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Afstudeerverslag 

Onderzoek naar de mo8elijkheid om uit de straling die door een schok

golf in argon uitgezonden wordt, de temperatuur van het argon in deze 

schok te bepalen. 

inhoud: 

inleiding 

inleidende metingen 

berekening van de ionisatie 

metingen en konklusies 

referenties 

appendix 

abstract: 

pag. 2 

3 

9 

21 

28 

29 

De intensiteit van de straling tengevolge van een elektronenovergang in 

een atoom wordt gegeven door I :.•oc.'-poh'-1"\)'l"' A..... eE";,-E' .. 
i'WI 4S"If.m.a('lft.Mel<li)3/t.cp '<1i 

waarin I de stralingintensiteit van de overgang 
nm 

g , A , m , m , E., en E atoomgrootbeden 
n nm a e 1 n 

p
0 

de gasdichtheid, ~ de ionisatiegraad 

f de toestandsom en Te de elektronentemperatuur 

Deze temperatuur is te berekenen als I voor verschillende overgangen 
. nm 

bekend is. Onderzocht is de mogelijkheid de stralingsintensiteit van 

een schokgolf te meten. Het een positief resultaat in zoverre dat dit 

mogelijk lijkt te zijn, maar de resultaten van dit werk zijn nog te on

betrouwbaar. De gemeten signalen wijken af van het werk van anderen maar 

kunnen grotendeels verklaard worden. 
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Inleiding 

De straling afkomstig uit het gebied achter de schok is te onderscheiden ~n: 

J. Kontinu-straling: het spektrum van ~eze straling is kontinu, 

daar deze straling afkomstig is van free-free en free-bound-over

gangen van elektronen. De intensiteit van deze straling ~s omge

keerd evenredig met de wortel uit de temperatuur (zie I en 2). 

2. Lijn-emissie: deze straling is afkomstig van bound-bound-overgangen 

van elektronen in atomen of ionen. De intensiteit van deze straling 

is evenredig met exp. -1/T (zie I, 2 en 3). 

Aangezien de lijn-emissie sterker afhankelijk van de temperatuur is, 

verdient deze straling de voorkeur voor temperatuurbepaling d.m.v. 

straling. Uit ref. en 4 blijkt dat de intensiteit van de bound-bound 

overgangen duidelijk boven de kontinustraling uitkomen. Deze straling zal 

dan ook gebruikt worden. 

De intensiteit wordt gegeven door (ref. 2): 

l cxt. p(>t. h"~ ~ ... A...... e ~ 
...... "' '-1 8 ... I'V\a ( '1. ~ '"'~ 'KT. )~t.. 4' l<'1ë 

waarin I de stralingintensiteit 
nm 

p
0 

de dichtheid van het gas 

oe. de ionisatiegraad 

tp de toestandsom 

h de konstante van Planck 

k de konstante van Boltzmann 

T de ele~tronentemperatuur 
e 

A 
nm 

de overgangswaarschijnlijkheid 

gn de gewichtfaktor 

E. de ionisatie energie 
~ 

E het bovenste energienivo 
n 

"V de frekwentie 

m de atoommassa 
a 

m de elektronenmassa 
e 

Worden meerdere lijnovergangen gemeten, dan ~s een handzamer vorm: 

log I ..... 
...J tt .. A ..... 

teit I (in 
nm 

= E .. 
kT 

willekeurige 

ratuur te bepalen is. I 
nm 

+ "konstante". Zodat als de stralinintensi

eenheid), g , A , venE bekend zijn, de tempe-
n nm n 

dient dan gemeten te \vorden, de andere grootheden 

zijn, voor zover bekend, in de literatuur te vinden. Wordt aangenomen dat 

atoom- en elektronentemperatuur gelijk zijn, wat bij benadering gerechtvaar

digd is (zie ref. 5 en 6), dan is de temperatuur van het gas bekend. 

• 
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Inleidende metingen 

Deze metingen zijn gedaan om I. een indruk te krijgen van de inten

siteit van de straling van de schok; 2. de meetopstelling te testen. 

Ruim 50 schokken zijn gemaakt, waarvan in 46 g~vàllen de straling 1s 

geregistreerd. Een tiental hiervan geeft vragen of informatie. 

Achtereenvolgens wordt beltandeld de meetopstelling, het gebruikte gas, 

de foto's ofwel de geregistreerde straling, waaruit dan enige konklusies 

volgen. 

Meetopstelling 

'1/ie. .. \ca"'"~ 
~c-hoiCb"'~ 1 oe.-

.SI:o p 

OSlo. 

