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Samenvatting 

Doelstelling van dit onderzoek was het correct opstellen van het 
model van de "virtuele bron" om vervolgens dit model te gebruiken bij de 
analyses van metingen. Bij de metingen is van een nieuw type diafragma 
gebruik gemaakt, dat nog niet eerder in expansiemetingen werd toegepast. 

Het resultaat is, dat het ons duidelijk is geworden hoe het model 
werkt. Daarbij is komen vast te staan, dat men zeer voorzichtig moet zijn 
bij het toepassen van dit model. Het is ons echter niet gelukt om tijdig 
alle consequenties van het model uit te werken. Daardoor kunnen geen 
quantitatieve resultaten getoond worden. Wel zijn een paar zaken duidelijk 
geworden omtrent de expansie. Ten eerste is gebleken, dat de virtuele bron 
"kleurgeschift" is. Dit betekent, dat deeltjes afkomstig uit het centrum 
van de bron gemiddeld een hogere sneJ.heid hebben dan deeljtes, die uit 
de rand van de bron komen. Voorts is experimenteel aangetoond, dat de 
parallelle en loodrechte snelheidsverdelingen zwak gekoppeld zijn. 

Surrunary 

The aim of this investigation was to reformulate the "virtual 
source" model in a correct manner and to apply it to measurements. A new 
way of collimation has been used in these experiments, not used in previous 
investigations on expansions. 

We report the following results. We understand the model, but are 
aware, that we must be very careful in handling it. We have nat succeeded 
in werking out all consequences. That is why no quantitative data could be 
generated. Only some important properties of the expansion have become 
clear. First, the virtual souree is "shifted in color". This means, that 
particles coming from the centre of the souree have a larger average 
velocity than particles coming from the outerparts of the source. Further, 
we have shown experimentally, that the parallel and perpendicular velocity 
distributions are weakly coupled. 
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HOOFDSTUK I - Inleiding 

Voor de beschrijving van de supersone expansie van (edel-)gassen in 
.vacuüm in het gebied van vrij moleculaire stroming wordt de z.g. 

"virtuele bron" gebruikt. Inherent aan dit formalisme is de koppeling van 
de parallelle en de loodrechte snelheidsverdelingen. Deze koppeling is een 
gevolg van de geometrie en is niet afhankelijk van een eventuele fysische 
koppeling. Het toelaten van een fysische koppeling maakt de situatie complex. 
Aan het eind van het promotieonderzoek van Habets (HAB-77) gaf dit aanleiding 
tot verwarring. De doelstelling van dit afstudeeronderzoek ~s dan ook het 
correct opstellen en uitwerken van het virtuele bron model om deze te kunnen 
gebruiken bij de interpretatie van metingen. 
In dit verslag wordt de theorie van de supersone expansie niet herhaald. De 
lezer wordt hiervoor verwezen naar (HAB-77) en (REY-78). 

In hoofdstuk II wordt het virtuele bronformalisme opgesteld voor het 
algemene geval. Als dit gebeurd is, worden enkele zaken nog eens nader uit
gewerkt, zoals het verband tussen de parallelle snelheidsverdeling in de 
detector en het "zichtbare" gedeelte van de virtuele bron. 

In hoofdstuk III wordt een korte beschrijving gegeven van de opstelling, 
waarmee de experimenten zijn uitgevoerd. Meer aandacht wordt besteed aan de 
supersone bron, die speciaal voor deze metingen ontworpen is. 

In hoofdstuk IV wordt de verbinding gelegd tussen theorie en experiment. 
Hierin wordt de transmissiefunctie berekend. · 

Hoofdstuk V is een klein hoofdstuk, dat het formularium bevat, dat 
gebruikt is in de programma's, waarmee de metingen zijn uitgewerkt. 

Dan volgen drie hoofdstukken met resultaten. Het eerste, hoofdstuk VI, 
beschrijft de analyse van "oude" metingen. Deze analyse diende slechts om een 
nieuw model voor de parallelle snelheidsverdeling, t.w. de vervormde Botzmann
verdeling, te toetsen. 
In de-twee volgende hoofdstukken worden de resultaten van de analyses van de 
"tweede generatie" metingen _gepresenteerd. In hoofdstuk VII gaat het om 
Argon en in hoofdstuk VIII om Zuurstof. 

Tenslotte volgt in hoofdstuk IX een algemene eindconclusie van het 
onderzoek. 
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HOOFDSTUK II - De virtuele bron 

II. I-Inleiding 

Het onderzoek aan de supersone expansie is gedaan met een conisch 
toelopende nozzle met in de top de nozzleopening. De diameter ~0 bedraagt 
46.3~~- In fig. II.1 is het systeem schematisch weergegeven. Hierin zijn 
ook de stroomlijnen getekend, zoals die in (SHE-63) berekend zijn. In de 
buurt van de nozzleopening zijn de stroomlijnen gekromd en waaieren uit in 
stroomafwaartse richting. Binnen enkele nozzlediameters zijn de stroomlijnen 
rechte lijnen geworden. Het blijkt, dat zij alle uit het punt lr schijnen 
te komen. Het punt IJ ligt op ongeveer :l>t~/L afstand van de nozzleopening. 
vandaan. We kiezen lT als oorsprong van ons coÖrdinatenstelsel. 

fig.II-1 Schematische weergave van het systeem met stroomLijnen. 

De supersone expansie geschiedt op adiabatische wijze. De temperatuur 
(de random bewegingen van de gasmoleculen) gezien door een met de stroom mee
bewegende waarnemer neemt af. Dit proces kan in principe net zo lang doorgaan 
totdat alle interne energie omgezet is in translatie energie. De dichtheid neemt 
af tijdens het expanderen. Als de dichtheid zo klein is geworden, dat de kans, 
dat een molecuul nog botst, verwaarloosbaar klein is ·geworden, dan wordt de ex
pansie bepaald door de geometrie. Een meebewegende waarnemer ziet de langssnel
heid niet meer veranderen, maar wel de dwarsverdeling steeds verder afkoelen. 
We noemen dit het invriezen van de langstemperatuur en het geometrisch afkoelen 
van de dwarstemperatuur. 
In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot dat gebied, waar de kans, dat een 
deeltje nog met andere deeltjes uit de bundel botst (bundel-bundel botsing), 
verwaarloosbaar is. De banen van de deeltjes zijn recht. Dit gebied heet het ge
bied van vrij moleculaire stroming. 

Vanuit een ver punt stroomafwaarts en dichtbij de bundelas gezien, blijkt 
de bron een isotrope deeltjesstraler. Dit gebruiken we als uitgangspunt voor ons 
model en postuleren dan het volgende: De expansie is sferisch symmetrisch om 

o- in de paraxiale benadering. ·uit deze symmetrie volgt, dat in het punt 
{r,d;f/) de verdelingsfunctie r in de faseruimte slechts afhankelijk kan zijn 
van r , ~/ , ~.., en !12 . Het aantal deeltjes, dat zich in een volume-element 
ter plaatse ( r',#,,) met snelheden in het interval [C'IJ,V. ,~, ),(~1 ,..g~ 
~frd~f 1 'J.t+tl~z)j bevindt, is te schrijven als :/.1 " 

d1V 
'F(r, "'' ~ f 1 ~2.) p'~l ~~'!Lt diJ.z. (1) 
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fig. 11._2- De drie richtingen ten opzichte van 
een stroomlijn 

-iig. 11.3 - De Zoodrechte komponent ~ ~ van de 
snelheid wordt omgerekend naar een 
positie in het bronvZak. 
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met ~f en ~de twee componenten van de snelheid loodrecht op en /18 de compo
nent evenwijdig aan de stroomlijn ~er plaatse (r,~~. In fig.II-2 worden deze 
grootheden nader toegelichS doordat de drie eenheidsvectoren in de drie rich
tingen loodrecht op en evenwijdig aan een stroomlijn zijn getekend. 

Is T bekend in een bolschil r = 'l dan ligt 'F vast voor alle r>fj , omdat 
deze is bepaald door F' i11 r = r; èn de rechte-lijn-transformatie, die we moeten 
gebruiken1 omdat moleculen niet (meer) botsen. 
Het onderzoek is m.a.w. gericht om nader informatie over de verdelingsfunctie 
~ te verkrijgen in het gebied van vrij moleculaire stroming. In §2 leiden we 
daartoe het verband tussen~ en de dichtheid n in de detector af, d.w.z. een 
punt op de z-as ver van de nozzle verwijderd. We zouden dan op drie verschil~ 
lende manieren te werk kunnen gaan: 

I) We transformeren r naar laboratoriumcoÖrdinaten 

en passen vervolgens een rechte lijn transformatie toe_ van vlak~=~ (d.i. 
positie van de detector) naar x-y-vlak in trCdit noemen we nu het bronvlak). 
Een bezwaar is, dat we de diafragma's (d.i. chopper en andere gewone diafrag
ma's), die de experimenten juist instructief maken, niet in rekening brengen. 

(2) 

2) Een tweede manier is, om eerst over te gaan op laboratoriumcoÖrdina
ten ( ,.." F"') om vervolgens deze dichtheidsverdeling r' te transformeren naar 
een fluxverdeling;r door een oppervlak loodrecht op de z-as. _ ~ 

K ~ f o'trly tt7 til <Jl 

We hebben zo een stralend vlak ~=Z1 gekregen, waaruit de intensiteit in 'de de
tector verkregen wordt door over dit hele vlak de bijdragen van elk oppervlak-~ 
te-element 4(J~yte integreren. We zullen aantonen, dat' nodeloos veel varia
belen bevat. 

3) Een grote vereenvoudiging wordt verkregen als we in 2) ons realiseren, 
wat we "zien" als we dat stralend vlak ~~~~" bekijken. We zien namelijk, dat 
achter dit vlak zich een bron bevindt. Dit is hetzelfde als wanneer we door 
een ruit naar een kaars kijken. In 2) zeggen we, dat de lichtvlek zich op de 
ruit bevindt, wat tot gevolg heeft, dat de plaats van die lichtvlek op die ruit 
afhankelijk is van de plaats waaruit we de kaars:lbekijken.Nii zeggen we, dat we 
de1.kaars bekijken. Dat komt neer op het verschuiven van de ruit (d.w.z. trans
formatie van vlak%=~/) naar de kaars (d.i. bronvlak). De lichtvlek (d~i. in
tensiteitsverdeling) is nu onafhankelijk van de plaats van de waarnemer gewor
den. Daardoor hebben we minder variabelen nodig dan in 2). 
Wanneer we nu de intensiteit in de detector willen weten, dan moeten we alleen 
integreren over die delen van het bronvlak (kaars), die zichtbaar zijn vanuit 
de detector. De overige deeltjes (de rest van het licht) worden tegengehouden 
door de diafragma's tussen bron en detector. 

Me:t_:de·ètOt ·no.g toe gedane veronderstellingen kunnen we iets zeggen over 
de eigenschappen waaraan de verdelingen moeten voldoen. 
In fig.II-4 is de baan van een deeltje getekend vanaf zijn schijnbare vertrek
punt (~, )'o) in het bronvlak, d.i. vlakZ=O. Bovendien zijn de posities op twee 
willekeur~ge tijdstippen aangegeven met de stroomlijnen in die plaatsen. De ~ -snelheid V langs die baan is constant. Dit is echter niet het geval met de snel-
heidscomponenten t.o.v. de str~mlijnen. We zien,_2at naarmateZ toeneemt, de 
loodrechte snelheidscomponent ~ afneemt en dat '4- toeneemt. Dit verschijnsel 
is lineair in~ en heet geometrische afkoeling. 
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fig. II.4 - De parallelle en Zoodrechte snêZheidscomponent 
is afhankelijk van de plaats van het deeltje. 
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Opmerking: In dit verslag gebruiken we verdelingsfucnties in de faseruimte, 
zoals ~ en ~in (I) en (2), terwijl we ook coÖrdinatenformaties uitvoeren. 
Dit eist de nodige zorgvuldigheid. We proberen ons vast te houden aan de regel 
dat een functiesymbool, b.v. ~ of ~' , als functievoorschrift geÏnterpre
teerd moet worden en niet als aanduiding van een resulterende grootheid. 

11.2-Het virtuele bron formalisme 

Stel, dat in een bolschil met straal ~=lf de dichtheidsverdelingen in de 
faseruimte ~ bekend is. Deze is vanwege de bolsymmetrie alleen een functie van 

Y, , !Z!f en .!Lt,. De straal r'='i fungeert als een parameter, terwijl de snel
heidscomponenten ~ , !Jt en !Zz. "echte" variabelen zijn. Voor het aantal deel
tjes, dat zich in een volume-element 63Y ter plaatse ( r ,111',1'_) bevindt met 
snelheden gelegen in het intervallJ~t'.ff'Ü), (~t~'~i'~J.tllj?t geldt dan 

"~== (4) 

-We merken dus ten overvloede nog even op, dat :;-" alleen van de grootte van !l 
afhangt, dus van 

(5) 

We schrijven echter voor het gemak (~/' ~ in plaats van/{/en een ri~hting X . 
We maken nu van de bolschil een "stralend" vlak, door transformatie naar 

flux. De ~;~obiaan is dan/~/. Het aantal deeltjes di~ dat door oppervlakte
element Qf~ gaat gedurende tijdsinterval ~ naar snelheid geselecteerd, is 
gegeven door 

"~= f 1/!f,jf,J;i'f) g}- ~};di (6) 

We gaan nu over op laboratoriumcoÖrdinaten, waarbij we ons beperken tot het pa
raxiale gebied. Uit fig.li-S kunnen we de transformatieregels afleiden. Als we 
ons realiseren, dat de richting van ~~ongeveer dezelfde is als de z-as en dat ljf 
resp. ~ nagenoeg evenwijdig aan de x-, resp. y-as lopen dan vinden we .L: 

• . i! 
~ -x-- "t ..L/- ~ " J 

(7a,b,c) 

De parameter q wordt vervangen door;ff• De transformatie naar laboratorium
coÖrdinaten resulteert in 

· lAT . L .IY= ~ T(i, i-j x,J Y-J y; ~ )*··. 
z 

••• -}1: tli tly tli r/11 dé 

(8) 
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.. 

fig.II~5 Bij overgang naar laboratoriumcoördinaten in de,paraxiale benadering 
valt ~ samen met~ en heeft !L.I. dezelfde richting alsX. Idem~ resp. y . 

De volgende transformatie is zoals gezegd, die van ~=lt naar~= 0. Dit 1s 
de rechte lijn transformatie waarvan de regels luiden 

(9a,b,c,d,e) 

Y.,=~=Y 
De index "O" geeft aan, dat de betreffende variabele betrekking heeft op het 
(x,y)-vlak in de oorsprong, het bronvlak dus. De Jacobiaan van deze transforma
tie is I. Het resultaat voor de transformatie naar het bronvlak is 

met (I Oa, b) 

We hebben hier de virtuele bronverdeling verkregen, waarmee ons doel bereikt is: 
de snelheidscomponenten loodrecht op de stroomlijnen zijn uitgedrukt in posities 
in het óronvlak, waarbij we rEilatief:weinig ~variabel-en nodig hebben. Dit resul
taat spreekt meer wanneer wejf in het tweede en derde argument vervangen door de 
gemiddelde gassnelheid.tt~. Dit is in eerste instantie een goede benadering, om
dat de snelheidsverdelingen van supersone expansies smal zijn. Formule (lOa) 
laat de koppeling tussen parallelle en loodrechte snelheden zien, die inherent 
aan het formalisme zijn. We hebben nu nog niets gezegd over een eventuele fysische 
koppeling tussen de parallelle en loodrechte snelheidscomponenten. Dit gaf in het 
verleden aanleiding tot onduidelijkheden waarvan in de inleiding, hoofdstuk I, 
sprake is. 

