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Samenvatting. 

De elastische werkzame dooranedea. voor de botsingapartners 

Ar-Ar werd in het snelheidegebied van 500 tot 1500 m/s gemeten. 

Voor Ar-Ar botsingen bleek de totale botsingadoorsnede goed 

voorspeld te worden door de Barker-Fischer-Watta interactie 

potentiaal. De gemeten posities van de extrema in de glory-oscillaties 

wijken niet significant af van de voorspelde posities (onnauwkeurig

heid in de extremum snelheid ia in de orde van 5 m/s). 

De amplitudo van de oscillaties bleek vooral bij lage snelheden 

klein, de oorzaak is vermoedelijk een te grote richtingaspreiding 

van de dwarsbundel. 

Uitgaande van de goed bekende Ar-Ar potentiaal kan de absolute 

waarde van de totale doorsnede nauwkeurig bepaald worden. Met deze 

doorsnede kan uit strooimetingen de absolute waarde van de dwars

bundeldichtheid in het strooicentrum gevonden worden. De gemeten 

waarde van "nl" komt bianen 3% overeen met de gekorrigeerde dichtheid 

die volgt uit de theorie van de ideale supersone expansie (betrouw

baarheid .5~). 

Bij vergelijking van de Ar-Kr metingen met de voorspellingen 

uit de Lee-Handerson-Barker potentiaal valt op dat de gemeten 

extrema naar hogere snelheden verschoven zijn (fase verschil van 

0.05 periode). Het verwisselen van de gassen in de hoofd-en dwars

bundel leverde dezelfde resultaten op. De absolute waarde komt 

weer goed overeen (4~). 

Voorts werd bij de genoemde gascombinaties de kleine hoek 

differentiële botsingadoorsnede gemeten. De resultaten laten een 

oscillatie zien, waarvan het extrem•m ongeveer (~ 100 m/s) op 

de voorspelde positie ligt. 

De absolute waardes liggen consequent ongeveer 10% onder de 

theoretisch voorspelde waarde. 



Sullllll.ary. 

Measurements of elastic cross-sec.tions for Ar-Ar and Ar-Kr 

in the veloc~tyrange of 500-1500 m/s have been performed. 

The Ar-Ar total crossysection was correctly predicted by the 

Barker-Fisoher-Watts potential. The observed extrema of the glory-
predaed 

undulations are in agreement with the positions (the error of the 

extremum positions is about 5 m/s). The measured amplitudo of the 

undulations is to small, particulary at lower velocitiea. This is 

probably eaueed by a large spread in the direction of the velocity 

of the secundary beam particles. 

The total cross-eeetion of Ar-Ar can be accuratly determined 

starting from the high precision Ar-Ar potential. Using this 

cross-eeetion the absolute value nl of the density of secundary beam 

particles can be found from scattering measurements. The corrected 

measured values of nl agree within 3% with the density as calculated 

for anideal supersonic expansion (reliability ± 5%). 
Comparison of the Ar-Kr experimental results with the predictions 

from the Lee-Handerson-Barker potential show that the measured 

extrema are shifted to higher veloeities (fase shift of 0.05 period). 

Interchange of the main-and secundary beam gas gives the saae 

results. The absolute values agree within 5%. 
The small-angle differential cross-sectien was measured with 

Ar-Ar and Kr-Ar. The results show an oscillation at the correct 

position, the precision however is very poor, + 100 m/s. 

The absolute values is always about 10% under the predicted value. 



ALGEMENE INLEIDING. 

Het ligt in de bedoeling om me~ de looptijdmachine (II) 

in de toekomst elastische botsingsdoorsnedes te meten voor diverse 

botsingsparameters. met als doel bij te dragen tot het opstellen 

van een goede interactie-potentiaal voor die gascombiuaties. Bij 

aanvang van het afstuderen (Sept '76) was de machine gebouwd 

en de diverse onderdelen ~aren getest. Het experimentele onderzoek 

had zich tot die tijd toegespitst op metingen aan supersone bronnen. 

De opzet van het onderzoek is om met de'botaingspartners Ar-Ar en 

Ar-Kr de opatelling te ijken en te testen. Voor deze gascombinaties 

zijn de interactie potentialen en dus ook de botsingsdoorsnedes 

vrij goed bekend. 

Na vervanging van het strooicentrum door een volledig 

cryo-gepompte versie, konden de eerste betrouwbare strooimetingen 

gedaan worden. Een eerste doel is het meten van de zogenaamde glory

oseillaties van de totale botsingsdoorsnede. Deze glory-oscillaties 

zijn ook terug te vinden in de differentiële botsingsdoorsnedes 

bij kleine strooihoeken (10-3 tot 10-2 radiaal). 

Het theoretische gedrag van de differentiële doorsnede in dit' 

hoekgebied is genoegzaam bekend, doch er zijn zeer weinig experi

mentele resultaten beschikbaar. 

In hoofdstuk 7 worden de eerste metingen getoond waar de 

snelheide afhankelijkheid en de absolute waarde van de kleine

hoek differentiële doorsnede uit afgeleid kan worden. 

Ten einde een betrouwbare absolute waarde van de beide 

experimentele doorenedes te kunnen geven is het noodzakelijk dat 

het produkt van de dwarsbundeldeeltjes-dichtheid in het strooi

centrum en de strooilengte nauwkeurig bekend is. Als dwarsbundel 

wordt een supersone bron gebruikt. 

Met behulp van de in de groep aanwezige kennis wordt in hoofdstuk 3 

een voorspelling gedaan over de dwarsbundeldichtheid als funktie 

van de afstand tot de bron • Daar wordt ook de invloed van een 

aantal verstorende effekten afgeschat. 

In hoofdstuk 4 wordt eerst gerapporteerd hoe de gasstroom als 

funktie van de druk varieert. Uit deze metingen van de gasstroom 

kan met behulp van het zogenaamde Piekfaktor formalisme de dicht

heid buiten de bron berekend worden. 



Voor de uiteindelijke ijking van het produkt van dichtheid en 

strooilengte werden bij diverse nozzle-skimmerafstanden en 

brondrukken metingen van de totale botsingadoorsnede met Ar-Ar 

uitgevoerd. Omdat de Ar-Ar botsingadoorsnede nauwkeurig bekend 

is kunnen we uit deze metingen een aantal experimentele waarden 

van het dichtheida-strooilengte produkt afleiden. De experimentele 

waarden liggen maximaal 10% lager dan de voorspelling uit de 

ongekorrigeerde theorie van de supersone expansie. De struktuur 

in de afwijking tussen experiment en theorie duidt erop dat de 

dwarsbundel in de expansiekamer verzwakt is. De afwijking blijkt 

namelijk groter te worden naarmate de afgelegde weg door de 

expansiekamer groter is en naarmate de brondruk groter is. Na 

korraktie voor deze verzwakking zijn de afwijkingen van de orde 

van 3% (random). 

Gezien het feit dat in de meeste strooiexperimenten het 

dichtheida-strooilengte produkt volledig onbepaald is, dan wel 

een foutenmarge van de orde van 50% heeft, ia dit een uitstekend 

resultaat. 
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1.1 Inleiding. 

Dit verslag bevat een aantal metingen die nodig zijn als voorberei

ding op het meten aan gascombinaties, waarvan de botsingadoorsneden 

onbekend zijn. Alle metingen zijn gedaan met gassen (Argon en 

Krypton) waarvan de interactie potentiaal wél goed bekend is. 

Met deze gassen werd de looptijd opstelling uitgetest. 

In dit eerste hoofdstuk zal aangegeven worden hoe men, uitgaande 

van de interactie potentiaal, een voorspelling opstelt over de 

uitkomsten van de experimenten. In de eerste paragraaf geven we een 

ruw beeld van de betekenis van de beide botsingsdoorsneden. Voor 

een gedetailleerdere behandeling verwijzen we naar een standaard 

werki(Bec 70) of bijvoorbeeld het college molekuul fysica b.o 

(Bey 77). De tweede paragraaf wordt de strooigebeurtenis van het 

massamiddelpunt systeem vertaald naar laboratoriumcoÖrdinaten. 

In paragraaf 1.4 en 1.5 wordt getoond hoe botsingsdoorsnedes in 

een looptijdmachine gemeten kunnen worden. In de laatste paragraaf 

bespreken we de meritesvan een aantal verschillende diafragma

vormen en maten. 

1.2 De theoretische waardes en de differentiële en totale botsings

doorsnedes bij Ar-Ar en Ar-Kr botsi~gen. 

In een fictief experiment valt een deeltjesstroom op een gefixeerd 

str6oideeltje (gereduceerd coÖrdinaten systeem). 

Alle invallende deeltjes hebben dezelfde gereduceerdé massa ~), 

snelheid ( } ) , en richting ( ë; ) • De stroomdichtheid van de inval

lende bundel noemen we } (dimensie: deeltjes_, s: ,."...-' ). 
Een aantal van de invallende deeltjes wordè verstrooid in een 

andere richting. In het algemeen kan deze richting in bolcoÖrdi

naten met de hoeken 'fen 9 beschreven worden. 

/ 

~· b......... v ..... €'"" 
/ V<." \lru.-tJ J.tr?llit. 

2 -as 
?' 
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De intensiteit IteJy)["dutljesJ~-;sffr.-l'Jis een maat voor het aan

tal deeltjes dat in de richting (&JsP) gestrooid wordt. 

In onze experimenten zijn alle interactie potentialen bolsymetrisch 

zodat de intensiteit I onafhankelijk is van r . 
De intensiteit J( e) zal rechtevenredig zijn met de invallende 

strqomdichtheid J , hun verhouding noemen we de differentiële 

botsingsdoorsnede: 

De totale botsingadoorsnede Q wordt verkregen door te integreren 

over alle richtingen waarin het deeltje gestrooid kan worden: 

Q = }j rrreJ s .. ; ..... (G')d e der 1.2.2 

Bij onze experimenten meten we de 

totale botsingadoorsnede en de kleine 

hoek differentiële botsingsdoorsnede. 

Indien gestrooide deeltjes op grote 

afstand langs het strooicentrum zijn 

gegaan zullen ze over een kleine hoek 

gestrooid zijn. Voor deze bijdrage 

tot de kleine hoek differentiële 

werkzame doorsnede is alleen de at

tractieve potentiaal van belang. 

Naarmate de impact parameter kleiner 

wordt neemt de strooihoek ( é) aan

vankelijk toe. Bij impact parameters 

in de buurt van z~ zullen de repul

sieve krachten en de attraktieve 

krachten elkaar vrijwel compenseren, 

zodat ook hier de strooihoek klein is. 

figuur 1.2.2 

a. De interactie potentiaal 

b. de banen van de deeltjes bij di ver-

se impact parameter (b) 

c. de afbuighoek als funktie van de 

impact parameter 
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De invallende bundel kan met een vlakke golf beschreven worden: 

y, :::- (! j\tL! Je = 'f'OJ/~ tal= .-Uff-
1.2.3 

" * t ;;_.i_ -::- est. va~-o P./as.et 
:zrr 

Op voldoende grote afstand kunnen de gestrooide deeltjes als bol
\ 

golf beschouwd worden: 

1.2.4 
I 

\ 

Uit ~e SchrÖdinger vergelijking met f = 't, + Y;_ kan de complexe groot-

heid:'/ ( G, ,_) bepaald worden. De grootheid/ (B,}) noemen we de 

verstrooiingsamplitudo, deze draagt alle informatie over het bot

singsproces.Voor ee~ tweetal interactie potentialen (Ar-Ar en Ar-Kr) 

werden tabellen van 1- ( é" 9--) numeriek berekend. 

Het is eenvoudig in te zien dat de differentiële werkzame doorsnede 

gegeven wordt door: o-ts,,_) = / jre"~J/). 
In de richting e = o interfereert de bolgolf met de vlakke gÇ>lf, 

dit leidt tot een afname van de stroomdichtheid na het strooicentrum. 

Deze afname hebben we eerder in deze paragraaf 'J. Q genoemd. 

De totale botsingadoorsnede Q is uit te drukken in I ( o" f- ) : 

Deze gelijkheid die makkelijk af te leiden is uit~deeltjesbehoud 

staat bekend als het optisch theorema. 

De hoekafhankelijkheid van de differentiële werkzame doorsnede 

die volgt uit de golfmechanika is geschetst in figuur 1.2.3. 



'I 
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figuur 1.2.3 

hoekafhankelijkheid van cr
horizontaal staat een gere

duceerde hoekmaat • 

.1. 'f ( 8 Iu 

(e*)'=(:er~ 

De strooihoek B is geschaald met Be die alle atoomeigenschappen 

en snelheidsafhankelijkheid bevat: 

1.2.6 

In de klassieke theorie treedt er bij e= o een singulariteit op 

i:il• rr(é) t namelijk r;r ( e) VI e- ~ 
In onze opstelling kan de totale werkzame doorsnede niet gemeten 

worden omdat deeltjes die over zeer kleine hoeken gestrooid zijn 

< eo niet gescheiden kunnen worden van de engestrooide deeltjes. 

We meten in feite: 
.. .". rr JJ u-(r;) s..;-...edr;d 9:::: 

f:(l 1}:6() 

& .. 

Q- j j rrr9J ~ .... s Jf"Je 
() 

De korrektie term is bij de door ons gebruikte diafragma-maten 

steeds in de orde van enige procenten van Q. 
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Het. werken met de getabelleerde verstrooiingsamplitudo!s is vaak 

(computer-)tijdrövend. Thijssen heeft een beeld opgebouwd waarbij ~ 
opgebouwd wordt gedacht uit -lu't e....../~.{Thij"fj) 
Deze splitsing correspondeert met de twee bijdragen tot de kleinste 

hoek differentiële doorsnede (Ie... 1I). Het gedrag als funktie van 

de hoek en de snelheid kan benaderd worden met een serie analytische 

formules, waarvan een aantal parameters door de kleinste kwadraten 

aanpassing aan de tabel bepaald zijn. 

De formules en de constanten zijn in appendix A weergegeven. 
I 

·- --···---.-· ·'' .· ~--~- -·- -·· _l 

AOiiE:f?Wilfl~ 

':::t((l ~ 

" 

In figuur 1.2.4 (A) is de 

aldus berekende differen

tiële botsingadoorsnede uit

gezet als funktie van de 

massamiddelpunt strooihoek 

I een de snelheid ~ • (A-t~- A1'~4U) 
Duidelijk is zichtbaar dat 

bij hoge snelheden de 

botsingadoorsnede meer voor

waarts gepiekt is. 

In de tweede figuur (B) is 

de strooihoek geschaald met 

de -snelheids afhankelijke

referentie hoek ee·, • 
Het quotiënt van 8 en ee 

e lf- • noemen we 



. i 

i 
I 

I ,. 
' 0 1 2 

\ e*~ 

/' -~ o.to 

In d~: laatste figuur ( c) is niet alleen de hoek theta geschaald 
I 

maar ook de botsingadoorsnede is voorzien van een snelheideafhanke-

lijke schaling. Als referentie gebruiken we de botsingadoorsnede 

die volgt uit een eenvoudige attraktieve s=- ó potentiaal: a- Vl } 

Deze schaling zullen we verderop ook gebruiken om de theoretische 

voorspelling met de uitkomst van het experiment te vergelijken. 

1.3 Laboratorium ~> massamiddelpunt transformatie. 

f.Z. 

In het voorgaande zijn de botsingadoorsneden berekend in een 

gereduceerd coÖrdinaten systeem. De strooihoeken en botsingadoorsneden 

blijken invarian.t te zijn voor de transformatie naar het massa

middelpunt systeem. (Bey 77). De massa van de invallende deeltjes 

( ,/'-') transformeert naar ""' '"'o/r,.",r?n.t) in het massamiddelpunt systeem. 

Met het subscript "c.-..'.' (centre of maas) geven we aan dat een groot

heid in het massamiddelpunt gemeten is. 

Om signalen in de detektor te voorspellen moeten we van de 

massamiddelpunt coÖrdinaten overgaan op een coÖrdinatenstelsel 

dat stilstaat ten opzichte van de opstelling (=het laboratorium

stelsel). Als we een tweetal beperkingen opleggen bevat deze over

gang geen grote problemen op. De eerste vooronderstelling is dat de 

bundels loodrecht kruisen. De relatieve snelheid ~ wordt dan 

uitgedrukt in de laboratorium snelheid van hoofdbundel ( V, ) en 

dwarsbundeldeeltje ( V~ ) : 

De omrekening van de strooihoeken leiden we af ;.uit figuur 1.3.1 
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en 1.3.2. Daarbij veronderstellen we dat de strooihoek 8 voldoende 

klein is om de bol met straal U1te vervangen door zijn raakvlak. 

vak. 

i 

au.~a..l: tpt/f uu. s~e,Jle;J. ?-fq.. ~ 6~/s:""f 
V t's ;kt s~«lh~:~ 
u i5!?H.•~so_"....d.J.el. f'u.w.t 5""~·lh.e..·J 

\ 
i 
\ 
i 

Algemeen geldt voor kleine hoeken e en loodrecht kruisende bundels: 

Het azimuth i) is de hoek in het laboratorium systeem die het,vlak 
--"' ~ 

van V;" (voor) en V,' (na) maakt met het vlak van V, en ~ • 

De laboratorium strooihoek in onze machine wordt steeds berekend 

aan de hand van diafragmaposities. Een deeltje dat door het midden 

van het brondiafragma en het midden van het detektor diafragma 

gaat en een positie (~~ ) ten opzichte van de hoofdbundelas heeft 

bij het passeren van het scandiafragma vlak moet in het strooicen

trum. een knik over een hoek e~b gemaakt hebben: 
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In figuur 1.3.4 zien we het gedrag van de massamiddelpunt strooihoek 

bij de verschillende posities y,è • 

figuur 1.3. 4 

De transformatie van laboratorium- naar massamiddelpunt stelsel voor 

( 1Mr ) een conere et ge val: Kr-Ar, dus -A = 3. I • 

V, =822 , 1- =1000 , (dus ~ = ~ ,.""t:..J. ) , de getalwaardes voor 1, , .P, 
en -P 1 zijn in paragraaf 2.1 te vinden. 
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1.4 De hoekoplosfunktie. 

In een experimentele situatie meten we altijd de botsingadoorsnede 

in een bepaald snelheide interval, en niet precies bij één snelheid. 

Voor een h9og snelheideoplossend vermogen is het noodzakelijk dat 

de hoofd- en dwarsbundel snelheid ( V, en V.2.. ) goed bepaald zijn. 

De spreiding in de dwarsbundelsnelheid wordt klein bij hoge speed

rati.o 1 s. De. snelheid V, wordt bepaald met de looptijdmethode, de 
I V 

spreiding van de snelheden die behoren bij één kanaal uit een 

spectrum worden kleiner naarmate de kanaaltijd korter- en de draai

snelheid van de chopper hoger- gekozen wordt. Voor een kwantita

tieve analyse van het snelheide oplossend vermogen verwijzen we 

naar\Thijssen (Thij ??). 
HetTie eveneens onmogeÎijk.~m de botsingadoorsnede ( ) bij é~n 

strooihoek te meten. De uiterste grenzen van het hoekinterval 

worden gegeven door e<Soc··~ en e.",."ax t zie figuur 1.4.1. 

Omdat meestal de variaties van de differentiële botsingadoorsnede 

binnen het hoekinterval aanzienlijk zijn, introduceren we een 

transmissie funktie 1 (diafragma po si tie ' e ) . 
Als definitie van de hoekoplosfunktie gebruiken we (uit Eve ?6); 

De hoekoplosfunktie "l ( t,;; e ) is de waarschijnlijkheid 

van, een deeltje om door het brondiafragma-te gaan, door 

het scandiafragma (waarvan het midden op een afstand (~ ~ ) 

van de verbindingslijn brondiafragma- detektor diafragma 

ligt), door het detektor diafragma , terwijl de baan 
gefe .. ,'ftt 

in het strooicentrumVis over een hoek 8 (massamiddelpunts 

hoek); gedeeld door de waarschijnlijkheid van een deeltje 

om door het bron- en detektor diafragma te gaan in af

wezigheid van het scandiafragma en de dwarsbundel. 

Omdat de analytische uitdrukking voor~ (y,ë,e) alleen even machten 
4 

van Q bevat wordt e vaak als derde parameter gebruikt. 

De e ff ektieve bo tsingsdoor snede volgt uit de invouw van çr(f;)J met '1. ( ê j 

over het hele scala van strooihoeken tussen e~-~ en e~~~ . 
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figuur 1.4.2 Voorbeeld van een hoekoplosfunktie. 
I 
' l 

D.e invouw met de hoekoplosfunktie beschrijven 
l 

we met de centrale 

mome~ten methode (zie ook Eve 76 en Thij 77). 
I 

Het ~erste moment 11o stelt de oppervlakte van de kurve uit figuur 

1.4.2 voor: A .se- ::: ()('pin vP ... ~ !:( u a. "k 

De waarde van ff~ hangt niet af van fen~ • We definiëren hier 

een ruimte hoek R . 

1.4.2 

Alvorens de hogere momenten te definiëren centreren we de hoek

oplosfunktie rond de gemiddelde hoek e~van het profiel: 

De algemene uitdrukking voor de centrale momenten is: 

1.4.4 

Het nulde moment M" verandert niet door de verschuiving van 9c.. • 
Het is eenvoudig in te zien dat M1 altijd nul is. Het tweede 

moment is een maat voor de breedte van het profiel. Er geldt: 

va-t (Ce- ec..t) :: _!_ ·J( e- eJ" 7 ( tZ:~ B~ TT Jel. :: Mz. 
-D . R ~ 

\/ l."f.l 
*)Voetnoot. Deze uitdrukkingvgeldt als het strooicentrum tussen de 

detektor en de scannen zit, indien het strooice~trum tussen het 

brondiafragma en de scanner staat, verwissele men de subscripten 

"bron" en "detektor" in formule 1.4.1. 

J;oj..,I>~J-"' 
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In de praktijk wordt de hoekoplosfunktie en de daarbij behorende 

momenten (tot en met 5) berekend door middel van een Monte Carlo 

procedure (Thij 77). 

1.5 Relatie Q ( t), rr (s,~) -en het detektorsignaal in onze looptijd

machine. 