Oe beide drukopnemers registreren het passeren van het schokfront en geven 

hun signaal door naar een tijdmeter. De sciwksnellleid is op deze wijze be

paald. ilet signaal van de eerste drukopnemer wordt tevens via een vertraging 

gebruikt voor de triggering van de oscilloscoop. i)e intensiteit van de straling 

wordt via de monochromator geregistreerd door de fotomultiplier. De spektrale 

gevoeligheid hiervan is in grafiek weergegeven. 

Het signaal van de fotomultiplier wordt door de oscilloscoop 1n beeld gebracht 

en dan gefotografeerd. 
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Het gebruikte gas 
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40oo 5000 '-ooo 
--~~~oiH& .. c,te (~) 

Çol::owu.a\l:.;.,,~~ 
ISOAVP 

Als testgas is gebruikt argon. Omdat dit gas eenatomig ~s en kwantummechanies 

betrekkelijk eenvoudig. Wat betekent dat spektrale gegevens in de litteratuur 

vrij goed bekend zijn. Als stuwgas is waterstof gE.'bruikt; dit om met de gegeven 

buis hoge machgetallen te bereiken. 

Gewerkt is tenslotte met de volgende drukken: 

druk waterstof 

druk argon 

p = 13 ata 
4 

p = 4 torr 
I 

Wat betekent een schoksnelheid van ca 2850 m/s, een machgetal Ms 9. 

De foto's 

Deze Z~Jn ~n het fotoboek te vinden. De belangrijkste gegevens zijn: 

nr. nr. ~n foto- p4 PI (gebied) spleet tijd fotoschaal 

2 

3 

4 

5 

6 

boek 

2601681 

2 

3 

0403681 

1203682 

1403682 

at a 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

.. 

torr 

JO 6040 + ? 

JO 6040 + ? 

2 6040 + ? 

4 4215 + 15 

4 4195 + JO 

4 4220 + JO 

mm .,...s hor. slem vert.mV/cm 

50 100 ") 

386,2 50 200 *J 

314,5 50 500 ") ••) 

0,08 560, I 100 100 

0,04 553,4 100 50 

0,04 552,9 100 10 



vervolg: 

nr. 

7 

8 

9 

10 

nr. in foto
boek 

1403683 

1403684 

1403685 

1403685 

13 4 

13 4 

13 4 

13 4 
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; 

(gebied) spleet tijd;'- . fotoschaal 
hor. s/cm vert.mV/cm 

4195 + 10 0,04 557,r 100 10 

4260 + 10 0,04 552,8 100 10 

4285 + 10 0,04 553,0 100 10 

4300 + 10 0,04. 552,5 100 10 

*) in dit geval is de afstand van venster tot vlies 7;72 m, er is nog geen 

demper aangebracht, terwijl het venster 0,16 m van de achterwand van de 

schokbuis is verwijderd. De afstand van de drukopnemers voor de tijdmeting 

is 0,97 m. 

~ De breedte van de monochromatorspleet is een faktor twee kleiner dan bij de 
olot'Ûlf. 
twee foto's. 

De foto's 2 en 7 zijn hier af-

gedrukt. De andere foto's zijn 

van type als 2 of als 7, zoals 

uit het nu volgende blijkt. Van 

duurt voor de gereflecteerde 

schok het venster passeert. 

Het profiel van de stralings-

intensiteit als funktie van 

de tijd na de schok heeft bij 

de drie foto's dezelfde vorm. 

•+• -·~··-·--~--------· . . . 

De foto's 4 en'6 meten ongeveeer hetzelfde golflengtegebied. Omdat beide 

foto's niet dezelfde spektraallijnen meten kunnen'deze foto's moeilijk met 

elkaa~vergeleken worden. Foto 4 geeft ongeveer hetzelfde profiel als de 

foto's 1, 2 en 3. Verder wordt deze foto buiten beschouwing gelaten. 

De foto's 5 en 7 meten hetzelfde golflengtegebied. Slechts de versterking 

van de oscilloscoop is verschillend. Deze foto's zijn op verschillende dagen 

genomen. Het verschil in versterking in rekening gebracht, blijken beide foto's 

overeen te stemmen. 
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Zodat voor diskussie overblijven de foto's 6 t/m 10. liet enige waar~n 

deze metingen verschillen is het golflengtegebied. 

Deze foto's tonen een merkwaardig verloop: de straling neemt ~n ongeveer 

IOO,..._s toe tot een eerste maximum, wordt vervolgens minder om dan na circa 

400,Ms een tweede maximum dat een faktor 2 à 5 hoger ligt, te bereiken. Be

kijken we daarom het x-t diagram. De waarden voor Vs, de schoksnelheid en Vk, 

de snelheid van het kontaktoppervlak komen uit berekeningen die verder ~n dit 

verslag staan. Daaruit blijkt: V = 2860 m/s (ongeveer~~ 9) en de deeltjes-
s s 

snelheid na de schok is 745 m/s t.o.v. de schok, dus 21 IS m/s t.o.v. het lab. 