Al het werk, dat nu volgt, is verfaaiing en het expliciet maken van de 
virtuele bronverdeling ( 1 O). 
De eerste meer inzichtgevende grootheden, die we invoeren, zijn de hoeken ~ en 
/J 1 die de baan van een deeltje maakt met de x-, resp. y-as. In de paraxiale be
nadering geldt 

(lla,b) 

waaruit volgt, 'dat 
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(;'j aY = zltii er = i! L tl l2 
2 

Hierin is t/J2 het ruimtehoek-element om ((J{ ,J). Dit is de ruimtehoek waar-
onder het oppervlakte element ~~19 straalt. De virtuele bronverdeling gaat na 
deling door /tt over in de bronflux t:T"/1 : 

(12) 

(13) 

We gaan nu ~ expliciet schrijven, maar eerst definiëren we enige groot
heden om de interpretatie te vergemakkelijken. Het hierna volgende geldt weer 
algemeen. Zo definiëren we de dichtheid )7 als 

(14) 

De definitie van de sneZheidsverdeZing~luidt 

(15) 

De gassnelheid 11, wordt gedefinieërd als 

(16) 

Uit de wet van behoud van deeljes volgt, dat 

(17) 

Als r voldoende groot is, dan is Jl{ft) bij benadering constant, d.w.z. de langs
verdeling is "ingevroren". Dit betekent, dat 

(18) 

m.a.w. de dichtheid neemt kwadratisch af met de afstand tot het bronvlak. 
We definiëren nu de spreiding van de snelheidsverdeling voor de parallel~ en 
loodrechte snelheidscomponent. Het blijkt later zinvol te zijn deze grootheden 
te definiëren. De definities zijn 

2 

P<.LtJ I 

--
--

t//ru-u,J~ I ;3r 

J&/~2;; 1 iP 
(19a,b) 
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Met dit "gereedschap" geven we vier voorbeelden van mogelijke functies, die 
we voor kunnen sc~rijven. In alle vier voorbeelden veronderstellen we, dat 
het mogelijk is om ~ als een product van twee verdelingen te schrijven, die 
elk voor zich één component, of de loodrechte of de parallelle, voor zijn 
rekening neemt. Het is daarbij niet uitgesloten, dat de ene snelheidscom
ponent als parameter kan voorkomen in de andere verdeling, zoals zo dadelijk 
duidelijk zal worden. 
De vier voorbeelden van de snelheidsverdelingen zijn: 
I) twee onafhankelijke boltzmann-verdelingen: de snelheidsverdeling split-
sen we volgens 

met (20a,b,c) 

Uit bovenstaande definities volgt, dat de grootheden~,~0en «1 gelijk zijn 
d ,~ J J 11 ., ..1.10 .. aan e parameters " '~H resp. ~: _ 

(2Ia,b,c) 

2) willekeurige onafhankêlijke verdelingen: in het algemeen mogen we dan 
schrijven 

(22) 

Voor de afzonderlijke, overigens willekeurige, verdelingen moet, afgezien van 
normeringen, gelden 

.A ftlf; ~J ~l{tJ) ;7 = ~ 
~ (23a,b,c) 

/tJ-~J~~;~,~,Jt~}=J~u j ;rriui!J/J~fl!ili«_i,,)rlr=~ 
3) twee gecorreleerde Boltzmann-verdelingen: het verschil ~t I) is, dat 
de parameters nu niet constant zijn. \>Tederom splitsen van levert 

met 
/::;f;.J 

/- (-Y. v-}t l 
(24a,b,c) 

ft= I exr - ~; j 
,t/l,{"fr 

A - I BXf I -f-!L;+!b~l -
~7{ 1 'j 



,· 
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maar nu zijn U .Kj/ en 'J,functies van Y.., ~ en !lz. Er doen zich twee mogelijk-
heden voor '11 f 
of 

. } 
(25a, b) 

of 

2 
fl_t= (26) 

Het is niet zinvol om zowel (25) als (26) te veronderstellen. Het blijkt n.l., 
dat, na substitutie (25) en (26) in (21) termen '!J.2.(~1-~) en v.f('W-"-JL voorko.;.. 
men met coëfficiënten die afhankelijk van 61 en S.t enerziJds èn 63 en elf 
anderzijds. Dit betekent, dat bij metingen geen onderscheid gemaakt kan worden 
tussen de koppelingen volgens (22) en (23). Natuurlijk kunnen de reeksen (25) 
en (26) uitgebreid worden. Dit zijn de meest voor de hand liggende termen. De 
noemers in de correlatiefuncties volgen uit (13) en (16). 

4) twee willekeurige zwak gecorreleerde verdelingen: in analogie met 3) schrij
ven we 
of 

of (27a,b) 

In het ene geval (27a) veronderstellen we 

/,( = tt./!l,l" !2:) ti =lt. (-!ltS!{-!2: J 
r--= .~ ~ Ïl "2 -; 

~~ ~0 
(28a,b) 

en in het andere geval zeggen we, dat 

(29) 

In het ene geval (27a), waarin we de "parallel"-parameters afhankelijk stellen 
van de loodrechte snelheden volgt uit (13) en (16), dat voor de twee afzonder
lijke verdelingsfuncties moet gelden: 

/lft ft; ~i~ ~ J P'Jf; =" i fi.J ~(' !22;" "J,) tij= ~ i 
~ 2 (30a,b,c,d) 

1~-v)j~;ttg~/1)4=}/; /Jt/jJ0,,1j"JJij:: ;{u 
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In het andere geval (27b), dat de "loodrechte" parameter afhankelijk is van 
de langssnelheid moeten analoge integralen gelden. We laten het aan de lezer 
over om deze op te stellen. 

We kiezen nu voorbeeld 3) om nader uit te werken, waarbij we voorlopig 
de keuze vrij laten, welke van de twee mogelijke beschrijvingen van de corre
latie we nemen. Het resultaat voor de bronfluxverdeling vinden we direct met 
(13) en luidt 

.;. . J~ -1 ! t l /.#:: H/z,j z rKfh) e,rp -1{-tt-J; ~ ... 
···* (~/7!f' exr !-~)~ ~~JJ ;ft tib tli 

Het wordt allemaal wat duidelijker als we in het bronvlak overgaan op pool
coÖrdinaten er' p) en de virtuele bronstraal 'R{~) definiëren volgens 

2 
Met (32) elimineren we tevens de factor ~ 
we dan 

1n de noemer van (31). Zo vinden 

;lj=/bi~J~,J i(«j44r)-~xtf({;o/] :tt ... 

(31) 

(32) 

(33) 

... if 'l'~ij exr 1-&ri) J ro'rtljP u32 t/;t 
We beschouwen de factor tussen accoladen wat nader. Het vlak ir=~ is het vlak 
waarin we 'F kenden. Om de situatie in vlak i!'=~ te berekenen, kunnen we vanuit 
~=~/ rechtstreeks naar J•i!Z transformeren met de rechte lijn transformatie. 
We kunnen ook echter eerst naar bronvlak~ =0 transformeren en dan naar if•ir2 • 
Dit moet hetzelfde resultaat leveren. Dit kan alleen als de virtuele bronver
deling onafhankelijk is van de keuze van ~1 . Dit betekent, dat 

(34) 

is. We noemen (34) een invariante combinatie. Dit is juist de kwadratische af
name van de dichtheid, die ook uit het deeltjesbehoud voor voldoend grote ~ 
volgt. Zie formule (18). Een andere invariante combinatie is (~,.~ ), die in 
de exponent van (31) voorkomt. Dus 

(35) 

Dit is de mathematische formulering van de geometrische afkoeling. De spre1-
ding neemt evenredig met tj~ af. Omdat fi{~J van Z afhangt, spreken we wel 
van een kleur geschifte bron. Voor snelle deeltjes is de virtuele bron kleiner 
dan voor langzame. M.a.w.: de snelle deeltjes komen meer uit het centrum, de 
langzame meer uit de rand. 



- 12 -

In de rest van het verslag onderzoeken we het probleem of '/{i} constant 
is of niet .. We spreken van een ontkoppeld model als (35) geldt. We schrijven 
dan voor Sf(~} dan , 

(36) 

Anders spreken we van een gekoppeld model als ~(z) constant zou zijn, m.a.w. 

Dff(zJ 
az =0 (37) 

We gaan nu na, wat de gevolgen zijn als slechts een bepaald gedeelte van de 
virtuele bron zichtbaar is. Experimenteel wordt dit gesimuleerd door tussen 
nozzle en detector een diafragma met een bepaalde vorm te plaatsen. In het vol
gende maken we het ons makkelijk en denken we, dat dit brondiafragma in het 
bronvlak ligt. Elk punt in het bronvlak ziet het detectordiafragma onder dezelf
de openingshoek -0.0 maar niet elk punt levert een bijdrage tot het signaal 
in de detector. 
We werken dit voor twee onafhankelijke Boltzmann-verdelingen uit. Ons uit-
gangspunt is formule (33). We gaan drie gevallen na: 1) de hele bron is zicht
baar, 2) alleen een cirkel met straal t'='i:' gelegen in het centrum straalt en 3) 
alleen een ring met straal r.~ en breedte 4'R straalt. 

Als de gehele bron meedoet, dan moeten we (33) over het gehele bronvlak 
integreren. Dit levert 

. I tl I ,.}--J ! ~- tl tt4= n,q J i t«l/h/ exr -rft.;tl) J 4 tli (38) 

. 
met ~~ de n~ar snelheid geselecteerde fluxverdeling in de detector als de 
hele bron straalt 

Als alleen een cirkelvormig oppervlak met straal ~ straalt, dan vinden 
we, na integratie over dit oppervlak 

rific= { 1tiY}-'4 i ~116) -1exf /-f~;J'i "'··· 
: .. * / 1-ujO/"'R')j t# 

In het geval, dat we ~ klein genoeg kiezen, kan (39) benaderd worden door 

(39) 

_, I ,r '1 ,._2 
i («/16) ex/" -r~~f ~+i) Ui <4o) 

Op dezelfde manier vinden we de fluxverdeling a{~ 1n de detector van 
een ring 

"4 =/tFtÏ~ i (Kpnf'e~,f-(t!~ti-J]*··· 

... * ;:~/" /-fliz)}- e~r[-f!t/r:[J}j tli (41) 
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en zijn benadering voor A~ klein genoeg 

tt4 ~~h~~J4 ~ 0HJ-~.rr/-/t;J}*··· 
(42) 

. . . * :w ex"" - --l!::.. "" z; .tIJ .IJ'R 1- ~'" la> J} -J.;, 
~faij I 'J!(Z/. 

Zowel in (40) als in (42) werden tweede en hogere graads termen verwaarloosd. 
We lopen even op §3 van dit hoofdstuk vooruit om de voorwaartse intensi

teit van de hele bron te definiëren. Dit levert wat meer inzicht op. De voor
waartse intensiteit JtflO) van de hele bron wordt verkregen door (39) door 
~ te delen en overs te integreren. We vinden 

We brengen de fluxverdelingen (38), (40) en (42) in verband met een 
speciale fysische koppeling tussen de twee snelheidsverdelingen. Zie (36) 
en (37). Als fl(~)=~'!J/i, d.w.z. ontkoppelde verdelingen, dan vinden we 
voor de fluxverdelingen 

(43) 

"4=- 4/PJ4 (/) (K/Ihf'e.K;o/-l-t;·V-)7 (/: 

t/~= .IH!IJ./4[ ;fot/)](//'*··· 
' i.) -,/ 

... ~ (,t1141rj-~.rp /-!~;'1 J r/;i . (44a,b,c) 

t:t{ = Lit/I)JL. (.!i·A1:j(fj~ ... 

met 

::é'~k) 

···*(~,r";-'el(r/-(~~'92. z{!Jj t/i 
(45) 

De grootheid 1:. kan geÏnterpreteerd worden als de relatieve positie in 
de virtuele bron. ~ · · ~- · • 
Als echter mocht blijken, dat 'R(i}::r~o=constant, dan vinden we 
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In de formules (44) en (46) is het product van~ (O) met de factor tus
sen rechte haken niet bepalend voor de vorm van de verdeling. Het grote verschil 
tussen het ontkoppelde en gekoppelde model is, dat de macht van de voorfactor 
~/ü) voor centrum en rand verschillend is. 

Het is mogelijk om het argument~ van de e-macht in formule (44c) in de
zelfde vorm te schrijven als in de gewone Boltzmann e-macht. Uitschrijven en 
hergroeperen van het genoemde argument 

(47) 

De tweede term tussen accoladen speelt geen rol bij de vormbepaling van de ver
deling. Hij is meer bepalend voor de intensiteit. Aangezien~ in de exponent 
van de e-macht is, splitsen we de tweede af en schrijven voor het vormbepalende 
deel van é 

met 

'i>= P(f-r ttÏ~l-1 
lXII, 1l = IJ(// (tof- ~')st J 1-l 

~= ~ =- ,s'(~-rcks'J-fl 
~2? 

(48) 

I. 

(49a,b,c) 