Het is de bedoeling om in deze paragraaf een inzicht te geven 

in de manier waarop de botsingsdoorsnedes gemeten worden in een 

looptijdmachine.Bij de keuze van de meetmethode en de apparaat in

stelling zal men steeds moeten zoeken naar een zo gunstig mogelijke 

signaal/ruis verhouding. 

Allereerst definiëren we een aantal grootheden: 

r= J:-j11:t (X) J X 
V, 

Waarbij n4 de dichtheid van de dwarsbundeldeeltjes voorstelt op de 

hoofdas, ~ ts de hoofdbundelsnelheid. 

Het is gebruikelijk om de integraal in een verkorte notatie te 

schrijven: )."._~xJdx: ?z-1 ,waarbij 1 de strooilengte is. 

Voorts definiëren we een aantal deeltjesstromen (deeltjesJ s1 
). 

We beschouwen steeds alleen de deel~jes die zowel door het bron 

als door het detektor diafragma gaan: 

lP 0 = de deeltjesstroom zonder scandiafragma en zonder dwarsbundel. 

i (met, y" ~ ) t =De deel tjeestroom met/respektievelijk zonder) 

{(zonder,~ y, ~ )) dwarsbundel en met een scandiafragma waarvan 

de middenpositie op de coÖrdinaten y, f ligt ten 

opzichte van de verbindingslijn tussen de middens 

van bron en detektor diafragma. 

We kunnen de. stroom t (~~~i:) in gedachten opsplitsen naar het aan

tal botsingen dat het deeltje ondergaan heeft. 

De afzonderlijke stromen uit het rechterlid van 1.5.2 volgen uit 

eenvoudige beschouwingen over het botsingaproces (bv. Thij 77). 
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De tweede gelijkheid volgt rechtstreeks uit de definitie van de 

hoekoplosfunktie 'f[ ( r~ .è / 0 ) • 

De stroom van éénmaal gebotste deeltjes schrijven we als: 

De ruimtehoek J? (sterad) werd gedefinieerd met behulp van de hoek

oplosfunktie. 
l. ~ ,_, 

De grootheid er ( '>1-l , S e.--zad. ) ontstaat door het invouwen van 

de differentiële botsingadoorsnede o; ( e) met de 

oplosfûnktie ~ • 

- - -Ljrr.- reJ '7f r t ~ a1.J ïT d r:/4 ~ er, (fj 'i:.} - R I ? / / 

/voor de centrale hoek 61 = ec. ( y, è ) zie 

genormeerde hoek-

1.5.5 
paragraaf 1. 4 

De kans om na twee botsingen een afbuiging over e in d~ te krijgen 

is berekend en beschreven door Simons (Sim ) en Thijssen (Thij 77). 
Zij noteren deze kans als f t'(e) d 4 S? ,te vergelijken met 

f rr,{e) cl. t J? voor een enkelvoudige botsing. Wij prefereren een 

andere notatie 

1 r :; î t Q . f er;. (e) 

De grootheid O"i. kan geschreven worden als het produkt van de 
.e. 

dimensiloze grootheid &(e) en botsingadoorsnede voor enkele bot-

singen ( (ï, ~) ) : 

De stroom van tweemaal gebotste deeltjes schrijven we dàn'als: 

. 
Loo 
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Uit het werk van Simons die de dubbele botsingakans berekende 

voor de eenvoudige (,-potentiaal kunnen we het verloop van G(eJ 

afleiden: 

··•ft--t--__ _...,__.. __ 4--__ --+ _ ___, 

~ Af ( I IO 

( ej~(e/e,J~ __. 

figuur 1.5.1 

De werkzame doorsnede 

voor enkele en dubbele 

botsingen ( OJ ~ CTi.. ) 

als funktie van de gere

duceerde strooihoek( e.). 
Als schaling voor de beide 

doorsnedes is de werkzame

doorsnede voor enkele bot

singen bij e = 0 genomen. 

Als derde is G ( e •) uit-

gezet. 
c;.(et-) ~ 
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We onderscheiden nu twee meetsituaties: 6h waarbij de waarde 

van 7 ( yJ 2/ o ) maximaal is en@, waar deze minimaal is. 

(j). Metingen waarbij "L ( y, i! 
1 

o ) groot is zijn zeer geschikt om 

de totale botsingadoorsnede te bepalen. De snelheid van de dwars

bundeldeeltjes vertoont doorgaans een kleine spreiding en de 

hoofdbundeldeeltjes worden op snelheid geselekteerd zodat we de 

botsingadoorsnede als funktie van de onderlinge snelheid van de 

partners ( }-) kunnen meten. ( glor yoscilla ties) 

Tijdens een experiment worden afwisselend looptijdspectra gemeten. 

met en zonder dwarsbundel. De deeltjesstromen die hierboven ge

geven zijn, laten zien dat: 

l (:zo..k._
1

;'J1::} :o ioo z (~ t"o} 

i{~" y, ~) = /..,
0 
i"jQ{ "/JI!J~,o} 1- { C1ï {Y, ~) Q + f (· Q rTiCJ',i:) .R + · ·•] 

De totale botsingadoorsnede volgt uit de natuurlijke logaritme 

van het quotiënt van de beide signalen in de detektor*) 

• 1 _ tQ-oj k [ ; t~J .. f Q - L(, ~ t rr; 2 +- ± f ~ -'L +·· =-
~f / t (fj i,o) 

= f(Q- bQ) 
Thijssen laat zien dat de invloed van de meervoudige botsingen 

meestal gering is, we beperken ons daarom tot de eerste twee 

termen van de reeks: a1Js.... .,...,1( /Jei~ f o-.5?/'t 

(er, st) I f rr; S? 
f.öQ=:~(t+ ........ 

V'\ 1.5.14 ~(i:é1 o) 7 (y, e,o) 

Aangezien we in principe de Q willen meten bij gassen waarbij de 

potentiaal onbekend is, mag korrektieterm niet te veel invloed 

op de uitkomst hebben omdat at ook onbekend is. De beste manier 

om deze zogenaamde hoekkorrektie ..o:1Q te minimaliseren is de 

ruimtehoek 5? zo klein mogelijk te kiezen. De ruimtehoek is even

redig met het kwadraat van de straal van het scandiafragma, he

la~s zullen door verkleining hiervan de deeltjesstromen ook af

nemen, hetgeen ten koste gaat van de.·signaal/ruis verhouding. 

*)We veronderstellen hier dat het detektorsignaal rechtevenredig is 

met de deeltjesstroom, in par ~~ wordt een experiment beschreven 
waarmee we deze aanname verifieerden. 
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In de praktijk kiezen we de diafragma•' a zodanig dat de fout in Q 

tengevolge van de ruis in het detektor signaal even groot is als 

de fout ten gevolge van de onzekerheid in (T ( e ) • 

2. Voor een differentiële meting (:rrtt?}) kiezen we de posities 

van de diafragma's zodanig dat er weinig of geen ongestrooide 

deel~jes de detektor bereiken: 

In principe meten we weer twee spectra, beide met dwarsbundel. 
I 

De en~ maal op de inlijnpositie: Yr2=o, de andere maal op de po-

sitie' waar t (y/ ~I' o) klein ia: 

De korrektietermen boven de golflijn zijn doorgaans klein. 

Uit de twee metingen kunnen we f ~ J2 berekenen•als we de waardes 
- f{2 

van 7" ( y,~," ) en ! ( o/4/o) kennen. De faktor " t..c" e " wordt 

er weer uitgedeeld. 

De waarde van 7 ( ol' "/ o ) kozen we steeds 1 door het scandiafragma 

groter of even groot te maken als de peide andere diafragma's. 

In de praktijk bleek het moeilijk om 1" ( Yt S. o) gelijk aan 

nul te krijgen. Daarom meten we nog twee spectra namelijk in 

lijn en uitlijn zonder dwarsbundel teneindeL ( y, &:" o ) te berekenen. 

Zo kunnen we tenslotte een maat voor de differentiele botsinga

doorsnede vinden uit vier spectra: 

···)-
i { zos.k./;; t:J 
l. ( :?.~, ~o) 



De korrektie '1' ( c:~,o, .,; bedraagt nooit meer dan enige 

procenten bij onze experimenten. De korrektie voor de deeltjes 

die na een dubbele botsing ook de detektor bereiken in de uitlijn 
I 

geometrie was in sommige gevallen (grote f S ) relatief gezien 

groter: 
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1.6 Diafragmakeuze. 

Met behulp van de theorie uit de voorgaande paragraaf kunnen 

we analyseren welke diafragma-afmetingen en vormen bij de verschil

lende metingen het beste gebruikt kunnen worden. 

De belangrijkste eis die aan elke diafragmacombinatie gesteld 

moet worden is dat de intensiteits daling ten gevolge van diafrag

ma's !ZO klein mogelijk is. Dit is noodzakelijk om het relatieve 
I lrYt. 

aandeel van de ruis ("'"'_IV ) in het detektorsignaal te minimali-

seren. Bij een gegeven diafragmacombinatie kan de telsnelheid 

nog verhoogd worden door de brondruk te verhogen, dit gaat echter 

ten koste van de breedte van het snelheidsspectrum. Het snelheids-
I 

spect~um moet zo breed mogelijk zijn omdat we geinteresseerd 

zijn in de snelheidsafhankelijke struktuur van de botsings door

snedes. Met de afmetingen van de diafragma's kan de telsnelheid 

ook beinvloed worden. 

We onderscheiden nu twee typen differentiële metingen die 

elk leiden tot een bepaalde keuze van de diafragma's(vorm en af

metingen). 

A. Men wil waarde van rr ( e.., ,_.) bepalen voor zo klein mogelijke 

strooihoeken. Het gaat niet zo zeer om de hoekafhankelijkheid 

maar veel meer om de snelheidsafhankelijkheid van o- .Hieruit 

kunnen we de korrektie op de totale botsingadoorsnede (te wetenb&) 

be~alen respektievelijk verifiëren. 

B. Men is hoofdzakelijk geinteresseerd in de hoekafhankelijkheid 

van de differentiële botsingsdoorsnede. Bij deze metingen worden 

een serie looptijdspectra opgenomen bij verschillende posities 

van het scandiafragma. Dit type metingen noemen we differentiële 

scans. 

Een meting van het type A vereist dat het zwaartepunt van 

de hoekoplosfunktie dichtbij 9=0 ligt. Dit betekent dat ec. 
minimaal moet zijn. Bij de allereerste metingen (eind 1976) 

werden drie diafragma's met een diameter van 0.5mm gebruikt. 

Daar bleek dat het signaal weliswaar zwak was,(signaal/achtergronà 

~~~0g,)maar dat uit een meting van ruwweg 12 uur glorystrukturen 

tevoorschijn kwamen. 



vorm 

afmeting 

positie 
r • ..- f"•o 

001$'•,..._ 
f) t f'De i?.,: $0~ 

@1m.j (so 

t>r()t l>o 
t~4 Hso 

tn4 ~>0 
~"' f(Lt-oo r:::lfi'O 

éll r~ rOT) 

ea r:l~oo 

~:J•o è:: ~<>e> 
"".,,. .l ~ trs-o 
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2 3 '1 ~ 6 t- e j 

e.* 11,~) -
Mo rr(Bc) 

e~ ~ 112. (J - - e.._x -c. 
Ho rr(e.J -f tJL o-(o) (!{tiJ ........ 

I& t ti1tai~ lD(I'f,,l· 

1.0 3.9 0.48 1.87 0 1.8 14 1.07 
0.85 3.9 0.58 2.28 0 1.5 7 1.04 
0.55 1.9 0.78 1.48 0.045 1.0 1.3 1.01 
o.6o 4.1 0.75 3.'08 0.045 1.1 1.7 1.01 
0.64 6.6 0.72 4.72 0.045 1.2 2.2 1.01 
0.69 9.4 0.69 6.4 0.045 1.3 2.6 ' 1.02 
0.85 4.2 0.58 2.43 0 1.5 6.6 ·1.04 
1.36 4.2 0.27 1.1 o.45 2.0 18 1.09 
1.9 4.2 o.o88 0.37 0.90 2.5 37 1.16 
0.76 4.2 0.63 2.67 0 1.2 4.2 1.03 
0.79 4.0 o.62 2.46 0 1.5 5.2 1.03 

·Tabel 1.6.1 
Gegevens over diverse scandiafragma's die voor strooi

metingen van belang zijn. Deze waarden zijn berekend 

uitgaande van : V1 -::: cf .u flys: 
J 

1-::. 1 fHrtJ ""Ys" 
~:: 3.t ~ ??z.. "l-IJ l / A~ d..,._ t 
A . 

Alle afmetingen zijn in .,Atm gegeven. De diafragma's 

bij bro.n en detektor zijn rond f ro ~~ 

In tabel 1.6.1 zijn de diverse grootheden verzameld die kunnen hel

pen bij het kiezen van een optimale diafragmacombinatie. De ge

middelde strooihoek t), moet zo klein mogelijk zijn. De eis dat 

het doorgelaten signaal maximaal moet zijn vinden we door het pro

dukt van de oppervlaktemaat no en de relatieve sterkte van het ver

strooide signaal ~~~~Jte bekijken. In de laatste kolom is te 

zien dat er doorgaans weinig verschil is tussen '?{!;) en f:T(Bc.) • 

Gemakshalve gebruiken we in kolom 4 en 5 de benadering: o-( ec ). 
Bij de scanmetingen is het belangrijk dat het hoekoplossend ver

mogen zo klein mogelijk is. De breedte van de hoekoplosfunktie 

kunnen we afleiden uit de twee uiterste waarden van het profiel 

of 'uit Vnv;: (zie 1.4.5). Deze drie gegevens zijn in de zesde 

tot en met de achtste kolom te vinden. 

In regel 1 en 2 zien we de mogelijkheden met het oude ronde scan

diafragma. 
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Het verschil tussen de f = ro~ situatie en de=? = ç~situatie 
wordt veroorzaakt door het verschil bij de transformatie van labo

ratorium naar het maasamiddelpunt stelsel. Alle grootheden in de 

tabel zijn massamiddelpunt grootheden. 

Metingen van type A: o-= (i(O,fl-). 

Een ringvormig diafragma levert voordelen op als we vooral bij 

kleine hoeken·. willen meten. Op de vierde regel zien we dat bij 

een ringvormig scandiafragma met dezelfde oppervlakte ( N,) als 
t~ .... 

het ronde gat~kleinere waarden van eG behoort. De kleinere e~ 

. betekent een gemiddelde differentiële doorsnede die minder van 

o-~) afwijkt zodat het totale signaal groter is. Bij grotere 

buitendiameters wordt de effektieve doorsnede gunstiger en de 

strooihoek ( é~) ongunstiger. Hier moet een compromis gezocht 

worden. 

Bij de Centrale Technische Dienst werd een ring van 560M 85~~ 
gemaakt met behulp van vonkverspaning. De middenschijf is op

gehangen aan twee horizontale balkjes met een dikte van 50~~. 

De oneffenheden in de randen bleken kleiner dan 10~~. 

Misschien is bij sommige toepassingen een elliptische ring beter 

geschikt, het probleem is dat bij elke combinatie van hoofd-

en dwarsbundelsnelheid weer een andere ellipticiteit nodig is. 
. v, 

Zolang de verhouding ~ <:. Z, zal de voordeel van een ellips boven 

een cirkel nauwelijks van belang zijn. 

Metingen van type B: er= <T1 $, '; ~). 

De hoekafhankelijkheid van de botsingadoorsnede wordt gemeten 

door een meetreeks uit te voeren waarbij het scandiafragma steeds 

verder verplaatst wordt. 

De ring is hier onbruikbaar omdat een bepaalde ring slechts vóor één 

hoekgebied gebruikt kan worden, voor de scans zijn rechthoeken 

geschikter. Ook hier is een zo groot mogelijk Q'~ van belang 

maar tevens is het nuttig als het hoekoplossend vermogen groot is. 

Zie kolom 6 tot en met 8. Iri de tabel is voor een aantal afstanden 

en vormen een overzicht gegeven. Voor het uitlijn gaan in de y -
richting heeft een staande rechthoek duidelijk voordelen boven 

het ronde gat(regel 7~1). 

Als compromis tussen te weinig signaal en te brede hoekoplosfunk

tie werd 300 • ?OO~w gekozen. Voor het vertikaal uit lijn gaan 
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( ~-richting) zijn de voordelen van een revhthoek minder groot. Het 

ronde gat voldoet redelijk. 

Tot nu toe zijn we steeds uitgegaan van ronde (500~~) diafragma's 

bij bron en detektor. Het is mogelijk dat met andere vormen bij 

bron en detektor een nog idealere situatie geschapen kan worden. 

Men dient echter te bedenken dat het beluchten van onze detek-
' I 

tor e1en grote ingreep is, deze operatie gaat met uitstoken erbij 

enige weken kosten1 
i 

Kromte van de banen ten gevolge van zwaartekracht en buiging. 
I 

HierbQven is steeds aangenomen dat de baan van de engestrooide 
' 

deeltjes mathematisch recht is. In de fysische praktijk is hier 

niet aan voldaan. We beschouwen de kromming als gevolg van de 

zwaartekracht. 

Als maat voor de kromming gebruiken we de afstand van de baan tot 

de hoofdas, ter plaatse van het scandiafragma. 

HooiJas 

.t, + lz 
$&tA.'k J. i af l'Aj ,._ .._ 

De afstand d, is zodanig gedefinieerd dat de hoekoplosfunktie 

~ zwaartekracht gelijk is aan de hoekoplosfunktie zonder 

zwaartekracht, waarbij de ~- coÖrdinaat over een afstand J., is 

verschoven: 

1.6.1 



-21-

Het is eenvoudig in te zien dat: 

df ~ ~ { 1, .11.) a.. 
V~ 

1.6.2 

In deze opstelling betekent dit: 

d, ~ s:o .3 - I I 
"hi.S 

v~ 

De la~gst gebruikte snelheden liggen in de buurt van de 500~~ , 

dit r~sul teert in J. t = 2 ~"..,.., 
Dit is dezelfde grootte orde als de uitricht nauwkeurigheid 

I 
van h~t;·scandiafragma (zie H 3.1). 

! 

Buiging. 

Een deeltje zal nooit precies in een bepaald punt &en exact 

bepaalde snelheid hebben. We noemen de onzekerheid in de plaats 

.6 y en in de impuls L) Py • Uit Heisenberg' s relatie volgt 

/:). r * A "r ~ { 

Sl.D'k J..itt}la~?Ma. J.eêe~l:.cte 

~ ./4 --a~o-t 

Dit betekent in onze situatie dat een deeltje dat ter hoogte van 

het scandiafragma een knik maakt, waarbij d1 < L>( 6n het in

pulsverschil voor en na het scandiafragma ' fr,.-.-- '),,..... < .ó ft , 
niet te onderscheiden is van een deeltje dat een volkomen rechte 

baan heeft afgelegd. 

Een elementaire beschouwing laat zien dat( 'Y, .. ._- Py._.) gerelateerd 
.I 

is met d., volgens: 
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1.6.4 

Dit betekent dat we de grenswaarde van J, , kunnen berekenen 

waarvoor een geknikte baan nog net als zodanig gemeten kan worden: 

- 12. .,.. 
De maximale golflengte die optreedt is 5.10 m(Argon, I{ =500 Y,) 

d -6 
daaruit volgt een 1 van 2.10 = 2 /'~. 

Dit effekt is duidelijk minder belangrijk dan de afwijking ten 

gevolge van de zwaartekracht. 
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HOOFDSTUK 2 OPSTELLING. 

Het grootste deel van de opstelling is reeds uitvoerig 

beschreven ondermeer in de proefschriften van Beyerinck en Habets. 

We zullen hier voornamelijk aan twee details aandacht besteden 

die nog niet eerder beschreven zijn: 

1
-Het uitrichten van de diafragma's 

I i-Het strooicentrum. 
I 

Het uitrichten van diafragma's. 

In figuur 1 is schematisch de opstelling weergegeven. 
I ..... -- ---- --. 

\ , 

ktel..l" 
tllaf7•, .. ,. 

De bron, het brondiafragma, de chopper, het scandiafragma, het 

strooicentrum, het detektordiafragma, en de detektor moeten zo 

goed mogelijk op één lijn liggen. De diafragma's bestaan uit 

een verwisselbaar plaatje met daarin vier verschillende gaten 

(bijvoorbeeld: 1/0.7/0.5/0.2mm) op een onderlinge afstand van 

circa 7mm. Dit plaatje is gemonteerd op een beweegbare arm. 

Een balg zorgt voor de vakuum afdichting. Het bron-en detektor

diafragma worden elk verplaatst met behulp van drie micrometers. 

Het scandiafragma wordt met twee stappen-motoren verplaatst, de 

posi~ie kan bovendien afgelezen worden op twee klokmicrometers. 

De uitricht procedure wordt hieronder beschreven. 

stQp 1. De optische as van een vaste telescoop wordt zodanig 

gedraaid dat hij loodrec~t komt te staan op een bewerkt 

vlak _van de vierkante kant. Daarna wordt hij vastgelegd 

door het midden van de smalste stromingsweerstand( bij 

de bimbaklep). 

Dit eerste deel van de procedure geschiedt eenmalig 

en wordt later af en toe gecontroleerd. 



stap 2. 

stap 3. 

stap 4. 

stap 5· 

stap 6. 

stap 7• 
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De hoofdbundelbron wordt met de telescoop op de as 

gezet-.(precisie circa 0.1mm). De hete bron wordt daar

toe opgestookt tot hij bij 1300K genoeg licht geeft. 

De oude ideaal-gatbron heeft op zijn as een kijkglas 

zodat deze van buitenaf belicht kan worden.(diaprojec

tor lampje) 

Het brondiafragma wordt op de optische as gezet. 

Het detektor diafragma wordt ook op de optische as 

gezet. 

Door de hoofdbundelbron wordt dan een kleine gasstroom 

gestuurd. Aan de hand van het detektor signaal wordt 

de hoogte van de chopperschijven en de positie van het 

synchronisatie-meebanisme bepaald (zie verder Bey 75). 

De stappenmotoren van het scandiafragma worden bestuurd 

door de lokale procescomputer PDP 11-20. 

Met het programma "tofscan" kan voor een aantal punten 

(=diafragmaposities) een looptijd spectrum opgenomen 

worden.De hoofdbundeldeeltjes zullen bij gegeven bron

temperatuur een bepaalde looptijdstruktuur laten zien. 

Hierdoor is het mogelijk om:bundelsignaal en achter-

grond simultaan te meten. Bij een scan met continue bundel 

is de achtergrond positie afhankelijk. 

Het programma levert voor elk der meetpunten -die in 

een matrix van willekeurige afmetingen gerangschikt 

zijn- een getal evenredig met de intensiteit in dat 

punt. Op deze wijze is bij gaten van 500~~het maximum 

eenvoudig te vinden, de preciesie is in de orde van 

15 stappen ( 1 stap = 'r'~o mm :::' l"M~). 
Als we vermoeden dat het detektie oppervlak van de 

detektor1ver v~n de optische as ligt, wordt het detek

tordiafragma uit de bundel gedraaid en maken we weer 

met het scandiafragma een scan van het detektie opper

vlak. De detektor wordt dan met behulp van micrometers 

zodanig verplaatst dat het punt met maximaal signaal 

overeenkomt met de positie die bij stap 6 gevonden is. 

De verregaande automati.sering van het "scannen" betekent 

in de praktijk dat men veel minder huiverig is om de 

opstelling eens goed uitte lijnen. 
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Het strooicentrum. 

Tussen het strooivolume en de dwarsbundel bron zijn twee skiromer

messen geplaatst zodat de lengte van het strooivolume goed bepaald 

is. De vorm van deze skiromermessen moet zodanig gekozen worden 

dat de expansie nabij de bron zo weinig mogelijk verstoord wordt. 

--------~--~ ---

.figuur 2.1.1 

De afstand van skimmer tot hoofdbundel moet klein zijn omdat de 

dwarsbundeldichtheid anders te laag is ter hoogte van de hoofd

bundeli' Een optimale nozzle skimmerafstand is niet bekend, dus 

maken we deze instelbaar. 

Een groot probleem met de oorspronkelijke vorm van ",Öns.,strooi

centrum was dat de dwarsbundeldeeltjes na het passeren van het 

strooicentrum niet meteen weggepomptwerden maar in de buutt 

van de hoofdbundel bleven. 

Deze "druk opbouw" zorgde voor een aanzienlijke extr~ verzwakking 

van de hoofdbundele Om dit probleem op te lossen werd een geheel 

nieuw strooicentrum ontworpen waarbij alle wanden rondom het 

strooivolume op een temperatuur van 20K gebracht kunnen worden. 

Voor een uitvoerige beschrijving van ons cryo verdeel systeem 

en de pompcapaciteit ervan zie Habets 77 • 
De skiromermessen mogen niet koud zijn want dan zou de skiromer

opening dicht gaan vriezen. 

Gekozen werd voor een dakvormig koperen blok op cryotemperatuur, 

met daarboven op in een uitsparing een warm skiromerlichaam be

staand uit dunne {1mm) koperplaat. 
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t 

figuu:v 2.1.2 

Om het getekende komt een goed aansluitende koperencilinder 

met de dwarsbundelas.; als as Het koperen lichaam is kegelvormig 

uitgehold zie figuur 2.1.3. De uitholling is zodanig dat zelfs 

bij een kleine nozzle skimmerafstand (10mm) de hoofdbundel-gelei

depijpjes niet dicht vriezen. 

Met dit strooicentrum zijn de druk opbouw problemen opgelost. 



-27-

t '1· 0 
"""" 

1 ... JJ t, .. J~.l tJ$ 
.:N--- --

figuur 2.1.3 Doorsnede A. Va.'f~ r,._He. 

De positie van de hoofdbundel-geleidepijpjes werd zo goed mogelijk 

(0.5mm) op de optische as gezet. Daartoe werden tijdelijk twee 

viziertjes in de pijpjes geschoven.Om na het monteren van het 

strooicentrum en het skimmerdak de skimmerbundel afstand te kunnen 

meten zijn we als volgt te werk gegaan. 

Bet bron en scandiafragma werden met het kleinste gat (0.3 res

pektievelijk 0.5mm) op de optische as gezet. 

Hiervoor moest de opstelling vakuum zijn omdat de kijker achter 

de detektor staat. Daarna werd;: de kraan tussen de detektor 

en de rest van de opstelling gesloten en werden vat 1 tot en met 

3 belucht. 
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Aan de bronzijde werd een hulptelescoop in het verlengde van de 

twee zichtbare gaten gezet. En aan de detektorzijde van het strooi

centrum werd een lichtbron gemonteerd. Nu wordt een smalle strip 

karton zó diep in de skimmer geschoven dat in de kijker geen 

licht meer te zien is door de diafragma's. Op deze manier bleek 

dat de skimmer-bundel afstand 17mm + 0.5 is. 
I -

De skimmer-nozzle afstand kan veel makkelijker gemeten worden. 
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HOOFDSTUK 3 ABSOLUTE IJKING VAN DE DICHTSNELHtiD IN HET STROOICENTRUM, 

THEORETISCHE AANPAK. 
// 

· 3.1 Inleiding. 

Uit de strooiexperimenten volgt steeds een waarde voorOn.P of 