Dan is Vk ~liS m/ s. 

..$"O<lo 

~l 
~.s) 

l 

'000 

~~--r----T----~----~--~r--- ~----.----·-y----~----~--~~--~----~----T----·-.-----
1 s \0 

---x(....,) 

ln het diagram z~Jn plaats en tijd in het lab.systeem aangegeven met 

X en t
1

. Plaats en tijd in het meetsysteem zijn x, de plaats achter de 

schok, en t, de tijd sinds het passeren van de schok. De maximale tijd 

en plaats worden be~aald door het passeren van het kontaktoppervlak. Er 

blijkt dan: 

x 3, 7 m 
m 

t 
m 

1300 I" s 

,4. 

Dit bij de veronderstelling dat de snelheid van het kontaktoppervlak konstant 

~s. ln feite Hordt deze snelheid groter, zodat x en t ~n feite kleiner zijn. 
m m 

Het vrij snel verd~vijnen van de straling na ca. 500 rs zal dus het gevolg zijn 

van het passeren van het kontaktoppcrvlak. 

Dan \vordt, omdat blijkt dat t c 500./"'s, x • I ,5 m. 
n1 m 

Gegevens over de straling volgens de foto's 6 t/m 10. 



_, ... 

go 1 flen~tegeb led type straling 
. e min. e 

nr. grootte van 1 max. 2 · ~x. 
( ) . .. fl} (wil i. eenheid) 

6 . 4220 + 10 kontinuum 2l 2 5 

7 4195 + 10 kont. + 3 lijnen 2l 2 )4 (uit foto niet 

8 4260 + 10 kont. +_2 lijnen 3 2l >4 te bepalen) 

9 4285 + 10 kont. 3 2 4l 

10 4300 + 10 kont. + 1 lijn i 4 

4) volgens de rubberbijbel 

Zoals gezegd vertonen deze 5 foto's grote gelijkenis. De verschillen zijn 

in bovenstaande .tabèl vermeld. Onder volgt foto 7. 

I 
• . 

I 
L __ 

C"::~~ , , .. ,_:., . ...,. . ·. ' ' . :1 .; ' .~; 
'· -

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

Uit de gegevens in de tabel blij:Kt:·( , 

···-, 

· ' 

/'' 

1. geen signifikant verschil in intensiteit b~j meting van kontinuomen van 
. . . 

lijn-emissie • . Gezien het brede golflengtegebied vari · 20 betekent d~t ·dat 

" 

de kontinuumstraling niet klein is t.o.v. lijnstraling (zie ook 'ref. ~~ 3 en 4) 

2. de onverklaarbare geringere intensiteit bij 4300 a' foto 10. 
. e 

3. een verschil lijkt te bestaan tussen kontinuum en lijnemissie in het 2 max.: . 

· bij kontinuum is dit max. ca. 2x zo groot als het eerste,bij lijnemissie is 

sleets te zeggen dat het verschil groter is dan een faktor 2 .• 

,: 
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Konklusies: 

I. De gevolgtrekking no. uit bovenstaande tabel leidt tot het volgende: 

wil de lijnemissie te meten zijn, dan moet het oplossende vermogen van de 

monochromator in de orde van de lijnbreedte liggen. Dan lS te bepalen of 

inderdaad de lijnenboven het kontinuurn uitkomen. Dit is te venvachten o.a. 

volgens ref. I, 3 en 4. Dus groter oplossend vermogen dan tot nu toe ge

bruikt. 

2. De straling als funktie van de tijd wijkt qua vorm sterk af van wat anderen 

(I en 3) al hebben gevonden. Ook is de gemeten vorm moeilijk te interpre

teren. Omdat de straling als funktie van de ionisatie bekend is, kan dit 

mogelijk opgelost worden door de ionisatie te berekenen. 

3. Er zal onderzocht moeten worden welke emissielijnen de geschikste zijn om 

voor temperatuurbepaling te dienen. Dit hangt af van twee faktoren, te 

weten: de meettechnische aantrekkelijkheid en de beschikbaarheid van kwantum

mechaniese gegevens van de betreffende emissielijn. 
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Berekening van de ionisatie. 

Het in de foto's gevonden stralingsprofiel dient nu verklaard te worden. 

Omdat de straling een bekende funktie van de ionisatiegraad is, zal de 

ionisatie berekend worden. Noemen we de ionisatiegraad~. De intensiteit 

van de kontinuurnstraling is volgens ref. en 2 evenredig met«~ De inten-
2 

siteit van de lijnemissie is volgens ref.2 evenredig met« 

- na gebruikmaking van resultaten uit met 

I-ct.. Zodat over de kontinuurnstraling iets geze~d kan-worden als ct bekend l.S. 