In fig.II.6 staan de verhoudingen van ~~~~ en ~.fr als functie van,s"gete
kend. 
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fig.II. 6-De verhoudingen Ue/U en 
~~~ aZs functie van$. 

11.3-Verfijningen in de beschrijving gebaseerd op metingen 

De vervormde M.B.-verdeZing 

Het werd door Habets (HAB-77) 
parallelle snelheidsverdeling 
worden. Hij introduceerde het 
M.B.-verdelingen: 

experimenteel aangetoond, dat de vorm van de 
niet door een M.B.-verdeling beschreven kan 
z.g. bimodaZe modeZ~ d.i. een sommatie van twee 

.l. 

j HABGTp ·fijE . 
.:: JT • (!I 

,:/ 
exp /-( ii-f4·J r l 

. ~"l j 
Hierin zijn~· (Ï=t,2) de relatieve bevoZkingsgetaZZen met de eigenschap, dat 

Het nadeel ván dit model is, dat het fysisch moeilijk interpreteerbaar is. 
Wij stellen nu een nieuw model voor, dat uitgaat van de Boltzmann-verdeling. 
We vermenigvuldigen deze Boltzmann-verdeling met een vormfunctie~(iJ, (niet 
te verwarren met gamma functies), die aan bepaalde eisen moet voldoen 

(50) 

(51) 

(52) 

I 
I 
I 
i 
t 
t 
i 

I 
' I 
l 
J 

i 
1 

l 
; 
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met~ de oorspronkelijke M.B.-verdeling 

,I 1 et<JO/- (Ji-tt) 1
( ;u == «11 6 ~tJ, f (53) 

We nemen al aan, dat de correcties alleen van (~-tt4l~zullen afhangen. 
Om dit model gemakkelijk interpreteerbaar te houden, stellen we de volgende 
eisen 

(54a,b,c) 

t. zijn dezelfde eigenschappen waaraan de oorspronkelijke Boltzmann-verdeling, 
• , ook voldoet. 

n principe heeft men nu een grote vrijheid in de keuze van vormfunctie~(z). 
Wij nemen voor f?(z) een sommatie van Hermite-polynomen aan. In Appendix A. I is 
een redenering gegeven die deze keuze verklaart. In ons geval dus: 

waarin Jl,; het n-de graads Hermite-polynoom voorstelt. 
De eerste vijf Hermite-polynomen zien eruit als: 

De Hermite-polynomen hebben de volgende orthogenàliteits ,èigenschap: 

(55) 

(56) 

I-oe~ 2 /1 

j e-x f~ !x) f~ (x) tJ'.K = ~11 4Ó" .I 11.
1 

(57) 

-c:..o 

In de sommatie van de Hermite-polynomen in (55) zijn de termen met ?=0 
tot en met 2 weggelaten. Dit is het gevolg van de eisen (54) die we aan h stel
len. Wil hier aan voldaan worden, dan levert het uitcijferen van (54) gewoonweg 

(58) 

Bij dit uitcijferen wordt handig gebruik gemaakt van de orthogenaliteitsrelatie 
(56). 
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fig. I I. 7 - De eerste vijf vormfuncties e Ji. b J ".: .lf"t I~. 

" / ~ ~ ••• • J ..,." 
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-~2 
In fig. II-7 staan de vormfuncties tZ ~{X) voor en1ge waarden van n geplot. 
Achteraf gezien is het maar goed ook, dat de eerste drie termen in de sommatie 
weggelaten worden. Uit fig.II-7 is n.l. te zien, dat de eerste term (n=O) een 
gausskromme bij de oorspronkelijke verdeling optelt. Bij het fitten zal de (nor
merings~)factor tegengesteld gecorreleerd zijn aan~· Voor n=l geldt iets der
gelijks. Het fig. II-7 kunnen we ons voorstellen, dat deze vormfunctie voor 
kleine ~ de oorspronkelijke gausskromme over een kleine afstand langs de x-as 
verplaatst. Hetzelfde effect wordt bereikt door de stroomsnelheidUeen weinig te 
variëren. Er zou dus een grote correlatie tussen n en « te verwachten zijn. 
Iets analoogs geldt voor de vormfactor /i· De daar bijbehorende vormfunctie 
heeft invloed op de breedte van de oorspronkelijke gausskromme. De schaalfactor 
~gdoet hetzelfde, waardoor ~en ~ngecorreleerd zullen zijn. De eerste vormfunctie 
die iets "nieuws" toevoegt aan de oorspronkelijke verdeling, zal die met {I als 
vormfattor zijn. Uit de figuur zien we, dat hij de verdeling "scheef" trekt. In 
de statistiek wordt dit effect skewness ("scheefheid") genoemd. De vierde vorm
functie met (11 deukt of rekt de oorspronkelijke verdeling in resp. uit. Dit heet; 
kurtosis ("vierkantheid"~ "platheid"). De volgende oneven vormfuncties kunnen 
beschouwd worden als correcties op de skewness, de even functies als correcties 
op de kurtosis. Het zal blijken, dat zij alleen bij zeer nauwkeurige metingen van 
belang zijn. 

-,rl, 
De Herruite-polynomen Z1Jn orthogenaal onder de gewichtsfunctie e 0 Dit is 

juist de M.B. factor uit onze verdeling. Reden waarom we verwachten, dat bij de 
analyse van de metingen de correlatie tussen de vormparameters klein zal zijn. 
Ook verwachten we, dat stroomsnelheid /i en schaalfactor eliJ klein zullen zijn, te 
meer daar directe correlaties al bij voorbaat weggelaten zijn. 

De twee componenten van de virtuele bron 

Uit scanmetingenmetingen van de virtuele bron (HAB-77) blijkt, dat deze 
niet goed beschreven wordt door een enkelvoudige gaussverdel'ing. Habets introdu
ceert een bimodale verdeling voor de virtuele bron, d.w.z. een superpositie van 
twee gaussklokken: 

c. r 
~ 

~ .. L7T 
I 

ex!' {-fi/J} 
met q. de relatieve bevolkingsg~tallen met de eigenschap, dat 

(59) 

(60) 

We spreken af, dat~~(~. De virtuele bron bestaat dus uit een smalle en een 
brede component. In fig.II.8 staan resultaten van metingen voor~e virtuele bron
stralen ~/ en "?z als functie van de bronparameter :E: getekend. 5t/ en ~2. zijn ge-

v normeerd met i!~~· Dit is een schaalfactor, die van de gassoort afhangt. In ons 
g7v~l is~~)?= 0.401~ .De bronparameter is een dimensieloze grootheid, gedefi
n1eerd volgéns 

_I 

= .f. (/ .2 (61) 
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met n de dichtheid in de bron, T0 de temperatuur van de bron
1 

C{ een potentiaal
param~er, die afhangt van het gebruikte gas. 

Uit deze figuur zien we, dat de brede component van de virtuele bron over 
een groot gebied van~ constant is. Daarentegen neemt de smalle component in 
grootte toe voor toenemende ~ . Bij het breder worden van de smalle component 
neemt de relatieve bevolking van deze component af en die van de brede component 
toe. Zie onderste deel van de figuur, waarin de verhouding van dl en~ is gete
kend. 

• I I • I I . . 

t~ 
x x",x,c 

X",x!IICoQO 
x (fl 

?<1 x x )( \ x 0 

x~ l( 
)I x x x 8cP 

~10 ·" x 

x x § 0 +4 
flt e ofà ++ 

o I J' 8 .y++ 
~ -

0 

*+* €<~ 5" 1-- L + -
7? +++++ ----

~ * --+~ --+ -----!L +1?~ --------1 --
t r• 
~û 0 0 

0 

~ 
0 

0 0 0 
............ 0 ; t),..., 6 f 

t~ ' 0 0 

1 
8 go 

So 
0 0 

0 0 -
I I I 1_ _j_j_j_ I ...l_J_ 

--~ -to "100 .fOOO 

fig. II. 8 - De bronstraZen flr en ~.t 3 resp. de relatieve ·bevoZkings
getaZZen van het bimodaZe model voor de virtuele bron (HAB-77). 

- ~---- ----~------··~-----·-----~---------- --- --:-~------~- ---~--~-----·- ----# ------- .. 

11.4 - Het piékfactor-formalisme en absolute intensiteiten 

. ·--- ------------- ------ ----

De intensiteit Jr(~~van een bron is het aantal deeltjes, dat per tijds
eenheid, per eenheid van ruimtehoek onder een hoek~ met de bundelas stroomt. 
Indien41'.:-0 sprekent we van de vooruaartse intensiteit I{ol van de bron. 

Een belangrijke grootheid bij molecuulbundels is de.verhouding van de 
voorwaartse intensiteit Jr/U) en de totale deeltjesstroom Af door de nozzle. 
Deze verhouding worde de piekfactor genoemd. In formule: 

x= 7T 
:t/D) 

N 
Hierin 1.s X de p:i:ékfactor. 

(62) 
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De factor 11 zorgt ervoor, dat 1n het geval van een ideale gat-bron J( gelijk 1 
wordt. 
Numerieke berekingen (SHE-63) leveren voor een waarde van 1.98 voor het geval 
van een atomige gassen. In Tabel II.1 staan ook de piekfactoren voor gassen 
met andere,}.f.Zie verder (BEY-77). 

Téibe "l II. 1 

/=).lev J< 
5/3 1.98 
7/5 1.38 
9/7 1.10 

Experimenteel kan menX bepalen door drukdalingsmetingen te doen, 
waaruit /1 gehaald kan worden en ijkmetingen, waarmee I (0) bepaald wordt. 

De voorwaartse intensiteit is afhankelijk van in hoeverre de virtuele 
bron "zichtbaar" is vanuit de detector. Met de theorie uit §2 kunnen we de in
tensiteiten van de diverse zichtbare delen van de bron berekenen. Daartoe gaan 
we uit van de uitdrukkingen (40) en (42). De voorwaartse intensiteit wordt nu 
verkregen door links en rechts door 4 te delen en vervolgens ;i te integreren. 
H.a.w. -/-dG 

Icfl)=- JH!PJj~1ift61-~KpJ_/i::!!J1l J...z dii _.-, r i"/ j ~ ï-t ~~~ 1; ifr~; 
...~._ _ . • (63a, b) 

~~J=4!~/,b~~~?/I~J ~r: e~!-l'ihtiJ)Jtli 
In geval van ontkoppelde verdelingen heeft~ des-afhankelijkheid vol

gens (32). Deze uitdrukking vullen we in de formules (2) in en berekenen de in
tegralen, wat een kwestie van uitcijferen is. Het resultaat luidt 

f/d/ =- JN(Il} .!iL /fi- L~J 
~~) {' ~,s' 

. -~ 
4/Ó).- Jkfo) J~.J)~ /_!kJ /f+EÏ# 2 } K ... 

1tz(/l) (V-; ( J / 

... * (f+_L2 j e?/- / $/,J'z. J( 
2~ (f+Ct~~/j 

(64a,b) 

In (64b) is gebruik gemaakt van de definities van V_r, «~ en $2 in 
(49), waardoor de integraalberekening teruggebracht wordt tot die van het 
centrum. Men lette op de indices, die slechts op twee plaatsen in (64b) 
voorkomen. Eigenlijk moeten we nog61 naar ..sfe transformeren om een uit
drukking te krijgen, die alleen bestaat uit parameters, die met de rand 
van de bron te maken hebben. ~ is de speedratio, die gemeten zou 
worden als de gehele bron zichtbaar zou zijn geweest. Uit de definitie 
van ,.9'~ völgt voor~" dat 
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(65) 

De zaak wordt door een dergelijke substitutie er niet frisser op. 
In het geval, dat de virtuele bronstraal ~ constant zou zijn, 

d.w.z. fJ..J,""'~ , dan vindt men voor de intensiteiten van liet',centrum, 
resp. de rand van de bron 

I;;= 1k/()J rïëlr)2 

(66a,b) 

2jz = JN/1) (;, r. t>'l! /7!') 
Uit (64) en (66) kan met de verhouding van de diverse intensiteiten 
berekenen. 
Ten overvloede misschien zij nog opgemerkt, dat de piekfactor J< alleen 
betrekking heeft op de intensiteiten van de hele virtuele bron en niet 
op delen daarvan. 

j 
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HOOFDSTUK III - De opstelling 

III.l- Beschrijving van de opstelling 

De experimenten ZlJn gedaan in de opstelling "Looptijd II" van de groep 
"Molecuulbundels." De opstelling is opgebouwd uit 5 differentiëël gepompte 
vacuÜmkamers, te verdelen in een hoogvacuüm (HV) en een ultrahoogvacuüm (UHV) 
gedeelte. Zie fig.III-1 .De kamers worden naar hun functie genoemd, t.w. bron-, 
chopper-, strooi-, binnen- en buitendetectorvat. De vaten zijn met stroomweer
standen met elkaar verbonden. Het HV-gedeelte wordt gepompt met diffusie- en 
cryopompen. Het UHV-gedeelte wordt gepompt door ionengetterpompen. 
De metingen zijn gedaan met behulp van de looptijdmethode. Dit houdt in princi
pe in, dat de tijd gemeten wordt, die een deeltje nodig heeft om een bepaalde 
afstand af te leggen. Daartoe wordt van de continue bundel door een roterende 
chopperschijf, met een spleet, periodiek een kleine hoeveelheid deeltjes door
gelaten. Het moment, dat de spleet door de bundel gaat, wordt door z.g. synehro
nisatie mechanisme electronisch geregistreerd. De hoeksnelheid en breedte van 
de spleet zijn bekend en dus ook het tijdsinterval, dat de bundel doorgelaten 
wordt. De deeltjes, die de chopper passeren worden vervolgens gedetecteerd en 
geteld met tof-multiscalinginterface in tijdkanalen overeenkomstig hun tijdstip 
van aankomst in de detector. De looplengte t , d;i. afstand tussen (eerste) 
chopperschijf en detector, is bekend, evenals de totale electronische en mecha
nische vertraging van het systeem, waarvan de looptijd Q gecorrigeerd moet 
worden. Wij zijn dus in staat om de snelheid, die een deeltje heeft gehad, met 
(1) te bepalen. 

(I) 

Uitgebreide beschrijvingen van de opstelling vindt men in (BEY-75) en (HAB-77). 
De geometrische bepaling van de bundel geschiedt door diafragma's. Voor "hele
bron'~metingen wordt alleen een gatvormig diafragma gebruikt, dat vlak voor de 
detector staat. Zie rir. Sa in fig. III. 4 
Wanneer de diameter niet te groot is, nemen we aan, dat de kans om een deeltje 
te detecteren homogeen over het oppervlak van het diafragma verdeeld is. In 
geval van centrum- of randmetingen wordt een tweede diafragma tussen bron en de
tectordiafragma gezet. 
In geval van centrummetingen wordt een gatvormig diafragma gebruikt en in het 
laatste geval een ringvormig diafragma. Zie fig.III-3 •. De afmetingen van deze 
twee diafragma's zijn zo gekozen, dat bij een bronparameter van ~ =fO en een 
afstand van ongeveer 30 cm tussen nozzle en diafragma juist alleen d smalle 
component van de virtuele óron gezien wordt in geval van het gatvormig diafragma 
en dat deze ruim bedekt wordt door de beamstop van het ringvormig diafragma. De 
breedte van de ring moet men om intensiteitsredenen niet al te klein nemen. De 
diafragma's kunnen d.m.v. stappenmotoren in de bundel geplaatst worden. 
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C'P 

l 
fig. III.l- De opsteZZing aZs vacuümsysteem. v1=bronvat, V2=choppervat, 

v3=strooivat, V5=binnendetectorvat, V =buitendetectorvat, HV= 
hoogvacuümgedeeZte, UHV=uZtrahoogvacuümgedeeZtje, BP=cryopompen, N=supersone 
bron (nozzZe), IGB=ideaZe gat bron, CH=chopper, DET=detector, 2A=brondiafragma, 
5A=detectordiafragma, B.A.=bundeZas. 

J .. 
k:: '/J-..g ...., 

ff I6.8 219 Clf 519 .2>ET 

I I I I I I 75./J. 

1-- t.l/2. ..., 
~O.UL .,.j 

~ 1'1(') 
.... f 

fig. III.2 - De afstanden in de opsteZUng. De symboZen hebben dezeZfde 
betekenis aZs in fig. III.1. Maten in meters. 

fig. III. 3 - Vormen van het brondiafragma. "Links een gatvormig diafragma, 
. rechts een ringvormig diafragma. D1=buitendiameter, D2=binnen-

d~ameter, SD=steundikte. 
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TABEL liL 1 

Afmetingen van gebruikte diafragma's 
(zie fig.III-3) 
maten in mm 

"fdS.Cot/e J)ia/t:P~ Type .J)f .1>:_ 
2A 
2A 
5A 
5A 
5A 

bron 1 0.132(2) 
bron 2 0.890(1) 0.449(1) 0.0966(19) 
detector 1 0.2 
detector 1 0.5 
detector -1 1.0 

1 ' ) type 1=gatvormig; 2=ringvormig 

Om de detector op zijn efficiency te ijken, wordt tussen de plaats van 
nozzle en brondiafragma een ijkbron, een "ideaal" gat.-broll geplaatst. De afme
ting van het gat is 1 mm. De zeer goed bekende relatie 

. 
I~)= ;V 

7T 
(1) 

bij een ideaal gat-bron kan dan toegepast worden voor het ijken van de detector. 
De gastoevoer wordt geregeld met behulp van een gasinlaatsysteem, dat uit 

een combinatie van twee afzonderlijke systemen bestaat. De supersone bron wordt 
uit het z.g. hoge drukgedeelte gevoed met een constante druk, instelbaar van 
J!O - 3ooo Torr. De ijkbron wordt gevoed met een constante gasstroom AV in het 
bereik /0 1~-ID'" _,.-I. 
liL 2-De Bron 

Als nozzle gebruiken we een koperen buisje, dat aan één kant een kegelvorm heeft 
met in de top de nozzleopening. 
In een nieuw ontwerp werden de volgende eisen gesteld: 
de reeds bestaande nozzle moet weer gebruikt worden; hét temperatuurgebied waar
in de bron werkt, moet groter zijn dan wat voorheen mogelijk was; desondanks moet 
de bron in een cryopomp gemonteerd kunnen worden om een storingsvrije uitstroming 
te garanderen en tenslotte moet de temperatuur van het gas in de 
nozzle goed bekend zijn om de enthalpie-b~lans te kunnen controleren. 

De bron, die aan de hand van deze ideeën ontworpen is, heeft een hoogste werktem
peratuur van _400 ~!" , omdat enige verbindingen hard-gesoldeerd moesten worden. 
Om de cryopomp niet te belasten zijn stralingsschermen gebruikt, waarvan het bui
tenste watergekoeld is. Alleen van de wand kon de temperatuur gemeten worden en 
om het gas een zo groot mogelijk warmtecontact met de wand te laten maken is van 
een multichannelarray (=m.c.a.) gebruik gemaakt. 

Het resultaat van het ontwerp staat in fig.III.4. 
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fig. 111.4 - Constructietekening van de supersone bron. 
Verklaring zie tekst. 

TABEL 111.2 

Afmetingen broncomponenten 

nozzlediameter -l>0 
multichannelarray : 

lengte 
diameter kanaaltjes 
effectieve diameter 

aantal kanaaltjes 

46.3/"112 

3.00 fflll 
55 ~ 

6. 2 hlllt 
~ 8450 
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fir,. III.5 - Tempe
ratuursverZoop op de 
as vaf;. ..een buis . 

De uurruners 1,2 en 3 Zl.Jn stralingsschermen, waarvan 2 en 3 "zwevend" zijn. 
Scherm I is watergekoeld met 14. De nozzle 10 is hard-gesoldeerd aan het stook
blok 4. Deze wordt d.m.v. drie elementen 11 opgewarmd. Vlak voor de nozzlebuis 
is het m.c.a. 9 gemonteerd. In Tabel III.2 staan de afmetingen van het m.c.a. 
Deze wordt met een klembusje 5 op zijn plaats gehouden. Een zeer dunwandig (ca. 
0.1 nun) roestvrij stalen buisje 15 vormt een warmteweerstand tussen stookblokje 
en uiteindelijke ophanging aan de flens. De "o"-ring 16 wordt hierdooi niet te 
warm. De temperatuur van het stookblokje wordt gemeten door twee chromel-alumel 
thermokoppels 12 en 13, waarvan de één het "hart" van het stookblokje en de an
der de nozzle bemonstert. Zo wordt nagegaan of het stookblok een hornogene tem
peratuursverdeling heeft. 

Om na te gaan, wat het effect van een m.c.a. voor de warmtehuishouding en gas
stromen is, zijn enige berekeningen gemaakt. 
In fig.III-5 wordt door Argon het temperatuursverloop op de as van een buisje 
gegeven als functie van de positie langs de as. Hierin is ~pe temperatuur van 
de wand,1,6e$in de temperatuur van het gas op het moment, dat'het gas het buisje 
binnenkomt. • 
Langs de abcis is de grootheid irJ'Ii(. uitgezet. ~ is de pósitie op de as gere~ 
kend van het begin van de b~is en ÀV is de totale d~eltjesstroom door de buis. 
De positie i! schaalt met N : als bijvoorbeeld de deeltjesstroom twee keer 
groter wordt, dan is een twee maal grotere afstand nodig om dezelfde temperatuur 
te bereiken. 
De berekeningen voor fig.III-5 zijn gedaan aan de hand van (SAN-77). 
Voor de wandtemperatuur ~ hebben we de nozzletemperatuur 7; genomen. t 
Uit de grafiek zien we, dat we voor een deeltjesstroom van /1:: 101tf .."6' we 
ongeveer een lengte van 7 cm nodig hebben om het gas zijn eindtemperatuur te la
ten bereiken. Is de gasstroom 8000 keer zo klein, wat ongeveer de gasstroom door 
een kanaaltje van het m.c.a. is, dan hebben we een lengte van ongeveer 100 
nodig, reeds na twee kanaaldiameters heeft het gas in het m.c.a. zijn eind tem
peratuur bereikt. 
Met een eenvoudig model van het m.c.a. hebben we berekend, wat het radiële tem
peratuursverloop in het m.c.a. zou kunnen zijn. Het blijkt, dat de as ongeveer 
1 /( kouder is dan de wand, als deze tot 200 °(f verwarmd is. (Zie Appendix §3). 
De drukval over het m.c.a. volgt uit de theorie voor laminaire stromingen 
(vruT-65) en deze ligt in de orde van grootte van 0.1 Torr. Deze is dus verwaar
loosbaar voor ons werkgebied, dat bij 100 Torr begint (Zie Appendix §3). 
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111.3 - De bron ~n de praktijk 

Zoals in de vorige paragraaf is gezegd, wordt de temperatuur op twee 
plaatsen in het stookblok gemeten. Bij kamertemperatuur geven de twee thermo
koppels dezelfde waarden aan. Echter wanneer de bron opgestookt wordt, is 
een verschil in temperatuur te constateren. Het thermokoppel, dat het midden 
van het stookblok bemonstert, geeft een hogere temperatuur aan, dan die bi~ 
de nozzle. Het verschil bedraagt ongeveer 10°C bij een temperatuur van 200 C. 
In fig. 111.6 staat de temperatuur van het midden van het stookblok uitgezet 
tegen de temperatuur die u~t de stroomsnelheden volgt volgens 

.E/e T(P):::J./1}~ L 
.t 2 tJ() 

(I) 

Hierin is liJ de massa van een argon atoom, k de konstante van Bol tzmann :n 
jr(N} de temperatuur. We zien, dat het thermokoppel, dat het midden van het 
stookblok bemonstert ongeveer 3% te lage temperatuur aangeeft in °C uitgedrukt. 
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fig. 111.6 - De temperatuur aangegeven door het thermokoppel 
als functie van de temperatuur~ die uit de 
stroomsnelheid volgt. 
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De plaatsing van het m.c.a. in het stookblokje heeft gevolgen voor de deeltjes
stroom. Het blijkt, dat de bron als geheel zich niet gedraagt als een supersone 
bron. Dit wordt veroorzaakt door de visceuze effecten in het m.c.a. De laminaire 
theorie zonder grenslagen is niet toepasbaar op het m.c.a., ondanks, dat er 
ruimschoots aan de voorwaarden voor laminaire stroming is voldaan. Zie Appendix 
§3. • 
In het ideale geval is de deeltjesstroom ~ door de nozzle gegeven door 

(2) !i = j((J 11, K, rr:} 
met ;I~ een gassoortafhankelijke factor, ~ de deeltjesdichthéid~de karak
teristieke snelheid en .,l)0 de diameter van de nozzleopening. In ons geval moe
ten we op (2) een correctie factor toepassen. Uit experimenten blijkt, dat voor 
de werkelijke deeltjesstroom A2* geschreven kan worden 

Ar;i;Jj (3) 

Voor p"#_f hebben we 
Tabel Ii73. 

100 Torr gekozen. De waarden van À en j zijn gegeven in 

Argon 
Zuurstof 

TABEL III. 3 

Correctiefactor in deeZtjesstroom 

Afl/to/)i {7;=2:10 ~ 
~~ ~ j 
100 Torr 
100 Torr 

0.73 
0.48 

0.067 
0.22 

f ~s de druk ingesteld in het gasinlaatsysteem. Met deze waarden moeten zowel 
~ als de cor.rectie worden berekend •. 

In, fig.III-7 staan de resultaten van A/ -metingen 
AÇ geschaald. 

(druk_dalingsmetin ge_n) met 

Een ander gevolg is, 
kunnen bepalen. Deze 

-dat we niet zonder meer de dimensieloze bronparameter -=-
wordt gedefiniëerd door 

- ft~ !~'ft ~ ~ (j-,;1 (4) 

met ïr,e,~een schalingsgrootheid, die gelijk is aan 0.401*~0 voor eenato
mige gTssen en 0.299o~t..z:>0 voor tweeatomige gassen met alleen rotatietoestariden. 
(HAB-77,§2.2.3). We moeten een correctie voor de dichtheid h

8 
maken. Dit gaat 

via de deeltjesstroom. Uit (2) en (3) volgt voor de effectieve dichbheid h
11
* 

De dichtheid 
corrigeerd. 

;.(f-Jj 
/7~ 

en dus ook de bronparameter worden alle op dezelfde 

(5) 

man~er ge-
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fig. III.7- De verhouding van de werkelijke deeltjesstroom en 

de theoretische deeltjesstroom als functie van de druk. 

Deze correcties zijn niet zo belangrijk, omdat we in de hoofdstukken VII 
en VIII de meeste resultaten zullen presenteren als functie van de speedratio 
van de hele bron. 

De conclusie uit dit alles, die we moeten trekken, is dat de bron 
niet die eigenschappen bezit, die men zou wensen. Bij volgende ontwerpen moet 
het multichannelarray achterwege gelaten worden. Het warmtetoevoerprobleem 
moet op een andere man~er opgelost worden. 
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HOOFDSTUK IV - Sampling 

In dit hoofdstuk leggen we de verbinding tussen de theorie uit hoofdstuk 
II en de experimenten. 

IV.l-Deeltjesflux door detectordiafragma 

We blijven onze beschouwingen in de snelheidsruimte voeren. Is eenmaal 
1n deze ruimte het detectorsignaal bekend, dan volgt door transformatie naar 
de loopruimte het werkelijke detectorsignaal. Zie hiervoor hoofdstuk V. 

Het aantal deeltjes ~~, dat door een oppervlakte-element r~~ter 
plaatse ( r 'f_) in het bronvlak gaat gedurende het tijdsinterval til, naar langs
snelheid geselecteerd, wordt gegeven door 

Deze formule is afgeleid uit II-S(O). Voor het gemak noteren 
anders. In (1) zijn de functies f/1 en' genormeerd ave~ hun 

(. t>o . 

. _/. jtt/Jrtt = 1 

1~/fi)t/.< := () 
-ct. 

0<1 

j tfx}d.t = 1 
() . 

We zijn bovendien overgegaan op een n1euwe. coÖrdinaat, t.w. 

/=r 
,!.. 

(1) 

we de verdelingen 
argument. :t1. a • "7. 

J 

(2a,b,c) 

(3) 

De functies~ en)t zijn functievoorschriften, die alleen van de combinaties 
(j-tt)/«u respJ.,,y9/~3(tt) afhangen. 
Van dit aantal~~ w1llen we weten hoeveel nu door het detectordiafragma 
gaat. Dit aantal wordt bepaald door de ruimtehoek, waaronder het detectordia
fragma vanuit het punt in het bronvlak gezien \vordt. Deze ruimtehoek wordt bij 
afwezigheid van een brondiafragma slechts bepaald door het oppervlak en de 
positie van het detectordiafragma. Deze ruimtehoek noemen we -i2g, waarvoor 
geldt, dat 

z. 
7T ~et! (4) 

"' ~.L 
waarin l'deJ de diameter en ~~ de pos1t1e van het detectordiafragma is. Het 
aantal deeltjes, naar snelheid geselecteerd, dat per tijdseenheid door het de
tectordiafragma gaat, is dan, na integratie over ~,j?), gelijk aan 
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(5) 

De index 11H'' geeft aan, dat we de hele bron z1en. 

Indien wel van een brondiafragma gebruik gemaakt wordt, wordt de 
openingshoek bepaald door het brondiafragma èn het detectordiafragma. De 
openingshoek is dus afhankelijk van de plaats in de bron. Bovendien kan hij 
nooit groter worden dan-06 • Vanwege de axiale synnnetrie kunnen we voor deze 
openingshoek-GZ schrijven 

(6) 

Hierin stelt ~~,}de transmissiefunctie voor, waarvoor geldt, dat 

(7) 

Voor de deeltjesflux door het detectordiafragma, bij gebruik van een bron-

diafr;;;~u= 4~)_12, f!Î ~!RóJ)/(6;) tJ/t) /;'/ rr,jtt.;~·) 
.... * (!) /; #(!;1 gij J 

De integraal tussen rechte haken is afhankelijk van i , omdat fK(i) = 1({/1) (tl/i) 
We voeren een verkorte notatie in voor deze integraal en definiëren daartoe 

tfiJ={J;~J/fPrz;)t.Jf;;J ~ J <
9

) 
11 • 

In deze definitie van (r(~J'~~ is voor het gemak reeds ov~r ~geïntegreerd. 
Ook voor deze integraal geldt, dat 

(10) 

Voor iedere {i/u) moet S(i/tt}berekend worden. Dit wordt met behulp van de 
Monte Carlo methode gedaan. In §2 van dit hoofdstuk gaan we hier nader op 1n. 
Zijn de parallelle en loodrechte s~elheidsverdelingen zodanig gekoppeld, dat 
~{~} constant is, dan is ook ~(~~constant en gelijk aan 

?((i}=constant ( 11) 

• 
Willen we de totale deeltjesstroom 11/~ ~~ door het detectordia

fragma kennen, dan moeten we (8) nog over Mi integreren. In het geval van de 
speciale koppeling~=constant, is dit een eenvoudige zaak. He vinden meteen 

(12) 
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Is de bron kleurgeschift, dan is dit moeilijk te berekenen. De i. -af
hankelijkheid, die via 'l(i}= f,{ttJ/(i/tl) onder het integraalteken komt, is 
niet op analytische wijze onder het integraalteken vandaan te halen. We hadden 
ook eerst over ~ kunnen integreren. Dat dit ook geen eenvoudige zaak is, la
ten de formules van de intensiteiten uit hoofdstuk II zien. We hebben dit niet 
gedaan, maar hebben een benadering voor (9) gebruikt. Bij het afleiden van de 
benadering gaan we eerst de situatie bekijken, waarin alleen maar een klein 
deel van het centrum van de virtuele bron zichtbaar is. Stel, dat 

2 

w& ,; = { f J / ~ 6 
~ dI I' >6,1. 

(13) 

en dat 

G. (c( 1((1J/ (14) 

De integraal (f~~~ 1 formule (9), kan dan benaderd worden door 

l(%) ~ ~-'ti; 4(1;) 6 t 
. .t ~~ L. 

~ (-ff) /(1/( 6/x(uj} (Jsa,b,c) 

:::(#/ d(f) 
We gaan nu na, hoe &~/«/benaderd kan worden als we naar een willekeurig deel 
van de bron kijken. Stel 

I!J= ~~ f (16) 

dan kunnen we voor "~~;'schrijven . 

//ffl;) = tfffui (itfJ) 
Substitutie in C('~~' formule (9), levert 

(17) 

