. In de at-modus daarentegen wordt precies het
omgekeerde gedaan. Neem als vergelijkingswaarde aan dat het signaal op of boven
de K2 band ligt. Dan zal in de at-modus alleen bij "kanaal" t4 en t5 een eenheid
worden opgeteld. Dit laatste is wat nodig is om fotonen te tellen. Relaas bleek dit al
wat oudere apparaat danig beschadigd. De at modus is niet meer operationeel. Er
moest naar een andere oplossing uitgekeken worden.

3.3.2. digitale scoop als multichannelanalyzer

Die werd gevonden in de vorm van een op de vakgroep aanwezige digitale scoop.
Deze scoop doet eigenlijk alleen de dataacquisitie. Via een GPIB-aansluiting is de
scoop verbonden met een pc, waar de eigenlijke dataverwerking plaatsvindt. Er
waren al enige programma's voor de communicatie tussen scoop en pc aanwezig;
die dienden weI ingrijpende wijzigingen te ondergaan. De scoop is voor de metingen
als multichannelanalyzer gebruikt in de at-stand, met omwille van de dataover
drachtssnelheid naar de PC een resolutie van "slechts" 512 punten per trigger in het
tijddomein. Ret gemeten vertikale signaal wordt door de scoop omgezet in een
integer met teken ( signed integer ), en voor het hele veld wordt een offset en een
schaal bewaard. Indien men enigszins nauwkeurig wit meten, is het nodig om de
vertikale schaal zo in te stellen dat het volledige bereik gebruikt wordt. Door de soms

K 2 I \
K 1

~) ~
-------1 1"- ../

""

Figuur 14: Het principe van de multichannelanalyzer
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steile vorm van de signalen, en de grote spreiding in hoogte van diezelfde signalen,
is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is ook duidelijk dat de nauwkeurigheid van de
metingen met deze scoop mee bemvloed worden door de afrondingsfouten in diens
AD-convertor, vooral bij hoge bemonsteringsfrequenties, en door de nauwkeurig
heid en de precisie waarmee de schaalfactoren gegeven worden. Voor het gebruik
als MCA zijn deze factoren echter niet van groot belang indien een geschikte
drempel gekozen wordt.

3.3.3. de besturingssoftware

Via de IEEE systeembus kan de PC bepaalde instellingen van de scoop aanpassen.
De scoop zendt golfvormen, waveforms in TEK-terminologie, over in een welbe
paald formaat. Eerst wordt een zogenaamde "preamble" of hoofding overgezonden
met informatie in ASCII tekstformaat. Vervolgens worden de 512 over te zenden
integers als binaire getallen overgezonden. In de preamble staat informatie over de
datum en tijd van de meting, alsook allerlei schaal- en eenhedeninformatie, waaruit
de oorspronkelijke meting volledig gereconstrueerd kan worden.

AIle in dit verslag gepresenteerde metingen in de tijd zijn, zoals uit het bovenstaande
blijkt, gemiddeldes over een bepaalde periode. Hier moet steeds rekening mee
gehouden worden bij de interpretatie van de resultaten. EIke meting met de scoop
als multichannelanalyser bestaat uit een aantal sessies. Een zo'n sessie bestaat uit
900 golfvormen, het maximum wat de scoop in zijn eigen geheugen kan bewaren.
Vervolgens worden de golfvormen een voor een uit het geheugen van de scoop
gelezen. Bij een MCA-meting wordt eIke golfvorm meteen geanalyseerd en verge
leken met de drempel. In elk kanaal waar een "foton" gedetecteerd is, wordt een
waarde opgeteld. Deze gang van zaken kan zich vele malen herhalen. Om aIle
metingen goed met eIkaar te kunnen vergelijken is besloten alle metingen weer te
geven genormeerd op 900 triggers. Dit heeft twee belangrijke gevolgen voor het
interpreteren van de meetgegevens. Zo zal bij een groter aantal metingen, bijvoor
beeld vijftig keer 900 triggers, het signaal na delen door vijftig, kleiner zijn en vooral
ook gladder lijken.

De besturingssoftware is terug te vinden in de appendix.

4. RESULTAAT

4.1. donkerstroommetingen

Uit de donkerstroommetingen over een langere periode blijkt dat de drempel goed
gekozen is. Een gewone donkerstroommeting, met de coronaontlading uitgezet - dus
zonder eventuele elektromagnetische storingen - toont een beeld dat iets beter is
dan de specificaties doen vermoeden. Verwacht wordt immers een donkerstroom
bij kamertemperatuur van ongeveer 20nA, terwijl een typische donkerstroom in de
loop van de experimenten van minder dan 15nA werd vastgesteld, gemeten met een
universeelmeter met een ingangsweerstandvan lOMOhm. Dit vertaalt zich in minder
dan 25 donkerstroompulsen per 900 vonkbrugontstekingen met een hoogte van
10mV bij een afsluitweerstand van 1kOhm. Het volstaat dus om de drempel iets
hoger te leggen dan 11mV opdat het effect van de donkerstroom niet meer terug te
vinden is in de metingen.
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4.2. emissie lamp
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De metingen van het spectrum van de lamp in figuur 10 op pagina App-l0 en in het
klein in figuur 15 tonen duidelijk aan dat de lamp slechts OH-lijnen uitstraalt. In
Engleman [Ref. 7]staan alle golflengtes van de A2~-X2II(O,O)band van OH geta
belleerd, en het golflengtepatroon zoals gemeten aan de lamp komt hiermee precies
overeen. De onderlinge verhouding van de lamplijnen verschilt van wat men meestal
aantreft in de literatuur. Dit is geheel volgens de verwachtingen omdat het drukre
gime van de lamp, enkele 1/10 Torr, nogal wat verschilt van de condities voor de
meest gebruikelijke metingen, namelijk metingen aan een vlam bij ongeveer atmos
ferische druk. Bepaaldelijnen, zoals die op 3091A, zijn hier dan ook beter opgelost
dan in de literatuur te vinden is. .....

I

Figuur 15: Spectrumfragmellt OH-lamp

Hiermee voldoet de lamp aan de verwachtingen uitgesproken in paragraaf2.2.. Merk
ook nog op dat het begin van de OH-band rond 3053A in figuur 15 zeer goed te zien
is

Het emissiepatroon, over een bepaalde tijd gemeten bij een vaste golflengte, geeft
aan dat de lamp stabiel is in de tijd. Er worden gemiddeld over de tijd overal evenveel
fotonen geteld. Dat is ook nog eens te zien in figuur 16. De omstandigheden in de
coronabuis, zoals het veranderen van de temperatuur en de luchtvochtigheid ervan,
hebben geen invloed op de metingen. Dit is ook volstrekt logisch aangezien er weinig
of geen OH radicalen aanwezig zijn zolang de coronaontlading er geen genereert.

: t'LJI

~
I
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4.3. emissie corona

AIle emissie en absorptiemetingen zijn verricht op de eerder vermelde R2(3) lijn van

de A2~-X2II(0,0)band van OH tenzij anders vermeId. Tegen aIle verwachtingen
in, bleek de emissie van OH-radicalen, geproduceerd door de corona wei degelijk
tijdopgelost te meten te zijn. Zoals in figuur 16 te zien is, overtreft de emissie van de
corona in een atmosfeer van argon die van de lamp met een factor drie in de eerste
microseconde. In deze figuur wordt ook duideIijk dat de lamp als een zeer stabieIe
bron beschouwd mag worden indien er lang genoeg gemeten wordt. Deze meting is
een middeIing van honderd keer negenhonderd triggers.