~~~ • 6m daaruit de totale botsingadoorsnede respektievelijk de 

differentiele te berekenen, is het nodig de waarde van 11 ~ 11 nauw- • 

keurig te kennen. Het nauwkeurig bepalen van n"J.. 11 in het strooi

centrum geldt als een lastig probleem. In de literatuur zijn weinig 

experimenten beschreven waarbij n,J," nauwkeurig bekend is. 

In onze groep is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan aan 

supersone expansie in vakuum. (Hab 77). Op basis van de verzamel-

de kennis zullen we hier voor een supersone dwarsbundelbron de waarde 

van 11J." voorspellen en meten onder diverse omstandigheden (brondruk, 

brontemperatuur etc.). 

Uitgangspunt is een ideale strooisituatie (bv.geen restgas) en 

een ideale supersone bron (bv. geen viskositeit). 

Daarna bekijken we een aantal aspecten die ofwel een korrektie 

ten opzichte van het ideale gedrag opleveren ofwel een beperking 

van de waarde van bronparameters oplevert. 

Overzicht 

De grootheid n,J 11 (·~-tJ is de oppervlakte dichtheid van strooi

deeltjes zoals die gezien worden vanuit de hoofdbundelbront 

Het produkt met de botsingadoorsnede Qc~~geeft zoiets als de mate 

van bedekking in het strooicentrum gezien vanuit de hoofdbundel

bron. 

-1.#-IJ:l. -~--t--~ -- .. s 

.... ,k () 

Qo II~'J,t 4AH :Z ,• cl..~ l 
figuur3.2 

Overzicht van de strooisituatie. Het strooivolume wordt in de 

y en 2 richting bepaald door de hoofdbundel, de lengte van.de 

cilinder wordt bepaald door de onderlinge afstand van de twee 

skimmermessen. 



In alle praktijksituaties is de ~iameter van het strooivolume 

veel kleiner dan de lengte ervan•.Daarom verwaarlozen we variaties 

in de dwarsbundeldeeltjes dichtheid ( 11. t" .kJ.bi.e. ".,.-'3 J ) als funktie 

van y en a, binnen het strooivolume. 

In paragraaf 4.7 zullen we zien dat bij zeer kleine bron-bundel

afstanden de dichtheid aan dwarsbundeldeeltjes merkbaar varieert 

als 
1

funktie van x. We moeten de betekenis van de grootheid tt.,Ju 
dan opvatten als: 

I 

3.2.1 --I 
I 

Voorlopig verwaarlozen we de)( -afhankelijkheid van n.en schrijven 

de integraal als het produkt van de dichtheid en de strooilengte: 

Onderstaande afleidingen worden sterk vereenvoudigd als we aan

nemen dat de bron puntvormig is. In paragraaf 4.7 worden de conse

quenties van een niet puntvormige bron besproken. 

In figuur 3.2 zien we dat de strooilengte (1) uitgedrukt kan 

worden in de afstand tussen de skimmermessen ( J,l ), de positie 

van de skimmer ( ~~ ) en de positie van de hoofdbundel ( f•~ ): 
) 

.,f,;: Yó ... 
!64 

J.s.k. 3.2.3 

!~:~ ... is de afstand tussen bron en hoofdbundel 

Ytk. is de afstand tussen bron en skimmer-

messen. 

De dichtheid in het strooicentrum ( h-2. ) kunnen we uitdrukken in 

de voorwwaartse snelheid (u. C.,... ~- 1:1 ) , de bronbundelafstand ( Yb"'- ) 

en de voorwaartse intensiteit van de bron (I(c>) [J.uil,"~Js.-~ st~d...,t' ): 

r (iJ) 

~ 

tt • Yb" 
Substitutie van 3.2.3 en 3.2.4 en 3.2.2 geeft de belangrijke ui~ 

drukking: 



r (o). d~l 

u.. ib .. : irk 
Als dwarsbundelbron wordt een supersone bron gebruikt waarvan de 

voorwaartse intensiteit in het ideale geval gegeven wordt door: 

IcoJ ." Ie 0 

IV 

~ is een constante: de piekfaktor 

Hier:bij stelt N de totale deeltjesstroom r rJ.,J}t/~S" s-' J door 

de n'pzzle voor. 

Korrekties. 

In het ideale gevalwordt geen rekening gehouden met viskositeit 

of warmtegeleiding van het gas, in paragraaf 3.4 wordt het effekt 

van.viskositeit en warmtegeleiding besproken als een storing van 

het ideale gedrag. 

De plaatsafhankelijke dichtheid uit formule 3.2.1 volgt uit 3.2.5 
als we de voorwaartse intensiteit I(~:~> vervangen door de hoek

afhankelijke intensiteit I c e) • <zie paragraaf 3.7) 
In de expansiekamer heerst een achtergrond dichtheid die voldoende 

zal blijken om de dwarsbundel tussen de bron en de skimmer te 

verzwakken. Dit wordt ook besproken in paragraaf 3.7. 
In paragraaf 3.5 zal het temperatuurverloop in de ideale expansie · / 

geschetst worden. Aan de hand daarvan kunnen we inzicht krijgen 

in het gedrag van de eindsnelheid. (3.6) 

3.3 De ideale supersone expansie. 

Voor een uitgebreide en volledige beschrij~ing van de supersone 

expansie van Argon in vakuum verwijzen we naar het proefschrift 

van Habets (Hab 77). In het mnderstaande zullen we slechts enkele 

aspecten uit de algemene theorie behandelen. 

Een belangrijk deel van de kennis over de expansie in vakuum is 

afgeleid uit een numerieke oplossing van de stromingsvergelijking 

(She 63). Als een beginvoorwaarde is een plat, cirkelvormig sonisch 

vlak aangenomen waar de dichtheid en voorwaartse snelheid homogeen 

zijn. De stroomlijnen staan loodrecht op het vlak. 



Indien we als nozzle een in de keel afgezaagde Lavaltuit gebruiken, 

komt dit sonische vlak overeen met het uittreevlak van de nozzle. 

De uitkomsten van die berekeningen laten zien dat op enige 

afstand van de bron de stroomlijnen recht wor~en. Ze lijken uit 

een punt te komen. 

I 

uilfzetd .. l.. 
11'4(" 

hfl12..~l 

}' 

De diameter van een stroombuis die de y -as als as heeft, zal 

voor grote y -waarden lineair van f afhangen. Noemen we de diameter 

van de stroombuis in het sonische vlak J~•~ en geldt verder dat 

J....; .... veel kleiner is dan de nozzle diameter :I> dan geldt: 

D_e waarde van je en f, volgen uit de numerieke oplossing. 

Bij eenatomige gassen is C te verwaarlozen (e = o.1r ). De voorwaartse 

intensiteit I (t>J t kdl jtn~s- ~ sU,.,-.J. _,] kunnen we uitdrukken in de 

deel tjeestroom ;} door de buis en in de ruimtehoek ~ waaronder 

de bron een buisdoorsnede ziet: 

I(D) ::. J. 
-::: 
.f? 

Dankzij de vooronderstellingen dat snelheid en dichtheid in het 

sonische vlak constant zijn kunnen we J daar uitdrukken in de 

totale deel tjeestroom N door de nozzle: 

Met behulp van 3.3.1 kunnen we 3.3.2 en 3.3.3 combineren tot het 

"piekfaktor formalisme": 

I (O) = k 
7ï 

11 

N 



De constante k wordt de piekfaktor genoemd. Sherman vindt k:. =1. 97voor r= ~ 
De voorwaartse intensiteit ver van de nozzle is nu op een eenvou-

dige manier uitgedrukt in een brongrootheid,, de totale deeltjes-
• stroom N • Deze deeltjesstroom kan nauwkeurig gemeten worden.door 

I 

de daalsnelheid van de druk van een voorraadvat te meten, terwijl 

het,vat leegstroomt via de nozzle. Zo'n methode is niet geschikt 
! 

,om ~elijktijdig met een strooimeting te gebruiken omdat de deeltjes-

strÇom constant moet blijven. 

Ue deeltjesstroom door een nozzle is een funktie van de brondruk 
\ 

en b'rontemperatuur. Bij strooimetingen registreren we de druk en 
i 

temperatuur. De bijbehorende deeltjesstroom wordt berekend met 

een eenvoudige relatie die hieronder afgeleid zal worden. In paragraaf 

4.1 zullen we zien hoe deze relatie experimenteel gecontroleerd 

is met behulp van aparte drukdalingsmetingen. 

De deeltjesstroom per oppervlakteëlement is evenredig met de 

dichtheid en de snelheid op die positie. De totale deeltjesstroom 

door de nozzle is dus 

N • ) ... u. olA 

Bij de homogene snelheids-en dichtheideverdeling in het nozzlevlak 

wordt dit: 

/(J•) : D .$I l lfPotn. ~ a.to ."._.'V- f-4 SS"-

~ = de karakteristieke snelheid 

De index "u." geeft een grootheid in het uittreevlak aan, de index 

"bron" heeft betrekking op de de situatie voordat het gas in het 

eonvergerende deel van de nozzle komt. 

Voor verdere details verwijzen we weer naar Habets.(Hab 77) 

In de praktijk treden een aantal komplikaties op. 

Tengevolge van de viskositeit en warmtege~eiding zullen dichtheid 

en snelheid vlak bij de wand afwijkingen gaan vertonen; er ontstaat 

een grenslaag. 

\ 



Een andere moeilijkheid is dat onze nozzlevorm conisch is 

(zie opstelling: H2.3), daardoor zullen de snelheden bij het verlaten 

van de nozzle niet allen dezelfde richting hebben. En het is ook 
/ 

te verwachten dat het sonische vlak gekromd zal zijn. 

Omdat er voor deze beginsituatie geen numerieke berekeningen ge~ 

maakt zijn, moeten we uitblijven gaan van de berekeningen van 

Sherman. 



3.4 Invloed van de viskositeit en warmtegeleiding op de 

voorwaartse intensiteit. 

Grenslagen Algemeen. 

Bij een viskeus gas dat langs een wand stroomt zal zich een 

grenslaag langs de wand vormen waarin de snelheid geleidelijk 

varieert, dit geldt met name als 

s-
& ~::: L. v.f /o > >lco 

.I 

'! 3.4.1 
L is de karakteristieke lengtemaat 

V is de engestrooide snelheid v/h gas ~o,v. de wand 

J is de dichtheid kg 

! is de d~namische viskositeit 

!i Voor Reynoldsgetallen boven de /D treedt er langs de wand turbu-

lentie op. Voor zeer lage Reynoldsgetallen is er geen sprake meer 

van een dunne grenslaag, de invloed van de wand is op grote af

stand merkbaar. 

Buiten een grenslaag Z1Jn de snelheidsgradiënten dermate gering 

dat het gas als viskositeitloos opgevat kan worden. 

Alvorens we de stroming door de nozzle bestuderen, laten we enige 

basisprincipes zien bij een vlakke plaat diein een gas met snelheid 

~ geplaatst is. In figuur 4.4.1 is een verloop van de snelheid 

{ U) getekend als funktie van de afstand tot de plaat( f). 

Beide grootheden zijn geschaald, voor de schaling van de snelheid 

gebruiken we de ongestoorde snelheid V. , de afstand tot de plaat 

{ y ) wordt geschaald met een grootheid Yt
4

J. die afhangt van de 

coÖrdinaat langs de plaat {X ). 

1 -- -- ~-----------

/i.R.f S ""JJ..,;Js 11e.,J •• ,. J., 
ft-l,.l,•t. "~ de f'sJ. .. .Jk 
aj.sla ,.J {.! k .., ... J. cy} 

r 



De dikte is evenredig met de wortel uit de afgelegde afstand sinds 

het begin van de plaat. 

Tengevolge van de grenslaag passeren er minder deeltjes een 

bepaald punt op de plaat dan verwacht zou worden voor een viskosi

teitsloos gas. Het is gebruikelijk een verplaatsingadikte J; 
te definieren die aangeeft hoe ver de wand verplaatst moet worden 

om in het viskositeitsloze geval een equivalente vermindering 

van de deeltjesstroom te veroorzaken. 
o() 

~V = j (1.. ~ ) a 1 
() fJ 

Uit de figuur zien we dat bij de vlakke plaat geldt dat 

( - $'a, 

àv = '· r . x . R.e 3.4.4 

Het gas heeft naast een snelheid ten opzichte van de wand ook 

nog een andere temperatuur als de wand. 

Het blijkt dat bij gassen de dikte van de tempera~uurgrenslaag 

van dezelfde grootte orde is als die van de zojuist geanalyseerde 

snelheidsgrenslaag. 

De grootheid Tt:f)- TiAS correspondeert met • 

Grenslaag in onze nozzle. 

De nozzle heeft de vorm van een holle kegel die in het uitstroom

vlak is afgezaagd: 



De situatie is hier gecompliceerder dan bij de vlakke plaat omdat 

-de ongestoorde snelheid in axiale richting varieert 

-het gas comp~essibel is 

-het temperatuurverloop beinvloedt de dichtheid en daarmee 

ook de snelheidsgrenslaag. 

In de appendix wordt de grenslaagdikte afgeschat voor de conische 

stroming van een incompressibèl gas met homogene temperatuur. 

We verwachten dat de uitkomst voor een compressibel gas en inho

mogene temperaturen weinig afwijkt van deze afschatting. 

In de appendix wordt geconcludeerd dat: 

r -~ 
öv = o.s->. R" . ~ 

'" Wegener (Weg) rapporteert over 

~t R,. .. :i .Dk..J e..,.. 

~ = R,. Uf 
~ 

berekeningen en metingen 

Tang aan een "slanke nozzle 11 • Daaruit blijkt dat: 

~v=-

van 

Het door Tang gebruikte Reynoldsgetal is uitgedrukt in reservoir-

grootheden: ~ - 'D < · f. 1~ ;.,.,.,_- · ~es Yes "..,s 
Aannemende dat voor het gebruikte (niet genoemde) gas de visko-

siteit evenredig was met de temperatuur kunnen we 3.4.6 herleiden 

tot: 

Gezien de duidelijke vormverschillen tussen onze nozzle en de 

door Tang gebruikte, lijken de verschillen tussen 3.4.5 en 3.4.7 
redelijk. Ook bij de vlakke plaat zagen we dat de grenslaagdikte 

toeneemt als de stroming grotere afstanden langs de wand heeft 

afgelegd. 

Onder de bij ons gebruikte omstandigheden is de grenslaag 

steeds zeer dun: 

Gebruiken we voor de dynamische viskosïteit van Argon 
/' -6 L -t _, I d 4 "[. = 2.", ,,. '"1- ... s ·- an volgt uit 3 •• 5 dat 

3>()k. 

ó ... 0 6 ,~- ( """- (~ )- ~ ( .2: )~/'f( ::::r:> ~ )$-'z. 
. '"rN ".-:. . 3J3K 8s- ,.- ,.. 



De faktoren tussen de haken zijn steeds in de buurt van 1. 

Met de kennis over de grenslaagdikte kunnen we de invloed ervan 

op de voorwaartse intensiteit bekijken. 

Dedeeltjesstroom door de nozzle werd in formule 3.3.6 beschreven, 

tengevolge van de grenslaag moet deze geschreven worden als: 

i 
! 

" (rr .z. ) tv' =- u. n. ïf :I:>~ 3.4.9 

Dit:volgt rechtstreeks uit de manier waarop we de verplaatings-

dikte definieerden. Het snelheideprofiel in de uitstroomopening 

voldoet niet aan de eisen die Sherman stelde aan de beginsituatie 
i 
I 

voor de stroming. Bij afwezigheid van een alternatief beschouwen 

we het snelheidsprofiel voortaan als rechthoekig. zie figuur 3.4.2 

las r~ 
. 

V I w 
u..t A E9 1 

Jl 
.:P 

(.<. 

r--; ..,., /lf:- ~V 
1::-

I 
Figuur 3.4.2 snelheidsprofielen. 

We gebruiken nu voortaan het stromingspatroon wat Sherman vond, 

maar gebruiken als diameter van de bron de effektieve diameter Deff. 

Op deze 

geldig • 
• 

manier blijft het piekîaktorîormalism~ - Jt. . ·"~ .J. {t>) : 7r IV 

Met W wordt de feitelijke deeltjesstroom bedoeld. 

Een experimentele controle op de geldigheid van het piekfaktor

formalisme is met onze nozzle uitgevoerd do~tThijssen (Thij 79>. 
Uit intensiteitsmetingen vond hij k- = 1.1~ ±.o.l 

In paragraai 4.1 zullen we recente metingen presenteren. 

Uit deze drukdalingsmetingen kunnen we een experimentele waarde 
t> 

voor b vinden uit de drukafhankelijkheid van de deeltjesstroom N • 



3.5 Temperatuurverloop tijdens een ideale expansie. 

Voor het berekenen van dieverse grootheden, zoals de snelheid 

{U.), is het noodzakelijk de temperatuur van het gas te kennen. 

Na het gebied vlak voorbij het sonische vlak { y < z. J) ) is er 

alleen nog de geometrische afkoeling die de temperatuur beinvloedt. 

De ~warssnelheid van een deeltje ten opzichte van de gemiddelde 

snelheid ter plaatse neemt stroomafwaarts af. 