~~~; ~ J(f) ~ 2; 1 ;;t~;~~~; ár} ~ -1 ••• 

. ;t>o-2 /.,? JL 1/,4 ) l 
···~ 'R luJ.fit'vJ /fjf;; tJ(/)f' j 

( 18) 

waarin IJ in een Taylorreekts ontwikkeld· is. De tweede graads :termen· in j ZI.Jn 
verwaarloosd. Voor de tweede integraal in de factor tus~en accoladen schrijven 
we -:-/1· ó{1) met;4>0 . Dan is deze benadering voor ó(i/v) , formule ( 18), te 
schri.JVen als 

(19) 
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wat weer benaderd kan worden door 

r(i/PJ~ á/t) 11/~-;;t (20) 

j-1 is dus nul als we een heel klein stukje van het centrum zien, maar kan 
groter dan 1 worden in het geval, dat we alleen maar een smalle ring met 
straal r: W zien. Hoe meer we van de bron zi~n, des. te meer zal 1-ljJ naar nul 
naderen. In fig.IV-1 staat de verhouding Ö(il/tl)/tf(f} in een dubbellog gra
fiek uitgezet als funciie van {i/M}voor diverse bronparameters in het geval, 
dat we naar het centrum kijken met een 0.5 mm detectordiafragma. Zie hier
voor hoofdstuk III. Voor de virtuele bron is het bimodale model van Habets 
gebruikt. De integraal is berekend met de methode van §2 van dit hoofdstuk . 

1.1 

tfls-

~~----~~------P.J afs- {fJ t IJr . {. f 

(ii/tt) 

.... ~=lll'f 

~='11' 

=--1 --

fig. IV.l -De verhouding f"(%)/1/t)azs functie van ({j 

De streeplijn is de verzameling van punten, waar de e-macht van de parallel
verdeling tot J/e is gedaald. Daarbij is aangenomen, dat de relatie tussen 
de speedratio en. bronparameters gelijk is aan S = 1.97.:;, 0·~fl~ (HAB-77). 
De verhouding f{~/tt}/ Ó{1} in het geval, dat we naar de rand van de bron kij
ken, is zo weinig van 1 verschillend, dat dit niet zichtbaar is op de schaal 
van de figuur. Deze verhouding heeft een integenstelling tot die van het cen
trum een negatieve helling. Dat is ook, wat we verwachten. Deze helling is 
klein, omdat we een relatief groot deel van de bron zien. 
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Ten onrechte hebben we de factor (.J in de analyses van alle metingen 
verondersteld. Dit heeft slechts gevolgen voor de centrummetingen, om
daar de grootste fouten optreden. We komen later hierop terug. 

In onze analyses (/',::tO) is het resultaat voor de naar snelheid gese
lecteerde fluxverdeling door het brondiafragma gegeven door 

(21) 

. 
waaruit na integratie over i! , . de totale flux door het detectordiafragma 
volgt 

(22) 

De verhouding van de deeljtesflux bij gebruik van een brondiafragma 
tot die van de hele bron, is in het geval van de speciale koppeling R=con
stant gelijk aan 

(23) 

of anders in het geval van ontkoppelde snelheidsverdelingen (kleur geschif
te bron) gelijk aan 

(24) 

We komen nu terug op de gevolgen van de onjuiste benadering voor 
in het geval, dat we naar het centrum van de bron kijken. We gaan het effect 
van deze benadering na op de parameter tt in de parallelle snelheidsverdeling. 
De "correcte" formule voor de fluxverdeling luidt 

"~!bA/= iit/PJ 4 l"(f) "··. 
••• 71 /tr1'(t~J(j-tJ}(/-J J;J(~) tli 

(25) 

Merk op, dat de door ons gebruikte fluxverdeling uit (25) volgt doorj.7 nul te 
stellen. We vragen ons af, hoe de parametert/ zal veranderen als we een me
ting zouden fitten met een model, waarinjJitJ, in plaats van een model met 
jZ::O. Vast staat, dat beide modellen dezelfde waarde voor de gassnelheid 
moeten opleveren. M.a.w. 

.. 
(i?(:s=o = (ë}slt? (26) 

Deze gemiddelde snelheden wordenuitgedruktinde bijbehorende parameter"_0 , 
resp. ~..I • Uit de relatie (26) volgt dan de verhouding van ~ .,. en U - . 

,r~ r::tv ~~ 
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Het resultaat luidt 

= r fr *~ 7 i~- ~%) 
/;".:sa- j. (1~ 2:,~; 

De factor tussen rechte haken komt voort uit de normeringen van 
Voor voldoend grote~ gaat dit over 1n 

(27) 

(25). 

~=6 = f- 4 (28) 

~,-'o ~ 
Daar 'f:r,Jo een betere waarde voor de parameter 1/ is dan ~#O , zal (28) het 
verlo6p' van de verhouding van ~en VH =V .=û g~ven. lle en (/Hzijn 
parameters van de verdeling van het centru~~~p. de hele bron. In fig.IV-2 
is deze verhouding (28) getekend als functie van~. We hebben aangenomen, dat ~ 
(I lineair van de bronparameterZ afhangLen dat deze volgens Z =C;S'/I.97)'LIJ. 'Q 

van de speedratio ,.1" afhangt. 

fig. IV.2 -De verwachte afwijkingen van tftr bij de 
analyse van de metingen. 

IV.2-Berekening transmissiefunctie 

Om de transmissiefunctie (!~}te genereren, maken we gebruik van de Monte 
Carlo methode. Deze methode bestaat uit het random kiezen van een punt in 
het detectordiafragma en een idem in het brondiafragma. Uit deze twee punten 
volgt het vertrekpunt in het bronvlak van een deeltje, dat een rechte baan 
door de eerste twee punten volgt. Herhaald men deze procedure (d.i."schie
ten") vaak genoeg en houdt men de resultaten van elk schot op een of andere 
manier bij, dan levert dit de kansverdeling om ergens in het bronvlak terecht 
te komen. 
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We keren nu de zaken om en veronderstellen, dat de kans om ergens in het 
bronvlak te schieten evenredig is met de openingshoek waaronder het detec
tordiafragma vanuit dat punt gezien wordt. 
We doen twee veronderstellingen, n.l., dat de kans, dat een deeltje gede
tecteerd wordt, nadat het het detectordiafragmagepasseerdis, niet afhangt 
van de plaats waarin dit deeltje het detectordiafragma gepasseerd is. Een
zelfde veronderstelling volgt voor het brondiafragma. Omdat de bron in het 
paraxiale gebied isotroop i~volgt daaruit, dat de kans om ergens door het 
brondiafragma te komen, homogeen verdeeld is over het open oppervlak van 
dit diafragma. 

Deze twee veronderstellingen kunnen mathematisch als volgt voorgesteld wor
den: 

7t r'J(, Yt) ti.Jftly1 = At , brondiafragma; 
/.. {ltJ~t/~ open gedeelte van het 

p_ elders 
I (29a,b) 

dJ /. } ~ A_ ! / ~ "' open gedeelte van het 1 {~,)j ll~ tl'(t := ~ ~ )2, detectordiafragma; 
P. elders 
~ 

Hierin is ~ de kansdichtheid om ter plekke ( ;y, ~) in het brondiafragma te 
schieten en ~hetzelfde voor het detectordiafragma. ~ en A?L zijn de opper
vlakken (~ van bron- resp. detectordiafragrna. 
In feite willen we uitgaande van deze twee kansverdelingen (29) de kans be
rekenen om ergens in het bronvlak te komen. Dit komt neer op een transforma
tie van de coordinaten. 

waa~in (i1 ,>') de positie in het bronvlak is en 11
en y1

de hoeken van de baan 
door <t,, ~) en ()tjo,)ft) met de positieve x-resp. y-as. Zie fig.IV-3 ter illu
stratie. We zijn dus op zoek naar?c; in 

-- ... 
(31) 

... 
De transformatieregels luiden 

(32a,b,c,d) 
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13-FON-
2>1/J 'F;rt/'1611,9 

7 
. 

IJ 

:I>GTECTO'e-
2>ii9F"'e11&17 /l 

1) 
2!2 

fig. IV-3 De transfoY'matie van (-!/ _, Y.t _, ~ _, ~ J naar ( ~ _, /_, }'o _, y'J in de 
Monte CarLo methode. 

In (32b,d) staan de voor ons interessante paraxiale benaderingen vermeld. 
Uit de inverse transformatieregels en de Jacobiaan J met 

I 

volgt dan de kansverdeling 

~A,)','YI~Y 'J = 

~/-&/). ?' 0/4 ~ ~. yJ, y,(. ·#- 7j /1;1.../. ;2!-J). 

(33) 

(34) 

We Z1Jn echter alleen in de plaatsafhankelijkheid van de verdeling gel.nteres- {Ij 
seerd en moeten daarom de hoekafhankelijkheid eruit integreren. Dit levert ~ 
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7; is onafhankelijk van 1
1 

en y 1
in het paraxiale gebied. De integraal (35) 

levert een factor, die de effectieve openingshoek ...Q.(~, ~) voorstelt. 
Uitwerken van (35) met behulp van (29) levert dan 

-- (36) 

of wel 1n ons formalisme 

-- (37) 

In (37) staat links van het gelijkteken de kans om in het oppervlakte-ele
mentje ol4dM, ter plaatse ct",~) te schieten en rechts de relatie van die 
kans met de effectieve openingshoek of transmissiefunctie. Hiermee is dus in 
principe de transmissiefunctie berekend. Vanuit (37) kunnen we naar de ge
wenste coÖrdinaten overgaan. We transformeren naar (JO,j')-coÖrdinaten en 1n
tegreren vervolgens over~· Het resultaat luidt I 

7'~) fa = 7T(~I..~2) ~ o(/J) tl}o 
.!~.,ft '/- / 

(38) 

waarin 7~}9'<' de kans om in het intervalfïor"'~} te schieten, welke uit 

(37} vol;~)f = ~~;(~Ç4~~0{'J}/df (39) 

Voor de berekening van de integraal Cl~~ uit de vorige paragraaf, waarvan 
we nu de integrand kennen (zie (38}) gebruiken we twee verschillende methoden: 
de momenten- en een discrete sommatiemethode. Hiervoor heeft de Monte Carlo 
procedure voor~~) twee outputmodes. De momentenmethode maakt gebruik van 
de centrale momenten ~ , die gegeven worden door 

-. " p" /liJ k h-k 
~ = <t;o-r>J > = '-J=,o/ Y' >.~> (40) 

. 
Wanneer bij elk schot t de som van machten 

(4J) 

IJ 
wordt bijgehouden, kan na afloop een schatting voor ~>gevonden worden, 
door~ door het aantal schoten te delen. De momentenmethode staat overigens 
uitgebreid beschreven in (THY-77) en is door ons letterlijk overgenomen. 