1E-05BE-066E-064E-C62E-06

I I I I Ir: I I t I I_I 10,00 - -- \---r---------i----------r---------i----------t
~ ~~~~~~~~---(

=llt 0,00 +-----+'-----+'----+-'---+'-------+.J'
2E-08

S50,00 I I
CI , ,:-corona :
CD ! f til

'5 i I I I-lamp 'Ii 40,00 - -- -------r---------l----------r---------1----------r
I I I I I

Q. I I I I Io I I t f I

"E 30,00 - -- -----+---------4---------+--------+---------+
Q) I I 1 I I
lD I I I I I

~
I I I I I
t I I t I
I I I I Ig 20,00 - -- -----~---------i----------~---------i----------t

G) I I I I I
Cl

Tijd in sec

Lichtslerkte versus trjd
Uamp=BOmA

Figuur 16: Emissie van corona in argon en van de lamp

Verder zijn in figuur 17 ook nog twee metingen opgenomen van de emissie van de
corona om het grote verschil te verduidelijken tussen de reactor met droge lucht (
reIatieve vochtigheid kleiner dan 2 %) en met het argon-vocht mengseI met een
overdruk van 0,2 bar. In beide gevallen was de temperatuur 70 graden Celsius, terwijl
de coronavoedingsspanning zo ingesteId is dat in beide gevallen de stroom door de
coronadraad van dezelfde grootteorde is. Door de geheel verschillende karakteris
tieken van de ontlading kan er niet voor gezorgd worden dat deze identiek zijn. De
reactie verloopt immers gemakkelijker in argon dan in lucht, terwijl er een groot
verschil is in vochtigheidsgraad. Er is te zien dat er bij de reactie in het argon-vocht
mengsel aanzienlijk, bijna een factor zes, meer licht gemeten wordt dan in lucht. Dit
komt doordat in het argon mengseI er behalve het vocht, er vrijwel geen moleculen
of ionen zijn die de energie van de fotonen bij die golflengte kunnen absorberen.
Verder is de botsingsdeexcitatie hierdoor ook lager, zodat er na de eerste nanose
conde [Ref. 21, pag 14] er zich nog meer OH-radicalen in de aangeslagen toestand
bevinden. In lucht daarentegen zijn er tal van moleculen die vibrationeel aangeslagen
kunnen worden en is de absorptie dus groter. Dat de reactie ook langer lijkt te duren
heeft een soortgelijke reden In het argon-Iucht mengsel kunnen de OH-radicalen
niet reageren met het inerte argon. Eigenlijk kunnen de radicalen aIleen reageren
met de moleculefragmenten waar zij door de corona van losgmaakt zijn. De levens
duur in deze omstandigheden is dan blijkbaar dubbeI zo groot als in lucht, waar
behalve reactief ozon ook N en NO en andere stoffen aanwezig zijn, stoffen waarvan

x
het uiteindeIijk ook de bedoeling is dat de OH-radicalen ermee reageren. Hierdoor
wordt de levensduur beperkt.

Dit resultaat is in ieder geval wei zoals verwacht kon worden.
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amlssia van de corona
verschll tussen argon en lucht
T_cor=75C, Qenormeerd op 900Tr

Figuur 17: gemeten verschil argon en lucht omgeving

4.4. absorptiemeting

De in de vorige paragraaf vermelde sterke emissie van OH-radicalen uit de corona
ligt in dezelfde tijdsspanne waarin ook de grootste absorptie verwacht wordt,
namelijk in de eerste microseconde na het verschijnen van de coronapuIs. Hierdoor
is een absorptiemeting bij deze intensiteit van de lamp is dus niet mogelijk. Met
figuur 18 kunnen nog een aantal zaken geconstateerd worden. Deze figuur is geen
"directe" meting. Het is een berekende absorptiecoefficient a, bepaald door het
door eIkaar delen van een emissie en absorptiemeting, zoals voorgeschreven door
de theorie in paragraaf ,formule , waarbij voor 1

0
een emissiemeting van de lamp van

vijftig keer negenhonderd triggers is genomen, en voor 1A een absorptiemeting waar

gecorrigeerd is voor de emissie van OH. Door deze compensatie, waartoe we
blijkens de eerdere emissiemetingen weI verplicht zijn, en doordat er gerekend is
met gegevens verkregen uit een stochastisch proces, mag deze "absorptie" niet als
significant beschouwd worden ten opzichte van de absorptie door ozon, die hier weI
duidelijk aangetoond wordt. We zien immers over de gehele breedte, ook op
tijdstippen voor het triggermoment, en dus voor we verwachten absorptie door
OH-radicalen te zien ( die zijn er op dat moment niet ), een absorptie van zo'n 90
procent. Dit kan aIleen verklaard worden door de aanwezigheid van het langerlevend
ozon, waarvan de Hartley-band zo breed is [Ref 21,pag 16], dat de absorptie erdoor
ook op deze golflengte nog merkbaar is. Ten opzichte daarvan is het absorpiedal
niet significant. Hieruit kan wei afgeleid worden dat de dichtheid van ozon ongeveer

3.1 X 1016 moleculen per cm3 bedraagt, waarbij gelet op de grote levensduur van ozon
aangenomen is dat de reactor uniform gevuld is over de lengte. Er is gebruikgemaakt
van de tabellering volgens [Ref 21,pag 34] en de formules zoals gepresenteerd in het
hoofdstuk theorie. Het grote verschil tussen ozon en OH is dat voor ozon de
botsingsdoorsnedes getabelleerd kunnen worden. Er geldt dan k(A) = a(A)b in
plaats van formule 12.
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Figuur 18: Absorptie ten gevolge van Ozon
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• Nauwkeurigheid. Uit de gedane berekeningen blijkt dat de gebruikte me
thode met de OH-Iamp en de scoop als multichannelanalyzer een absorp
tiemeting toelaat die een factor 100 gevoeliger is dan tot nu toe gebruikte

methoden, met een detectielimiet van Sx 1016 per cm3. Dit is experimen
teel haalbaar. Door de onmiddellijke numerieke analyse van de stroom
uit de photomultiplier kan daarenboven de donkerstroom verwaarloosd
worden en wordt de gevoeligheid met nog een factor twee verhoogd. Ais
er bijgevolg geen significante absorptie gemeten kan worden houdt dat
dus in dat de dichtheid aan OH-radicalen onder deze limiet moet liggen.

• complicaties. De gebruikte lamp heeft een aantal belangrijke voordelen.
Het licht uit deze lamp is zeer stabiel, met een bedrijfsafwijking van min
der dan een procent per uur. De lijnen zijn zeer smal; bij de gemeten
golflengte is de halfwaardebreedte kleiner dan lSmA. Verscheidene pa
rameters zoals de druk en de samenstelling van het lichtuitstralende plas
ma zijn tot op grote hoogte instelbaar. Dit houdt in dat de lamp ook
bruikbaar is om bij andere gassen absorptie te meten. Inherent aan de
goede instelbaarheid is de verhoogde complexiteit van de randappara
tuur die bij de bran hoort. Instelbaarheid en complexiteit dienen dan per
geval tegen elkaar afgewogen te worden. Doordat de lamp een lijnenspec
trum uitstraalt, is er geen ongewenst licht en is de instelling van monoch
romator eenvoudig. Het cnige manco van deze bron is de onvoldoende in
tensiteit ten opzichte van de eigen emissie van de OH-radicalen in de re
actor. Voor de benodigde intensiteitsverhoging zal de lamp moeten om
gebouwd worden en geschikt gemaakt worden voor gebruik als gepulste
bron.

• dichtheid van OH. Over de dichtheid van door coronaontladingen gege
nereerde OH-radicalen in rookgassen kunnen geen kwantitatieve uitspra
ken gedaan worden worden op basis van de methode zoals die nu ge
bruikt is. Door de grate hoeveelheden aanwezige ozon is het niet moge
lijk met traditionele absorptiespectrascopische technieken de dichtheid
van OH-radicalen tijdopgelost te meten. De enige optische methode die
mij dan verder bekend is, is die van de laserl:1uorescentie. [Ref 24].
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App-1

A. Bijlage: de opstelling _

Op dit schema staat de nummering van elk apparaat waarnaar in dit verslagverwezen
wordt.