De gemiddelde snelheid op een positie bepaalt de richting van.een 
i 

str~omlijn. De afname van de dwarssnelheden ontstaat doordat de 

sne:f.heid van het deeltje steeds met een andere gemiddelde snelheid 

moei worden vergeleken. Door zijn dwarssnelheid bevindt het deeltje 
I 

zich dus telkens op een andere stroomlijn. Door deze zelfselektie 

daalt de karakteristieke snelheid van de dwarssnelheidsverdeling 

{ e<.t e.... l/(.1: ) evenredig met y (Hab 77). 

De afname van de karakteristieke snelheid kunnen we als een af

koeling interpreteren. In de langsrichting treedt deze afkoeling 

niet op zodat: 

T rr y 

Na verloop van tijd zijn dichtheid en temperatuur zover gedaald 

dat de botingafrequentie steeds kleiner wordt. Er komt een punt in de 

expansie waarna de botsingen zo zeldzaam zijn dat er geen evenwicht 

meer is tussen dwars-en langstemperatuur. 

De temperaturen Tl ~ Ty zullen beiden gelijk blijven dalen, de 

langstemperatuur blijft verder constant. Habets heeft een model 

opgezet waarbij .. de geleidingscoëfficient tu;:;sen de reservoirs 

afhankelijk is van dichtheid en temperaturen.· 

De temperatuur volgt op zijn beurt uit die geleidingscoëfficient. 

De oplossing van dit stelsel is in figuur 3.5.1 getekend. 

Vertikaal staat de gereduceerde temperatuur, horizontaal de gere

duceerde afstand. In tabel 3.5.1 zijn de uitdrukkingen voor de 

schalingaparameters te vinden. 
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fig. 3.5.1 overgenomen uit tabel 3.5.1 

(Hab 77) 

Zolang er veel botsingen zijn ( y < o.t~ fs~Uale ) spreken we van 

continuÜm stroming, na een overgangsgebied treedt ( y '> 3 Y.se .. /, ) 
Trije molekulaire stroming op. De formules in tabel 3.5.1 zijn 

zodanig genoteerd, dat de termen tussen de haakjes ongeveer 1 

zijn. Zo zien we dat de langstemperatuur tijdens de expansie tot 

ongeveer 3 ~~ van zijn oorspronkelijke waarde daalt. 

Dat betekent dat we beschikken over een bundel met een zeer kleine 

spreiding in de voorwaartse snelheid. Hierdoor kunnen we ook 

de spreiding van de snelheid ten opzichte van de hoofdbundeldeeltjes 

klein maken, hetgeen ons in staat stelt de snelheidsafhankelijkheid 

van de botsingsdoorsnedes gedetailleerd te m~ten. 

De verhouding van de gemiddelde voorwaartse snelheid en de 

karakteristieke snelheid van de bijbehorende snelheideverdeling 

wordt Speedratio (~ , dimensieloos) genoemd: 

S= 

Voor posities voorbij v stabiliseert de waarde van $ zodat 
tsc.J4t. 

,..__,. ~ 
I. 'ft t.:::...t 



De spreiding van de dwarssnelheid kan goed beschreven worden door 

aan de bron àwarsafmetingen toe te kennen,de zogenaamde virtuele · 

bron. In deze beschrijving is de geometrische afkoeling van de 

dwarsbundelbeweging al vervat. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de virtuele bron raadplege 

men het proefschrift van Habets (Hab ??). 

3.6 De eindsnelheid (~) en condensatie. 

Om de dichtheid van de dwarsbundeldeeltjes in het strooicentrum 

te kunnen berekenen hebben we de voorwaartse snelheid ~ nodig 

( vergelijk 3.2.4). Uit het enthàlpy-behoud tijdens de expansie 

volgt {. ,.,.!.,.."1.~1.. /c.Tq + lc..7J. -hierbiJ' staat "'" voor 
~Y•• ~ ~ ~ 

de enthalpy per deeltje. De afstand van bron tot het strooicentrum 

is minimaai 25 mm. 

Uit de gegevens uit de vorige paragraaf blijkt dat op deze afstand 

de dwarstemperatuur vele malen kleiner is dan de langstemperatuur. 

Met behulp van de Speedratio kunnen we nu schrijven: 

Voor een calorisch perfekt gas wordt ~~~~ ..... gegeven door~ kT 
J--1 

Vooral bij lagere temperaturen en hogedrukken treden afwijkingen 

op. Voor .Argon volgt uit tabellen (Din~56) dat ..R.:: { k.T-~-l 
waarbij ~~ voor temperaturen boven de 280K en drukken onder 

de 4 atmosfeer goed beschreven wordt door 

Á .! ( _, ~ k 3) p T = 0.33 N ~ Tl 

De voorwaartse snelheid in het strooicentrum schrijven we nu als 

een hoofdfaktor met twee korrekties daarop: 

t 



In zijn proefschrift presenteert Habets een aantal metingen van U • 

Een deel van die metingen hebben we in figuur 3.6.1 aangegeven 

met de gearceerde band. De waarden van zijn berekend met de 

recente waarde van de looplengte (-2= d G"S'"')terwijl Habets 1::: 16>3 

gebruikte. De stippellijnen geven de theoretische waarden van de 

twee korrektieve termen aan. 

Bij lage drukken overheerst de korrektieve ten gevolge van de 

eindige langstemperatuur, bij hoge drukken overheerst de enthalpy

korrektieterm. 

So /Do 

fig 3.6.1 Metingen van UJu.., 

als funktie van de brondruk 

voor Argon (Hab 77) 
Brontemperatuur= 2 i~k. 

Nozzlediameter= is-~,.". 

Aangezien de hierboven afgeleide korrekties de experimentele data 

nauwelijks beter beschrijven dan de eenvoudige uitdrukking u~ 

zullen we de korrekties niet toepassen en als dwarsbundelsnelheid 

steeds u..: Vs-"r' gebruiken. 
'1M 

Er is geen gefundeerde verklaring voor de afwijkingen die in 

deze experimenten gevonden zijn, maar er wordt gedacht aan conden

satieëffekten. 

Condensatie, 
r--o 

Men is geneigd om hoge ~ - waarden te kiezen omdat de ver-

zwakking en daarmee de signaal/ruis verhouding dan maximaal is~ 

In tabel 3.5.1. zien we dat bij grotere waarden van ~ de eind

temperatuur daalt en de karakteristieke afstand Ysecl.e. groter wordt. 

Door de lage temperatuur neemt de kans toe dat de onderlinge bot

singen niet langer elastisch zijn maar dat de deeltjes aan elkaar 
vriezen, 



Deze condensatie is ongewenst omdat de warmte die vrijkomt eJn 

toename van de dwars- en langstemperatuur tot gevolg heeft, zodat 

de smalle snelheideverdelingen verstoord worden. Bovendien ontstaan 

er strooideeltjes die een heel andere botsingadoorsnede hebben 

als de enkelvoudige atomen. 

Op theoretische gronden is het mogelijk een parameter te vinden 

die de mate van clustering beschrijft.(WegjV) 

Deze uitdrukking bevat nog enige vrije parameters. De rest van de 

informatie ontlenen we aan metingen (Hab 77). Ze werden met de 

nozzle gedaan bij een temperatuur van 288K met Argon. 

In figuur 3.6.2. zijn de intensiteiten voor de verschillende cluster-

?: 
-~ Ql 
.! 1 .s 

j 

0.1 

10 

40 

grootten weergegeven. De onderlinge 

ijking van de vertikale schalen 

was onmogelijk omdat de verhouding 

van de detektorefficiency's niet 

bekend zijn. 

A v, "'I&. 

'I)= 37~ 

T :: :t P3 k 

lln.,·'Hktoa.J 



Als grens lijkt het redelijk c: ~,;laan te houden, Habets vindt 

boven deze grens een toenemend achterblijven van de monomeren -

intensiteit. Dit wordt in zijn geometrie vooral veroorzaakt door 

de snel toenemende straal van de virtuele bron. In onze geometrie 

draagt een groot deel van de virtuele bron nog bij aan de dwars

bundelintensiteit. We verwachten daarom een minder sterke daling. 

~et een Krypton dwarsbundel zijn geen metingen gedaan, maar 

met,bovengenoemde theorie kunnen we aan de hand van de interactieve 
i 

pot~ntialen 3.6.6 

C= .3. z 3.6.7 

In de onderstaande figuren is in het druk-temperatuurvlak een 

werkgebied aangegeven waarbinnen we de supersone bron als dwars

bundelbron kunnen gebruiken. 

3oo 

~106-~~~~~~~~~-L~.~=-~ -~..J.-.1. ........ ~--.~...._...__.J.-_._-f.: ... .! __j. 

0 looo 

ARG-ON 

Figuur 3.6.3 

0 

KRYPTON 

Werkgebied voor een supersone dwarsbundel (-:o ... Gs;-u-) 

Vertikaal de brontemperatuur in graden Kelvin~ 

horizontaal de brondruk in torr. 

ZLI"" __, p 



Invloed van de skimmer op de expansie. 

Bij kleine nozzle skimmer afstanden staat de skimmer niet langer 

in het gebied van vrije molekulaire stroming. 

Het is aannemelijk dat de aanwezigheid van de skimmer in het over

gangsgebied gevolgen zal hebben voor het verdere verloop van de 

exp~nsie~Hoe ernstig die gevolgen zijn is onbekend. 
I 
I 

3.7 ·overige afwijkingen van nl. 
I : Inhomogene dichtheid in het strooicentrum. 
I 

Ih het voorafgaande werd alleen de voorwaartse intensiteit 

berekend. De intensiteit in een andere richting noemen we [ (e) • 

De hoek theta wordt gerekend vanaf de y-as • 
Een redelijke benadering voor de intensiteit van een supersone 

bron als funktie van de richting is (Hab 77): 

Voor eenatomige gas~en ( ) is en 

~y~J.LL-;j,.., 
hro ... ~ dw~~..L.Mu.!. 

y i 
In paragraaf 3.2 werd "nl" uitgedrukt in een integraal over de 

t. 
coÖrdinaat .Door over te gaan op poolcoÖrdinaten ( J.~ = ~ · dB ) 

tbu. 
vinden we: 

waarbij G>,.. de hoek is waaronder de bron de halve skimmerbreedte 

ziet. 

e"".. = 

De eerder besproken formule 3.2.5 volgt uit 3.7.2 door de maximale 

hoek ( B~> zeer klein te veronderstellen. 



In figuur 3.7.1 zien we de afwijking van de volledige uitdrukking 

3.7.2 ten opzichte van de benadering 3.2.5: 

( .•• ~-...::.=-tl.,. .• -r------,or-,,-., ----l)r.,-r--> e". 
( rcJJ 

Figuur 3.7.1 
De extra· horizontale schaal geeft de bijbehorende nozzle skimmer 

afstand aan voor onze opstelling .( ~sk = z. lf 'f~. 

Niet puntvormigheid van de bron. 

Aan het eind van paragraaf 3.5 hebben we gezien dat aan de 

supersone bron dwarsafmetingen toegekend kunnen worden. 

De intensiteitsverdeling in het bronvlak kan goed beschreven worden 

met de som van twee gaussische profielen (Hab 77). Bij hogere 

brondrukken is de diameter van deze profielen maximaal: R = 300~ , 
R = 700..,U'" (Voor Argon bij p= 2000· 'torr, T= 333K, D= 85...-A''""). 
Zolang de afmetingen van de virtuele bron klein zijn vergeleken 

met de skimmerbreedte (bij ons 2.44 mm) zal "nl" weinig invloed 

ondervinden van de niet-puntvormigheid van de bron. 

In onze situatie is de verplaatsing in het bronvlak altijd aan

zienlijk kleiner dan de skimmerbreedte. 

Bij een verplaatsing in het bronvlak treedt er een verschuiving 

van het strooicentrum op in de X -richting.(zie fig. 3.7.2) 
De dwarsbundeldichtheid én de strooilengte zullen beiden zeer 

weinig veranderen. 

Figuur 3.7.2 Verschuiving van het strooicentrum bij het veranderen 

van het vertrekpunt van een deeltje in het bronvlak. 



Achtergrond dichtheid in de expansiekamer. . -
Van de totale deeltjesstroom die door de bron de expansiekamer 

inkomt gaat slechts een klein deel door de skimmerspleet weer 

naar buiten. De resterende deeltjes moeten door de cryopomp geab

sorbeerd worden. Niet alle wanden van de expansiekamer bestaan uit 

20 K vlakken. Met name het skimmerlichaam is warm omdat ijsafzetting 

de skimmerbreedte-en dus nl- op een grillige manier zou beÏnvloeden. 

Ook de koude vlakken absorberen niet alle opvallende deeltjes, 

de reflectiekans is enige promilles (Hab 77). 

Al deze gereflecteerde deeltjes samen vormen een achtergronddicht

heid (?t3 ) in de expansiekamer. Hierdoor zal de dwarsbundel min 
11 Q' n of meer verzwakt worden. Die verzwakking wordt gegeven door~ n3~ • 

Hierin is de strooilengte $ gelijk aan de afgelegde weg tussen 

bron en skimmer; de nozzle skimmer afstand. 

' De botsingadoorsnede Q is veel kleiner dan de totale botsinga-

doorsnede omdat alleen die botsingen van belang zijn waarvan de 

strooihoek derma.te groot is dat het deeltje de hoofdbundel niet 

meer kruist. 
A~ De dichtheid ~, is rechtevenredig met de deeltjesstroom 1v • 

Doorgaans is de vrije weglengte groot ten opzichte van de afmetingen 

van de expansiekamer. De dichtheid in een bepaald punt wordt bepaald 

door de integraal van de dichtheden op alle wanden: 

Afschatting. 

Om enig idee te krijg~van de grootte orde van de verzwakkingen 

maken we een ruwe schatting van ~3 • 

De voornaamste bijdrage komt van het warme skimmerlichaam,-· dit 

beslaat een ruimtehoek van circa 1.7 sterad. 

De ruimtehoek waaronder men vanuit P de skimmerspleet ziet is in 

de orde van (1.7 /(1-1' s-l.w~) / Y/ 
Daaruit volgt dat de overblijvende ruimtehoek tot op 3mm van de 

skimmermessen verwaarloosbaar zal zijn, want de ruimtehoek waaronder 
clu'c 

een puntVde spleet ziet is evengroot of groter dan de ruimtehoek 

waaronder men het totale lichaam ziet. Ook bij grotere afstanden 

tot de skimmer zal de ruimtehoekpositie afhankelijk zijn, in deze 



schatting nemen we een constante waarde voor de ruimtehoek van de 

nozzle tot 3mm voor de skimmermessen, daarna is de ruimtehoek 

gelijk aan nul. 

De dichtheid op het skimmerlichaam schatten we door de dakvormige 

skimmer te benaderen door een vlakke plaat in het X .. 2- vlak. 

De dichtheid bij de wand wordt gegeven door .n = (.:; Ai)/u y4 en 

t; .. Jtr J o(. n • .._ f x/-. 
Bij de gegeven ruimtehoek volgt de dichtheid nJ in het punt P 
uit 3.7.4 • De waarde van de botsingadoorsnede Q1 kiezen we op 

' ~zo t 10% van de totale botsingadoorsnede zodat Q • Jo lo 111 (Argon). 

Nemen we door de afstand tot de skimmerplaat (f) 30mm dan blijkt dat 

f a'"'' -t &; o. !j ... -· (-,: .. ,., ..... ) (y,!,.) 

Dit betekent bij een nozzle skimmer afstand van 24mm en een druk 

van 1500torr een verzwakking van 6%. 
De invloed van de gereflecteerde deeltjes afkomstig van de cryopomp 

kan net zo worden afgeschat en blijkt een faktor 100 kleiner te 

zijn. 



HOOFDSTUK 4 ABSOLUTE IJKING VAN DICHTHEID IN STROOICENTRUM, 

EXPERIMENTEN. 

4.1 Drukdalingsmetingen. 

Het doel van de drukdalingsmetingen was om de relatie tussen 

brondruk, temperatuur en de deeltjesstroom ( N) te controleren. 

Bij de strooimetingen he~ben we ~ nodig om de waarde van nl te 

berekenen terwijl op dat moment alleen de brondruk en brontempe

ratuur meetbaar zijn. 

De relatie tussen JJ en de temperatuur is minder interressant 

omdat de temperatuur van de nozzle slechts in een klein gebied 

varieert. In ons geval is met name de drukafhankelijkheid van de 

deeltjesstroom (;) onderzocht. Daarbij ligt het accent op het 

experimenteel bepalen van de grenslaagdikte. 

In paragraaf 3.4 hebben we gezien dat de effektieve diameter van 

een nozzle afhangt van de grenslaagdikte. De grenslaagdikte hangt 

op zijn beurt af van de brondruk, we nemen aan dat de grenslaag

dikte omgekeerd evenredig is met de wortel van de druk. 

Samenvattend kunnen we de deeltjesstroom schrijven als: 

4.1.1 

De grenslaag parameter~ bevat nog een aantal temperatuur en gas-. 

afhankelijke faktoren, die tijdens een meting constant zijn. 

Fig. 4.1.1 Meetopstelling. 

In het totale voorraadvolume (V) bevindt zich een aantal deeltjes 

(N) met een druk (P) en temperatuur (T): 

V 4.1.2 

Door deze uitdrukking naar de tijd te differentiëren en gelijk 

te stellen aan 4.1.1 krijgen we de volgende differentiaalvergelijking: 

J.p 
-=-
J.ï 

_, 
Z7 p (t- ~) 

lfF"' 

-l ïjd.sc"t.osta. .. ie. t" = "Y'G-
~P.eiJ;.,.ä- ~= T; .. f. t(rJ{"; D~) o<hc ... 

7;,.0 .. 



Hierbij is verondersteld dat de drukval in de leidingen te verwaar

lozen is. De temperaturen in het voorraadvolume en in de bron 

zijn over het algemeen niet gelijk omdat de bron opgewarmd wordt 

met een stookelementje. De oplossing van differentiaalvergelijking 

4.1.3 laat een drukafname volgens een e -macht zien met een extra 

korrektie tengevolge van de drukafhankelijke grenslaagdikte. 

I 
\ 
\ 

p ( t) :: 

De experimenten. 

--
P(oJ e. 't"[,.,. 

t .z 
./3 ( Tr- )] -. e _, 
VriJ 

4.1.4 

OP één doorlopende tijdschaal werden zoveel mogelijk drukpunten 

gemeten. Als drukmeter werd een Wallace & Tiernan manometer gebruikt 

waarvan het paraai taire volume enigzins drukafhankelijk was (.2. 2.. t;bJji.#J 

De begindruk werd steeds in de buurt van de 760 torr gekozen. 

De grootte van het parasitaire volume is niet bekend, daarom werden 

telkens twee drukdalingen gedaan, respectievelijk met en zonder 

het ijkvolume (Vt]k= >oj .to- 1l,~z:eAlrl7'1). 
Door de twee meetseries werd een funktie gefit met de vorm die 

in 4.1.4 beschreven is. Als vrije parameters werden gebruikt: 

twee ·startdrukken, voor elke serie een, 

de geleiding G 

de grenslaagconstante fi 
het parasitair volume Vt 

Bij de eerste uitwerkingen bleken de resultaten zeer ongeloofwaardig. 

Dit werd veroorzaakt door een grote drukafhankelijkheid van het 

parasitairvolume. Na het vervangen vande balgen door starre kop

pelingen bleef alleen de drukafhankelijkheid in de manometer over. 

Als tijdconstante voor de metingen met ijkvolume werd gebruikt: 

In tabel 4.1.1 zijn de resultaten weergegeven van de laatste metingen; 



1 novE.NfJE.r<. '7 NoVEtf 'BE~ 

G ( ,; ''IM~J o.j s {6 1: "· o oo_5 O·j S"02 ± 0, 0<'12.. 

~ 

/-> { to"t"l L) C>.'3Lfl ±. o. () 11i" 0.2..j.1 -1- o.o Ij 

I 

{ /o- ;,/: ".J) /30.81 ± IV" 
O,tJ { 13/.()6 

.,_ 
o.ol 

De d~viaties in de tabel zijn als volgt bekend: 

Op 

der 

een 

aan 

Dit 

een _.iteratieve manier werd de waarde van de relatieve deviatie 

~eetpunten zodanig bepaald dat de chikwadraat ()G
1

) - dat is 
I 

! 
genormeerde afstand tussen model en meet vektor - gelijk was 

het aantal meetpunten minus het aantal vrijheidsgraden. 

betekent dat de afstand tussen model en meting gelijk is aan 

de straal van de ruisbol rond de meetpunten. Natuurlijk moet men 

gelijktijdig controleren of het residu inderdaad uitsluitend ruis 

bevat, en geen systematische struktuur vertoond.Want een systema

tische struktuur wijst op een duidelijk vormverschil tussen model 
t. en experiment en dat resulteert ook in een grote ~ • 

Een relatieve deviatie van de drukwaarden van 1 ~bleek de goede 

waarde van ebikwadraat op te leveren. 

De gebruikte kleinste kwadraten procedure berekent aan de hand van 

die deviatie van de meetpunten de deviaties van de parameters. 

( zie Ver ). 

Het gevonden parasitair volume is realistisch, de verschillen 

tussen de twee metingen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van 

een meer of minder opengedraaide kraan. 

De verschillen tussen de gevonden geleidingen- (t.w. /'f %..) worden 

veroorzaakt door verschillen in de bron en kamertemperatuur. 

Met behulp van 4.1.3 kunnen we de geleidingen terugrekenen tot 

nozzle diameters, de uitkomsten zijn respektievelijk: 

De deviaties die hier gegeven zijn, zijn afgeleid uit tabel ~tf , 

Andere foute~bronnen geven nog een extra spreiding, een onzekerheid 

van 0.5 graden in de kamertemperatuur geeft al een afwijking van 

o.B ~van de diameter. 

De theoretische waarde van~ bij de gebruikte omstandigheden 



volgt uit~'fl:.fo = "·r8. We constateren dat de gemeten waarde 

beduidend kleiner is. Een verfijning van de berekening van de 

theoretische waarde zal wellicht die discrepantie nog enigzins 

verkleinen, maar het is onwaarschijnlijk dat de afschatting van 

de grenslaagdikte meer als circa 20% fout is. 