Ten behoeve van de discrete sommmatiemethode verdelen we hetjO-interval, dat 
overeenkomt met dàt deel in het bronvlak, dat vanuit het detectordiafragma ge
zien kan worden in equidistante intervallen en turven hoe vaak in een derge
lijk interval geschoten wordt. We genereren hiermee de discrete kansverdeling 
om in het i-de interval te schièt:!e.n. 

(42) 
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waarin ~;q· de breedte van het i-de interval is. Alle intervallen zijn 
equidistant. Vooral hier komt de transformatie van r naar~goed tot zijn 
recht. De kans om in een ring met straal Ij en breedte t.f1 te schieten, is 
evenredig met het oppervlak van die ring. Daardoor hebben, bij gelijke Ar,· 
de meer naar buiten gelegen ringen een groter gewicht. In de~-ruimte 
hebben alle overeenkomstige ringen een gelijk oppervlak en dus hetzelfde 
gewicht. 

IV.3 aan de transmissiefunctie ~ en de 

We hebben het transmissiefunctie t.J voor vijf combinaties van diafragma's 
berekend. Deze staan getabelleerd in Tabel IV.J en we duiden voortaan een 
combinatie met het overeenkomstige nummer uit de tabel aan. De drie kolom
men rechts in de tabel geven de minimale, maximale resp. de gemiddelde waar
de van~ aan. 
In fig. IV-4 en IV-5 staan de transmissiefunctie W~} getekend voor de diver
se diafragmacombinaties. Met IV-4 wordt duidelijk, dat het apparaatprofiel 
zich al snel uitbreidt voor groter wordende detectordiafragma's. Dit is de 
reden waarom we niet met combinatie 3 gemeten hebben. Het apparaatprofiel 
voor het ringvormig diafragma blijkt niet zo gevoelig te zijn voor de keuze 
van het detectordiafragma. i/..J 

Voor de vijf diafragmacombinaties hebben we de integraal i(~k/uitgere
kend. Daarbij werd, zoals reeds in de vorige paragraaf is gezegd, gebruik 
gemaakt van twee methoden: de momentenmethode en een discrete sommatiemetho
de. De momentenmethode is uitvoerig beschreven in (THY-77). We gaan hier 
niet verder op in. In de sommatiemethode delen we het~-interval in 20 
equidistante deelintervallen op en gebruiken de formule 

(43} 

TABEL IV. 1 

Diafragmacombinaties 

Posities t.o.v. bronvZak: brondiafragma 0.321 m 
detectordiafragma 1.810 m 

G=gatvormig; R=ringvormig (binnen- + buitendiameter) 

Nr Brondiafragma Detectordiafr. ;obJ/h /JniJX 'l'> (rnrn) 

1 G 0. 132 G 0.2 0 1. 036 0.3347 
2 G 0. 132 G 0.5 0 1. 7991 0.4681 
3 G 0. 132 G 1.0 0 3.535 0.8992 
4 R 0.449 G 0.2 6.317 . 3. 164 18.52 

0.890 
5 R 0.449 G 0.5 4.796 ·3.538 18.66 

0.890 

.Voor~· nemen we de halfwaarde van elk interval, d.w.z. 

(44) 
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\ ... 
/) {t(I-Bb7 .t_) 

fig. IV.4 -De transmissiefuncties voor de diafragmacombinaties 
1 t/m 3~ d.w.z. alleen het centrum is zichtbaar. 

' \~ 

to 2.0 30 
~(1"-t~ 

fig. IV.S -De transmissiefunctiesGJUo) voor de diafragmacombinaties 
4 en 5~ waarbij alleen een deel van de rand van de 
virtuele bron zichthaar is. 
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Het blijkt, dat de momentenmethode faalt in de diafragmacombinaties 1 t/m 3 
d.w.z., als we met een klein gatvormig brondiafragma naar de bron kijken. 
Het is een gevolg van het grote verloop van het apparaatprofiel in deze ge
vallen. Het is zelfs zo ~~· dat de momentenmethode functiewaarden van de 
virtuele bronverdeling ~~~~~/)vraagt, die buiten het definitiegebied 
van (J. (d.i. ../) < 0 ) vll'len. In deze gevallen moest dan ook de sommatiemethode 
gebruikt wo:r'cien. 

Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid van de gebruikte methoden, 
staan voor combinatienr. 5 de gemiddelde centrale momenten f1u met hun sprei
ding in Tabel IV.2 gegeven. Deze zijn berekend uit een serie van tien Monte 
Carlo runs. In Tabel IV. 4 staat de relatieve spreiding van de integraal Ö(iJ'/u/ 
uitgerekend met de momenten- en de sommatiemethode. Ondanks, da~, de centrale 
momenten veel spreiden, merkt men dit niet in het eindantwoord, d.i. de inte
graal ~('i;'~. Zo is bijvoorbeeld de spreiding in het tweede moment voor 
5000 schoten gelijk aan 2.7%, maar de integraal fluctueert binnen 0.71%. De 
sommatiemethode levert 1.5% lagere waarden voor Ö(i/hJ'dan de momentenmethode. 

Schoten 
500 

5000 
50000 

500000 

TABEL IV.2 

Centrale momenten van 
combinatie nr. 

l1.t (lp -I~ o/ 
4.477(132) 
4.454(118) 
4. 488 (21) 
4.483 (6) 

TABEL IV.3 

5 

/1.r VP -J ~ f 
3.393(1.024) 
3.058 (331) 
3.042 (202) 
2.975 (78) 

Relatieve spreiding in J'(i/11) bij ~ =70 
in procenten 

ht,(IP -L.! Hl ~ 
4.095(256) 
4 • 1 os < 1 7I L_ 
4.147 (31) 
4.146 (8) 

Nr Schoten Momenten- Sommatiemethode 
1 500 4. 0 3. 4 
2 5000 0. 7 I 0. 86 
3 50000 0.59 0.49 
4 500000 0.17 0.14 
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HOOFDSTUK V - Programmering_ 

Dit hoofdstuk bevat het formularium, dat gebruikt is in de programma's, 
waarmee de metingen verwerkt zijn. Deze programma's zijn gebaseerd op de 
veronderstelling, dat jJ=O in formule IV-(20). 

V.l - Looptijdverdeling 

Stel, dat het aantal deeltjes ~~ , naar snelheid geselecteerd, dat 
door het detectordiafragma gaat gedurende het tijdsinterval (J(é gegeven wordt 
door 

( 1) 

waarin ~('ït} een genormeerde snelheidsverdeling is, ~ de voorwaartse inten
siteit en -l.20 de openingshoek, dan volgt hieruit voor het looptijdspectrum 

met ~ het aantal chopperslagen, 1ro de detectie-efficiency bij de referen-
tiesnelheid fi& , Ze:, de openchoppertijd, Z'CIIf de kanaal tijd, /, de loop lengte 
en ~ de looptijd behorende bij het k-de kanaal. De relatie tussen snelheid 
en looptijd luidt 

De verdeling ~(zr} hoeft niet noodzakelijkerwijs genormeerd te zijn, maar 
dan is de factor ~ niet te interpreteren als de voorwaartse intensiteit. 

(3) 

In ons geval zijn de deeltjesstromen door het detectordiafragma gegeven 
door IV-(5) voor de hele bron en door IV-(8) bij gebruik van een brondiafragma. 
De looptijdspectra, die daarbij horen luiden resp. 

voor de metingen aan de hele bron en voor de metingen met een brondiafragma: 

~~1 = ftfo/t(t} if!J) t/!&_~}/J-t/*··· 
···*(J;ç~~~tJ 

(5) 

In bovenstaande formules hebben we gebruik gemaakt van de definities 
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J 

Voor ~ nemen we de in hoofdstuk II ingevoerde vervormde Botzmann-verdeling. 
In h~''programma wordt de volgende modelfunctie voor de looptijdverdeling 
bij de kleinste kwadraten analyse van de metingen gebruikt: 

(~,hl,4= 23~!fJ
111

~J4{~- t-J/*··· 
I J' nh1.ttx LJ /~ ~} ( 

···* 1+[;;3 ~r'hc~-;;r 1 
(7) 

Voor A? nemen we 1 of 3, afhankelijk of de hele bron zichtbaar is of niet. De 
factor B in (7) is dan gelijk aan 

met (8a,b) 

Voor het model met de speciale koppeling, zodanig dat de virtuele bronstraal 
'R, constant is, hebben we alleen de modelfunctie nodig, waarbij 111:::: L. De 
parameters, waarmee het model (7) aan de metingen gefit wordt zijn ~ , ~, 
~ en de vormparameters ~ met IJ::t ~~ ••• 

1 
11ma,J(. I~. de volgende paragraaf 

komt daar nog een extra pa~geter voor de achtergrond bLJ. 

V.2 - Correcties en simulaties 

De formules in § 1 van dit hoofdstuk ZLJn correct als l'~ en &llf maar 
klein genoeg zijn. Dit is echter niet het geval. We moeten de looptijdverde
ling invouwen over de openchoppertijd le en de kanaaltijd ~d{ . Dit gebeurt 
wederom met behulp van de momentenmethode. In de integraal 

waarin;"/'~~ de verwachte looptijdverdeling is en ~/'~~de invouwfunctie, 
die de vorm van een gelijkbenig trapezium heeft, wordt MI nu vervangen 
door de symmetrische functie 

(9) 

(10) 

/'!\ 

waarin Ó de "del ta"-functie voorstelt. 
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(f) 
De methode verloopt verder analoog als die in (THY-77). ~ is dan het 
aantal getelde deeltjes in het k-de kanaal. Met (9) discretiseren we eigen
lijk de looptijdverdeling J' . 

Een tweede correctie moeten we aanbrengen voor de eindige dikte van de 
chopperschijf. Het effect ~an de eindige dikte is, dat het lijkt alsof de 
openchoppertijd lG kleiner is dan hij eigenlijk is. Vooral voor langzame 
deeltjes wordt dit effect groot. De schijnbare choppertijd ~~ wordt in goede 
benadering gegeven door 

We simuleren dit effect met 

{I) 
waarin~ het aantal getelde deeltjes zou zijn bij een oneindig dunne 
chopperschijf. 

De achtergrond, een constante ondergrond, waarop het signaal is ge
superponeerd, wordt gesimuleerd door 

A/.(.!) A/ (I) 

/~ = 1~ r /1 

(11) 

(12) 

(13) 

Ook de dode-tijd van de opstelling moet rekening gehouden worden. Deze wordt 
gesimuleerd volgens 

(14) 

met 'dood de dode-tijd van de opstelling. 
Hiermee zi~n alle correcties en effecten ~n de opstelling gesimuleerd. 

Het spectrum {AikJ wordt nu met een kleinste kwadraten procedure gefit aan het 
gemeten spectrum. Dit fitparameters zijn " , ~ , ~ , ~ en de vorm
parameters M {11: 1,t,-1 ••• ,~11ma;t ). 

V.3 - Beginschattingen 

De kleinste kwadraten procedure uit het TOF-procedurepaket heeft begin
schattingen van.de fitparameters nodig. Voor de achtergrond is dit een een
voudige zaak. Als beginschatting wordt genomen 19~1 

(IJ) I 
/1=

h 
{"'') 14 

L ~(In) 

~~ J' is het gemeten 
kanalen. 

looptijdspectrum, ~ is het aantal achtergrond-

De correcties op de vorm van de verdeling zullen wel klein zijn. Een begin-

(15) 
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schatting nul voor de vormparameters ~ ~s dan ook niet slecht. Dus 

(tJ) 

", ==" J 

-a. (IJ) (IJ) 
De beginschattingen voor de parameters 4 en ~ , d.i. resp. IZt en ~ 
worden verkregen uit een kleinste kwadraten aanpassing van een gausskromme 
door het signaalgedeelte van het looptijdspectrum, waarvan eerst de onder
grond is afgetrokken. Met andere woorden 

I fi {In! t'?(J fitten aan 

(hij 
waarin ~ de gemeten kanaalinhouden z~Jn. fl , 4f( en~ Z~Jn dan 

(16) 

(17) 

fitparameters. Probleem (17) is te lineariseren, waardoor men geen beginschat
tingen nodig heeft. Hiermee kan de berekening voor de beginschattingen ge
automatiseerd worden. Deze methode levert tenslotte ook nog de beginschatting 
voor 13 op volgens 

(18) 

V.4 - Gewichten 

Voor de gewichten ~ van de meetpunten nemen we 

(19) 

waarin ~ de standaard deviatie is van het k-de kanaal. Omdat 

oz 
#A1(Jn) 

= ~ 
(20) 

geldt voor 

. -i 
IÄ (ln}l 

'1 =Lïtf J 
(21) 
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V.5 - Partiële Afgeleiden 

De kleinste kwadraten procedure vraagt om de partiële afgeleiden van de 
modelvector naar de fitparameters. Analytisch uitwerken is een heel karwei, 
vooral omdat 4t en ~ niet lineair in het model voorkomen. Bovendien is een 
van de correcties, t.w. de dodetijd, niet lineair. Om deze reden hebben we 
differentie-quotiënten gebruikt. 

M(l.t) Jl~) / - J Al. (q)~ - j 
() ~ "" I~ { i!/-i-ÄJ'1J/i~t -IYJ: (/;11 f'm 

"""' d~ 41:1· 
De fout ~s van de orde 

1 1.1/.(fl) 

av_(~b)· ; /Yj ) 
..t '."c ~ ~ .t 

Formule (22) is nauwkeurig genoeg als de relatieve fout in deze benadering 
klein is als d~ lt.,)/ iJ;-.,./ groot is ~f als de absolute fout klein is als 
a~ (l.f) /üM ongeveer nul is. Het blijkt' dat 

-y (Ij/ {6) -o/ (d) 
A~ ;= ld: ~ !Aft ~ ~ = {() ~ l 

All= lo-~ /1/b) ) 413 = fo -q 3 (b.) ~ ~fn = 

goed voldoen. 

-~ (() 

(22) 

(23) 

(24) 
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ROODSTUK VI - Resultaten Analyse Habets' metingen voor Argon. 

VI. I-Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de analyse van metingen, die door Habets Zljn 
gedaan in een periode omstreeks eind I975. Van de grote hoeveelheid aanwezige 
metingen zijn slechts 8I uitgekozen om geanalyseerd te worden met de vervorm
de Boltzmann-verdeling. Het betreft hier metingep_,die de kwalificatie "g" of 
"gg", d.i. "goed" resp. "zeer goed", kregen. 

Deze 8I metingen zijn gedaan met drie nozzles met diameters van resp. 
I8.6, 46.3 en 85.0~bij diverse temperaturen. De collimatieomstandigheden 
zijn echter anders dan de onze. Er is gemeten met gatvormige brondiafragma's 
van diverse afmetingen en dezelfde detectordiafragma's, die wij ook gebruik
ten. Bij deze metingen is er niet opgelet, welk deel van de virtuele bron 
zichtbaar zou zijn, omdat de analyse van hoofdstuk II nog niet uitgevoerd was. 
Het gevolg is, dat steeds een ander deel van de virtuele bron zichtbaar is: 
bij I 0 metingen i:s de gehele smalle component zichtbaar, bij 5 alleen het· cen
trum. De overige 66 liggen hier ergens tussen in. 
Bij de analyse van deze metingen gaat het voornamelijk om het gedrag van de 
vormparameters en niet om het gedrag van de diverse delen van de bron. Daarom 
is er geen onderscheid gemaakt tussen de metingen en zijn alle op dezelfde ma
nier geanalyseer~. 

De temperatuur en druk van deze metingen ZlJn nauwkeurig bekend, waardoor de 
bronparameter goed bepaald kon worden. De grootheden worden ook als functie 
van deze parameter gepresenteerd. 

Alle metingen zijn geanalyseerd met de twee mogelijke machten van de Z-voor
factor. Zie hoofdstuk V. We geven de verschillende modellen aan met 

"model (m,n)" 
waarin h1 de macht van de snelheidsfactor is en fl het aantal vormparameters 
aangeeft. 

VI.2-Stroomsnelheden 

Voor een expansie met speedratiod kan de stroomsnelheid/i bepaald wor
den uit de enthalpie-balans: 

(1) 

Voor de limiet ,5' ~ t><J vinden wij de eindwaarde 

. "'6- = (f)fi t;l;;ft = (f)fr D(4 (2a,b) 

met K" = (Lk 7;/lh P de meest waarschijnlijke snelheid in de bron. 
Wij normeren onze resultaten voor de stroomsnelheden op de eindwaarde 

~~ • Als horizontale as gebruiken we de bronparameter ~ . We gebruiken (I) 
als referentie in de grafieken getekend in de figuren VI.Jt/m VI.4, waarbij 
voor de speedratio ~' de relatie 

- (3) 
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gebruiken. Zie (HAB-771, blz.J44. De speedratio door Habets gedefinieërd, berust 
op de gemiddelde spreiding op basis van een energiedefinitie. 

In de figuren VI.l tot en met VI.4 presenteren we de resultaten van de 
analyses volgens de modellen (1,0), (1,2), (3,0) en (3,2). Deze vier figuren 
zijn een goede representatie voor de resultaten volgens modellen met meer of 
minder vorropararoeters. 