Monochromator Xt-schrlJver

TEK HV probe

Vonkbrug

Pulscircuit

=~==" ••

Figuur 1: meetschema met referentienummers
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App- 2

B. Bijlage: sp..;..ec.;..i_fi..;..ca.;..t_ie_s _

B.1. de OH-Iamp

B.1.1. werktekeningen

met dank aan A.H.F.M. Baede.

t/J

5"n--e.. b..., " ... ' ••J lad.,,,('"

CAilloPC v. tJA7ER L';f1!'.

l11a,t,.c'aA{ for
4d.;,/4 1.x

j 3t/1~ tJ~"Jc,

Figuur 2: werktekening OH-Iamp
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Figuur 3: werktekening OH-lamp
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Figuur 5: werktekening OH-lamp
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B.1.2. elektrisch

Metingen, gedaan aan de OR-lamp.

Stroom In rnA Bij hogere druk komt de overgang eerder
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Figuur 6: IV-karakteristiek OH-Iamp
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Figuur 7: IV-karakteristiek OH-Iamp
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B.2. 1/1000 TEK hoogspanningsprobe

Om het spanningsverloop over de draad-cylinder configuratie te meten, is gebruik
gemaakt van een 1 op 1000 TEK hoogspanningsprobe.

CHARACTERISTICS

-
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The "'tnem Cherld:8I'IStlc~ "stPd in Td* t., .,. V8id
lInde, Ihe foJlCl¥,olnq cor'lditiOnS:

OOtU1\OM

FIg'. 1·3. MS.1/mIftI peek pill" tI....hng "''''-Us lfurlltlOn.

REV SEP 1986 REV APR 1987
S'CI4or! I-PilOn 1-1

'fable 1·\
Electricat Che,acterisUca Table 1.1.cont.)

Etee~Chateet&ri.ttca

ANel'l!J8tlOn

VOIt8gelTf>mpel'"81urr CoeHiclef1lS

1000:1.....nabte by :.5%.

(0 V to 20 kV.... 'O·C 10 .... 55'C)
Toltl change typIcalty < =''''''.

OSoClfloscO!Je Input: I Mil ... 2~...

Temperatule coefh:ient is typICally
--.: ~ O.OQBo/.,J'C

etuHaclerl,ue

Input Capacrtance

10·foolorobe

(0 V to 40 kV. "!"10-Clo-+5S-C.)
Totti cnange typlCllof < ~ 1.5%.

100 meqonms.

i
\ Appt"O'llrmalety J pF.

VOII. coernaent is lyplcaHy
<: ~0.0'8'Y...kV

TypICally WIlhin ... 2%.

Typcally within =Q.3 pf

Aberrallons I
'0-'001 proO& Aft9r l!U 5 "S. +A%. _A%.,

In addIlion to system aberratJor'ls.

25-fool probe

Band'ooloc:llh ( J db)

=:~:::_",,=,~:-:::-::....---------+..c:5~..MH::H~,~--'·--------1 Tesl osCilloscope must be ~ 100 MHl.
[' ,...·oo ''''''''"''

•. 10"A at 27.5 kV de.

Corona f!':S1

Inpul VOlts

Wilh flourocaroon dleleclnc flUid

Arc,o"'@f" Test

I I
Cotona eurMN.
.; I .. A II 40 kV

__________--','-- .l!.ll0 ~Hllo 1MHzl

Typcally wirhin :0.4 pF.

12j)Fto60pFeomperr81111On Range

25-loot orobe i ApprOll1m.tely 25 ns.

1·2 REV APR 19B7 flEv SEP ~ 988 '·3

Figuur 11: Tekhoogspannillgsprobe
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2

r... ,-IfconLl
Electrfca' Ch.,lIc",ri.ttc.

r8b1e '~2

Phyaice' Cher.et"'.Ik:a _....
Y8JUmtA I~ Valls

IDCOI' FlMSI

Maxmum Iflput Volt~

(Pealll

Withoul dielectric Huia

Mexmum Input VOIls
IDC Of FlMS)

Max,mum Input Volt,

lP"ekl

1·4

20 W. cJc 10 1 Mt,4.t.·

40 kV peek putse.·
M8ll.rrnt.m dl.l'8tion: 100 me.
MaJUmUrn duty fectOf: 1D"lrt

13 leV, oe to 2 MHz.·

18 leV peak PUI$ll.·
M••mum dUflnon: 100"",.
M....nu"" dutY tllCtor: 10%.

R8tl!lr to F'1gUI'8 1·2 for~s
1bO¥6 I MHz.

Refer to FIgUre 1-2 lOt lroouenoes.
abCWe 2 MHz.

REV SEP '986

DiametM

length (Prooe Body)

Length ICabl9l

Situralion Prflssure of Inert Gas

ShlQplng W~qtll Ilncluall'lQ Acces
sonfts)

FlEV SEP 1986

3.5 in, 18.8 em.1 mu.

13.5 in. (34.3 ern, rT'\1l)I.

lOtt ~ 2 in. {JOScm.:!: S.lem.l

25 ft. :: J 10. (162 ern. ~ 7,6 em.)

1.8 x 1.8 x 3.8 In. (48 x 't,3 X 90Scrni

Approlimatety 2 alrrlOS(Jtletes 81 2S-C (infernall

Apt)rOXlmlltetv 6 aunosphel'n 8' 1S"C fintemarl.

10 ft.: 181bs (0.82 kg.)

25 II.: 2.11bs 10.98 kg.,

10 ft.: 37 Ibs It.573 Itg.) ml!llllmum

! 25 ft.: 4 0 ~ 11 ,713 kg.' tnalllFnUm.

l·S

Te. '-3
Enwironmenlel Che~";lIlc. OPERATING INSTRUCTIONS

\=~=:;:S~=~~;6-4~.~,~hrj,totall al 95'% to 97·~ relative

-'''-ilU(l-'--------1 Non O~allnQ: To 15.000 mel91'S '50.000 teetl

IOperating: To 4,500 rneteB 115.000 19811. Tek StltMard 062-2847-00.

Temoerature

Sl10ck

Piick8ged Proouct VibralJOfl and ShOCll

Non O~.rinq: -5S'C 10 ~55'C' -67°F to .... 13PF).

()pe(lIrinq: -lO·C to ~55'C (+ ,"oF to ~ 131 <F). Per Tf!k SlanclarO
062.26-47-00. ClaM 3. Exceonon Irom ClaM 3 (~55'C to _75°C).

NOI'lOperating: .00 g·s. h.Il·Sine, 0.5 ms dufa1lOn. 18 shocks total in 3 exes.
Tmc SIand¥O 062·28S8-00. Ellceptlon 400 9 s.

IThe pac.kaoeo product QU&lirles unoer the NatioMl Safe Transit AS«lCJatiorfs
Pr&-stWpment T951 PrOCOOUres. PrOjeCI 1A·B·1 . .la_inch drop. TI!'I1 Standard

I 062-2858-00.

low-Frequency Compen,.tion

Due to "'anation, in oscdloscooe lI'lput caDaCrtanoe. the
10w.lreQuency compertsatiQn at the Pool5 should be

checked. and acijuSIl!'d it necesSIJl'Y. each lime it IS used
w,m a different oscilloscooe Of oscilloscOPe Input cttannel.

TO do thIS. oonnect lhe P50lS 10 a 1 kHz sQUaI"e wa....
sJQ!1al 0' enougn amOlrtuos to distXay 4 01 5 di'llilons on
lhe O!C,ltoSCope (40 V or 50 V at TO mV/di't.\ Some osciI
loscooes "a...e a calibralor output SUllabie lor IhiS pur_
pose. or elSe a T~tltronl. PG50e HigtI AmDlthlde SQuare
Wave Generalor" may bit uled. When U3/flQ an osCIllo
scope talibrlUOI'. cOl'\f18Ct the Poo15 pr0b8-t'lOdy grOUnd
lelld clIP \0 the oscl!loscope ground. and connecl the
P6(J15 tip to lnet calibl"alor. When tJslI"Q e PG506. connect
a BNC male-to-GR adapt!'" (Tektr()l'llx pan No. 017-001\.4·
00) to the PGS06 Hiq'tt Amplitude outpUt corYIeCror !lind
clio lhe P5015 ground lead to lhe ouler fin of me OR con·
nector. I.,sen the P6015 probe tiP ,"to the center conduc
lor 01 ll'te OR aOaplfW"

i • .1 •• ,,,. ,

T1t6 PG506 HigI'I AmpIi1uM Sausr, WavlJ Gsner-..
wriI~ UD to '08 V from .. 600 f1 source. TO
all'Oil1 P6f'onai InfiA'Y. dO no' toucn 1M GR~
conducror or the P6015 tlO wn. ther il,.~
ro the generatvt or el~ €IlpcrncSI shock cOUitJ
reslJIf.