De discrepantie wordt mijns inziens veroorzaakt door de aanname 

dat het stroomlijnen patroon verloopt zoals Sherman dat berekende. 

In de beginsituatie in de uittree opening is geen sprake van een 

homogene snelheideverdeling zonder componenten in radiële richting. 

In samenhang hiermee vragen we ons af hoe vlak het sonische vlak 

bij onze conische nozzle infeite is. 

4.2 IJking van "nl" door middel van strooimetingen. 

In deze paragraaf presenteren we een serie Argon-Argon Metin

gen.,Dankzij de goede kennis van de interactiepotentiaal van Ar-Ar 

is de botsingadoorsnede ( Q ) nauwkeurig bekend. 

We beschikken over 30 strooimetingen waaruit "nl" afgeleid kan 

worden, deze metingen zijn bij uiteenlopende brondrukken en nozzle 

skiromerafstanden gemeten. 

Voorspelling van "nl". 

Met de theorie uit hoofdstuk 3 kunnen we een ideale "nl" berekenen 

bij elke brondruk en nozzle-skimmer afstand. 

We gebruiken deze ideale "nl" om de experimentele gegevens te 

schalen. We herhalen uit hoofdstuk 3: 

T(o) = 

::: 

I(o). J~k 
u Ysk. ( Ys~ .h: Y:,k. ) 

.E. 
Lc.T 

" IV 



De gebruikte afmetingen en constantes zijn gegeven in tabel 4.2.1. 

±. o.~ 

f(r' ." o. s- 1 3 

T t~ob e .P 'f.l. I 

~a .. {î 
2,0 

t.t> 

6oo 

Figuur 4.2.1: 

Qnl (vertikaal) als funktie van 

de brondruk (hoizontaal) en de 

nozzleskimmer afstand. De getrok

ken lijn geeft de ideale theorie. 

In figuur 4.2.1 zijn meetpunten en ideale the~rie getekend: 

horizontaal staat de brondruk p. Op de linker vertikale as is 

Qnl uitgezet. Voor Q is de waarde genomen als deze op de top van 

het snelheidsspektrum, van de hoofdbundel geldt ( Q.: Q ( ,_) ) • 

Op de rechter vertikale schaal is de verhouding van de intensi

teiten in de top uitgezet, deze schaal is logaritmisch want Qnl 

is gelijk aan ; 4 ( r~-)1../ltoc.t} 

10 



Hieronder beschrijven we de manier waarop het experiment met behulp 

van de ideale theorie geschaald is. 

1 De waarde van V, L ( ~~/I~t ) werd in elk kanaal berekend, 
~ 

alsmede de deviatie van deze grootheid. Die deviatie volgt 

uit zuiver statistische deviaties van de beide spectra 

( I a ~ l,.,.) • 

2 De theoretische voorspelling (Qnl) werd ook voor elk kanaal 

berekend. De waarde van de ideale "nl" was voor alle kana

len hetzelfde. 

De waarde van Q varieert omdat bij elk kanaal een andere 

snelheid (g) behoort. De totale botsingadoorsnede werd 

gecorrigeerd met de hoekoplossend-vermogen korrektie AQ • 

3 Het quotient van experiment en theorie werd per kanaal 

berekend, alsmede de deviatie ervan: 

X• -
L -

f ~(.tVz: .... ) 

(Q- .DQ) "J 
4 Daarna werd met een gewogen sommatie over de kanalen het 

gemiddelde bepaald: 

J/t.-.. -.4 0 ,Al._ z. X =: .2__ X; d.wrx,J Z. ~ -rx,·J 
ir 1 I 

In de quotienten Xi bleken geen kanaalafhankelijke strukturen 

te herkennen, daarom mag de betrouwbaarheid~geschreven worden als: 

-~ 
hv(i) ::;- ( ~ J..w-:4 (x,>) 

De resultaten van de middeling zijn in figuur 4.2.2 getekend. 



o loo r..too ri6D .zv.. H<>o 

..__.. pfioRil) 

Figuur 4.2.2 

Vertikaal staat het gewogen ge

middelde van het quotient van 

experiment ( !1. 4 ( I2-/r,.) ) 
t-

en de theorie ( (Q -tJQ)'hJ,.J~"' • .P ). 

De dubbele punten in de 18.5mm 
serie zijn met een tussentijd van 

enige dagen gemeten. 

De relatieve deviaties waren gemiddeld SZ, dat is te klein 

om in de figuur te tekenen. De onderlinge spreiding van de meetpun

ten is aanzienlijk groter. (2%). Dit betekent dat de spreiding 

in de meetpunten slechts voor een deel voortkomt uit de ruis in 

de looptijdspectra. Andere foutenbronnen zijn de afleesnauwkeurig

heid van temperatuur, druk en nozzleskimmer afstand. Foutieve schat

tingen leveren een onzekerheid in de theorie van 2 à 5%. 
Een opvallende tendens in de metingen is dat bij grotere 

drukken (en dus gasstromen) de afwijking toeneemt. 

Dit duidt op verzwakking in de expansiekamer. De beschouwing in 

paragraaf 3.7 laat zien dat de afwijking ongeveer evenredig met 

de skimmerafstand moet zijn. 

Met uitzondering van de 8.5mm serie zien we dat de meetpunten 

inderdaad dit gedrag vertonen. Omdat er geen nauwkeurige getal

waardes bekend zijn voor de verzwakking, passen we de expansie

korrektie Ct- c.( ti",v,..-")<y~- J•w.) toe, met een vrije parameter C, die 

uit een kleinste kwadrat€?it bepaald wordt. 

De 8.5~ serie wordt bij het fitten buiten beschouwing gelaten. 

Het is waarschijnlijk dat de skimmer daar te dicht bij de bron 

stond en voor ernstige verstoring zorgde (zie paragraaf 3.?)o 

Uit de fit werd een w~de van 1.6 ,;'gevonden voor de "verzwakkingsU 
-I 

constante (.. • Dit komt goed overeen met waarde van o.j'" die 

in paragraaf 3.7 afgeschat werd. 
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In de figuur 4.2.3 zijn de ex

perimentele waarde getekend 

met als schaling de gekorrigeerde 

nl= 1li;k.J. [ 1- /. ó ,...., ( ;;.111,..-J ( Ys~ - 3 nr"') J 
Let op,de schaal is in de verti-

kale richting een faktor 5 

uitgerekt. 

In deze figuur is goed zichtbaar 

dat de 8.5mm serie sterk ge

stoord is (skimmer interactie). 

zelfs in de 13.5nm serie is het 

begin van de vèrsto~ing zichtbaar. 

We laten deze twee series verder 

buiten beschouwing •. De overige 

korrekties worden niet meer toe

gepast omdat ze de afwijkingen 

niet verkleinen • 

Omdat de onderlinge spreiding 

van de meetpunten in dezelfde 

orde van grootte is als de af

wijkingen, is het ook niet te 

verwachten dat de afwijkingen 

nog veel verkleind kunnen worden. 

De grenslaag korrektie is trouwens 

klein in vergelijking met de 

zojuist toegepaste expansie 

kamerkorrektie. Het verloop van 

de grenslaagkorrektie is gete

kend bij de 18.5mm serie. De in

vloed van de korrektie ten ge

volge van de inhomogene dichtheid 

in het strooicentrum is voor de 

nozzle skimmerafstanden boven de 

18.5mm ook gering (0.4%). 

De overeenkomst tussen de éénmaal gekorrigeerde theorie en de 

experimenten is zeer bevredigend. En de resterende afwijkingen 

vallen binnen de onzekerheden van de theorie 2 à 5%. 

Het lijkt zinvol om het verzwakken in de expansiekamer nader 



te bestuderen en bijvoorbeeld de afschatting op een realistischer 

manier op te zetten. Ook is het nuttig om empirisch vast te stellen 

of de verzwakking ook beÏnvloed wordt door de reflectiecoëfficiënt 

van de cryopomp ( cryotemperatuur varieren). 
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HOOFDSTUK 5 VERSTORINGEN BIJ STROOIMETINGEN. 

5.1 Restgas strooiën. 

Niet alleen in het strooicentrum vinden botsingen plaats, 

in de rest van de opstelling is ook nog gas aanwezig. De dicht

heid is weliswaar lager maar de strooilengte is veel groter 

dan bij het strooicentrum. 

strooicentrum restgas 

strooiLengte 1 o.005m 2m 

dichtheid n 2.1019.-3 3.1o15m-3(P=10-7torr,T=300K,Argon) 

nl 1017 ,...,-~ 6.1015.-2 
- -----·- ··--·--

tabel 5.1.1 

De druk van 10-7torr is een bovengrens,in de praktijk is de druk 

meestal lager. De verhouding van de beide waardes van nl levert 

~ zondermeer een maaË voor de verstoring van de restgas strooiing 

op de metingen. De transmissie funktie hangt namelijk af van de 

plaats in de opstelling waar gestrooid wordt. Bij de differentië

le doorsnede metingen worden de metingen gekorrigeerd voor de 

restgasstrooiing, doormiddel van de term: 

(zie 1.5.18) 

Uit de eerste metingen bleek dat deze fraktie opvallend groot 

was, in dezelfde orde van grootte als de hoofdterm i~tJ~,~~~~> 
i( 'Jt-U. t J.w_, L~ se.--..) 

Later is gebleken dat de grote bijdrage van restgasstrooiing 

afkomstig was • Ten gevolge van een lek bij de bronflens was de 

restgasdruk in het bronvat abnormaal hoog. 
Na het dichten van het lek bleek de i {'l-~ dL,,__J.~..,_) fraktie 

veel kleiner te zijn. 
t' r t.-..L....u,~,._ ...... J 

Uit 1.5.18 volgt dat: 

l(~J-~,".._"j "Jo'..,.) ~; 1 I 1.) J. =- 11.(t). cr,(e,if).?? (x, 8)tr;.S J( 

t'(c.."...J..". ..lw~b,. ~Sü.-.) 10 ? 
~ ~ 

De waarde van de intergrand is als funktie van x(horizontaal) 

en voor een aantal snelheden g getekend in figuur 5.1.1 
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Bij de berekening is verondersteld dat de bundel en het restgas 

uit Argon bestaan en dat alle restgasdeeltjes stilstaan,(~.:oo- ;- ::::t) 
En dat de dichtheid (n) overal gelijk is aan 3.1o+15m-3. 

1 

De momenten van de hoekoplosfunktie 7 werden zoals gewoonlijk 

met een Monte Carlo procedure berekend. De convolutie integraal 

over e werd afgeschat met de momenten methode zoals Thijssen 

die beschrijft (Thij 77,par 5.1.4). 

De integrand stijgt aanvankelijk als we verder van het scandia

fragma weggaan. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de 

oppervlakte van de transmissie funktie. 

We herhalen 1.4.1: 

v, {;:t (JJ.I_-f-8-): A~~ 

rr J ë. (X, ~)de 2.:::: Re-,...,..: 
~ 

(lJ..d:- xf r.-t~'-- J~) 

~ ( lki).. ( 1~- lek/) l.. As."""-
~ . ~ ( --ts<-6-k - }Je_{; r (~- x)2 
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ove.s B 
In de integraal bevindt zich dus een faktor die sterk toeneemt 

bij nadering van de detektor-of het brondiafragma. Bij nadering 

van de detektor (c.q.bron) diafragm~ verschuift de hoekoplosfunktie 

echter ook naar grotere hoeken. 

Zodra de gemiddelde hoek in grootte orde vanéi_ komt gaat rT($J 

dalen. Het produkt van de stijgende term j 'r J B 2.. en de dalen k. 
er- ( éJ levert bovenstaand gedrag van de integralll. 

De bijdrage door restgasstrooiing blijkt, bij deze diafragma 

geometrie en een h•mogene restgasdichtheid, nauwelijks van de 

snelheid af te hangen. De hoofdterm bij de differentiële metingen: 

.i_(-.., •. ,u.,, -..e.J ~':1-) varieerde tijdens de metingen tussen 
,· ( ..-,t.l~, ~ S"- .......... J 

6.10-2 (Kr-Ar) en 7.10-3 (bij Ar-Ar). Deze hoofdterm is in eerste 

orde evenredig met g1•2 (zie 1.5.18 en fig. 1.2.4). 
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De invloed van restgasstrooiingen zal dus het grootst zijn bij 

lage snelheden. Voor een betrouwbare voorspelling van de bijdrage 

door restgasstrooiën is deze analy~e niet voldoende omdat: 

-niet alle restgasdeeltjes een snelheid (V2 )nul hebben. 

Dit is vooral van invloed als v1 klein is. 

-niel alle restgasdeeltjes zijn Argon atomen. 

-een nauwkeurige (~ 20%) waarde voor de restgas dichtheid 

op diverse plaatsen op de as is moeilijk meetbaar. 

In ieder geval blijkt uit deze analyse dat restgas vooral na 

het brondiafragma en voor het detektordiafragma ver~torend werkt. 

Bij differentiële metingen (vooral diff.scans) is het gebruikelijk 

om hoge hoofdbundel intensiteiten te gebruiken, de volledige 

ongestrooide bundel wordt gestopt op het detektordiafragma. Indien 

hier mee ooit problemen ontstaan volgt uit deze analyse meteen de 

oplossing. Door een diafragma(van o.65mm)20cm vó6r het detektor

diafragma te zetten worden g&én gestrooide uit het strooicentrum 

maar wel alle ongestrooide deeltjes tegengehouden. Op die plaats 

is de invloed van het restgas al een faktor 2 kleiner(g=500 m/s). 

Eenzelfde oplossing is ook mogelijk tussen brondiafragma en 

scandiafragma • 

..---- --
Meting p fraktie zonder dwarsbundel 

torr 
,...-.--

8.10-8 8 -4 -4 77122100 .10 + 3.10 

77122204 8.10-8 9.1o-4,±' 4.1o'-4 

77121504 16.10-8 -4 4 -4 11.10 -.: .10 
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5.2 Telsnelheide afhankelijkheid van de detektorefficiency. 

Bij strooimetingen wordt de detektorefficieney steeds 

geëlimineerd door twee gemeten sigR~len op elkaar te delen. 

Als de detektorefficieney echter afhankelijk is van de telsnel

heid kunnen vervormingen optreden. Een bundel met een stroom

sterkte I (deeltjes,s-1 ) wordt door de detektoP en de versterkers 

omgezet naar een telsnelheid r (getelde pulsen per seconde). 

De detektore!ficiency 1def wordt gegeven door: 

Bij de strooimetingen zijn we geinteresseerd in 1~~, • Indien 

de detektorefficienoy constant is mogen we ry;/r, gebruiken. 

Omdat het vermoeden bestaat dat bij hoge telsne~heden er tel

snelbeige afhankelijke effekten in de efficiency Zkt optreden. 

De verzwakking die bij een strooiexperiment optreedt, kan gesimu

leerd worden door,,inplaats van het aanzetten van de dwarsbundel, 
~~ 

een kleiner scandiafragma in de bundel te plaatsen (vanp0.5 naar 
~~ f 0.3). De beide signalen moeten in dit geval gelijkvormig zijn. 

Uit het quotiënt bleek echter dater toch een significant vorm 

verschil is. 

De oorzaak van deze afwijking is op dit moment onzeker. 

In het kader van mijn afstudeerwerk is het onmogelijk dieper 

op deze effekten in te gaan. 

Ik zal alleen laten zien wat de consequenties voor de resultaten 

van strooimetingen zijn. 
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figuur 5.2.1 



-64-

De helling van het quotiënt heeft vooral invloed op de macht van 

de attractieve term van Q . In hoofdstuk 6 laten we zien dat de 

experimentele botsingsdoorsnede {Q-..1 :: _::, ~ {I~I ) beschreven 
• t I 

kan worden met een funktie van de vorm P,. @-"2 + A--rJft--).4-l{)P(f--i) 
De hiervóór geconstateerde helling zal vooral de waarde van P2 
be!nvloeden. Door de logaritme van het quotiënt van de simulatie-

metingen werd een funktie van de vorm / ~ ) -Pa.. 
~ l--

/l>ol>"' 

De waarde van g werd berekend door--net als bij de Ar-Kr metingSh 

te gebruiken. 

Meting 'T; u.") rr, Ull"f) p1 p2 

~7092200/01 7 kH~ 4.1 Lft 0.536 + 0.002 0.09 + 0.02 

77092202/03 30kH 17 u{.(~ 0.554 .± 0.001 0.13 .± 0.01 

77092204/05 37 kltl 22 kH1. 0.555 .± 0.002 0.15 .± 0.02 

tabel 5.2.1 

Bij Q totaal metingen is de telsnelheid in de top meestal 10 à15 kHè 
De effekten blijken veel groter te zijn dan verwacht en vooral 

het feit dat het effekt bij 7 kH~ nog steeds aanzienlijk is, 

is verrassend. 

Waarschijnlijk geeft deze analyse methode een vertekend beeld 

van de afwijkingen. Voordat de korrektie betrouwbaar genoeg is 

om Q totaal metingen mee te korrigeren is verder een analyse 

van het effekt nodig. 



HOOFDSTUK 6. MEETMETHODE EN DATA ANALYSE. 

Inleiding. 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee gedeelten die elk een belang

rijke stap zijn bij he~ verkrijgen van de uiteindelijke experi

mentele uitkomsten. 

In het eerste deel staat het feitelijke experiment centraal. 

Met de lokale PDP-11 computer wordt niet alleen een looptijd

spectrum verzameld , ook'een aantal andere zaken zoals inlijn/ 

uitlijn zetten of chopper motor beveiliging worden automatisch 

geregeld. 

In het tweede deel besch~ijven we alle bewerkingen die op de 

spectra uitgevoerd zijn om te komen tot de resultaten zoals die 

in hoofdstuk 7 gepresenteerd worden. Deze berekeningen worden 

gedaan door de centrale B7700 van het rekencentrum. 

Meetmethode. 

Het meten van een looptijd spectrum is in detail beschreven 
\ (1J,/,.1ç-) -

door Beyerinck. De diverse spectra (2 stuks bij Q totaal en 4 
bij differentiële metingen) worden afwisselend gemeten. 

Om de invloed van drift in de meet omstandigheden zoals verandering 

in de detektor efficiëncy zoveel mogelijk te neutraliseren wordt 

een symmetrischetijdstruktuur gebruikt: 

-meten zonder dwarsbundel 

-meten met dwarsbundel 

-meten met dwarsbundel 

-meten zonder dwarsbundel 

Het aan-en uitzetten van de dwarsbundel en het verplaatsen van 

het scandiafragma kan vanuit de computer gestuurd worden. De 

experimentator heeft alleen maar de "input gegevens" van tevoren 
h.v. 

in te vullen (aantal cycli), zonder enig ingrijpen kan een experi-

ment dan vele uren draaien. Na elk looptijd spectrum worden een 

aantal grootheden gemeten( digitale voltfrequentie meters). 

Indien één van die signalen buiten de van te voren bepaalde 

grenzen komt, stopt het programma en wordt via een relais de 

opstelling gedeeltelijk uitgeschakeld. 

Na elke meting worden".het gemiddelde signaal, de gemiddelde 

achtergrond, de trigger frequentie, de emissie stroom, de totale 

telsnelheid en de dwarsbundel druk berekend en afgedrukt. 



begin 

I 
schoonvegen dataruimte, 

verwerken van input-

gegevens. 

t 
Theorie plotten 

I 
Stappen motoren naar 

! 1-inlijn ~osi ti:_ __ 
i\ ul array's van 

-

: werkgeheugen naar disk 
r- -- - - - - - -
il array's van 

. 
disk naar werkgeheugen 

t 
<M e t i n g )' 

I 
Stappen motor naar 
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1- -- - - - - - - .... 

il array's van 

werkgeheugen naar disk ,___ - - - - - - --
ul array's van 

disk naar werkgeheugen 

I 
<'M e t i n g > 

J 
Resultaten plotten 

l 
einde 

onderverdeling 
van het blok: 

<"Meting> 

spectrum meten 
in buffer 
buffer "zonder" ' 

spectrum meten 
in buffer 
buffer "met" 

"zonder" 
array 

printen van 
signaal· e.d. 

ken 

en 

Blokschema hoofdprogramma voor differentiële meting. 



Na afloop van iedere meting wordt tevens per kanaal de botsingadoorsnede 

berekend { f Q •usp. f erS? ) en geplot op een display. Vooraf is 

de theoretische voorspelling (uit een tabel) eveneens geplot. 

De display bleek een nuttig hulpmiddel bij het beoordëlen van 

de voortgang van een meting. Niet zelden werd op grond van het 

plaatje besloten om de meting voortijdig af te breken omdat 

er iets fout was of omdat de noodzakelijke precisie reeds be-

reikt was. 

In de gebruikte programmeertaal (ge~l time Qperating ~ystem 

for fndependent ~xperiments) zijn~ommando's voor output en 

input zoals het verzetten van een stappen motor en het uitlezen 

van een decimale volt/frequentie meten. 

Van de rekencommando's ( -t"- ~x,-;- , .t".. x" ~,...f)is telkens een tweede 

uitvoering aanwezig die op array's opereert. (Vos 75) 
Deze array commando's maken het manipuleren met looptijd spectra 

zeer eenvoudig. Het werkgeheugen van een gebruiker bevat 

800 regels, op één regel (=5 woorden) staat één commanda met 

maximaal vier parameters die bij dat commando behoren. Een groot 

programma (bijvoorbeeld "diff .. strooien") omvat 1000 regels 

voor de tekst en heeft 500 regels voor de data nodig • 

Het ruimte probleem werd opgelost door steeds gedeeltes van 

het programma op te halen van de disk. De kapaciteit van disk 

is (per gebruiker) 400 blokken van 51 regels. 

Na enige pogingen is er een programmastruktuur ontstaan die 

enerzijds het ruimte probleem afdoende oplost en anderzijds 

het veranderen van het programma c.q. het schrijven van uit

breidingen aanzienlijk makkelijker maakt. 