Interpretatie van de metingen is minder eenvoudig dan op het eerste ge
zicht lijkt. Wanneer de gehele bron zichtbaar zou zijn, dan moeten we fig. VI. 1 
en VI.2 bekijken. We constateren, dat de verhouding U )fuDo groter is dan de 
theoretisch verwachte waarden. Een slechte overeenstemming dus. 
Zien we daarentegen slechts een deel van de bron, dan zouden fig.VI.3 en VI.4 
de juiste resultaten zijn. We zien, dat de gemeten resultaten overeenkomen met 
de theoretische voorspelling vanK/~voor een hele bron. We verwachten echter, 
dat deze voor kleine bronparameters -[d.w.z. voor kleine speedratio's) groter 
wordt dan voor de hele bron. Zie hoofdstuk IV. Ook hier is dus de overeenstem
ming minder goed. 

Opval~end is nog het verdwijnen van de afval van V/k6ovoor lage bronpara
meters (~(6o) bij model (l,n} met n~l: de vormparameters heffen deze afval op. 

We concluderen, dat met deze metingen geen uitspraak gedaan kan worden 
over het deel van de bron, wat we zien. 

VI.3 - Speedratio's 

In fig. VI.5 staat de speedratio ~ gedefiniëerd volgens 

uitgezet als functie van de bronparameter-=- volgens roodel(1,2). In 
Tabel VI. I staan de resultaten van een kleinste kwadraten analyse door 
de meetpunten. , 

TABEL VI. 1 

n 

Kleinste kwadraten analyse met 
model(I,n)Î 

t 
0 
1 
2 
3 
4 
Habets 

2.087 0.496 
2.087 0.494 
2.237 0.492 
1 • 948 0. 500 
1.993 0.496 

We vinden dezelfde resultaten als Habets. 

VI.4 - Vormparameters 

modû: pi". j:=j 

' 0.495 
0.484 
0.495 
0.496 
0.498 
0.495(10) 

In de figuren VI. 6 en VI. 7 wordt de eerste vormparameter êJ1 ("skew
ness") getoond als functie van de bronparameter Z . In fig. VI.6 staat roodel
(1,1) getekend. Het onderscheid roet model (3,1) is te klein om getekend te 
kunnen worden. In fig. VI. 7 staan de modellen::.(] ,2) en (3,2). 



•• 
-•• •• .... • ...... -

~
 ~
·
 t-• • ... • • • •• .. 

-
53 

-

• • ... • • 

• 
• 

fig
. 

V
I.S

 
-

D
e 

sp
eed

ra
tio

 ~
 

a
ls 

fu
n

c
tie

 
van de 

bronparam
eter ..:=: 



~
 

, .... 
~
 

""'-.J 
{ 
~
 

• 
.. 

...... . .._ 
• 

• 

....... 
-• 

-
54 

-

. , 

___ ._ ---
--=-· 

• . 
.... 

--.-

-
-
-
-
-
•
 ._

._
 e

=
=

:..e
--=

=
-----

• 
--..-.--.-

... 

.... • 

[·] • 
~
 

-......::. 

~
-
-
-
-
~
~
~
~
~
-
-
L
-
-
L
-
-
L
-
~
-
-
L
-
~
-
-
~
~
-
-
~
~
-
-
~
~
-
-
~
~
-
-
~
~
 

~
 

~
 

~
 

~
 

~
 

fig
. 

V
I.6

 
-

D
e 

e
e
rste

 
vorm

param
eter (3 

(skew
n

ess) 
a

ls 
fu

n
c
tie

 
van de 

b
ro

n
p

a
ra

m
eter.Z

.. vo
lg

en
s m

o
d
e
U
1
~
1
)
.
 
M
o
d
e
U
3
~
1
)
 

Z
evert h

e
tze

lfd
e
 b

eeld
. 



-
55 

-

-
-
~
-
-
.
-
-
.
~
r
-
-
.
~
:
-
~
r
-
.
-
-
~
r
-
.
-
-
.
-
-
.
-
-
,
-
-
.
-
-
.
-
-
.
-
-
.
-
-
.
-
-
,
-
-
,
~
 
~
 

• 

. 
-••'--

----..... ..----.......... 
-
-
-

-1
1

-

(•] 

-
-
-
-
-
-
-
-

........ ; ..... ····-··----
• 

.4
\t

 ~
 

.....-=A
-

~ 
--·~-

........_. --
• • --=·=---

--
----

.. 
~
 

• 
-
4

-
-

. 
·
~
~
~
~
 

~
 

"
i) 

. 
-
-
-
~
 

• • 

_._ 
- • ____ ......_ 

I 

• 
-1

1
-4

-
-
-
-

• ---
__._ 

fig
. 

V
I
.7

-
D

e 
e
e
rste

 vorm
param

ete2: ~
 

(skew
ness) 

a
ls fu

n
c
tie

 
van de 

bronparam
eter 

~
 

vo
lg

en
s 
m
o
d
e
l
(
1
~
2
)
 

(ronde 
p
u
n
t
e
n
)
~
 

resp
. 
m
o
d
e
l
(
3
~
2
)
 

(vierka
n

te 
p

u
n

ten
). 



-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
,
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
,
~
 

~'{ 

-
56 

-

•• 

•• 
• 

• 
• • 

• 
•• 

• •• 
• 

• 
• 

• 
• 

-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
_
.
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
~
~
 

.. 71:111 
~
 

fig
. 

V
I.S

 
-

D
e 

tw
eede 

vorm
param

eter J'~(kurtosis) 
a

ls 
fu

n
c
tie

 
van de 

bronparam
eter ::=: 

vo
lg

en
s m

o
d

el( I> 2
). 

M
odel(3>

2) 
g

e
e
ft h

e
tze

lfd
e
 re

su
lta

a
t. 



- 57 -

Naarmate meer vormparameters meegenomen worden, wordt de standaard deviatie 
van elk punt groter totdat we een ruisband overhoude~ 

De vervorming neemt af voor groter wordende bronparameter, d.w.z., dat, hoe 
smaller de verdeling (~ groter) hoe meer de verdeling op een onvervormde 
Bol tzmann-verdeling lijkt, wat Y.J betreft. 
De eerste vormparameter beschrijft eigenlijk het relatieve overschot aan deel
tjes met hoge snelheden. Hetzelfde doet ook de i3 voorfactor t.o.v. de z
voorfactor. Daarom is~ bij de modellen (3,n) met 1~1 kleiner dan bij de model
len ( 1 ,n). 

In fig. VI. 8 staan de resultaten voor de "kurtosif?parameter" getekend van 
de modellen (1,2) en (3,2). OmdatT~een even correctie is, verwachten we weinig 
verschil te zien tussen deze twee modellen. Dit zien we dan ook bevestigd. De 
tweede vormparameter flf blijkt niet afhankelijk te zijn van de bronparameter. 

De gro<;!_te van de vormparameters tJf enJ'I is vrijwel onafhankelijk van de 
bronparameter~ . Om de grootte orde van deze parameters aan te geven, hebben 
wij in Tabel VI. 2 de gemiddelde waarden van n- resp. Yl gegeven, waarbij' middeling 
is uitgevoerd over alle 81 metingen. Eveneens staan de bijbehorende spreidingen 
IT(J!s-) e.n o-{/1{) vermeld. 

n 

3 
4 

n 

4 

TABEL VI.2 

De.f!emiddeZde waarden van de vormparameters 
(G en 1'6 met de spreiding in de meetpun

ten voZgJh~ de diverse modeZZen. 

I 04 i/!' _____ _ 
Model(I ,n) Model (3,n) 

-I . 054 ± I . 0 I 6 -0.649 ± 1.054 
-0.897 ± 1.042 -0.518 ± 1.090 

to51t (! _____ _ 
Model(I,n) Model(3,n) 

-3.845 ± 4.688 -2.790 ± 5.240 

Uit deze analyse concluderen we, dat de metingen heel goed worden beschreven 
door een model met twee vormparameters, n.l. f.J en 'f'f . 

VI.S-Correlaties, Chikwadraat, Autocorrelatie van het Residu. 

L 
In fig.VI.9 staan de)r en de autocorrelatie van het residu (=ACR) gete-

kend van een viertal metingen volgens model (I,n). Ter vergelijking met het 
Habets bimodale model, staan de resultaten daarvan met een streeplijn aangege
ven. Deze vier melingen zijn een goede representatie van het globale gedrag van 
deze grootheden X en ACR. 

We zien, dat tenminste twee vormparameters nodig zijn om de metingen te 
beschrijven, hetgeen reeds in de vorige paragraaf is opgemerkt. De beschrijving 
is in de meeste gevallen even goed als het bimodale model van Habets. 

Er is geen duidelijk verschil te zien tussen model (1,n) en model (3,n). 
In het ene geval geeft model (3,n) een betere fit, maar voor een andere meting 
kan model (1,n) weer beter zijn. Bovendien gaat het om kleine verschillen, die 
niet in de figuren tot uiting komen. 

. De twee grootheden~en ACR geven precies hetzelfde beeld. Zij zijn 
equ1valente maatstaven biJ de beoordeling van een fit. 
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TABEL VI.3 

Correlatie' coëfficiënten van de fitparameters 

Model (1, O) Model(3,0) 

1.00 1.00 
-0.18 1.00 -0. 18 1.00 
-0.04 -0.03 1.00 -0.01 -0.06 1.00 
o. 17 -0.22 -0. 14 1.00 -0. 17 -0.24 -0.00 1.00 

Model (1, I) Model(3, 1) 

1.00 1.00 
-0. 18 1.00 -0. 18 1.00 
-0.03 -0.06 1.00 -0.01 -0.08 1.00 
o. 16 -0.22 -0. 13 1.00 0. 16 -0.24 0.07 1. 00 
0.02 0.02 -0.51 0. 14 1.00 0.02 0.02 -0.51 -0.02 1.00 

I 

Model(1,2) Ho del (3, 2) VI 
\0 

1.00 1.00 
-0.22 1.00 -0.22 1.00 
-0.06 -0.01 1.00 -0.02 -0.07 1. 00 

0.24 -0.33 -0.23 1.00 0.24 -0.36 0.01 1.00 
0.06 -0.03 -0.56 0.27 1.00 0.02 0.02 -0.55 0.01 1.00 

-0. 17 0.24 0. 18 -0.74 -0.23 1.00 -0. 17 0.26 0.05 -0.74 -0.03 1.00 

Model(1,3) Model(3,3) 

1.00 . 1. 00 
-0.22 1.00 -0.22 1.00 
-0.08 0.00 1.00 -0.04 -0.05 1. 00 

0.25 -0.32 -0.37 1.00 0.25 -0.35 -0.08 1.00 
0.07 -0.03 -0.70 0.41 1.00 0.05 -'0.00 -0.67 0. 13 1.00 

-0.18 0.24 0.32 -0.77 -0.38 1.00 -0.18 0.26 0.10 -0.75 0.09 1.00 
0.04 -0.00 -0.52 0.29 0.84 -0.29 1.00 0.04 -0.01 -0.49 0. 13 0.83 -0.08 1.00 

Connnentaar: In deze tabellen staan de fitparameters van links 
naar rechts en van boven naar beneden in dezelfde 

volgorde, n.l. A3 B3 8 3 8 3 Y1 3 Y23 Y3 3 etc. u a. 



Model(1,4) 

1.00 
-0.24 1.00 
-0. 11 0.04 1.00 

0.28 -0.36 -0.39 1.00 
0. 11 -0.28 -0.72 0.49 

-0.21 0.28 0.31 -0.85 
0.08 -0.05 -0.05 0.39 

-0. 14 0. 18 0. 1 7 -0.64 

Hodel( 1 ,5) 

1.00 
-0.24 1.00 
-0.09 -0.00 1.00 
0.28 -0.35 -0.39 1. 00 
0.07 -0.01 -0.76 0.43 

-0.21 0.26 0.34 -0.85 
0.04 0.03 -0.61 0.31 

-0.14 0. 17 0.21 -0.65 
0.01 0.04 -0.46 0.21 

TABEL VI.3 (vervolg) 

Correlatie coëfficiënten van de fitparameters 

1.00 
-0.42 

0.85 
-0.27 

1.00 
-0.42 

0.92 
-0.30 

0. 77 

Model(3,4) 

1.00 
-0.25 1.00 
-0.05 -0.03 1.00 

0.28 -0.40 -0.10 1.00 
0.07 -0.02 -0.68 0. 1 7 

1.00 -0.21 0.30 0. 10 -0.85 
-0.37 1.00 0.05 -0.01 -0.50 0. 13 

0.87 -0.26 1.00 -0. 14 0.20 0.05 -0.64 

Hodel(3,5) 

1.00 
-0.25 1. 00 
-0.04 -0.06 1. 00 

0.28 -0.40 -0.05 1. 00 
0.04 0.03 -0.74 0.09 

1.00 -0.21 0.30 0.05 -0.84 
-0.34 1.00 0.02 0.04 -0.60 0.05 

0.87 -0.27 1.00 -0. 14 0.20 -0.02 -0.64 
-0.24 0.92 -0.20 1.00 0.01 0.04 -0.46 0.03 

Commentaar: In deze tabellen staan de fitparameters van links 
naar rechts en van boven naar beneden in dezelfde 

volgorde, n.l. A~ B~ 8 ~ 8 ~ YlJ Y2J Y3J etc. u a 

1.00 
-0. 13 1.00 

0.83 -0.08 1.00 
-0.10 0.87 -0.04 1.00 

0'\ 
0 

I 

1.00 
-0.06 1.00 
0.92l -0.02 1.00 
0.01 0.87 0.05 1.00 
0.78 -0.01 0.93 0.06 I.OC 
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In Tabel VI.3 staan de correlaties van de diverse modellen (I,n) en (3,n) 
getabelleerd. 

We kunnen de volgende trends signaleren: 
I) De fitparameters ~en~ zijn altijd meer gecorreleerd bij model (3,n) dan bij 
model (I ,n). 
De grootheden•4.en B zijn zwak antigecorreleerd. Wel is het zo, dat de absolute 
waarde van de correlatie tussen~en B voor model (3,n) altijd kleiner is dan 
voor model (I,n). De parameters~en A zijn altijd antigecorreleerd, zij het niet 
sterk. Voor model (3,n) is deze kleiner dan voor model (I,n). 
2) De grootheden~en B zijn altijd even sterk antigecorreleerd. Dit is onafhan
kelijk van het model (m,n). 
De anticorrelatie is begrijpelijk, want als~kleiner wordt, wordt de verdeling 
breder en lager. Dit wordt gecompenseerd door B groter te nemen. 
3) De hoogteparameter B is altijd antigecorreleerd met achtergrond A. De sterkte 
is nauwelijks afhankelijk van het model (m,n). A en B zijn niet gecorreleerd. 
Zo ook met de "oneven" (d.i. ti,J'!, J'.;-etc.) parameters. 
4) Ook blijkt, dat "even" parameters, t.w. OI., J't,, (I etc., onderling sterk ge
correleerd zijn, evenals de "oneven" parameters. De grootte is nauwelijks afhan
kelijk van het model (m,n). 
Daarentegen is de correlatie tussen even en oneven parameters relatief klein. 
Voor model (I,n) is deze kleiner dan voor model (3,n). 
5) Naarmate meer vormparameters in' .het model worden opgenomen, bereiken de cor
relaties bepaalde eindwaarden, limieten. Het toevoegen van een hogere graad vorm
parameter heeft nauwelijks invloed op de laagste orde parameters. 

vi.6 ~· cóncl~sie 

Op grond van de collimatie en de resultaten van Habets voor de virtuele bron
stralen, moeten we zeggen, dat we hoogstens de smalle component van de virtuele 
bron zien, in elk geval nooit de hele bron. Dit betekent, dat we het model (3,n) 
moeten gebruiken. Het blijkt echter, dat dit model in geen enkel aspect een dui
delijke voorkeur bezit boven het model (I,n). 
Wel staat vast, dat de beschrijving met vormparameters een zeer zinvolle bezig
heid is, met het voordeel, dat het een betere interpretatie toelaat dan Habets' 
bimodale model. 

Bij de tweede generatie metingen is getracht een methode te vinden, die wel een 
uitspraak ka~ uitlokken over welke voorfactor we moeten gebruiken, wat geÏnter
preteerd kan worden in termen van wel of niet gekoppelde paraJlelle en evenwij
dige snelheidsverdelingen. In hoofdstuk VII wordt hier nader op ingegaan. 
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HOOFDSTUK VII - Resultaten metingen van de tweede generatie voor Argon 

VII.1-Inleiding 

Deze metingen zijn gedaan met de bron, die in hoofdstuk 111 besproken is. 
Er is bij twee temperaturen gemeten, t.w. kamertemperatuur (~ =18°~) en een 
hogere temperatuur ( t' = 230 tJC' ) . Het drukinterval is zó gekozen, dat het sig
naal goed te meten was en dat er geen clusters voorkwamen. Het eerste bepaalt de 
ondergrens voor de druk. Dit bleek 100 Torr te bedragen. Het clusterpunt, d.i. de 
druk, waarbij een zekere maximale fl'actie aan clusters in de bundel wordt toege
laten, is bepaald met behulp van de resultaten van Habèts. De intensiteit van 
monomeren en multimeren schalen met de factor 

-r v -2.J a 14' 
tor,. 1\ /11 (I) 

Het blijkt uit (HAB-77), dat de maximale waarde voor tf, waarbij clusters zeker 
geen storende invloeden op de expansie hebben, gêlijk is aan~Xmet 

fl -1 
t.,III4X = liJ 

-,- /(-1.1 a tftf 
tfJrr 111 (2) 

Hiéruit volgt meteen de maximale toegestane druk bij gegeven nozzletemperatuur, 
en -straal. In fig.VIl-I staat het clusterpunt uitgezet als functie van de tem
peratuur. 

lOl! 