Adlust 1M 'IQnal source and oscilloscooe Vol1Sldiv lor 4
or 5 11",151Ofl1. I}Slnq iI Jow-caaac.tance screwdnver
adjust C3 thrOUQfl the pro()@l hOle In the ComoenSA""9
bOx lor ttte best souare wa"'e dlSQlay

Hlvh-Fr8'QUency Compenutton

The hign·lfeauenc... cQlTlDflnsaUon ollhe P60l5 H/IdOfn
f9QlJlres adfuslment. HOWfW'!r. If the prObe has e)(~1IY8

high.fTlI!'l3uency aberrl'lllQf1S 'n<;ulh~lent banclw!dll't. or can.

CMr.e:'.....lk._P8015 REV SEP 1985 REV SEP 1986 S.c:m,n I-PlOtS 2·'

Figuur 12: Tekhoogspanningsprobe
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~C1l

-;II~
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J L

h. set the osaIIOICOPI IImtIdtv 10 0.2 msldIv md
adluSt R2 and C2 10 II!NeI the trMIinO 2 0Mti0nS 01~ top
of ... square wave.

i. WRtl ... limetdtv Nt 10 0.2 mlldIv. adjust C3 and C1
tor • tiM tap on ... !tqU8N .......

I· A"frernair*tl;J~maytleoorrecledbySlight

reedlUstmlW1t 01 Ct, ~2. C2. Rt. and C3.

I. Reptece the BNC-Io-GA ltdIDter wi'" the BNC·fO..GA
50 n Tflf'mII'\8tton AdapI_

m. Set the~ voltlJclv 10 t mW"" end the
timeldtv 10 0.' .81dtv.

App -13

90 Set tM~ tlmeidiv 10 50 .Sldiv and
CllSDtay !he leading cewner 01 the 5QUII1I w..... AdtuSI Rt,
C3 and Ct tor lhe Sh8tPI'It front cewner wtthOUI OV8fsl"lOl:M
t.. FIg. 3-1), EaetI may nave to tie adjueted sever8I
ttmeI tor !he shal"DIt'I:I C(lITI8t. Maintain a tront-a:mer
ampltudl thai is consistent wllt'l the reel PI the S1QUII'I
Wive. TIw A'-C3 comtlInIlIOn aftect!Ilhe YfIIIy corner and
Ct allecta Ih8 area inY1'ledi8tely following. wid'l 50me over·,,,.

n. AdtUst the PGS08 contrail lor a 5-d1vlskln. I MHz
SQilJ8few....

o. Adfust R3 n ,., n pas", In IN courrt8f~

doC:kwi'I8 dIrectton Wtthout C8lJIW19 Q¥8I'YooI on the front_.
nn a:mp!Btes the procedure. DlsconMCt al test

...-.t.

""" 2.1.....'-' ........ ,_, TnNcat ••MIIPI_ of 11...... wtIItIn the proM"~ ud fill ...... of~ .......
the proM" C",Ib$tf.

3-4 REV SEP 1988 REV SEP 1988 3-8

>c.

::>t>OI~'" ::>Qoelt

REV SEP 1988

Figuur 13: Tekhoogspanningsprobe
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B.3. HeNe laser

De laser, een HeNe-laser met een centrale golflengte van 662nm, dient er om te
bepalen of de opstelling ook daadwerkelijk goed uitgelijnd is. Dit garandeert dat
zowel het licht uit de lamp als dat uit de ontlading loodrecht op de monochromator
valt. Het scherpstellen daarentegen kan niet uitsluitend met behulp van de laser
gebeuren. Omwille van de de verschillende brekingsindexen voor de beide golfleng
tes, moet dit gebeuren door het optimaliseren van het signaal met licht uit de lamp.

Figuur 14: de X HeNe uitlijnlasel'
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8.4. R666 fotomultiplier

De detectie van het licht moet op verschillende manieren gebeuren. Om een idee
te krijgen van het spectrumvan de lamp, moet met de monochromator zeer langzaam
gescand worden over het te onderzoeken golflengtegebied. Om de tijdopgeloste
metingen te doen moet het systeem zeer snel reageren. Er is daarom een fotomul
tiplier aan de uitgangsspleet van de monochromator bevestigd, afgsloten met ver
schillende impedanties, al naar ge1ang de vereiste reactiesne1heid.

l~ Anocte characteristics are measured wIth the supply
voltage and the voltage distribution ratio specified
by Note ...

a: At 4A11m
b : Measured usJng a red filter Toshiba IR·OSOA.
c : At 2000 Vdc.
d: At lOA/1m

(at 25'C)

cal/IOCIlt Sensillvlty Anocte Charactetistlca oa
Anod..

(j)

Redl to Anocte Sensitivity Current
Anode DlIIk TIme RespOnse

Blue RlICllant Cathode,
Current

White-' Luminous AmpUlt- (all.. 30 min. RI_ Electron Type,

Typ. Typ. Supply Radiant
Not_

Ratio calion TIme- Tranait NO'.

Typ. Voltage- MIn. TYII- l'fp. Typ. Typ. Max. Typ. Time

(juVlm-ll (mA/WI (Vdcl (Allm> ~ lAlW) lnA) (nA)
TyPo

lns) Ins)

ID +s:;,'g~lmum ambient temperalure range IS -80 to

.. Averagao over any interval 01 30 saconds maximum
13 At the wavelength of peaK response. •
It Voltage distribution ratios used to measure

charscterlstlcs are shown on page 62.

?'.

- 0.15 l000@ 5C 200 1.3><10' 5 50 1.2 18 R2318'

5.5 0.15 65 l000@ 300 700 2.7xl06 4.1'10' 2
Silica WindOW type~A't8n

50 2.2 22

4.0 0.25

av_laOle. R771

40 l000@ 100 400 2.0-106 5.0-10' 502 2.2 22 R448

3.0 0.1 30 l000@ 40 100 8.11><10' 2.2><10' 2 50 I 2.2 i22 R508'

4.5 0.25 40 l000@ 100 400 2.Oxl0· 5.0-10' 2 50 2.2 22 R~

7.5 0.3 88 l000@ 400 2000 6.8><106 1.Oxl01 2
1'lI0IO COunMO typo,_

50 2.2 22 8"..lable. R928

7.5 0.3 68 l000@) 400 2000 6.8xl0· 1.0-101 2 50 2.2 22 R9SS

10.0 0.35 80 l000@) 1000 2000 4.2xl0· 5.3><10' 2 50 2.2 22 R14n

0.4 30 looo@ 50 300 1.3><10' 4.3><10' 2 50 2.2 22 R838

7.5 65 600@ 0.6 3.0xl0J 0.05- 0.5 1.0· R1913

8.0 0.53 62 1250@ 20 60 l.1xl0· 1.8><10' 0.1" 2"
Silica windOw type (R758), 2.0 20

4.0 0.43

a....ilabl.. R838

35 1ooo@ 100 300 7.0xl0· 2.Dx10· 15
__dOW " .. tR71M)

50 2.2 22 i ..tabl.. R88S

5.5 0.45 48 l000@ 100 300 5.8xl0· 1.2xl0· 15 50 2.2 22 Rll88S

- 0.38 40 1250@ 16 6.4xl OJ 1.8><10' 1 10 2.0 20 R:l8S8'

5.5 O.OSb 1.9 1250@ 1 4 380 2.0Xl0· 30' 100' 2.0 20 R408

Th

Unit: mm

1,-~_R_63_6_,_R6_6_6_,_R_26_5_8_e_t_c· -.J11 0 R1913____________-.J

~1 iUl.8 1-

"",ro Bottom View
;ATi'4OOf.,

~i~"'l
; ;, ')T l 1

~
"~"lJ<lSE

,,;lEe'll<la"'5'

-1 lJ1JI,.8.