In apendix C wordt deze struktuur beschreven. 
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Voor een differentiële meting definiërennlie de grootheden 

W 4 P en W1:~ , Uit een experiment berekenen we: 

6.2.4 

Uit 1.5.18 volgt dat 6.2.3 en 6.2.4 gelijk moeten zijn ale we de 
-t.-2. hogere orde korrektie termen verwaarlozen. De ~ term kompenseert 

vrijwel het snelheide afhankelijke gedrag van er, • 
Bij een vaste diafragma geometrie is de maasaaiddelpunt ruimte 

hoek Q evenredig met ;_ • Deze snelheide afhankelijkheid wordt 

precies gekollpenJSeerd door de _i: ter11. in f { { = t ,.J) 
V, I 

;-
Ol .... 
Ir 
" ~ 
~ .. 
~ 
l _.., 
t» ..... ..... 
·~ 

~ 

~ I 
ó -f 

-\~ 
~ 

~ 
~ -Ql 

1 
~ 

1101 
~ 

:::::,.~ 0 1 

figuur 6.2.1 Thearetiache voorspelling die in hoofdstuk? 

vergeleken zal worden 11et de experimenten. 

,.., 
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In figuur 6.2.~ is ~1. getekend voor een drietal experimentele 
't IOfl 

omstandigheden. De schaal in vertikale richting is logaritmisch. 

Op de horizontale as staat ( #0 /g)' omdat de extrema dan in de eerste 

orde equidistant liggen. Het enige verschil tussen de Ar-Kr en 

de Kr-Ar kurve is de hoekoplossend vermogen korrektie ~Q • 
De diafragma geometrie is in beide gevallen dezelfde maar de trans

formatie van laboratorium naar het massamiddelpunt systeem is zeer 

verschillend omdat .:;;' en ~ anders zijn. Bij Kr-Ar is de ..:1 Q 

gemiddeld een faktor 5 groter dan bij Ar-Kr. Omdat de differentiële 

botsingadoorsnede bij grote snelheden toeneemt is ...6 Q in het 

linker deel van de figuur het grootst: D(}. ( J:Joo/f)-:. < 2 ~ lh-/4. 
/o '?; f1:.t -At 

Feitelijk moet voor Kr-Ar ook rekening gehouden worden met meer

voudige botsingen, dit is in het kader van dit verslag niet gedaan. 

20 

figuur 6.2.2 

Theorie behorend 

bij differentië-

le metingen. 
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In figuur 6.2.2 zijn de voorspellingen \1,7~ voor de differen

tiële experimenten gegeven. 

Alle drie de kurven zijn berekend voor een diafragma geometrie 

met een 56Q x850~~ ring als scandiáfragma. Bij de bron en de de

tektor zijn de ronde diafragma's van 500~~diameter gebruikt. 

Bij de Ar-Kr meting resulteert de transformatie naar het massa-

* middelpunt in een gemiddelde gereduceerde strooihoek ec van 

0.5 bij g E 1600 m/s en e,* =0.23 bij g = 700 .Is. De afname 

van ~~bij kleinere snelheden is hoofdzakelijk het gevolg van het 

toenemen van de achaalhoek Be : { e~ ~ ~-'). 

1 1 

- ... ·- - - -

Êj' 4.....· v~& 

ct"- Jra3-
~",_.,_t...,·~ J .t'. %t ..c . .-sf. 

~------.-------~ 0 0~-------r--------+--------+------~ 

1 0 0 /.Ç 2 

figuur 6.2.3. Verklaring van de daling van de Kr-Ar kurve in figuur 

6.2.2 

rechts: Bij toenemende snelheid neemt de gereduceerde massamiddel

punt strooihoek toe ondanks het feit dat ~ •• onveranderd 

blijft. Bij hogere ~waarden neemt e~ af. 

linke: Bij Ar-Kr is het effekt veel kleiner. 

* Bij Kr-Ar is de waarde van e~groter dan bij Ar-Kr: 

1.0 bij g =1600 m/s en 0.4 bij g =700 m/s. Bij toenemende et 
neemt r:r( ~:) af. Dit is de reden waarom de waarde van VJ{4,.,.sterk 

daalt aan de linkerzijde. 
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Verwerking van looptijdspectra tot Vcxb en W ~xe • 
r I 

Voordat de achtergrond afgetrokken wordt, wordt er parallel 

aan elk spectrum een array gevuld met de standaard deviaties 

behorende bij de overeenkomstige kanaalinhoud (N). 

Deze deviatie beschrijft de sta

tistische ruis van de meetpunten, 

systematische afwijkingen zijn 

hier buiten beschouwing gelaten. 

De spectra zijn opgebouwd uit een 

achtergrond (A) die in alle kana. 

len dezelfde verwachtingawaarde 

heeft en het signaal (I) met de 

looptijdstruktuur. 

tV= A +I 6.2.6 

In een deel van het spectrum -

waar geen signaal ia,wordt de 

achtergrond bepaald. Deze wordt 

daarna in alle kanalen af getrok

ken. De fout in de schatter van 

de achtergrond is systematisch\ 

en wordt daarom niet verder door

l:lerekend. 

figuur 6.2.4 

blokschema van het sigma verwer

kingsprogramma. 

t'-'1.tlet~ .. 
Vt~wf't~i .. p 

a pt ;e 5 
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In de kanalen waar enig signaal van betekenis is wordt daarna 

Vt~p respectieveliijk Wexr berekend volgens de formules 6.2.2 

en 6.2.3. Tevens wordt op basis van dev (I) de deviatie berekend 

van V ~;Ir en W ,e;q • 

Fits, 

Voor de analyse van het gedrag van de glory·osc.~J.!a t_!es. ge

bruiken we kleinste kwadraten fits. De modelfunkties zijn gekozen 

uitgaande van de funkties die Thijssen gebruikte om de verstrooings

amplitudo te beschrijven. Omdat de snelheide intervallen doorgaans 

klein zijn en de spreidingen groot,worden funkties met 5,6 of 7 
vrije parameters gebruikt inplaats van 9. 

~0 Q.J = P, x'~-+ (fJ) t;u-:. ( p'f +- Ps x) 6.2.? 

r~ a.J: Pt. 
P, x ~ (p 3 ) ~ (I''('" r,o- frx

3
) 6.2.8 

F-2 Q..,J.:: 
p 

P, X =l + 
-~ 4) ( J 

( P3 X + PI( x en Pr ~- r'(xtf,x) 6.2.9 

Bij gebrek aan gedetailleerde metingen van differentiële doorenedes 

is tot nu toe ~lleen gefit aan Q-totaa~ metingen. 

Teneinde de experimentele informatie van verschillende snelheide 

intervallen (lees hoofdbundel temperaturen) samen te voegen worden 

een aantal extra vrije parameters in de model funktie gebruikt. 

In 6,n.proces worden nu N metingen samen gefit. De meetpunten van 

de eerste meting worden met een bepaalde fitfunktie vengelaken 

(bijvoorbeeld fun0 ),de tweede metingen worden gefit aan P6*fun0 • 

De "" de meting wordt gefit aan fs-t(Jt-•) ·~ 0 • De faktoren f'ç+t· 

zijn dus schaalraktoren voor de afzonderlijke metingen. Op een 

zelfde manier wordt ook Vt~to"l gefit met een funktie met bijvoor

beeld 5 parameters. Om te zien in hèëverre de experimentele glory 

amplitudo gedempt is ten opzichte van de voorspelling uit de 

potentiaal hoeven we alleen maar de waarden van de voor-faktor 

van de cosinus te vergelijken. 

Het is in de literatuur (b.v. Bre 73) gebruikelijk om de fase 

van de oscillaties te vergelijken door de posities van de extrema 

te bestuderen. 
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We onderscheiden twee methoden om de extrema te berekenen: 

I. De meest voor de hand liggende methode is om de punten te 

bepalen waar de faseterm van d~ cosinus gelijk is aan k 7ï 

Deze methode is gebaseerd op de semiklassieke analyse van de 

glory's (zie Thij 77) 
II. In de literatuur wordt eeil:tër een extremum van de gehele funktie 

bepaald. Een extremum dus in ~ (G_ t)Q) r--tr·~ V 
Het grote nadeel is dat de helling van het attraktieve deel ~x f:l. 
van Q•AQinvloed heeft op de plaats van de extrema.. Alleen indien 

-~ I{ 
het attraktieve deel van Q precies evenredig is met ~ · (dus bij 

ons P:~..: o.~; ) is methode II equivalent met methode I. 

Meestal is P2 enigzins kleiner dan o.4o, daardoor zal een maximum 

volgens methode II bepaald bij een kleinere X {d.i. ~iere f) liggen 

dan de positie die met methode I gevonden wordt. Bij een minimum 

is dit anders om. 

----

r~r~· 
Q~0'1 

figuur 6.2.5 

1 
Het verschil tussen 

}J._k. 
en 1-~Î' 

-----. 1/'t .,,L J.,~. 
Tijdens een verwerking worden uit elke fit de extrema volgens 

beide methoden berekend. Om te controleren of een !!! de extrema 

niet verschuift is het ook mogelijk om doo~ de meetpunten VtKf 

rechtstreeks een parabool te fitten, de toppositie is dan de 

extramum poàitie. 
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Betrouwbaarheid van extremum Eositie • 

Tot slot van deze paragraaf zullen we laten zien hoe~de 

betrouwbaarheid& intervallen van de extrema berekend zijn. 

Het uitgangspunt is spreiding van de fitparameters • 
De spreiding van de parameters volgt uit de spreidingen van de 

meetvaktor (zie 6.2.1). De standaard manier om deze berekening uit 

t• voeren tijdens een kleinste kwadraten aanpassing wordt beschre

ven door Verster (Ver 78). 
De positie van het extremum wordt bepaald door de waarde van 

te zoeken waarvoor: j' = dj.:: o 
1 " 1 De spreiding van j wordt gegexen door: 

rr ;.( f'rr, ... P .. J):; t ( j 1:_')
2 

o-~( t) 6.2.1o 
I- I P, 

Omdat J een eenvoudige analytische funktie is (zie formule 6.2.7 
t/m 6.2.9) levert de dubbele differentiatie geen problemen op. 

De relatie tussen spreiding in /' en de spreiding in de positie 
IJl • van het extramum wordt gegeven door de afgeleide naar x van 1 . 

/ / 

rr-(! ') = I pI 
V 1_ :2.!:: I" 

Jx 
/ 

/ 

/ 

/ 

Het berekenen van de spreiding van de extrema die volgen uit de 

paraboolfit gaat geheel analoog. 
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HOOFDSTUK 7. RESULTATEN. 

7.1 Vergelijking van de methodes voor extreme bepaling, 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een 

aantal strooimetingen te weten de totale metingen (Ar-Ar, Kr-Ar, 

Ar-Kr) de differentiële metingen (Ar-Ar, Kr-Ar, Ar-Kr) en de 

differentiële scans (Kr-Ar horizontaal en vertikaal). Voordien 

zullen we in deze paragraaf een keuze maken uit de diverse me

thoden om de extreem van de glory osciYlaties te berekenen. 

Aan de beste metingen (Ar-Kr, totaal) zijn fits uitgevoerd m et 

alle drie de funktievelden /- o 1?-'2.. ~n met een parabool. 

Uit elk van de funkties werd het extreem bepaald van de gehele 
l.f' 

funktie V- J«:?-~t!)<methode!I). Daarnaast werd uit de fase term 

ook de positie van de extreea berekend (methode I.) 

Bijvoorbeeld voor funktieveld 2: 

methode I: V= 

methode II: 

In tabel 7.1.1 zijn de posities te vinden van twee maxima 

(N= heel-tallig) en van twee minima (N= 2.5 en 3.5 ). 

?.1.2 

Voor de bijbehorende waarden van de fit parameters verwijzen we 

naar paragraaf 7.2. 



Pct tahe."~ 

funktie 0 

fuD.ktie'11 

fuD.ktie 2 

-

Ar-Kr december. 

f.l= 
fuD.ktie 0 [fase 

geheel 

fuD.ktie 1 ffase 
2 geheel 

fuD.ktie 2 
r::::e~-

parabool heet 

funktie 0 lfase 
geheel 

funktie 1 i fase 

2.5 geheel 

fullktie 2 (fase ·,. 
geheel 

parabool [heet 
koud 

lfuD.ktie 0 (fase 
geheel 

funktie 1 [fase 

_3 geheel 

funktie 2 ffase 
geheel 

parabool rheet 
koud 

funktie 0 [fase 
geheel 

funktie 1 ffase 

3.~ geheel 

funktie 2 [fase 
geheel 

jParabool koud 
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(heet+koud') 

EXPER. VERSCifi,;J, 

1343t17 -?1:!:19 

1371:t 21 -86:!:25 
-

1311±17 -49:t19 

1328!.24 -54!26 

·1317!20 -55:!:22 
1340!24 -66±26 

1387.!.80 -117±85 

973±6 -36±.7 
968:t6 -311:7 

---·----
974±? -21±8 

971:t6 -18.5±7 --

973!5 -20±6 

973t6 -20±6 

959±8 -9.:t11 

1023t63 -73:!:65 

763::!:2 -21t3 

768!3 -23~4 

768~8 -12.5±9 

772±3 -13.5!.4 

766:t3 -10'!:4 

772t3 -13.5±4 

770!9 -12±11 

776!4 -18t:6 
-· 

-· 
628:t2 -14!:3 
626~2 -12!.3 
627±18 -11.!20 
625.t2 -10-t3 
627±2 -12!3 
626.t2 -12.:!3 

--
623.t2 -10:!:3 

tabel: 7.1.1 positie van extrema ·in m/s 

(BFW) 

THEORIE 

1272±2 

1285.t2.5 

I 1262.4±.2 

1272.5±2 
-

1262±2 

1274±2 

1270±5 

937.3*-0.9 

937.'Tb.8 

952.7~1 

952.5±1 

95~.2 .!.1 

952.2:!:1 

950±3 

950±3 

742.1.r0. 5 

745.0±0.5 

755.5±1 

758.5:!:0.8 

756.1!.0.8 

758.3!.0.8 

758:t2 

758!.2 

---------
614.2;:t0.5 

614.1t0.5 

616.!:2 

615.!0.5 

615.7.!.0.5 

614.2i0.5 
1--·-

613 :!:1.3 
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De spreidingen in de theoretische kolom is berekend uitgaande 

van een deviatie van 1~van de Q w~arden.In de mid4,la~e kolom 

is het verschil tussen de theoretische voorspelling en het experi

ment getabelleerd. Bij de bespreking van het experiment zal verder 

in gegaan worden op het feit dat de waarden in deze kolom allen 

negatief zijn. In deze paragraaf gaat het erom of de verschillen 

wellicht gecorreleerd zijD met de gebruikte methode. 

Vooral bij de eerste drie extrema wijken de resultaten met 

funktie 0 significant af van de andere methoden. Dit is goed te 

begrijpen. Uit de semiklassieke theorie is de term PX 3 
zeer 

significant in het fasedeel van de glory. 

Laten we verder funktie 0 buite~eschouwing dan blijkt dat 

funktie 1 9 funktie 2 en de parabool fits wat betreft de verschillen 

tussen experiment en theorie tot dezelfde uitkomsten leiden. 

Het blijkt dus uit dit praktijk voorbeeld dat methode II (fase) 

en methode I {geheel) weliswaar voor 6én bepaalde funktie niet 

tot dezelfde plaats van de extrema leiden, maar het verschil 

tussen twee extrema die uit twee verschillende funkties met '6n 

methode berekend zijn hangt niet af van de gebruikte methode. 

In het navolgende zullen we slechts 'én funktieveld laten zien. 
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7.2 Totale botsingsdoorsnedes. 

Ar-Ar. 

Alle Q totaal me~ingen zijn gedaan met drie ronde diafrag-
.. 

ma's van 500~~ diameter. Bij de Arw Ar meting werd een nozzle-

skimaer afstand van 23.5mm ingesteld. In tabel 7.1.1 wordt voor 

drie metingen een overzicht gegeven over de verdere meet omstan

digheden. 

Ar-Ar. P,t.., .. s TJwars c nl·J J 'Z iJ.t-t 7 ~/.w.,_..,,.,.~e.,J I t« 
naam nummer (torr) (Kelvin) (t;l) (!:t,._-1..) 

heet 1 77110700 1230 358 2.3 9.89 0.938 0.990 
heet 2 77111400 16.10 314 4.1 14.75 o.-86? 0.940 
koud 77111518 1612 339 3·5 13.68 0.909 0.980 
tabel 7.2.1 

Aan elke meting is een identiteitsnummer toegekend bestaande 

uit jaar, dag en volnummer. De eerste kolom geeft de temperatuur 

van de hoofdbundelbron, heet komt overeen met circa 1200 Kelvin, 

koud is kamertemperatuur. Voor de dwarsbundel zijn de druk en de 

temperatuur van belang. Daaruit kan de cluster constante C 

berekend worden en het nl produkt. De grens waar de clustering 

ernstige vormen aan gaat nemen is vermoedelijk C= 4.1ÖJ (zie 3.6) 
Het nl produkt is 

lik-R. geeft het 

quotient van ~~ 

berekend met de ideale relaties. De grootheid 

gewogen gemiddelde over de kanalen vanLhet 

en Vik~n. 
.!f. D ( i:tello.J....; . ) 
1- ~ '~t 

"J,~..~ ( Q - t> Cf. ) 

In deze uitdrukking is voor "nl" de ideale waarde ingevuld, zie 

paragraaf 4.2. In paragraaf 4.2. wordt ook aangegeven boe de mid

delen van het quotiënt uitgevoerd is • .Als we 1 t' J. nog korrigeren 

met de expansiekamer-verzwakkingskorrektie zoals die aan het eind 

van 4.2 gevonden is (bij figuur 4.2.3) vinden we '1 • 
L.~~i~ 
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At- At 

rr 1/ I'IOO 

7}111'> !ti 

i,J~ 

~---------------~--------------~-
3 

- ------···--~-...._, ............... 

figuur 7.2.1 ~. '1 

Vertikaal de grootheid V= :4 (I ~Î ) { _!= )\ reapeetie-
n ) ~ o.'f ó Jo. 'i" 

velijk '1-I.{;W(ft-.4~ (-) • Bij "theorie" is voor nl. 1 ~ 
,{ -2. ~d (~ 

14.75 10 ~ gebruikt, dat is de nl van de hete meting 

77111400. De koude meting is een faktor_!_{:- _!_ ] omhoog 
d.,f J ~'J 

geschoven. 

Voor de verdere confrentatie tussen de meetgegevens en de voorspel

ling uit de potentiaal werden beiden gefit met de fitfunktie 1. 

De fitfunktie 2 bevat teveel vrije parameters voor het kleine 

snelheida-gebied van deze meting. Voor de fit op de experimentele 

metingen werden alleen "heet 211 en '1koud" gebruikt omdat de "heet 1" ; 
f 

meting een slechte statistiek heeft. Door de lagere dwarsbundel-

druk is de verzwakking bij de "heet 111 meting klein. Het uiteinde

lijke signaal ~wordt dan ook ernstig heinvloed door de ruis in 

de oorspronkelijke spectra. Het is jammer dat de "heet~1" meting 

verder onbruikbaar is, want juist deze meting had een relatief 

kleine cluster constante. 
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In tabel 7.2.2 zijn de uitkomsten van de beide fits gegeven: 

Experiment Theorie(met nl= 14.75 10 16) 
p· 
1 o.3519zo.oo6 o .. ~0~1,;t0.0003 

p2 0.388,;t0.009 0.363! 0.003 
-0.0213;t0.00056 

-- -·----------~----
PJ_ o.031lt-+o.oo03' -' 
p4 ------2-.38,;t0.57 2.4ozo.12 

p5 10w96z0.83 10.98.;t0.19 

p6 -0.36;t0.25 -0.391;t0.064 
------·---

p7 0.953;t0.003 

tabel 7.2.2. 

Het quotiënt van P1 voor experiment en theo~ie levert binnen de 

spreiding weer "Z ;J op. De parameter P
7 

geeft het verschil in 

absolute waarde tussen de beide metingen (heet 2 en koud). 

Op grond van de verschillen in nlik-1 en in l;Le..J verwachten 

we hier 0.972. Het geringe verschil is volkomen aanvaardbaar. 

We analyseren nu verder de verschillen tussen de parameters P
2 

tot en met P6• 

Snelheideafhankelijkheid van het attractieve deel. 

De tweede parameter geeft het snelheideafhankelijke verloop 

van Q als we de oscilaties buiten beschouwing laten. Een eenvoudige, 

uitsluitend attractieve potentiaal van de vorm V~ Cs zou 
'2'J.. 

opleveren voor P2• (Thij 77) een waarde van .3:. 
>-t 

Terugrekenend vinden we uit de theoretische fit dat de e~fectieve 

waarde van s= 6.507. Uit de experimentele resultaten blijkt dat 

s= 6.155.;t0.001. Het verschil is significant. Doch gezien de on-

verklaarbare afwijkingen bij de simulatiemetingen in paragraaf 5.2 
is het onbekend hoe groot de systematische fout in P

2 
experimenteel 

is. 

Glory Amplitudo. 

Vergelijking van P
3 

laat zien dat de experi~entele glory's 

gedempt zijn, (78%). De oorzaak hiervan is onbekend maar moet naar 
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alle waarschijnlijkheid in de opstelling gezocht worden. Bij Ar-Kr 

komen we hier verder op terug. 

Glory fase. 

De gegevens over de fase van de oscill.aties (P4 t/m P 6 ) ver

gelijken we bij voorkeur door de posities van de extrema te bestu

deren. In tabel ?.2.3 zijn de posities van een drietal extrema 

gegeven, zoals die uit de twee verschillende methodes volgen. 

Ar-Ar J funktie :1 _ 
·-'---- ··-

N methode Exper Theor-Exp Theorie(BFW) 
-

1.5 fase 1535~63 5~81 1540~18 

geheel 1544~28 -4~30 1540~3 
----- ----

2 fase 1045~4 0~5 1045~1 

geheel 1050~3 6~5 1056~2 
I 

2.5 fase ???~13 I 0~15.5 ???~2.5 

geheel ??8~4 .. 2~5 ??6~1 

tabel ?.2.3. 

We mogen hieruit concluderen dat de afwijkingen tussen de extrema 

posities van de experimentele kurve niet significant afwijken van 

de extrema die met behulp van de BFW-potentiaal berekend zijn. 