0 .o fOO jO(} 

fig. VII.1- De maximale toegestande druk~ clusterpunt~ 
als functie va' de temperatuur voor een 

nozzle met diameter :z>0=$'t~.3ftm.. 
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Voor Argon en Zuurstof zijn diverse langdurige meetseries gedaan. In 
het toegestane drukinterval zijn vier of vijf meetpunten gekozen. De statis
tische onzekerheid ten gevolge van het tellen is in de uitgewerkte metingen 
nihil (vaak <( 0. 1%). Een grafiek met vijf meetpunten geeft echter geen goed 
inzicht in het gedrag van de grootheden. Bovendien fluctueerden de meetpun-
ten sterk, ten gevolge van het grote tijdsverloop gedurdende de metingen en 
tussen de metingen. Drukken en temperaturen zijn niet altijd even goed repor
duceerbaar in te stellen. Daarom is een nieuwe strategie gevolgd bij een twee
de serie metingen. De meettijd werd drastisch verkort. De statistiek ~s m~n
der nauwkeurig dan in de eerste serie, maar nu konden in een kleiner tijdsbe
stek meer meetpunten doorgenomen worden. Bovendien is de "drift" van de opstel
ling kleiner. Het zijn laatstgenoemde series die we presenteren. 

Op het moment dat de metingen geanalyseerd werden, was het gedrag van 
de integraal ó(ziJI~) niet bekend. In eerste instantie werden zowel de meting
en van het centrum als de rand van de bron met extra kwadratische voorfactor 
(~/4f,)l geanalyseerd. Deze extra voorfactor in de fluxverdeling is afkomstig 
uit formule IV.20, waarin~ nul verondersteld werd. De metingen van de hele 
bron \verden wel correct u{tgewerkt, d.\.v.z. f' C2/U)= Ó(l). Daarnaast \verden de 
metingen van het centrum en de rand ten overvloede, dat meenden we althans, 
met model (J,2) geanalyseerd, d.w.z. Ó Ci/t~ )= Gr(l). Het blijkt nu, dat dit 
voor de randmetingen redelijk goed is. Het gevolg voor de metingen van het een
rum van de bron is niet bekend. We zullen alleen de resultaten van laatst ge
noemde analype presenteren. Uit de analyse volgen vier grootheden, t.w. de deel
tjes stroom N, de stroomsnelheid U , de speedratio J" en de vormparameters. 

VII.2-Deèltjesstroom 

In fig.VII-2 staat de gemeten verhouding van de deeltjesstromen uit het 
centrum resp. uit de rand van de bron, tot die van de hele bron uitgezet als 
functie van de totale deeltjesstroom door.de nozzle. Voor de totale deeltjes
stroom hebben we de gecorrigeerde waarde~*genomen. Zie hiervoor hoofdstuk III. 
Tevens laat de figuur de resultaten van berekeningen zien voor de verhouding 
volgens formule IV.23. De streeplijnen geven de verwachting aan in het geval, 
dat we met een 0.5 mm detectordiafragma meten. De streep-puntlijn idem met een 
0.2 rnn detectordiafragma. Het verschil tussen een 0.2 mm en een 0.5 mm diafrag
ma in geval van randmetingen is zo klein, dat dit niet te zien is in de figuur. 
Dit is niet verwonderlijk, omdat de transmissiefunctie nauwelijks verschillend 
is voor deze situaties. Bij de berekeningen is wederom uitgegaan van het bimoda
le model van de virtuele bron. 

De figuur laat zien, dat de metingen aan de rand van de bron (dichte 
punten) redelijk met de berekeningen overeenkomen. De metingen aan het centrum 
(open punten) ruisen nogal. Toch is de overeenstemming niet echt slecht. De 
resultaten van deze eerste grote analyse tonen aan, dat ·het bimodale model 
van de virtuele bron een redelijk goede beschrijving geeft van de deeltjes
stroom, maar zij leveren geen nieuw inzicht. 

VII.3-Stroomsnelheden 

De resultaten voor de stroomsnelheden tlvoor Argon staan getekend in 
fig.VII-3. Hierin staan de verhoudingen van Uc/~n tlif/tl/,'uitgezet als functie 
van de speedratio ,5H van de hele bron. ft, lire en liH zijn de stroomsnelheden 
van resp. het centrum, de rand en de hele bron. Alle metingen zijn, zoals ge
zegd, uitgewerkt met model (1,2). 

Als we ervan uitgaan, dat er geen fysische correlatie is tussen de paral
lelle en loodrechte snelheidsverdelingen, dan verwachten we voor de verhouding 
~ /IIJI de waarde .1 • 
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fig. VII.2 - De deeltjesstroom door het detectordiafragma van het 
centrum (o~en punten) resp. de rand (dichte punten) 

van de virtuele bron~ geschaald met de deeltjesstroom van de hele 
bron. Vierkantjes: 0.5 mm detectordiafragma. Rondjes: 0.2 mm detec
tordiafragma. 

We vinden echter, zoals in de figuur te zien is, dat, vooral bij kleine speed
ratio's afwijkingen die optraden van ongeveer 0.5% naar beneden. We kunnen 
hieruit voorzichtig concluderen, dat er een fysische koppeling tussen de paral
lelle en loodrechte snelheidsverdelingen bestaat. Deeltjes met een grote lood
rechte snelheid hebben gemiddeld een kleinere gassnelheid. 

De verhouding kc/IIN is groter dan 1 en neemt toe voor afnemende speed
ratio ~~ . Met de huidige staat van kennis is het niet na te gaan in hoeverre 
dit een effect is van de geometrische correlatie. De integraal 5 (~/ti) is even
redig met (i/H)~ met !>tJ. We hebben gefit met een te "langzame" verdeling. 
Daardoor vallen de waarden voor tl, te hoog uit. 

Tenslotte merken we nog op, dat de metingen geen temperatuurseffect laten 
z1en. 

VII.4-Speedratio's 

De resultaten voor de speedratio's staan samengevat in fig.VII-4. Als 
functie van de speedratio van de hele bron staan ~é JJ'H en .JR /,s'H getekend. 
De speedratio's van het centrum van de bron zijn groter dan die van de hele bron; 
de speedratio's van de rand juist kleiner. Het model voorspelt, zonder fysische 
koppeling een waarde 1 voor de verhouding ~~~· We meten echter effecten in 
de orde van 5 tot 10% kleiner. Dit effect heeft betrekking op de koppelconstanten 
~.J en t!t in formule II-(26). 
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fig. VII.3 - De verhouding van de stroomsnelheden van het centrum 
resp. de rand van de virtuele bron t.o.v. de hele 

bron. Vierkantjes: rand van de bron; Rondjes: centrum van de bron. 
Open punten: kamertemperatuur (18°C); Dichte punten: hogere tempe-
ratuur (230°C). 
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fig. VII.4- De speedratio's van het centrum van de bron resp. 
de rand van de bron~ geschaald met de speedratio 

van de hele bron. Rondjes: centrum; Vierkantjes: rand. 
Open punten: kamertemperatuur (18°C); Dichte punten: 230°C. 
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We hebhen niet nagegaan, wat de geometrische koppeling, kleurschifting, voor 
invloed heeft op de speedratio. Intuitief verwachten we geen effecten. We moet
en hiermee erg voorzichtig zijn. 
Wil men de metingen met enige betrouwbaarheid interpreteren, dan moet eerst een 
uiterst zorgvuldige analyse gemaakt worden van het geometrisch effect van het 
formalisme en de gevolgen van een bepaalde definitie van de fysische koppeling. 

lu Tabel VII.J staan kleinste kwadraten fitresultaten van de funtie 
,5'= f{=/flluj}. We hebben de gecorrigeerde waarde voor de bronparameter. Zie hier
voor hoofdstuk III. We zien een grote overeenkomst tussen onze waarden en die 
van Hahets. 

TABEL VII.J 

Kleinste kwadraten fits~= f (.;;::, /100)1 voor 
hele bron~ centrum en rand van de bron. 

f _j_ 
Hele bron 21.51 0.463 
Centrum 22.93 0.483 
Rand 20.99 0.502 
Habets 19.25 0.495 

VII.5~Vörmparameters, Chikwadraat, ACR. 

In fig. VII.5 staat de vormparameter ~ uitgezet als functie van de speed
ratio.6};. van de hele óron. De foutenbalken zijn om redenen van overzichtelijk
heid niet uitgezet. De standaard deviatie is gemiddeld S: f0-3. DaartS'JI eenduidig 
met de bronparameter ~ schaal~is het in te zien,dat het gedrag van deze vorm
parameter hetzelfde is, als welke we reeds bij Habets vonden. Het gebied tussen 
de twee streeplijnen is de resultatenband van de metingen van Habets. Zie hoofd
stuk VI. Rr is nauwelijks een verschil te zien tussen de diverse delen van de 
bron, wat deze vormparameter '/J betreft. 

In fig.VII-5 staat van dezelfde metingen de tweede vormparameter /'~uit
gezet als functie van de speedratio van de hele bron .,st'/( . Ook nu weer is het 
gedrag hetzelfde als in hoofdstuk VI besproken metingen, n·.l., dat (t, nauwelijks 
van de speedratio (dus van .Z ) afhangt. De streeplijn is het gemiddelde van de 
res.ultaten van de metingen van Habets. Zie hoofdstuk VI. De fout in deze punten 
is van de orde J. /1,-~ 

H~t gedrag van ~~en ACR (d.i. de autocorrelatie van het residu) is gelijk 
aan wat we reeds in hoofdstuk VI gezien hebben. Deze twee grootheden geven 
nauwelijks een verschil aan tussen een fit met model-(1, h) of model-(3 ,h). Dit 
is· onafhankelijk. van het zichtbare deel van de bron. We gaan hier niet 
verder op in. 

Ook. nu weer ólijkt de grote kracht van het model van de vervormde Boltz
mann-verdeling . Het blijkt, dat een model met twee vormparameters meer dan 
voldoende zijn om de m~tingen nauwkeurig te beschrijven. 

De grootheden ~en ACR zijn geen goede maatstaven om de juistheid van een 
model te toetsen. Beter is het om naar de fysische grootheden, in dit geval de 
stroomsnelheid U en de speedratioASr ,te kijken en naar aanleiding van hun gedrag 
een model wel of niet te verwerpen. 
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fig. VII.5 - De eerste vo~arameter lJ als functie van de 

speedratio ~ van de hele bron. Driehoeken: hele 
bron; Cirkels: centrum van de bron; Vierkanten: rand van de bron. 
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fig. VII. 6 - De tweede vormparameter flf als functie van de 
speedratio~ van de hele bron. Driehoeken: hele 

bron; Cirkels: centrum van de bron; Vierkanten: rand van de bron. 
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HOOFDSTUK VIII - Zuurstof 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten voor zuurstof. Het gaat ook 
hier om twee series, t.w. een bij~ = 17.5°C en een bij ~ = 230°C. De metingen 
z~Jn alle op dezelfde manier als die bij Argon geanalyseerd, d.w.z. met 
model(1,2). Ook hier presenteren we de resultaten voor de vier grootheden: 
deeltjesstroom door het detectordiafragma, stroomsnelheid, speedratio en 
de vormparameters. 

Van de virtuele bron van zuurstof is niets bekend. Het gedrag van de 
integraal o{i/tt) is niet na te gaan. Het enige wat we kunnen doen is de 
resultaten vergelijken met die van Argon. 

In de volgende paragrafen, waarin de resultaten getoond worden, ont
houden we ons van veel commentaar. 

VIII.l - Deeltjesstroo~ 

In fig. VIII.l staan de verhoudingen van de deeltjesstromen door tet 
detectordiafragma van het centrum en de rand van de bron t.o.v de hele bron 
als functie van de totale deeltjesstroom door de nozzle getekend. Voor de 
deeltjesstroom door de nozzle hebben we de gecorrigeerde waarden genomen. Zie 
hiervoor hoofdstuk III. Ter vergelijking met Argon staan hiervan de berekende 
verwachtingswaarden met de lijnen aangegeven. De streeplijnen geven aan, dat 
het detectordiafragma een diameter heeft van 0.5 mm; de streep-punt-lijn 
een diameter van 0.2 mm. Alle metingen zijn gedaan met het 0.5 mm detector
diafragma. 

-2. 
~0 ,., 
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fig. VIII.l- De verhoudingen van de deeltjesstromen door het 

detectordiafragma van het centrum resp. de rand 
van de bron tov. de hele bron als functie van de totale deel
stroom door de nozzle. Nozzle-temperatuur: 230°C. Ronde punten: 
centrum~ vierkante punten: rand van de bron. 
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De metingen geven voor lage deeltjesstromen de meeste overeenkomst 
met Argon. De virtuele bron van Zuurstof verandert op een andere manier dan 
die van Argon als de deeltjesstroom door de nozzle toeneemt. Veronderstellen 
we, dat ook Zuurstof een bimodale verdeling voor de virtuele bron kent, dan 
volgt niet zonder meer uit de metingen poe de relatieve bevolkingsgetallen 

'} en de virtule bronstralen 'l!j (I. = 1, 2) veranderen. 

VIII.2 - Stroomsnelheden 

In fig. VIII. 2 staan de verhoudingen van IJe/VH en tif/UH uitgezet 
als functie van de speedratio van de hele bron. Dit zijn de resultaten vol
gens model(1,2). De gearceerde gebieden zijn de gebieden, waarin de overeen
komstige meetpunten van Argon liggen. 

Door de grotere nauwkeurigheid van de metingen is hier meer structuur 
te zi~n dan bij Argon. Ook de virtuele bron van zuurstof is kleurgeschift. 
Uit het centrum komen deeltjes met gemiddeld een grotere gassnelheid dan 
uit de rand van de bron. Dit verschil neemt toe voor kleiner wordende 
speedratio's. 

De effecten bij de rand van de bron zijn van dezelfde grootte als 
bij Argon. Voor het centrum vinden we echter een twee keer zo groot effect 
als bij Argon. Dit zou er op kunnen duiden, dat de twee komponenten van 
de virtuele bron twee verschillende "karakters" hebben. 

VIII.3 - Speedratio's 

In fig. VIII.3 staan de verhoudingen van de speedratio's van het 
centrum resp. de rand van de bron t.o.v de hele bron als functie van de 
speedratio van de hele bron. 

Ook hier 1s meer structuur te zien dan bij Argon. De speedratio van 
het centrum van de bron is groter dan die van de hele bron en de speedratio 
van de rand van de bron juist kleiner. In tegenstelling tot de speedratio 
van het centrum van de bron neemt die van de rand van de bron af voor kleiner 
wordende~· Het effect is kleiner vergeleken met Argon. Deze laatste staat 
met de streeplijn globaal aangegeven in de figuur. 

In Tabel VIII.l staan de kleinste kwadraten fits door de meetpunten 
voor de hoge temperatuur ( 7; = 230°C). Voor de bronparameter Z is de 
aangepaste waarde genomen. Zie hoofdstuk III. 

TABEL VIII. 1 -=- j 
Kleinste kwadraten fits: ~= f -

Hele bron 
Centrum van de bron 
Rand van de bron 

y j 
2.300 0.266 
2.573 0.251 
1.641 0.349 

Uit de tabel blijkt, dat de exponent van de bronparameter ~ in 
ongeveer de helft kleiner is als die van Argon. 

VIII.4 - Vormparameters 

In de figuren VIII.4 en VIII.5 staan de eerste resp. de tweede 
vormparameter geplot als functie van de speedratio van de hele bron. De 
gearceerde gebieden geven de overeenkomstige resultaten voor Argon aan. 
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fig. VIII.2 - De verhoudingen van de stroomsnelheden van het 
centrum resp. de rand van de bron t.o.v. de 

stroomsnelheid van de hele bron als functie van de speedratio 
van de hele bron. Ronde punten: centrum> vierkm~te punten: 
rand van de bron. Open punten: To :::: 17. 5° C > dichte punten: 

7;, :::: 230°C. 
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fig. VIII.3- De verhouding van de speedratio's van het 
centrum resp. de rand van de ·virtuele bron 

t.o.v. de speedratio van de hele bron uitgezet tegen de 
speedratio van de hele bron. Ronde punten: centrum

3 
vierkante 

punten: rand van de bron. Open punten: ~ = 17. 5°C
3 

dichte 
punten: '7; = 230° C. 

We zien, dat de vormparameter ~voor kleine speedratio's een stuk kleiner 
is dan die voor Argon. 

De tweede vormparameter 1''1 vertoont het zelfde gedrag als die van 
Argon. Hij is constant in het gemeten speedratio-interval, maar een beetje 
kleiner dan die van Argon. Er is weinig te zeggen over de vormparameters 
van de diverse delen van de bron afzonderlijk. 
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fig. VIII.4 - De eerste vormparameter J& (ske0ness) als functie 
van de speedratio van de hele bron. Driehoeken: 

hele bron~ cirkels: centrum~ vierkanten: rand van de bron. 
Open punten: 1; = 1?.5°C~ dichte punten: ~ =230°C. 
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fig. VIII.S - De tweede vormparameter ft, (kurtosis) als functie 
van de speedrat1:o van de hele br•on. De symbolen 

hebben dezelfde betekenis als in fig. VIII.4. 
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VIII.S - Conclusie 

De metingen met zuurstof geven geen wezenlijk andere verschijnselen 
te zien dan de metingen met Argon. Bij gelijke meettijden zijn de metingen 
met Zuurstof nauwkeur:iger dan dlie met Argon, omdat de telsnelheid van de 
ondergrond bij Zuurstof lager is. 
Zuurstof heeft bij dezelfde omstandigheden van temperatuur en druk kleinere 
speedratio's dan Argon. Daardoor kunnen eventuele koppelingen beter bestu
deerd worden, omdat de gevolgen van de koppelingen de grootste afwijkingen 
geven voor kleine speedratio's. 

De nauwkeurigheid van de metingen rechtvaardigt een nadere analyse. 
'voor verdere opmerkingen hieromtrent wordt de lezer verwezen naar hoofdstuk IX. 
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HOOFDSTUK IX - Conclusie en discussie 

Het doel, dat in de inleiding (hoofdstuk I) voor ogen werd gesteld, 
is ten dele bereikt. Het model van de virtuele bron is opnieuw en duidelijker 
dan voorheen geformuleerd. Het blijkt, dat het model ingewikkelder is dan we 
oorspronkelijk dachten. 