·~N BA.SE
EO£C"lo811'U

Bottom VIew
'C

Figuur 15: R666 fotomultiplier datasheet
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Side-On Type Photomultiplier Tubes
., Spectral Reapon_ .- .. 0< .. • Maximum lD CatllOde>.. Dynode Ratings· Sensltl¥lty

l'(1l8lo PeD Photo- Out- Strue· Anod. • LuminouaWindow lure.
No.,

RemarkS, Curve Range' Wa_ cathode Material line' Socket to< Average
Code length Material No. -- cathode Anoll& Mitt. '!'(p.

No.ot Vollage Current
(nml (nml Stages (VdC) (mAl v.A/lml I/<AIImI

1-1/8incl1'(2B mm) 01•• TypeS with· UV to Ne.rlRSensltlvlty
0R23S8 S«r!ltranspWenI pnoto-

500U 185-850 420 M U 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 80 150--""'.........Rm
Multlanl,,' Pf1otocatnoae

555U 185-850 400 M U 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 140 170WIth p••• II 400 nm

R44I
Wtltlkati phOtocathOde

551U 185-670 330 M U 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 50 80with pUle at 330 nm

"R508 =':::-'::':':-1 5S9U 185-810 330 M U 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 20 46

R4liI
Vanll'f of R..... with

551S 160-870 330 M Q 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 50 80symneuc .Ulea WindOW

RI2I ~-I1lgII- 552U 185-900 400 M U 0 CCI9 E678-11A 1250 0.1 140 200mutttaJkaU pnotocatnode

RIllS
Vlrlant Of Ri28 WIth

5525 180-900 400 M Q 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 140 200synthetiC SiliCa wmaow

R'477
Hlgn ""aitlvttl' ".,-iant of

554U 185-900 460 M U 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 350 375R928 wllh PUk at 450 nm

"311 Extenaect reo senSitivity
556U 185-930 420 M U 0 CC19 E678-11A 1250 0.1 30 70to 930 nm

R,e'3
j5altlQe.tlign pUIHlineatlty

557U 185-900 420 M U 0 CCt5 E678-11A 2000 0.1 - 200'HI time resJ)Otll.

R638 ~..:=:',::"n: 650U 185-930 JCO GaAs(Csl U e CC19 E678-11A 1500 0.001 300 450-800

R'" Htgh 0*""'''01 R83I
651U 11l!"-910 350

GaAs(CSI u 0 CC19 E678-11A 1250 0.01 80 150

R88IS
_ot__highQE

GaAS(CSI u e CC19 E678-11A 1250 0.01 200 250

°R2858
Hfgn SIN In tne rang. 01

850U 185- 1010 400 IGA U 0 CC19 Ell78-11A 1500 0.001 - 100900-1000 nm

R408
For rea to IA a.tecUon.

750K 400-1100 730 Ag.().CS K 0 CC19 Ell78-11A 1500 0.01 10 201'1'" 5-1 '''00""

~ 0: Newly listed in lhls calalog.
f» Typical spectral response characteristics are

snown on pages 76 and 77.
~ Photocathode malerials

M : Multlalkall
I G A : InGaAs (Cs)

~ Window malerlals
U : UV glass
Q : Synthetic silica
K : Borosillcale glass

4) Basing diagram symbols are explained on page 17.
It Dynode Struclure

CC : Clrcular-eage
(j Sockets may be available from elltClroniCS supply

houses or our sales offices.

<-I_O_R2_3_6_8 --J118 R777. R446. R928 etc.

Top View

.....

1_:Io~ 8ASl

.E..r.EC ',",1311"11

~9 8l1l.B.

I,
I

)IAECTUJI\I
)F' ~IGrlT

HIMAX--~i

Bottom View
OY6

~ 6

031'" 3"-SE
tOEC:;o 3ll-~a
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TPG010 drukopnemer

De meetkop waarmee de druk binnen in de lamp gemeten is, is gecalibreerd voor
lucht. Dit houdt in dat de aflezing voor het gebruikte argon-water mengsel gecorri
geerd dient te worden. Daar argon het hoofdbestanddeel van het gas vormt, is de
correctie aUeen maar vom argon uitgevoerd, wat een voldoende nauwkeurige bena
dering is. De correctiegrafiek is weergegeven in figuur 17. In tabel1 staan de in dit
verslag gehanteerde waarden, samen met het erbij behorende grafiekje in figuur18.

H20·Damp; TPFl 010 an TPG 030
Wafer vaoor TPFf 010 Wit" TPG 030
Vaotur d'eau, TPA 010 (;Jce, ,1 TPG 030

10
-J •• 1

•• 1

• • 10

, • 10

• .100

H20.Dampl. TPfI 010 an _It. a"'ol<.
Wa.... vapor, TPR 010 with bala.COId brodge
V-..r d'.eu. TPfI 010 race. "pont auto-rlgul,;

Figuur 17: TPG010 drukopnemer correctiegrafiek



Tabell: Drnkcorrectie samples
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Aanduiding 02 Ar H2O

0.1 0.1 0.16 0.023
0.2 0.2 0.32 0.06
0.4 0.4 0.58 0.17
0.5 0.5 0.82 0.22
0.6 0.6 1 0.27
0.7 0.7 1.2 0.36
0.8 0.8 1.4 0.44
0.9 0.9 1.55 0.52
1. 1. 1.78 0.6
1.5 1.5 2.7 1.1

2. 2. 4
2.5 2.5 5.6

Figuur 18: Conversiegrafiek drukopnemer
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B.6. Stroomtransformator

De stroommeting is gedaan met behulp van een stroomtrafo van het merk Pearson
Electronics Inc., waarvan de specificaties terug te vinden zijn in bijlage B7. Door
het gebruik van dit type spoel worden niet-lineariteiten vermeden.

PEARSON ELECTRONICS,JNC.
Standard Current Monitors

-3"~

'_.l".-.

,, .
•

;:;gure F .!"""
-hrCKness: Slq " ....-

:"nnector' SMA

, 2~ \

,, ,"',
•

.=igure E
-I1,cKness: .,
·:,)nnecror: UG·290AlU

'g-, I

~;.

~;gure 0
ThICKness: ,"
C"nnecror: uG·290NU

.;:;gureC
~I1ICKness: 2'1,"
:"nnec:or: 50·239

.;:;gureA
ThicKness: . %"
:onnec:or: 50·239

STANDARD CURRENT MONITORS
.l.ccuracy - 1%. - .)% .nrllal OUlse resoonse lor arl macels. "Nnh a hlgn ,moecance loao suen as 1
l1eqonm rn oarallel WHn 20 of A 50 onm lermrnauon WitI reouce Ine outau! to nau. --:-hose laoellea w 3.re
::::ouole snletoeo ana are recommenoeo for nlgn voltage or nlgn nOise environments. :he entries
JOelted •• 'i"lav neeo a small OC :Jras current rnrougn me seconoarv lor maximum C:,Jrrenr~~!me ra[lng.
'JG568/U connector

~IME DOMAIN PARAMffERS ':REDUENCY DDMA/N PARAMffERS
.\fal/mum IlseaDle .\fal/mum MOIUX. JdB 01• 1//

.\fooel Ou/aul Hole Dia. i'~a.Cu", DIUOO 8ise Time rTMax. 8MSCurr. Low Hiqn {peslramlMl
Yumoef Flqure ' VO/tslamaJ ,incn~sl :amosl (%1mICl'OsBt:. J !nanosec./ 'amo-sec.! .amOSI (HlJ IMHl) Hl)

~877 " l25 ';)0 )2 : GOO·" ..- 200 ~:JO ;0025

"100 - J ·J.5 :00 J.09 ' ) : C02" , "0 ..:-~ ; 006

~1Q0 :; ." ~.O :00 J08 ~) ~ COS·" - .2: ~J : 01 ~

3100' a :.5 500 004 :0 ; 03" "0

'50 ~ :'5 3.) 000 J02 30 ; 02"" "0 2~ }O7~ -
:25 . J .25 :.5 ~.OOO

... ;0 ;09 ';0 50 ..; ).6J, •

~978 ,.. J 25 "00 J02 ; C04'" . , ;0 '0 ') 025

"10 J. ],5 :000 lO6 ~rJ >:= :0 .:0 2)