Literatuur waarden. 

Voor de extrema posities bij Ar-Ar botsingen zijn door Brede

wout (Leiden,Bre ?3) en Beyerinck (onze opstelling,Bey ?5) reeds 

waarden opgegeven. Bij Bredewout wordt de korrektie voor het ein

dig hoekoplossend vermogen in principe toegepast op de experimentele 

gegevena. In het concrete geval bleek de noodzakelijke korrektie 

nihil te zijn. Bij de metingen uit ~ verslag wordt ~Q in de 

theoretische voorspelling verdiskonteerd. Beyerinck presenteert 

ongekorrigeerde extrema posities en merkt op dat de korrektie 

tengevolge van L} Q verwaarloosbaar zijn. 
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-------·-·---------·--
Ar-Ar EXPERIMENTEEL UIT POTENTIAAL 

QBFW Q BFW 

Bredewout Bey dit werk funkties voor onze 

Thijssen situatie 
----~-- ---· ·-

N=2 1090,:t30 1060.:t30 1049.:!:2 1060 1053 ;t1 

N=2.5 802;t25 778.:!: 5 778.:t! 773 776.4;,t0.6 

tabel 7.2.4 

De Ar-Ar metingen van Bredewout leveren nog drie andere extrema 

waar ook de experimentele positie in de orde van 30 .Vs boven de 

theoretische ligt. 

Kr-Ar. 

De Kr-Ar metingen bestrijken een smaller snelheide gebied 

dan Ar-Ar. De ondergrens van g wordt hoofdzakelijk door ~ bepaald 

en die blijft dezelfde als bij Ar-Ar. Terwijl de bovengrens van g 

vooral afhangt van de hoogste hoofdbundelsnelheid. Bij dezelfde 

temperatuur is de gemiddelde snelheid van Kryptondeeltjes een 

fakto_/ ~ ;:: t. 'f kleiner dan de gemiddelde snelheid van Argon-,.. )'~ 
... l "'At 

deeltjes. Daar komt nog bij dat de lab-c.m-transformatie zodanig 

is, dat onder realistische omstandigheden .DQ al in de orde van 

10% ligt bij g=1000 m/s. Toch levert deze meting vooral in combi

natie met de Ar-Kr meting interessante informatie op. 

Kr-Ar,november,nozzleskimmer afstand 23.5mm 
p T c nl 

tk-.1. z~b,. 
(torr) ( KelvirV {10-? (10 1 ~.;l naam nummer 

heet 77113000 1600 309 4.25 11J.9 0.893 0.963 

middel 77112102 1605 313 4.14 14.8 Oor896 0.966 
.L..... 

tabel 7.2.5 

Ook hier zien we dat de gekorrigeerde vergelijkingd faktor tussen 

theorie en experiment dicht bij 1 ligt. 

De interactie potentiaal voor Kr-Ar is slechter bekend dan de 

ArYAr potentiaal. Bovenstaande vergelijkinga faktoren (~) tonen 

dat de gebruikte potentiaal binnen enige procenten tot de goede 

voorspelling van Q k. A leidt. Indien de ijking van "nl" nog 
"1- t. 

verder verbeterd kan worden kunnen we aan de hand van deze strooi-
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metingen een nauwkeuriger uitspraak doen, want de onzekerheid 

tengevolge van de ruis in het detektor signaal is veel kleiuer 

dan een procent. 

!.!.h. 
Een fit met funktie 2 convergeerde goed: 

Kr-Ar 
0 p~ ( -o.f"' l/-t.>) ~ ( F~ t- Pt'X + P;XJ 
I I ~ 4- PJ )( 4- P., ~ 

Experiment Theorie (LHB; 16 met nl=14.76 10 ) 

p1 0.393.:!:0.003 0"~.2,85.:t0.0002 

p2 o.448.:t0.05 o.476.:to.oo2 
- r 

p3 o.023.:t0.015 o.o141.:to.ooo4 

p4 -0.004.:t0.012 o.0038.:to.ooo4 

p~ 5.9.:!:4.4 2.41.:!:0.13 

p6 8.:>_:t6.1 12.8:l;t0.20 

p7 0.82:!1.6 -o.2o6±:o.o63 
--·-Pa o.998.:to.oo1 

tabel ?.2.6 

De spreiding in P
5 

en P6 is in de linker kolom zeer hoog en dit 

betekent geenzins dat de onzekerheid in de fase van de orde 12 is. 

De parametere zijn namelijk sterk gecorreleerd.(correlatie (5.6) 

Moaenteel werden de programma's aangepast zodat voortaan aet 

ort.l:te>~no.!:~ale funkties g~werkt kan worden. 

o.s 

0.'1 

ICt- At 

l{tl J 0110 

f-111lit:J1.. 

toW 

•.. _ • .., .. ..,~. w.~·-". ~--~•+>•~ ,,-~., 

' t ?~ f-~ .....____ 

~ 
'::o.-1~ 

t 0.3 

---lf ~ ~ 
(I .... 

'--' 

O.'i 

0 > 3 
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De helling van het attractieve deel wijkt nièt significant af van 

de voorspelde waarde* 

In de figuur 7.2.2 en in de tabel is-te zien dat de amplitudo 

van de oscillatiesbij het experiment weer te klein is. 

De posities van de extrema laten afwijkingen zien tussen theorie 

en experiment. 

B h 
·-~ methode Exper. Theor-Exp. Theorie(LHB) 

2.5 fase -
959z18 -13z19 946~1 

geheel 976z4 -20z5 956±1 
-

3 fase 766~5 -9±6 754±1 

geheel 766±3 -12+4 757±1 

tabel 7.2.7 

Het is duidelijk te zien dat de experimentele extrema bij een 

te hoge snelheid liggen. In principe is het moegelijk dat &~n van 

de twee snelheden waaruit g berekend wovdt,verkeerd bepaald is. 

~it is niet erg waarschijnlijk want er is veel aandacht besteed aan 

de snelheideijking (Bom77). Mede gezien de goede resultaten bij Ar-Ar 

moeten we waarschijnlijk concluderen dat de gebruikte potentiaal de 

fase ven de glory-oscillaties niet goed voorspelt. 

Ar-Kr resultaten. 

Voor het meten van oscillaties in Q is Ar-Kr de meest geschikte 

gascombinatie van de drie bier besproken combinaties. Het zware 

Krypton deeltje in de dwarsbundel betekent een lage ondergrens van g. 

Het lichtere. Argon deeltje in de hoofdbundel betekent een hoge 

bovengrens aan het g-interval.De hoekoplossend-vermogen-korrektie 

is maximaal(4.5%) :bij g=2000m/s • De november-meting is per vergis-
~ 

sing met ernstige clustering in de dwarsbundel gemeten.De december-

serie is bij aanzienlijk nettere omstandigheden gemeten,maar daar is 

de ruis dan ook groter dan bij de november-serie. 