Uit het onderzoek blijkt, dat een eerste vereiste is te weten, 
hoe de virtuele bron verdeling eruit ziet. Alleen in dat geval kan men iets 
over de integraal 6'6f/~~en dus over de parallelverdeling zeggen. Dit betekent, 
dat de enige manier om zinvol aan de supersone expansie in het vrijmoleculaire 
gebied te meten is door de virtuele bron snelheidsafhankelijk te scannen. 

_Daartoe kan men op twee manieren te werk gaan, n.l. met behulp van een skiromer 
of met een klein gatvormig diafragma. Beide methoden hebben hun voor- ·en na
delen. Het onderzoek heeft een iteratief karakter. Eerst moet een nulde orde 
model voor de virtuele bron bekend zijn. Vervolgens kunnen kleine koppelingen 
in het model opgenomen worden. Dan kan het model voor de bron herzien worden 
als de metingen dit toelaten. 

Het gebruik van discrete diafragma's, zoals in dit onderzoek gedaan 
is, is onvoldoende om de kennis van de expansie uit te breiden. Het geeft 
op zijn hoogst een eerste verkenning van het terrein. Dit is dan ook de 
waarde van het hier gepresenteerde onderzoek: we weten nu hoe we het doen moe
ten. 

Er liggen nog interessante theoretische problemen te wachten op 
een oplossing. Bijvoorbeeld: is zowel de brede als d~ smalle component van de 
virtuele bron kleurgeschift? Wat is de invloed van de brede komponent op de 
langsverdeling? 

Het model van de vervormde Boltzmann-verdeling blijkt een zinvol 
en handig model te zijn voor de parallelle snelheidsverdeling. Het is niet 
onmogelijk, dat de grootte van de vormparameters afhankelijk is van de in het 
model opgenomen fysische koppelingen. De vormparameters dienen nu meer als 
signaleringsgrootheden om aan te geven waar een relatief overschot aan deeltjes 
in de verdeling te vinden is. Als zodanig zijn zij ook in dit onderzoek ge
bruikt. 

Ondanks de tekortkomingen in de analyse van de metingen, zijn een 
paar zaken duidelijk naar voren gekomen. Ten eerste is het duidelijk, dat 
de virtuele bron kleurgeschift is. De snellere deeltjes komen meer uit het 
centrum van de bron dat de langzamere. Hiermee is een eind gekomen aan het 
historisch gegroeide kriterium, dat de snelheidsverdelingen gekoppeld zouden 
zijn als de virtuele bronstraal constant is. Dit is een zinloos kriterium, 
dat alleen tot verwarring leidt. Het is echter nu nog niet .duidelijk hoe 
de óron kleurgeschift is. 
Het tweede punt, dat duidelijk is geworden, is, dat de de parallelle en lood
rechte snelheidsverdelingen inderdaad zwak gekoppeld zijn. (Dit hangt 
natuurlijk nauw samen met het feit, dat we niet weten hoe de virtuele bron 
kleurgeschift is). De koppeling kan niet groot zijn, gezien de uitkomsten 
van de experimenten voor de stroomsnelheden, waarin effecten van ongeveer 
0.5% aangetoond worden. De effecten in de speedratio lijken groter, maar 
kunnen het gevolg zijn van een verkeerde presentatie van de resultaten. Dit, 
de··~.zwakke koppeling, heeft tot gevolg, dat de modellen, die in hoofdstuk II 
ter beschrijving van de koppelingen zijn ingevoerd, correct zijn. 

Het blijkt, dat de effecten, die waargenomen kunnen worden, het 
meest naar voren komen hij kleine waarden van de speedratio. Zijn schijnen 
alleen maar van de speedratio afhankelijk te zijn en niet van bijvoorbeeld 
de gassoort of de temperatuur. Vanuit dit standpunt gezien, is het wellicht 

"zinvol om in de toekomst met gassen te experimenteren, die relatief kleine 
speedratio's hebben, zoals zuurstof of krypton. Natuurlijk spelen bij 
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zuurstof andere zaken een rol, zoals de rotatieverschijnselen. Het is niet 
duidelijk wat daar de gevolgen van zijn voor het model van de virtuele bron. 

Zoals reeds gezegd, hebben we de metingen niet tot in de finesses 
kunnen uitwerken, omdat we op nieuwe problemen stuitten, die niet tijdig opgelost 
konden worden in het kader van dit afstudeeronderzoek. Bij toekomstige ana-
lyses kunnen de volgende opmerkingen van belang zijn. 

De speedratio, gedefiniëerd als ASr="J'~II• is geen goede groot-
heid om de expansie te onderzoeken. Een kleine verandering in ~ kan het 
gevolg zijn van een kleine verandering in tl of een gevölg van een verandering 
in ~Q of van beide. Deze drie situaties zijn experimenteel niet onderscheid-

. baar. 
Uit de gemeten langsverdeling wordt U en fKU bepaald, zoals 

gedefiniëerd in II-(30a) en II-(30c) als slechts een deel van de bron zicht
baar is. De metingen over de hele bron leveren 11" en D<ttovolgens II- (30b) en 
II-(30d). Aangezien de metingen aan het centrum en aan d~ rand van de bron 
naar verschillende loodrechte snelheden kijken, krijgen we dus informatie over 
de functierelaties II-(28a,b), meer speciaal over de koppelingscoëfficiënten 

81 en 6,L (II-(25a,b)). 
We merken op, dat het veiliger is niet .te rekenen met de schijnbaar onafhanke
lijke 6t en eL , maar met de gelijkwaardige coëfficiënten eJ en e4 uit 
II-(26). Dat voorzichtigheid geboden is, blijkt uit de alternatieve definitie 

met 

s' - 6.] J - . (2) 

maar 
L I 

61( - ét,- ~ -
Naast deze complicatie komt nog de toevoeging van de geometrische koppeling 
aan de fysische koppeling. Dat hierbij 6.~ en 6.t.t bei.nvloed worden, blijkt 

(3) 

uit de volgende formule. De geometrische koppeling introduceert een voorfactor 
{i/"tJ)I' , die geschreven kan worden als 

met 

Vergelijking met II-(26) laat zien, dat de geometrische koppeling de eJr 
en tSlf bei.nvloedt. 

(4) 

(5) 
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APPENDIX A.l - Vervormde M.B.-verdeling 

De vonnfunctie, die in hoofdstuk II,§3 is ingevoerd, kan men op de vol
gende manier afleiden. We doen dit voor twee termen voor wat later de sonnnatie 
van Hermite-polynomen wordt. We postuleren de volgende verdeling 

/(.r) = fc,+;y(t~x) r 1'~-fJ'~qx~ctt) jexr/-J;; j (I) 

Hierin is X:i-IJ, f.t:/l:piekpositie, f.z=«q::piekbreedte, /Je, enf.; zijn vormpara
meters. We maken een scheiding tussen even en oneven vJ~functies. Gevraagd 
wordt. C1 tot en met Cl( zodanig, dat, onafhankelijk van de waarden van ~~en /J-
voldaan wordt aan I ~ 

-1-t>o 

I /fiJ gz = 1 
-Oo.,.a>o 

_[ {i-/2)/li)cfi=O 

I "!: . 1 I~; I ,./ ' I L 
-c>o (~-;o;J fl~/VIZ = .2/:f 

(2a,b,c) 

Nu is het een kwestie van substitutie van (I) in (2a,b,c) en uitcijferen om tot 
vier vergelijkingen te komen. In (2) staan drie vergelijkingen en de bovenge
noemde extra eis levert de vierde. 

Bij de uitwerking spelen de volgende integralen een rol 

en 

-dO 

In Tabel A.l staan de integralen nog eens uitgewerkt met de substitutie 
die voor ons van belang is. 

_, 111=0 

lli: f 

In:! 

111.::3 

TABEL A. I 

De bepaalde integralen 

(3a) 

(3b) 
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De eerste integraal (2a) levert 

(4) 

Omdat dit gelijk I moet z~Jn, onafhankelijk van ~S 1 levert dit de twee vergelij~ 
kingen 1·· 

(Sa,b) 

Uit (Sa) is C1 al op te lossen en levert de bekende normeringsconstante. De 
tweede integraal (2b) levert 

Dit moet weer onafhankelijk van de waarde van ~~geldig zijn. Dan is dit een 
vergelijking waaruit cl direct oplosbaar is 

De derde integraal levert 

2 I A~ 2 i /.r = ~ ;t/V7T /J -1- ··-

I ~L 1 J- .J J 
... + !rt .p-#1T /J -~-~ ".llfr /'J + ~ f fl f.J I 

(6) 

(7) 

(8) 

· · ( ) · 1 . . I Jil. J. k '11 Subst~tut~e van Sa 1n de eerste term evert JU1st;r1~ óp, wat we oo, w1 en. 
D: tweede term moet onafhankelijk van bS' weer nul z1j.n. Dit levert de vergelij.:... 
kmg fC: 

J ~ I~ ~ 
CJ T fj fCI( ~ - i( /J (9) 

De twee nog onbekende parameters ~ en C~ zijn nu uit het stelsel l (Sb), (9)7op-
losbaar. De oplossing luidt 1 

2 
eJ=-- 3fJ 

1 ~ c" ="ij !'J 
De verdelingsfunctie (1) wordt nu 

(1 Oa, b) 
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j(;J==/ ~ +fq(/ }/.J'tJ~~ft-J//;lrj /J 1/1··· 

... * eKJ41-1/;J) ( 1 1) 

of ook wel -~ 2 

j/i)= ~/1/ ffl'tt!J"h/(tJ~i!il/~·-· 
(12) 

... + fPo/'J ~ /(~jlt__J/j;j!~ j }~ 
Wanneer we weten, dat /-l.y{J()= 8~1-/2;!. e.h Ht,{X).~::I/;1~-f.ttf'K -1-12. 
dan zien we, dat de factoren tussen accoladen in (12) op een multiplicatieve 
constante na gelijk zijn aan deze Hermite-polynomen. Zo vinden we dan tenslotte 

jfiJ= ex;of/1;-./j /tt;J f(,/f)ffiilq/fJ.Î 
!J/IIfr fJ IJ } 

waarin we de dimensieloze f, fn= 1, /;}definiëren volgens 

/J ;: fl'~t/1 YH 

rf, ==i!" ,/·lllfr 

( 13) 

(14a,b) 

We kunnen bovenstaande methode toepassen op uitgebreidere voorstellen (1) van 
vormfuncties. De drie eisen in (2) moeten ook uitgebreid worden. Men zal de hoge
re orde momenten van de M.B.-verdeling als uitgangspunt nemen. We hebben dit 
niet nagegaan, maar ongetwijfeld levert deze methode de hogere orde Herruite-poly
nomen op. 

APPENDIX A.2 - Eigenschappen van Hermite-polynomen 

Zonder verder connnenta~r staan hier enige eigenschappen van Herruite-polyno
men genoemd. Zie verder (ABR-64) en (BOU-75). 

Definitie ["-1 D n-;~n 

11 /,1 I I (--111'11 (/.1) 
rtn tI; = 11. t;;" '/ ml (11-.!l'h)/ ( 1) 

OrhogenaU·teit 

I 
<l-Oc; 2 /) 

e-x 4 l.t) . ~ Ó'). d.r -= ~~~ .4fi' .! h I (2) 

-""' 
· Differentiaalvergelijking 
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Recurrente betrekkingen 

flnfl (i) = 2 x fl;, (i) -2 h ~~-1 (i) 

cl~ (i) = .211 !i (i) 
dX 'h-l 

Genererende functie 

Rodriguez formule 

Enige Hermite-poZynomen expliciet geschreven 

(3) 

(4a,b) 

(6) 

(7a,b) 

I( (t) = ~ f?(J')=l'~ f~/1) =-11?/l A; ~!l):llt~lfli.l-1-/LJ 
fl.r/1/ = 3.! is:_ 1/tJ ,(

1 
-1-/.fd X~ /f(X') =fttK~ftll/ .1' v -1-121/ X.l-1.2~ 

fl1 (xJ = lll.t 1-l!l;y.(s-r.J!h )'J- ;/tl~ 
fl,(i) = .t.rl ~ 8-:~.s-l~t x1 f-17~tvo x 

9
- ''"'~" x2 

+ 1/tiP. 

APPENDIX A.3 - Het Multichannelarray 

Voor de nozzle hebben we een multichannelarray gemonteerd. Zie fig.III-4. 
Het gevolg is nu wel, dat de druk die afgelezen wordt op de meter van het gas
inlaatsysteem, niet dezelfde is als die achter de nozzle-opening; omdat over het 
m.c.a. een drukval zal staan. Bovendien is het nog de vraag of de temperatuur van 
het centrum van het m.c.a. wel dat van de wand is, omdat het m.c.a. van roestvrij 
staal vervaardigd is, dat een veel kleinere warmte geleidingscoëfficiënt dan ko
er heeft. 
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Drukval 

We rekenen een "worst-case" situatie na. 
De deeltjesstroom JV bij 20°l1 , ,P=1ooo Torr en een nozzle-diameter 

.:z>
0 
:::.q6.~h! is voor Argon gelijk aan 

I I (! -1 
;V= 2. fl /(/ .,41 (1) 

Dit is gelijk aan 

Torr liter sec. (2) 

Uit de effectieve diameter van het m.c.a., dé diameter van de kanaaltjes en de 
doorzichtigheid van het m.c.a. volgt, dat ongeveer 8460 kanaaltjes aan de ge
leiding meedoen. Gemiddeld per kanaaltje is de bijdrage 

(3) 

Uit (WUT-65), blz.102 volgt voor de gasstroom 

(fP tf~1,1 in Torr liter sec, (4) 

met "/1 de viskositeit van lucht bij 20 1tt' en "[X de viskositeit van een wille
keurig gas bij will~eurige temperatuur (in ons geval) Argon bij 20Dty ), a{ 
de diameter (cm), _,e de lengte van het buisje (cm), /'11 de hoge druk en 1'1 de 
lage dnuk aan de uiteinden (Torr).Deze formule geldt voor laminaire stromen en 
"lange" buizen. De stroming door de buis is laminair als 

j < .too 
en de huis is "lang" als 

,/in cm/ in 

_, 
Torr liter. sec. 

In ons geval van een kanaaltje, Z~Jn deze twee verhoudingen gelijk 
resp. 2852 en is~dus ruimschoots aan de voorwaarden voldaan. 
De factor (~1-~ ) benaderen we door 

aan 

met bf=/i•P, en waarin (t;p)
2

verwaarloosd is t.o.v. f't·/JJo 
Substitutie van (7) in (4) levert een lineaire vergelijking in 
~p oplosbaar is. He vinden dan 

Af op, 

0.1153 Torr 

(5) 

(6) 

2.104-2 

(7) 

waaruit 

(8) 
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De drukval is dus verwaarloosbaar t.o.v. de aangelegde druk. 
(N.B. Volgens deze redenering is de drukval onafhankelijk van de aangelegde 
druk!) 

Radiëel temperatuurverloop 

Omdat roestvrij staal een slechte warmtegeleider 1s, willen we nagaan, 
wat het temperatuursverloop is in radiële richting. 

Voor het m.c.a. maken we nu het volgende eenvoudige model. Het m.c.a. vervangen 
we door een holle cylinder met buitenstraal '!?, en binnenstraal '1:2 . We kiezen 1<t 
gelijk aan de halve buitendiameter van het m.c.a. en~ zodanig, dat 7f'Kj 
gelijk 1s aan het open oppervlak van het m.c.a., dus 

2 l'i?J.. 
7T tf(! = cl. Tf .,.., (9) 

met o{ de doorzichtigheid van het m.c. a (zie Tabel TIL 2). Het probleem is cy
linter-symmetrisch. We stellen de warmtestroombalans op voor een cylinder met 
straal r , dikte dr en hoogte /l~. We vinden 

JlT(I'ftlr) iJZ jr(rttir; r} == 
( 1 0) 

ilTr.IJr /r /ri~J fjl cltl tlfr tlr J~ 
met;<' de dichtheid, Cw de soortelijke warmte en T de temperatuur. We hebben 
aangenomen, dat er geen warmtestroom in der richting is. Verder beschouwen we 
de toestand stationair. De vergelijking wordt vereenvoudigd tot 

(r-t-o'r) l(rrtlr} - r /,./r) = o (11) 

Deel door t/r en neem de limiet voor t/r-1' o dit resulteert 1n 

We zijn echter geÏnteresseerd in de temperatuur T die volgens 

1=~~(7) (13) 

aan de wartmestroom is gerelateerd. Uitwerken van (12) en (13) levert de d.v. -,r..-:;:.
voor de temperatuur T 

JL Ir fli J = " dr (' dr '/ 

De randvoorwaarden Z1Jn 

( 14) 
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(15a,b) 

El = t?,~T~.A ~o/ 
tJ'r Ir. tf?2 'I ( 

De tweede voorwaarde volgt uit de eis, dat we een gasstroom H JATgraden \villen 
verwarmen. Daarvoor is een totale warmtestroom nodig, die door de hele binnen
wand van de holle cylinder moet stromen. De oplossing van de d.v. wordt dan 

o(f(, ( r ( 'R1 (17) 

Vullen we r&~ in (J6),.~an weten we he~ temp~~~~uursverschil. Het geleidings
vermogen )'\ van roestvrlJ staal ~s= 16 7m-1--~b1J 1 oo"C en wordt groter naar-
mate de temperatuur hoger is. f• 
Het antwoordt luidt dan 

( 18) 

We zien dus, dat het gas in het centrum van het m.c.a. ongeveer 1 graad kouder 
is. dan de wand. Op 200°0 is dit 0.5%. Dit is een effect, dat zich via de stroom
snelheden in de metingen zal uiten, als we aannemen, dat het centrum van het 
m.c.a. op de nozzle-opening wordt "afgebeeld". 
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