-.11" J.5 000 10009 :0 0",·· 0'0 ." -
'10 :; -2.!J oCOO )0008 ":J '-:5 ~O -
'lOA' J . ., "').000 )0008 2J .::' . 35 ~J•. J

310' c : coo ~ 02 co - . co C,) ; 6

)10' a -: ,,joe ).:5 :J :J cGO

"'J25 C25 ' ~ :O.COO ,. ')0 . ')0 ·:0 . ,
. "" ..... c· '"c :oeoo C04 ." ~:5~\.i";'_

-~-
• <

:a7C! ,C; ~ :5 :.'300 >002 " " .< :J 'C

'.)1 J 01 :OCOO ; COOl .·~O :: .. :00 :5 . '1.r:

:O,~· ~ C' c '·O.COO ~ C:03 300 ..')0 :,1'2

Figuur 19: de stroomtransfonnator
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/' 13" -j

T f-a--1 l- 4'11.--J
I

! i

T -.-
14-

I

_1
9" 9"""

-~
Figure B FigureC FigureG Figure H
Thickness: 4" Thickness: 2%"
Connector: 50-239 Connector: 50-239

SPECIAL ORDER CURRENT MONITORS
The accuracy of lhese current momtors is := 1%. wIth a high impedance load such as 1 megohm ,n
parallel with 20 pF. With the exception of the 2093. which has a 1 ohm output impedance. a 50 ohm
termination will reduce the output to half. All are double shielded.

rUG 5681U connector

TIME DOMAIN PARAMETERS FREQUENCY DOMAIN PARAMETERS
Maximum Us.alJ/e Maximum Appror. 3dB pt. /If

Mod.1 Output Hol.Dla. PeakCurr. Droop Rise Tim. IrMax. RMSCurr. LDw High (peakamfM/
NumlJer Figure (vollBJamp} (inch.s} (amps} (D/.Jmill/s.c.) (mit:rDs.c.) (am".s.c.) (amps} (Hz} (MHz} Hz)

1114 C 0.01 3.5 50.000 2.0 0.25 20 800 3.0 15 130

1080 C' 0.005 3.5 200.000 2.0 0.25 25 750 3.0 15 150

1330 C 0.005 3.5 100.000 0.6 0.25 65 1400 09 1.5 ~oo

1049 C' 0004 3.5 250.000 2.0 0.25 25 700 3.0 15 150

1423 C 0.001 3.5 500,000 0.7 0.3 75 2500 10 1.2 450

2093 B 0.001 475 500,000 0.09 2.0 1200 2500 0.15 0.2 7500

CAPACITlVE VOLTAGE DIVIDERS
Accuracy: Nameplate divIsion raliO measured at 35 degrees C and temperature compensated to
WIthin :t 1% for 20 degrees C to 80 degrees C. Accuracy IS =5% With 25 feet of RG-58 C:U caole on
theoutpul.

Maximum Voltag. T'(pical Useable
Mod.1 Puis. Voltag. Division Capacitanc. Droop Ris. Time
NumlJer Figure inOil(W) Ratio Add.d to Circuit (%/miClOsec.) (nano'ft.)

VO-305A H 300 5,000:1 lBpF 0.02 '00

VO-500A G 500 10,000:1 380F :)01 200

Custom Callbralion for other ratios or use in air IS avaIlable.
ImmersIon In clean transformer 011 IS necessary tor measuring high pUlse vOltages.
Droop values given above assume a one megonm cable termlnalion.
Auxiliary equipment-oscilloscope and 50 ohm cable.
Cable terminatiOn-tYPical OSCilloscope input (one megohm and 20 pF in parallel).
Output Connector-BNC.

PEARSON ELECTRONICS. INC.
1860 Embarcadero Road. Palo Alto. California 94303LJ.SA
Telephone 415-494·6444' Telex 171-412' FAX 415·494-6716

Figuur 20: stroomtransfonnator
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Appendix B:
Specifications

The electrical characteristics apply to the following conditions:

• The DSA has had a ZD-minute warm-up period.

• The DSA is operating in an environment that meets the limits
described in Environmental Specifications in this section.

Vertical System Specifications

Characteristic

Input sources

Bandwidth

Rise time

Amplifier gain accuracy

Vertical resolution

Input sensitivity

Vertical acquisition resolution
Single graticule
Dual graticule

Vertical display resolution
Single graticule
Dual graticule

Antialiasing Filter
Bandwidth
Attenuation

Specifications

3 plug-in amplifiers. up to 12
channels

Dependent on plug-in amplifier

Dependent on plug-in amplifier

±1 % of full-scale range, in
Enhanced Accuracy state

8 bits
Signal averaging of N acquisitions
increases bit resolution by 10gz(N)
up to a limit of 14 bits

Dependent on plug-in amplifier

25 points/div
25 pointsldiv

50 pixels/div
25 pixels/div

100 MHz
-17 dB at 250 MHz.
-25 dB at ~ 500 MHz

DSA 601 and DSA 602 User Reference

Figuur 21: Gegevens DSA 601
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SpeclltCiIfIOflJ

JlJUUl
Input and Output Specifications

CharBctarlstlc

Imamal reference clccX

Time Base Accuracy

sample fale
DSA601

DSA602

Swoop ralas

Record durallOCl

Spectfication

500 MHz sur1aca 8COL1Stic wave
r890rl81Of OSCillator

+0.005%. -0015%.lromO°C 10
soGe

1 Gigasampla/s max.mum (Single
cnannel. from Lett plLJg-lI'l corn
panmem.)

2 Gigasampla/s malumum (single
enamel. 'rom Let1 plug-in com
panmenll
US9f selectable. 512, 1024, 2048,
4096,5120.8192,10240,16384,
20460. 0( 32768

In general. a 1-2-5 saquenca from
200 psldiv 10 100 sldj...

2.04 ns to 1023.95 s

Appandlces

Figuur 22: Gegevens DSA 601

Char8C1enslic

Toud'Ipanel

cahb'"a\O( QUlp•.il: DC levels

caUb'"a\O( OUIpul; low.Frequencv
AC Square Wave

Frequency

IIollage

Calibrator OU1f)l.lI: HIQh Frequencv
AC Square Wave

Frequency

GSA 601 and GSA 602 Usar Relar(tflce

SpecltlcaUon

lnffarecl oeam UlUChable altay,
221'Ows Of , 1 COIulTW"lS

2 general-purpose knobs. sel by
user todesrtBdh.rIctlon

DC vonages sUitable tor callbra!.
lng the gain 01 lOX probes from
!he prooe lip <II .:s;5 Vlr:Jjy

1.000 kHz ± 0.1%

5.0 II ± J% 11110 1 Mll load

SOOmV± 3% intoa50n t~.
PosIUI/8 polarity Wllh t::aselu19 at
OV.

450n±O.5%

1024 MHz ±O 1%
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Spec/ficaUOflS

Tljgg~Specl/lCatlOnS
T/igglH Spec/llcatlons (Cont.)