In de tabel met de meetomstandigheden (7.2.8) ontbreekt de 

kolom met~.J ,omdat de expansiekamer-verzwakking alleen bij Argon 
~~~ 

bekend is. Indien de verzwakking bij Krypton dezelfde is als bij 

Argon, is Ï bij de december meting0.95. 
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Ar-Kr 

~---naam nummer ' T c nl 

t;k~ (torr) (Kelvin! 10-7 10 1~ 
november-serie,nozzleskimmerafstand.23.5mm; 

heet 77111600 1602 339 6.5 13.6 0.81 

middel 77112100 1605 313 7.8 14.8 0.75 

koud 77112000 1602 314 7.8 14.7 0.76 

december-serie,nozzleskimmerafstand 18.5mm; 

heet 77120700 701 309 3·5 9.47 0.92 

koud 77120600 702 307.5 3.5 9.53 0.92 

tabel 7.2.8 

Bij de aovamber meting blijft de experimentele intensiteit sterk 

achter ten opzichte van de december meting. Dat komt ongetwijfeld 

door de clustering. Eenerzijds heeft een N-voudige cluster een 

botsingadoorsnede die kleiner is dan N maal de doorsnede van een 

enkelvoudige atoom. Anderzijds wordt de warmte die bij het con-
o,..,,a..~t-

denseren vrijkomt in bewegings energiéYen dat betekent dat veel 

deeltjes door een te hoge dwarssnelheid het strooicentrum niet 

zullen bereiken. Dit laatste kunnen we met het virtuele bron model 

omschrijven als: 

Vanuit de hoofdbundel is niet meer de gehele virtuele bron zicht

baar omdat deze een te grote diameter heeft. Bij een cluster con

stante van 7.8.10-7 vond Habets met zijn geometrie nog slechts ~o 
tot 15% van het verwachtte monomeren signaal. 

Ar.Kr,fit funktie2 
Exp.november Exp.december Theorie 

veel clusters we;!.nig clusters LHB (nl• 1017m-2) 

p1 0.3394;,t0.0004 0.2703;,t 0.0012 0.3115;,t0.0002 

p2 0.394;,tO.OO? 0.359;,t0.012 0.369.±_0.001 

p3 o.017;,t0.001 

I 
o.013;,t0.0017 o.o144;,t0.0003 

p4 0.0002;,t0.0006 o.oo12;,to.ooo9 0.0055;,t0.0002 

p' 2.6.t,0.3 3.35;,t0.63 2.138.±_0.07 

p6 13.1;,t0.4 12.27;,t0.75 13.44.±_0.09 

p7 -o.48:.tr0.1 -0.23.±_0.15 -o.464;,t0.02 

Pa 0.993.± o.ot>3 1.009± o.o.,> 

p9 1.004± 0. 0 0 3 
iAbd 7.1..~ 
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Ar-Kr,november , veel clusters ,C= 7· f -;;Tj 
N methode Ex per Theor-Exp Theorie(BFW) 

2 fase 1289.:!:.6 -27z.8 1262.:!;.2 
geheel 1304±7 -30±9 1274±2 

·---·-----·-··-
2.5 fase 963±2 -10;t3 953±1 "i 

geheel 968.:t2 -16±3 952±1 ,_, __ 
3 fase 756±2 +0.1.±3 756.1;t0.8 

geheel 760;t3 -1.7.±4 758.3.±0.8 
3·5 fase 610±3 +5.7.±4 615.7;ti.5 

geheel 612±3 +2.2.±4 614,;t0.5 

Ar-Kr,december,weinig eluatera,C:: 3.r to-l 

H methode Ex per Theor-Exp Theorie(BFW) 

2 fase 1371±20 -55.±22 1262+2 
geheel 1340;t.!3 . -66.±25 1274.±2 

a.5 fase 973±5 -20;t6 953.±1 
geheel 973±6 -21.±7 952.;t1 

3 fase 766.±3 -10±4 756.1;t0.8 
geheel 772±3 -14+4 758.3,;t0.8 

3.5 fase 626+2 -11±3 6157,~0.5 

geheel 627.;t2 -12.;t3 614+0.5 

Naast het reeds besproken verschil in absolute waarde tussen de 

beide meetseries verschillen ook de posities van de extrema. 

A'l-lt<t 

to~ 
I 
I 

I 
I 
I 

J.~(t ... l.t .. -1 
rf-llO(OO I rr 12.0boo I 

V 0.3.) 

I 
0.3}- l 
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De extrema bij de nèvember serie liggen verachoven te opzichte 

van de decemberserie. De oorzaak ligt bij de berekening van v2• 

In geval van clustering zal v
2 

vee1,groter zijn dan ifÇ1~~ 
1 

door de extra kinetische energie die bij de condensatie vrijgekomen 

is. Bij de berekening van de g waarden die bij de meetpunten beho. 

ren is hier geen rekening mee gehouden. Door de onderschatting van 

X2 is g onderschat. Inderdaad liggen de extrema bij de november 

serie voor het N= 3.5 minimum circa 16 m/s lager dan bij de de

cember serie. Uit de geo~serveerde verschuiving van g k~nnen we 

de verschuiving in v2 berekenen: 

N 

2.5 

3 
3.5 

4g ---:)> L1 v2 

6z.9 14z.21 
12z.8 22z.14 

16±7 24z.11 
tabel 7.2.11 
De verschuiving ~VL kan afgeleid worden uit de verschuiving 

~ ~ (alle getallen in m/s). 

Een snelheide verschil van 20 m/s tengevolge van de clustering 

bij C= 7.8 10-7 is blijkens figuur 5.a,3 uit het proefschrift van 

Habets realistiseh.(Hab 77) We laten verda- de "cluster"-meting 

buiten beschouwing. 

Attractieve deel. 

De snelheide afhankelijkheid van het attractieve deel is 

dankzij het brede snelheidegebied nauwkeurig be~end. Het verschil 

tussen P2waarden is niet significant. Het feit dat bij alle drie 

de gascombinaties de experimentele waarde van P2 weinig afwijkt 

van de voorspelde is een extra aanwijzing dat de simulatie metingen 

een te grote korrektie laten zien. 

De oorzaak van de demping is niet met zekerheid bekend, maar voor

lopig wordt in ieder geval niet gedacht aan afwijkingen in de theo

retische voorspelling. Het lijkt veel meer een onvolkomenheid in 

de meting te zijn. In figuur 7.2.4 is het quotiënt van de glory 

amplitudo's van experiment en theorie uitgezet als funktie van 

Alvorens de amplitudo's te delen zijn beiden geschaald 

ten opzichte van de bijbehorende attractieve term 
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'l 

relatieve glory amplit~do van experiment ten opzichte van theorie 

De toenemende verstmring bij lagere snelhede g zou wel eens ver

oorzaakt kunnen worden door spreiding in de richting van v2 • 

We zijn er steeds van uitgegaan dat v2 loodrecht staat op v1 , 

naarmate echter de virtuele bronstraal toeneemt zal de richtinga

spreiding van de dwarsbundeldeeltjes in het strooicentrum toenemen. 

Bij de mate van clustering zoals die bij de december meting optrad 

(C= 3.5 10-7 ) bevindt 20% van de deeltjes zich al in de flanken 

van de virtuele bron.Het effekt van de richtingaspreiding in v2 
is een spreiding in de absolute waarde van g. De storingen van g 

zijn kleiner naarmate v1 veel groter wordt dan v2• 

In de toekomst zal onderzocht worden in hoeverre een tweede diafrag

ma voor èe dwarsbundel de dempingaproblemen oplost. 

Extrema. 

De extrema van de Ar-Kr december meting laten dezelfde ver

schuiving zien ten opzichte van de theorie als de Kr-Ar meting. 

Het is dus onwaarschijnlijk dat de verschuiving samenhangt met 

een foutieve berekening van v1 of v2 omdat nu verwisseling van de 

botsingapartners het effekt even sterk is. We moeten hier aannemen 

dat de LHB potentiaal niet de juiste glory fase geeft. Om te zien 

welke po~entiaal parameters aanpassing behoeven schrijven we de fase 

op zoals die door de semiklassieke theorie voorspeld wordt. 

(zie Thij 77,formule 1.3.6) 
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1 

Na een reeks ontwikkeling ~van 7 naar j((= ~t) (Thij 77,1.44) 
1,_,.,~. z. J 

schrijven we: ~7T + Af' rer_ . ( 1 .,......) +A, ~f -r.... (~\ +- ..•.. = 
:l l••ni-Ji 1- lo' "k \ 8- I 

P P v3 
s- +- Pi x + J. 11 

é • de diepte van de potentiaalput, 

Y~= de positie van het minimum. 

Een verschil tussen voorspelling en theorie ..6 X die evenredig 

is met x betekent dat er~ veranderd moet worden bij gelijkblijvende 

f.. "t-"' .Een .6 X die evenredig is met X
3 

betekent dat f. 't! moet 

veranderen bij gelijkblijvende ~ ~~ , 

In onderstaande tabel wordt ~X berekend uit het gemiddelde verschil 

tussen theorie en experiment. 

De parameters A0 en A1 zijn zwak afhankelijk van de gebruikte 

potentiaal. Maar ze kunnen ook enigzins veranderd worden • 
.---· ... ---------- --
_ll~:- $-f~- }exn-z:...,~~ .6 x =-x;,~- X~;u--,. ---p- ·-

N Ar-Kr Kr-Ar gemiddelde van l:X .A.( 

december november Ar-Kr en .. \ KP-Ar x 

2 -60+20 -60+20 o.037.t,0.012 4.7%,:t1.6% 

2.5 -20+6 - -18.:t,7 -19±5 o.021z.o.oo6 2%;t 0.5% 

3 -12+4 -11±5 -12±3 o.o21,;to.oo6 1.6%,;t0.4% 

3.5 -11±3 -11±3 o.029.:t,o.oo8 1.8%.:t,0.5% 

tabel 7.2.12 

Verschil tussen experiment en voorspelling wat betreft de extre

mum posities. 

Uit de tabel blijkt dat t)J( niet significant van X afhangt. Uit de 

laatste kolom blijkt dat ~X duidelijk niet evenredig is met X • 

De constante .A X betekent dat P 
5 

verkeerd gekozen is, deze hangt 

echter niet van de interactie potentiaal af. We zullen dus de 

potentiaal parameters [ en ~~ zodanig moeten veranderen dat in het 

hier gebruikte snelheidsgebied de fase overal ongeveer 0.025 kleiner 

wordt, terwijl ~.'t- en € -r,..z. zo weinig mëgelijk mogen veranderen. 

We zien het fase-vershil uiteraard ook terug bij de fitparameters 

in tabel 7.2.9 Daar valt vooral het verschil in P
5 

op: 

p~e.e.r- Ps-._,., .. /.Z.I = 0. l ó' TT ::;- -U
0 

Voor x=1 be4raagt het verschil in de hele fase~ ongeveer 0.3 dat 
komt goed overeen met een AX van o. J - :: a o ::z.s-

Pç 
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We vergelijken tenslotte onze waarden met die van Bredewout en 

Beyerinck. 
A U t- ·t 

Q G-L>Q 
N Bredewout Beyerinck dit werk LHB LHB 

3.5 616+11 627;!:.2 614 616+1 

3 755;!:.20 1?67,t10 772;!3 758 758;!:.1 

2.5 960;!:.20 983;!:.12 973;!6 950 952;!:.1 

tabel 7.2.13 

De waarden van Bredewout liggen dichter bij de theoretische 

voorspelling dan onze getallen. De onbetrouwbaarheid is bij de 

vroegere experimenten echter te groot om te concluderen dat 

Bredewout andere extremum posities vond. 
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7.3 Resultaten differentiële metingen. 

Inleiding. 

Over de kleine hoek differentiële doorsnede zijn in het 

algemeen weinig experimentele gegevens. Theoretische voorspellingen 

zijn wel goed bekend. De moeilijkheid bij de experimenten is dat 

men een zwak signaal wil meten vlakbij een interne hoofdbundel. 

De interessante strooihoeken zijn (in lab-coÖrdinaten) van de orde 

van 10-3 radiaal (0.06 graad). Dankzij de verregaande automatise

ring waren bij ons lange meettijden haalbaar(circa 12 uur). 

Dankzij het gebruik van cryopompen kan de restgasdruk laag gehouden 

worden (in bronvat rond de 10-7torr) zodat de verstrooing van 

de hoofdbundel aan restgas binnen de perken bleef. 

Het bepalen van de absolute waarde van de gemeten differentiële 

doorsnede is een extra probleem omdat doorgaans de dichtheid van 

dwarsbundeldeeltjes in het strooicentrum moeilijk te bepalen is. 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet hoe wij erin geslaagd zijn het "nl" 

produkt bij een Argon dwarsbundel met een nauwkeurigheid van 

5% te ijken. Everdij is een van de weinige die absolute kleine 

hoek differentiële doorenedes gemeten heeft (spreiding van 20%). 

(Eve ?6). De door hem gepresenteerde metingen geven rr(e, 1'" ~) 

voor C> F- fi'L botsingen in een hoekgebied van 3 tot 8 ~...,a.J.. 

Metingen aan snelheide afhankelijkheid van cr- bestaan helemaal 

niet. 

Snelheide afhankelijkheid van ~ • 

Alle differentiële metingen zijn gedaan in de geometrie zoals 

die vermeld is in tabel 7.3.1 

brondiafragma rond diam 500~ 

scandiafragma ring V. binnendiam 560~ 

buitendiam 850~ 

detektordiafragma rond diam 500~ 

nozzle-skimmer afstand 18.5mm 
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De Ar-Ar-meting. 

In de ènderstaande tabel zijn weer de omstandigheden gegeven 

waaronder de drie metingen van deze. serie verzameld zijn. 

N identnr 
p T c nl 

~) ~~~ torr Kelvin ( 10~7) ( 10 16--l.) 

heet 77122102 1800 353 3,5 21.3 0.837 0.91 
middel 77121500 1700 341 3.6 20.8 0.833 0.90 
koud 77122206 1300 300 3.7 18 .. 1 0.,.838 o.89 

tabel 7.3.1. 

De vergelijkinga taktoren tussen theorie en experiment liggen 

onderling zeer dicht bij elkaar. Het lijkt er hierop dat de theorie 

een te hoge waarde oplevert, ofwel dat het experiment een te lage 

waarde oplevert. 

t 
w 

-Z. 
10 

- J ,9-10 

A~- A"L 

77''-4104. 
n 1.2 go( 

rf!>.I)CQ 

J;jJntMtit~L 

..__ _______ ____.1 _________________ ___..__ _______ ~ 

0 2 

figuur 7. 3.1 In deze figuur zijn WLK". en W~;-f..t..n. op de

zelfde schaal uitgezet. 
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1000/G > HElT 

In figuur ?.3.2 zijn de twee koudere metingen weg ge

laten en is alleen de hete meting geplot. De experimentele 

en de theoretische punten zijn elk geschaald op hun 

eigen gemiddelde over het hele gebied. 

Zoals gebruikelijk in dit hele hoofdstuk is de berekening van 

W de ideale waarde van "nl" ingevuld en niet de gekorrigeerde. ihtort 
Een opvallend verschil met de experimentele resultaten van de 

totale doorsnede metingen zijn de veel grotere fouten balken. 

De oorzaak ligt bij het lage detektorsignaal tijdens een differen

tiële meting. Typische signaal/achtergrond verhoudingen zijn 1:100 

in de top van het spectrum. De situatie is vooral omgunstig bij 
i.(~t) rr- 1.2..( __,.- C( /,) lage snelheden aangezien UL. er v ~ 
t {2.~) <J / 0 

Kr-Ar meting. 

De meting met Krypton als hoofdbundel werd bij een veel betere 

signaal/achtergrond verhouding gedaan, doordat de achtergrond 

dichtheid van Krypton in de detektor ruwweg een faktor 10 kleiner 

is dan die van Argon. Daar komt nog bij dat de 

en ook de massamiddelpunts ruimtehoeks-i is een faktor 2.5 groter 

bij Kr-Ar. 
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Kr-Ar 

-----.-· 

f 10 
--.-

Naam idnr p nl 
t:rf.t~ "'7 

1016 L~.c~ torr Kelvin ·,-o-7 
1-:-----r------·····----

1590 311 4.2 21.3 81.8 o.89 heet 77120200 
koud 77113002 1600 307 4.3 21.7 82.9 0.90 
tabel 7.3.2 

Deze meetserie heeft inderdaad kleinere fouten. De Ar-Ar serie 

is de enige meetserie die gedaan is bij een goed geoptimaliseerde 

signaal/ruis verhouding •. ,Bij alle overige metingen is bij een 

hoger "lower level" van de pulshoogte discriminator gemeten. 

Dit betekende een verlies van een faktor twee in de signaal/ruis 

verhouding. 

Ar-Kr meting. 

Bij de Ar-Kr serie is de ruimtehoek een faktor 4 kleiner 

dan bij Kr-Ar. De achtergron~ dichtheid van Argon is hoger en de 

dwarsbundeldruk moet aanzienlijk lager gekozen worden omdat bij 

Krypton de clustering al bij lagere drukken optreedt• 

Ar-Kr 

Naam idnr p T c nl 
~-JuJ torr Kelvin 10-7 1016 

heet 77120900 700 317 3.3 9.2 95 
middel 77121300 995 344 3.9 12.1 80 
koud 77121000 1100 315 5.3 14.6 86 

tabel 7.3.3 

In de figuren 7.3.5 en 7.3.6 is de struktuur van de glory-oscillaties 

wel terug te vinden in de meetpunten maar daar is dan ook wel 

alles mee gezegd. 
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Conclusie. 

Voor snelheden onder de 800 à 1000 m/s is de ruis te groot 

om iets te kunnen meten van de oscillaties. Voor 1000 m/s en hoger 

lijkt de uitkomst van de experimenten goed overeen te komen met 

de theoretische voorspelling. 

Met de plasmabron, die binnenkort operationeel zal zijn, kunnen 

veèl.:belovende metingen gedaan worden in het snelheidegebied 

boven de 2000 m/s. Een verbetering van de detektorefficiency 

en/of de signaal/ruis verhouding is vooral bij deze metingen 

nuttig. Wat betreft de meettijd is de bovengrens reeds bereikt 

(circa 12 uur). 

?.4 Differentiële scans. ( B- afhankelijkheid) 

Tot slot van dit hoofdstuk worden twee Kr-Ar meetseries be

sproken. Hierbij wordt de hoekafhankelijkheid van er ( B, ~") voor 

een klein snelheide interval gemeten: !?Jo Ï.S > ~ .. ">lt .. i$ J ~ = .>;o -1 
In ê6n meetserie werd met 19 posities van het scandiafragma een 

looptijdspectra ~ en zonder dwarsbundel opgenomen. Bij de 

middelste posities staan de drie diafragma's precies op êênlijn. 

De spectra die bij deze middelste positie gemeten zijn worden 

gebruikt als "inlijn" spectra voor de berekening van VeJCp 

Naarmate het scandiafragma verder ~an de as afstaat is de gemid-

delde strooihoek groter en neemt W af. Omdat het detekto~ diafragma 

ver v66rlde detektor geplaatst is zal de plaats van detektie 

afhangen van de positie van het scandiafragma: 

El X> I? I 
o A 
11 ~ 

R 

x l<.Ql....t. 

" 

terwijl het scandiafragma ver uitlijn staat op een 

andere plaats in de detektor komen is er een efficiency 

korrektie nodig. 
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Het detektorprofiel is gemeten door een afzonderlijke scan uit 

te voeren terwijl het detektor diafragma uit de bundel gehaald 

was. De waarden W1 1. zijn voor dit.detektor profiel gekorrigeerd. 
"{; t~/t . 

(maximaal bij de uiterste positie: 20%). 

Omstandigheden. 

Horizontaal 

NuiiiBler 77232808 

hoofdbundeldruk 198 

hoofdbundel temp. 600 

dwarsbundeldruk 1600 

dwarsbundel temp. 311 

nozzleskimmer afst.18.5 

clustergetal C= 4.2 

nl 21.5 
bron,detektordiafr. 500 

scandiafragma I 

_, . 

(0 

tabel 7.4.1 

figuur 7.4.2 

Vertikaal 
-----·-· 

77112900 

205 

600 
.•. 

1602 

311 

18.5 

4.2 

21.5 
500 

500 

Eenheid 

torr. 

Kelvin 
-

torr 

Kelvin 

mm 
.10-7 

16 -2 ,10 · m 
~,.,. 

_./Û h-t 

I 
l 
'' i 
I 
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Het resultaat van de horizontale meting is in figuur 7.4.2 getekend. 

Daar zijn Wexr en W ~~ als funktie van de scandiafragma 

positie getekend. De vertikale as i~ logaritmisch, de horizontale 

as is lineair voor de positie van het scandiafragma. In A6n punt 
~ 

is de waarde van e~ gegeven. 

I. 

~1. ~ ~ 
fP ei) 

~ 
qi 

t i ~.I ~ é ~ ~ ~ {P 4. J_ 

0. 6 ____ ...._ __ 

" 0 

---------+-------- .. i ·-- -z". 
o. Y.l 

--- ---'-------- __ _._ ___ , ___ _L __ _ 

.,....., 6- 51..."~ 
o IJ t)ç ,..,·1!{;~-t.e-.. 

EJ ,,._.~~LLve ,....-.1~1,·~ ..._.-/4·..._/ y ( o 

0 Pfó>>,.~itvt. ~- <--(Jl·~ u.'l 4 ... 1 r )1 n 

figuur 7.4.3 

We~r -w~J..,.,. In figuur ?.4.3 is het quotiënt uitgezet. 

De negatieve { -posities zijn nu in dezelfde richting uitgezet 

als de positieve zodoende zijn asymmetrieën beter te zien. 

De theorie is uitsluitend gekorrigeerd voor het verloop van de 

detektorefficienoy. Na korrektie voor de expansiekamer-verzwakking 

zullen de theoretische punten ?% dichter bij de (gekorrigeerde) 

theorie komen te liggen. Vooral in het midden Uy! ~t>o~z~) is 

het verschil in Werp in de negatieve richting en in de positieve 

richting groot. Er zijn twee effekten die de waarden van ~1~i~ 

enigzins veranderen: De middelste positie ligt nog niet helemaal 

optimaal zodat we kunnen overwegen om het punt wat nu positie 

y=O heeft, voortaan y=+15 te noemen. Een tweede korrektie is de 
d~ • ., 

toe-respectievelijk af-name van"nl" eadat de hoofdbundel tijdens 

het scannen niet altijd even ver van de skimmer afstaat. (zie fi

guur ?.4.1). In de uiterste stand is de korrektie hier 4%. 

De punten met y~o (cirkels in figuur ?.4.3) zullen na korrektie 

lager liggen, de punten met y~o hoger. 
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Helaas hebben de beide korrekties het meeste invloed in de 

flanken en niet in het midden, terwijl juist in het midden 

de verschillen het grootst zijn. 

Ondanks deze afwijkingen van de orde van 7% is het resultaat 

van deze eerste meting bevredigend. 
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figuur 7.4.5 

In figuur 7.4.5 is het resultaat van de vertikale meting weergegeven. 

Hier zijn ernstige afwijkingen te zien die vermoedelijk hun 

oorsprong vinden in de al eerder genoemde verschuiving van het 

effectieve detektie oppervlak. Bij de vertikale scan moet men 

extra ver uitlijn gaan om dezelfde B~te bereiken als bij de 

horizontale scan. 

De posities van de uiterste meetpunten liggen 4mm uit elkaar 

terwijl de stromings weerstanden in dit vat een diameter van 5 mm 
hebben. Het is duidelijk dat de opstelling minder geschikt is 

voor dit soort metingen. 



Apendix A. Berekeningen van Q ( }) en \J ( c9, tJ.--) uit de verstroeinga 

amplitudo 1 ( e ~.1J. 

Uit de interactie potentialen van Argon-Argon ë:n Argon

Krypton is de complexe verstrooings amp~itudo ~ (17,1-) 'berekend 

(zie Thij 77). De berekening levert een tabel van ~~en neat 
bij een aantal hoeken 8 en snelheden ~ • In de praktijk is 

het werken met tabellen onhandig daarom heeft Thijssen de in

formatie uit de tabellen samengevat in een aantal analytische 

uitdrukkingen~(ThUtf) 
We zullen hieronder de gebruikte analytische vormen geven, en 

tevens een tabel waarin alle waardes van de constanten getab

belleerd zijn. 

Om te beginnen schrijven we de relaties tussen de meetbare 

werkzame doorenedes en de verstrooings amplitudo nogmaals op: 

We ontbinden de amplitudo 

glory deel. 

A.1 

in twee delen een atractief en een 

A.2 

Van elk der delen onderscheiden we het gedrag als funktie van de 

snelheid en als funktie van de strooihoek. 

Snelheidsafhankelijkheid. 

Vooral bij het beschrijven van de periode van de glory-oscilaties 

in de doornedes is het nuttig om op een andere grootheid over te 

gaan: 



De waarde van ~s~...J hangt af van de potentiaal: 

2 E.• 't- A.4 
.:t: 

De beschrijving van /«-l~ e.... .J.rrf,~ 
Het attractieve deel splitsen we in 

ziet er als volgt uit; 

een reeël en een imaginair 

deel: 

1-, llk ( 0/IJ.); /sJ-J P, X p"_ 

- f'l 
l<t. J .. lJ.t {o .. ~.) = Jscl-l f 3 X 

A.6 

~{: /sJ.-J ~,.a ~scLJ -r:_ /.:f -' ,/'- = 
ht, +- P17.. 

Het glory deel splitsen we op een andere manier namelijk in 

zijn lengte en zijn argument: 

-~ ~ 
/J,; ( o,~) j :: ~ ,4-f ( 1', X +- Pt X +-

a...t.'J-(/,;to,,J) = p8 + ~X+ P,D /~+- P,, Xs- A.B 

De waarde van P,p kunnen we altijd reduceren totdat o ~ P1 <Z rr 

De hoekafhankelijkheid. 

Teneinde r(~~)te berekenen moeten we ook de waarde van J weten 

voor hoeken ongelijk aan nul. Indien we overgaan van strooihoek e 
..-------"'"1~ 

naar de gereduceerde strooihoek 9~ ... o/~e met (!)t = "t: ~n-= = V "..1-- ~ ( Jr",'J-J) 
~ 1- Q .. tk -t 

is het hoekafhankelijke gedrag van! voor alle snelheden gelijk: 

r~al'rcte_,~)t { . *.tl *2.]Rs-'L _ = ,_ P,4 s..-(P,:s e /+ ~'f e A. 9 
( ed~ {0, tf)l 

Het argument van de glory vektor blijkt onafhankelijk van de 

strooiheek te zijn. Het .argument van het attractieve deel neemt 

toe bij groter wordende strooihoeken: 

A.11 



Interactiepotentiaal voor Ar-Ar en Ar-Kr. 

r -· 

De gereduceerde potentiaal, 

V <,y) = f.. I (Y' J rnaA: r'::. r/Y'""' 
wordt gegeven door 

De coëfficiënten worden gegeven door 

. .t 
flr·- kr lLHB) 

E/~ ( k 1 142.095 163.78 

rM (~) 3.7612 3.8807 

n = C6/tr~ 1.~0727 J .ll 090 

(1 .. (1/Cr!. 0.16971 0.16968 

{lo " Co /l r;.: o. O.l 36ll 0.01356 

rJ.. 12.5 12.5 

1lo o. 27783 0.28134 

ti, -4.5043.1 -4.48103 

Jh - -8.331215 -8.25965 

Al -25.2696 -25.7037 

R't -102.0195 -105.4810 

Rs- -113.25 -113.19 

~ O.OJ 0.01 

1 (Jar 71) 
2 

(Lee 75) 



Ar-Ar(BFW) Ar-Kr(LHB) 

geldigheids 
gebied 

S "-.eeP.e;~ o.8 ~x~ 2.8 o.8 ~x~ 2.8 

.1. ".~. 0$ Cl$ 8 o < e'*< 8 ..... ..... 

c • 

~I u,...,.s.. .(.k..t.J 
~ 19.98 27.070448 

g schaal: (m/s) 1399.62 1665.17 
f schaal (m) ' 6.2357 1Ög 1.06895 1Öf 

[ P1 1.38946 1.39290 
A5 P2 -0.65956 -0.66094 

LP3 0.87627 0.88484 
A6 P4 -0.60896 -0.61733 

c5 0.0931699 0.0942234 
A7 P6 0.0256339 0.0169490 

-6.02678 10- '1 
-'( 

P7 -6.2248 10 
P8 3.76222 3.63261 
P9 8.11781 8.27221 

A8 P10 -0.206715 -0.166666 
5.98880 

-l 
5.88430 1Ö 1 

~P11 10 
rP12 3·999 3.999 
P.13 (uit 0.5554 0.5554 

A9 P14 Ver ) 2.966 2.966 
' 1.154 1.154 P15 = , .. -"' {.;-

A10- P16 0.7866497 0.783857 
P17 1.02839 1.02169747 

ët '~: ·', P18 0.184288 0.183573901 
A11 P19 0.0102557 0.0114589665 

1. 78522 1Ö'f 
_( 

P20 5.74625098 10 
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Appendix B. Grenslagen, 

We beschouwen de stroming door· een afgezaagde holle kegel. 

y, 

figuur 1 

De gehele stroom zal rota tie symetrisch zijn rond de X,- aS • 

Dit soort rotatie symetrische problemen laten zich door geschikte 

transformatie transformeren tot een tweedimensionale situatie. 

In ons geval betekenen deze Mangler transformaties dat: 

x .2::: 
1:-~e J x, B.1 
3 L.,' (Uit Sch 68, YJc..) 

t,_,_ e B.2 

1., 
x, y, L, i> lcli~L 1-t ~te "._/; y,_ :: 

,snelheid is invariant. 

De vorming van de grenslaag speelt z:Ai.ch af .·_langs de wand, daarom 

gebruiken we een stelsel X3 , f 3 wat over een 4-13 geroteerd is. 

ten opzichte van Yl..,yz.. .(zie figuur 1). In principe moeten we 

uitgaan van de wetten van impuls en energie behoud •), om een 

afschatting te krijgen van de effekten beperken we ons tot de 

incompressibele stroming met een homogene temperatuur. 

In dit eenvoudige geval hoeven we slechts ê&n vergelijking op te JDs~e~ 

iäasangspunt is de von Karman vergelijking: 

=_!: 
f (uit Vossers 8.15) 

Daarbij zijn onderstaande grootheden gedefinieerd: 
~ 

v-- V.., :t "_ jCV,.,- u. J "'- J(1 
' 

•) zie Schlich ting 68 hoofdstuk --.xJii d. 2. 

B,4 
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cC- llw "j(l{.,- ") dy] 
tJ 

Vw de ongestoorde snelheid nabij de wand, in de YJ -richting 

u de werkelijke snelheid vlak bij de wand, ook in de X.? -richting 

Jv de verplaatsinga dikte, een dikke maat voor de grenslaag 

rode viskositeit,;o de dichtheid. 

We gaan uit van een eenvoudig snelheide profiel dat wil zeggen 

de snelheid (u) als funktie van de afstand tot de wand r~ 

" 

~------~----~~ 

:z óv y1 

Dit profiel voldoet aan (5). De integraal uit (4) kan ook door 

een uitdrukking in t .e- Vw vervangen worden en daarna ingevuld 

in (3): 

+- - B.6 

De grenslaag dikte kan nu berekend worden als we weten hoe Vwvan 

x3 afhangt. We nemen aan dat alle snelheden gericht zijn op de 

oorsprong, dat is de top van de conus, en dat de axiale component 

niet van de afstand tot de as ry.) afhangt. 

We kunnen dankzij het deeltjes behoud de snelheid langs de wand 

nu_uitdrukken in èe straal Ro en de snelheid ~ in de uitstroom

opening: 

!(. 2. - ;; 
Vw :: ~ · .l. "' - C X 

~9 5-;."~~ 2. I J x, 
C is een constante die niet van X afhangt 
I 

De differentiaal vergelijking wordt nu: 

). J~ 2. Jv' ~ ~ 
3 -- - z 0 ::: j x 

dl(?:, .(). __Pc, 
~tal, cpbss-;~ 

J/·; .:t ~ ~ -29'3 
J( J + C.z. x 

F' fC, 

B.8 
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De onbepaalde constante CL ontstaat omdat we een eerste orde 

differentiaal vergelijking opgelost hebben, de waarde van C~ 

zal moeten blijken uit een begin voorwaar~• De hoge macht van ~ 

zorgt ervoor dat de gevolgen van de beginvoorwaarde uitsluitend 

op korte afstand merkbaar zijn. Wij zijn gernterresseerd in de 

grenslaag bij de uitstroom opening waar de kegelstraal= l?.o • 

Indien de beginvoorwaarde ver genoeg stroomopwaarts gekozen 

wordt mogen we de tweede term bij de uitstroom opening verwaarlozen: 

De grenslaag dikte als funktie van 13 kennen we nu voor de 

twee dimensionale situatie. Door terug transformatie krijgen 

We weten dat 

we de grenslaag dikte voor de conische stroming. 
t/ -~~ 
~ ::- Vw en dat dv op dezelfde manier schaalt 

ct als 

2. ~ ~ûn>B ~ ~ I x, I 1(,. - :::: - :; B.10 s- jVw s- f?~) t...._B 

~/· Cc>:s~ 
_, 

:;- 'le .7 é.,.." 
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Appendix c. Struktuur van ROSIE programma's. 

Het werkgeheugen van 800 regel~ wordt onderverdeeld in 

een vijftal delen met elk een eigen funktie. 

Regel 1 t/m 9 (bevat de invoergegevens. De experimentator vult 

Ldeze regels met de hand: datumJkanaaltijd, etc. 

Regel 10 t/m 99 bevat de array defenities ('énper regel) die 

nodig zijn voor de commando's die op array's 

opereren. Dit is in feite de lijst met globale 

parameters. Incidenteel komen er binnen de routines 

Regel 100 

nog 

t/m (Het 

194 [met 

defenities voor van lokale array's. 

hoofdprogramma, sta~t steeds een ander blok 

routines op. 

Regel 195 

Regel 200 

t/m [De "swap" subroutine die zorgt voor het 

198 van disk naar de regels 200 t/m 349. 

t/m 

349 Hier staan de subroutines, 

Een Hoofdprogramma begint bijvoorbeeld met: 

100 MOV 1006 1952 <bloknummer> 

101 CALL 195 

102 CALL 200 

transport 

Op regel 100 wordt het diskbloknummer voorhet op te halen sub

routine blok ingevuld in de swaproutine. Deze routine wordt op 

regel 101 aangeroepen, en ziet er als volgt uit 

195 OPEN 

196 OLDD 2000 3498 

197 CLOSE 

198 EXIT 

Na het commando EXIT gaat de verwerking verder naar de regel waar 

de CALL stond die deze subroutine startte. Op regel 102 wordt dan 

een grote subroutine van maximaal 150 regels gestart. In het begin 

van het programma zal deze subroutine dienen om alle array's 

schoon te vegen en input gegevens over te schrijven naar de plaats 

waar ze straks nodig zijn. 
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Een andere manier van aanroepen ia ook mogelijk. 

Voor een meet-routine bijvoorbeeld gebruiken we een acht-tal 

losse subroutines die afwisselend a~ngeroepen worden: 

Voorbeeld I 

105 DO 

106 MOV 

107 CALL 

1066 

195 

108 CALL 240 

109 CALL 290 

110 CALL 240 

111 CALL 290 

112 CALL 333 

113 MOV 

114 CALL 

115 CALL 

1136 

195 

200 

116 NEXT 105 

Tekst 
10/99: 
Array defenities 
100/199: 
Hoofdprogramma 

200/3f9: 
Initiëren-

Theorie plotten 

meten 

Wisselen 

doorsnede plotten 

afwerking 

data:(350-800) 

inlijn spectra 

uitlijn spectra 

• 

1952 diskbloknr. 

1952 

% blok ophalen 

% stappen motor verzetten 

% spectrum meten 

% stappen motor verzettea 

% spectrum meten 

% meters uitlezen 

diskbloknr. 

% afwerken van een meetslag 

]t> ~ •• .,.. .. ,~ ... 
~----------~>~--~ "-----"/~-----

•Aanwezigheid van de diverse gedeelten in het werkgeheugen. 

--1 ... 
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In figuur C.1 is een overzicht gegeven waarin te zien is welke 

programma delen op een bepaald tijdstip in het werkgeheugen aan

wezig z:Ljn. 

De blokken "intiëren","theorieplotten","doorsnede plotten", 

en "afwerking" bevatten Aén grote subroutine. De blokken "meten" 

en "wisselen" bevatten losse subroutines • 

IP, de loop van de tijd ontstaat niet zelden de behoefte om 

bijvoorbeeld de volgorde van de diverse metingen te veranderen, 

dit betekent dat in het hoofdprogramma een paar regels gewijzigd 

moeten worden. Met het inwendige van alle subroutines heeft men 

dan niets te maken. 

Na regel 350 staan de data, waaronder twee looptijdspectra. 

Ook hier wordt de disk gebruikt om het ruimtegebrek op te lossen. 

Tijdens het meten in de inlijnpositie zijn alleen de twee "inlijn" 

spectra aanwezig. In "wisselen" wordt gecontroleerci of alle eon

tröle grootheden binnen de grenzen zijn gebleven en daarna worden 

de inlijn spectra naar disk geschreven. 

Vervolgens worden de uitlijn spectra naar het werkgeheugen gehaald. 
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