SpeCl'lcation

1.2 d1VI5;IQl1S karr. DC 10 50 MHz.
lflC(888Il"91a 3 OlV!SI0n5 81 rnalli·
rrum trigger bat1dWtCIlh

0.4 Ql'lltSlQllS tram DC to.50 MHz.
tncreaSlng 10 1 divISIon al rna};!·
mum trlQgel' oandwtdttI

SpectflcaLion

Two indepEInClent rngger circuits
can derive U"iggerS from !he left.
CenW. and AIQrn pluQ·in compan-

"""""
Free runs arter 40 «IS luneoul
(MaIn trlgQer only,

Trigger mode....,

CharlK:ltrlsUc

Trigger source

DC High.Freq. Relect Coupled 0.5 ai\lISlOll5lrorr. DC 10 JO kHz
AuIol$V81

Namal

Automatically establishes a level
fOr lhell'igget source; seekS new
level al'ler 40 rns timeout Main
tr98 runs It1 8bSeOC8 or signBj
Trlggenng occurs only after valid

"'OllIl"":l""""

ACcoupIed 0.4 ai\llSlOllS trorr. 60 Hz 10

50 MHz, IncreaSa"'9IO 1 ClIYISIOl"I &
maximur n trigger Danawldth

Trigger level

Trigger level resolUlion

Can be set iroepenjenUy lor IWQ

trigger circUits. &n Basic Trigger.
LB\'8I daterlT\ll"leS Ihe verUcaS posl
lion on the II'1QQ8r~Where
tngger.ng can 0CClS. til Extendiad
Trigger, level IS !he ttYeshoId tnal
e.teIel'mlll8S 1f"le f>%ate (high Of lowl
at the trigger Signal

0.01 diviSIonS

0.2 divisions

AC High-Freq. Reject Couplaa

AC Low-Freq. Relecl Coupled

1 2 diVISions from 60 Hz [0 50
MHz. inctea51l"lQ to 1 division ill

maximum trigger bandwldln

1.2 QIVISlons Irom 60 Hz 10
50 MHz, ll"ICl'eas,ng 10 3 dtviSlClIlS
aJ tMllln1Ul11IfJQQ8I' bandwldUl

05 diVISions Irom 80 kHz 10
50 MHz. incleaslI1Q 10 I OIVlSlOO al
maximum lngger t\an(J'l'J1(2ltI

Mlntmum 2 j,LS hOldott

Wlnc:IowholdOtl

BooIeank"'OQeI"
MYlImJm TRUE lime The Boolean !rigger luncuon lT1U61

rsma," TRUE a mtnlrrom 01 2 ns
Jn Older 10 be recogruZed

Minimum fALSE lime 2 ns prior 10 Delng recognueo

". DSA SO, and DSA 602 U~erR8terenca

Display Spec/tlcaC/ons

Characteristic Specltlcauon ChllrllctellllUC SpeCl'lcalion

Edge Quahhed Irlggal'
Sl:ll-UP time. ENABLE to EDGE TIle enabling trigger source mu:;.l

be sIBbie iellnar hlgn or low; at
leaSl 2 ns Defore IhB lrarlSl!LOI1 01
the edge trigger sou(ce

Hold tllne. EDGE 10 ENABlE The enaohng Itlgger source mUSI
be slaD!e (either high or Iowl al
leasl 2 ns after the Iransllion cllhe
edge Irtgger SOl.ll"C8

Maximum line Currenl

g~~ BArms at50Hz, 90 V lloeo::===--- ...:9:.:5:.:A~,ms.'."..'.~t: 50 Hz. &0 V IIfl8

Fuse Aaung 12 A, 250 V slow 0I0w

90 to 132Vrmsor
180 10 250 V rms
VoItagOl ranges apply'or waveform
OIslOf1ion. which reoucas peak
11M 'IIollagol 5% Of less

MlIlIfnum 2.6mm (llppl:l( CalSej

16 pl~el V8l11C<lJ by 10 pille! /lorl'
ZOl'lIaI

SpeCI'lcallon

48 HZlo 72 Hz

'6SW
585W

.'Ie Lme Power Spec/licatlons

CRT 10 inch OOgonal. color, magnette
aellecuOfl. NOminal SCf6&l"l Size
168mm 16.6 Inch) Vt!ftICal bV

_____----;;'30;;:m:::m=I5=.l=Inch~~'~""'~'~"'~n""~--
Vlaeo resolullon 704 Pllo:81 verucal by 552 pill'8l non-

CharaClar a;~,,;:;p';;;";--------'::;';~I:='=-O::-t::55:-C-""'-acl--"-'---
Characler height

Cha(aCle( cell

ChllrllclerisLic

Voltage Ranges

Frequency-DSA 601
DSA 602

lOWClf bQuna rarqe: 2 ns 10
1.048 rns. Upper bound range:
lower bound + (2 ns 10 1.048 ms)

2 ns {upper or lowel' OOiJna)
lower bound Wllrun Z'fg 01 reading
± J ns. UIJPel' I::O.I'ld ""Ithln 2o/g
Of readuJ;;] ± 4 ns

Wilhln 2% 01 reading ± 2 ns

2 ns lOCfemet11s

205lo1048m5

The edge Irl9'Olef source mU,,1 re
main sIBbIe (8ilher high or Iowl lor
at!eaSl 2 ns ImmedJalely before
lhe Iraf\SltLOl1

rna ad1J6 lrlgger source muSlle
maIO stable (911her high or lowllcf
alleaSI 2 ns Immedl3lel,;, l\;lJlowlrlq
lrtelranSlllOn

Time Interval Re:soli.JIIOfl

Time Inl6(lIal Resa/lllian
Time Interval Accuracy'

TIIT16 Inls('Jal Accuracy

Sel-up lune. EDGE 10 Itself

l"'lold time, EDGE 10 11SaJl

Time Quail/Jed lnggal', single !Imer
Time InIEll"\ldl Range

Time Quahfied Irlgger,
lOgger IIITlQ Dracket delH-.ed
{:>oIl <: L2 or <: 11 :>O12}

Time Inll~rval Range

2.-tB DSA 601 ana DS4 602 Usar Rafetrellce 2-l9

Figuur 23: Gegevens DSA 601
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Om met het programma TEKKER te kunnen communiceren moeten de GPIB
instellingen van de scoop als voigt staan: GPIB, EOF/EOI, Id. 2. Vooral dit laatste
is van belang aangezien de controller van de PC de scoop anders helemaal niet
herkent.

Figuur 24: meer infonnatie over de DSA601
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B.8. Multimeters

De VI-karakteristieken van de lamp zijn gemeten met behulp van 2 Fluke model
8000A meters. De behuizing van deze meters is van kunststof en bleek nogal gevoelig
voor de elektromagnetische storingen veroorzaakt door de pulsvoeding van de
corona. Om deze storingen te minimaliseren zijn maatregelen genomen, zoals
plaatsing, aarding, afscherming met behulp van aluminium platen en verkorting en
vervlechting van de draden uit het meetcircuit. Deze maatregelen samen bleken
meer dan voldoende om de storingen zodanig te onderdrukken, dat ze geen signifi
cante invloed op de metingen hebben. Het meten van de lampstroom tijdens of na
de ontlading gaf binnen een zelfde tijdsspanne steeds dezelfde waarde.

Figuur 25: Gegevens over de multimeters
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c. Bijlage: resultaten

C.1. Berekeningen

algoritme

100%
Legenda

80% --- R;s=025

+R;s=050

Q) "*R;s=100.- 60%.p.II
--0- F;s=025a.

I-
*F;s=0500

CJ)

40% j)- F;s=100..c
as

20%

0%k~~~....~~~------i-----+---+----+----+-~

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nj , * 1Ox [per m-3]

Lamp is grijs;R:Ramsak, F:Franco

Figuur 26: berekening absorptie
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reactorlengte

100%
Legenda

80% --<>-- k,s=025J,lm

+ k,s=050J,lm

Q) -* k,s=100J,lm
~ 60%a. -IB-1,s=025J,lm
'-
0 * l,s=050J,lm
U)

40% -v-I,s= 1OOJ,lm.0
CO

20%

0% ~~~~~~~:::=-+---+----+-------+------+

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ni'* 1Ox [ m -3 ]

T a=400K" k=O 3m en 1=2m- "

Figuur 27: berekening absorptie
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spleetbreedte

fI'/
:+;:r- ~

-0'

ILegenda It-V
-+- V;s=025Ilm

/1
-

1/ --,II+V;s=100Ilm
I'--

"* 1;s=100Ilm ?;
-

I1 ----

II rI

/; /

J ~~

,;/*

.l~ '.' 'L--~.,0%
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nj , * 10 x [m-S]

100%

80%

Q).- 60%+oJ

a.....
0
tJ)

40%.c
ctS

20%

V:lamp met Voigtprofiel;1 :grijze lamp

Figuur 28: berekening absorptie
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temperatuur

'"'0"'" ~,

Legenda V
P:'

- --+- K;s=025Jlm

+ K;s=050Jlm

* K;s=100Jlm
- --r---

-0- W;s=025Ilm #* W;s=050Ilm ~'1
- +W;s=100Jlm IIr

~
fj

~I J,.,' , ... ~

0%
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nj , * 1OX [ m -3 ]

100%

80%

CI).... 60%a.
L-

a
(J)

.0 40%eu

20%

K(oud):T=400K; W(arm):T=1000K

Figuur 29: berekening absOlptie
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C.2. Metingen

meting van de absorptie, ozonabsorptie,V_corona = 35kV,
gecorrigeerd voor spontane emissie

gemeten absorptiecoefficient

1,20

I I I I I I I

I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
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I I I I I --

A~)sOrBtJieI I , I I

I I I I I

1,00 1,50 2,00 2 50 3,00 :3,50 4,00,
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/
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I I I I I I I

i i... i i . ~ ~vJ-~ /", .. 1

f
J~ y:!>c-/\r.fV\! /\v-f~'VVf"~V'\ :, I' I vy"-~Nci'-/ L rJ"
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I I I I I I
I I , I I I
I I I I I I

I I I I I I I
I I I I I I __
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I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I I I \ I I
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I I I I I I
I I I ! I I
I I I I I I
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I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I 1
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I "
I I I I J

I I I I Ir---+-----+-----+----+/---+----L-----!-:----!-:-----!-:---+-:----i-I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
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0,80

0,20

0,00
-0,50 0,00

0,40

1,00

Figuur 30: Meting van de emissie van de lamp



Emissie is anders in argon-vocht (O,2bar overdruk) dan in lucht
V_corona =30kV voor lucht, V_corona =20kV voor Argon
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co foe Medium
------

---<0- Lucht
-

+ Arnnn..,
-

_.

-

-+--
-t-

-=IF
--

JL "lIIilllllllll "'"''''''''''''",'''''''''

300

250

200

150

100

50

o
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

emissie van de corona
verschil tussen argon en lucht
T_cor=75C, genormeerd op 900Tr

tijd in 10-6 sec

Figuur 31: Meting van de emissie van de corona



App - 32

a:absorptiemeting,c:spontane emissie radicalen
l:lampemissie: de lamp is stabiel maar te zwak
20 keer 900 triggers, lamp 100 keer 900 triggers

-----a

- ----&-C

- I
-

I

-

~- - -;:: '~-~ - -
I I I I I I I

40,00

20,00

80,00

60,00

0,00
1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501

Golflengte

V=30kV, argon omgeving, T gas=340K
emissie corona is te sterk

Figuuf 32: Meting van de absorptie
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D. Software

besturingsprogrammatuur

De voor de dataverwerking gebruikte pc is niet ideaal omdat deze niet over een
numerieke coprocessor beschikt. Het programma diende hierdoor dan ook aange
past te worden, om de verwerkingssnelheid nog enigszins acceptabel te houden. De
eisen aan het programma, zoals het herhaaldelijk automatisch uitlezen van vele
golfvormen uit het geheugen van de scoop, zijn dusdanig verschillend van de vorige
programma's die gebruikt werden voor dataoverdracht, dat slechts de grafische
bibliotheek, een deel van de menu's en de reeds aanwezige assemblerroutines
behouden zijn.

De werking van het programma is in vogelvlucht als voigt. De gebruiker geeft op
hoeveel keer hij de scoop een serie van 900 triggers willaten meten. Na dit gegeven
ingevoerd te hebben controleert het programma de aanwezigheid van de scoop op
de GPIB-bus, zend een aantal basisinstellingen door naar de scoop en dan wordt de
volgende procedure herhaaldelijk gestart.

De scoop meet 900 triggers achter elkaar en slaat deze 900 golfvormen op in zijn
geheugen. Ondertussen polit (bevraagt ) het programma via de GPIB-bus de scoop
herhaaldelijk over het gedane werk. Indien de scoop meldt dat hij klaar is - de scoop
is dan vanzelfsprekend gestopt met meten - leest het programma de 900 in de scoop
aanwezige golfvormen uit en analyseert ze een voor een op de aanwezigheid van
fotonen.

Dit gebeurt door het signaal te vergelijken met een drempelwaarde. Er wordt
aangenomen dat er een foton op de fotomultiplier is gevallen op het moment dat de
drempel overschreden is. De hoogte van deze drempel is in proefmetingen vastge
legd, en wei op zo'n manier dat de donkerstroommeting bij werkende corona ( om
storingen' mee te nemen ) voor 9000 triggers geen fotonen telde. Dit is mogelijk
omdat de donkerstroompulsen afkomstig uit de fotomultiplier gemiddeld kleiner
zijn dan "echte" fotonen. Bij slecht afgeschermde opstelling zijn de fotonen daaren
tegen allemaal in hetzelfde kanaal te vinden.

Het uitlezen en analyseren gebeurt beurtelings, om de eenvoudige reden dat het
werkgeheugen van de gebruikte PC nu eenmaal te klein is om eerst aile in de scoop
opgeslagen golfvormen uit te lezen.

Diverse andere mogelijkheden tot het uitlezen van de scoop zijn niet uitgeprobeerd,
enerzijds wegens gebrek aan informatie, anderzijds wegens gebrek aan tijd en aan
ervaring met de protocollen om alles van de grond af aan uit te zoeken. Zo is er in
[Ref 16] een summiere hint dat het mogelijk moet zijn om elke golfvorm direct na
acquisitie door de oscilloscoop op de GPIB-bus te zellen door middel van het
TEK-commando NREP. Een andere optie bestaat uit het rechtstreeks naar schijf
lezen van de gegevens, met behulp van een bij de GPIB-kaart meegeleverde routine.
Dit is niet uitgeprobeerd omdat de ruimte op de harde schijf al niet veel groter was
dan die in het werkgeheugen. Ook dient opgemerkt te worden dat de gebruikte
combinatie van driversoftware, IEEE-interface kaart, HPIB protocol en TEK scoop
aantoont dat ook over het algemeen als zeer "standaard" omschreven standaarden,
zoals de IEEE488-standaard, niet volledig standaard zijn, omdat lang niet iedereen
de volledige set met specificaties implementeert. De IEEE488 kent namelijk een
hardwarelijn, via dewelke een apparaat aan een ander kan laten weten dat het klaar
is met meten. In onderhavig geval is het dan ook zeer logisch dat zo een elektrisch
signaal door de scoop wordt afgegeven aan de PC, een interrupt genererend, zodat
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de PC andere taken kan uitvoeren dan de scoop pollen om te weten of er al data
uitgelezen kunnen worden.

0.0.1. TurboVision implementatie

Er is ook een begin gemaakt met de objectgeorienteerde versie van het programma.
Het voordeel van deze aanpak is tweeerlei. Enerzijds zijn nieuwe berekeningen op
golfvormen gemakkelijker te implementeren. Anderzijds is het programma conse
quenter in het gebruik. Het nadeel is dat het onderdeel van de programmatuur dat
zich bezighoudt met de gebruiker, tamelijk ingewikkeld is geworden, terwijl de
bediening, hoewel comfortabel, niet noodzakelijk sneller verloopt.

Het grootste voordeel van dit programma is dat het aantal tegelijk in het geheugen
aanwezige golfvormen slechts beperkt wordt door datzelfde geheugen, omdat aIle
variabelen dynamisch toegekend, en in een lijst geplaatst worden. Mits enige relatief
eenvoudige aanpassingen is het zelfs mogelijk de golfvormen gecomprimeerd in het
geheugen op te slaan, zodat ook een computer met weinig geheugen, toch aIle in de
scoop opgeslagen gegevens zou kunnen uitlezen.


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Symbolenlijst
	1. Inleiding
	2. Methode
	3. Meetopstelling
	4. Resultaat
	5. Conclusies en aanbevelingen
	6. Literatuurlijst
	Dankwoord
	Bijlagen