Naarmate de temperatuur hoger is~el-a~ stralingsintensiteit als groter, 

wat in strijd is met ref oor de bound-bound straling. Nemen we op dit rno-

ment aan dat 
') 

evenredig is met oe. ..... 

Veronderstelling voor de berekening van de ionisatie. 

I. Het schokfront is een diskontinuiteit; direkt achter de schok kunnen 

de temperatuur,druk, dichtheid, etc. berekend worden met de schokrelaties 

voor een ideaal gas (ref. 5). 

2. In aansluiting op 1: het aantal aangeslagen atomen komt direkt na de schok 

overeen met het aantal volgens de Boltzrnann-verdeling bij die ternperauur. 

Eerst dan begint de ionisatie. 

3. Ionisatie na één botsing is onwaarschijnlijk. Het ionisatieproces ver

loopt in tweee stappen: de aanslagenergie voor het eerste nivo van argon 

is 11,5 eV, de ionisatieenergie 15,7 eV. Omdat de botsingdoorsneden voor 

aanslag en ionisatie gelijk zijn (in beide gevallen een argonatoorn), is 

De 

I. 

2. 

3. 

4. 

-IJ 5+ 15 7 ~ 
de kans op aanslag e ' ' ~ ~0 maal groter dan de kans op ionisatie. 

\.Jat experimenteel bevest.ip is (ref. 7). Verder aannamen over het ionisatie

proces (ref. 5) zijn overbodig als de reaktiekonstanten bekend zijn. 

reakties zijn dan: 

A 
K". A*'+ A {'+ . .. 
'(*_, 

A*+ A ICt A++ A + e ..:t "-\ r + e 
~ A"'+ e i(_, 

A*+ e ~ A++ 2e ...... 
.c ... 

De reakties 3 en 4 Z1Jn pas mogelijk nadat de reakties I en 2 enige elektronen 

geproduceerd hebben. 
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De oorspronkelijke ionsentratie (aantal deeltjes per m
3

) 1s C ~ 
o H 

waarin p
0 

de begindichtheid 

N het getal van Avogadro, N = 6.10
26 

H de massa van 1 liUnol, U1] = Kg. 

De ionisatiegraad is~; de kansentraties worden dan: 

atomen: C, = C (I-ct) 
1"\. 0 

ionen: C + =~ c 
A o 

elektronen:C =d.. C 
e o 

Voor de reaktiekonstanten gelden de relaties: 

K •I ::: ( ~;.).., .. K1 ::a K'o,. ~~ ~"' a \(~l 
K-'1. = (c~:.ëJ&\1.. ~'l• Ko1.. ~1. ~ot."' K'~ 
v (.f!.) J d ., \<'o,. ~~(cA;~ c~).". 
r\-!1"' C.A• w.· "l = "'•S·"'J 

'r(_Lf "" (~~A.~~~:.<~;; \(~. 1(,. 

Het is nodig de dimensies van de konstanten 1n de gaten te houden: 

[KI) ,(K_I],(K21,[K~),fK_ 31,(K4) 
[K_

2
] en(K_

4
l: m/s 

K I enK 
3 

zijn dirnensieloos. 
~ ~ 3 

[ K ?]en[K 
3
): m 

0- 0 

3 
t: rn /s 

Veronderstel steady state voor A* (vgl. de 2e veronderstelling; bovendien 

is dan noodzakelijk aan te nemen dat de temperatuur na de schok konstant 

blijft, wat aan l1et einde van de berekening geverifieerd zal worden, p. tQ): 

~~ 
Dan 1s ~è te bepalen uit: 

De eerder afgeleide formule voor K I K ? in bovenstaande vgl. ingevuld geeft 
0 0-

(~)ev 0. De waarde van voor de evenwichtsituatie wordt later bepaald. 

K 
1 

K 
2 

volgt uit de Saha-vgl. toegepast op geioniseerd argon (ref. 6): 
0 0 T -.312. Q.l'r I { ~" )~'\ [ 1 t/SI'I. K0 , Ko1. :. io ~ ""e.t:- ~:. ït mw;;-.. , -1. ~ W\J" 
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De grootte van de reaktieconstanten. 

de ionisatieenergie is I5,7 eV; E. 
~ 

k& .. 

de aanslagenergie is II,5 eV; E k8~ 
a 

Gebruikt zullen worden 9 . en 9 met 9 ~ 9. 
~ a a ~ 

Stel bovendien de atoomtemperatuur gelijk aan de elektronentemperatuur, 

zodat over één temperatuur gesproken wordt (ref. I, 5 en 6). 

Stel ook (cA+ <<CA. ev Net veronderstelling 2 is dan volgens Boltzmann: 

( 
c • i 'Vh .sev~T 

" a e- 1 'ZOdd~ Kol C Q - I. 
CQ• +CA " 

De Sahavgl. ~s reeds genoemd. 

De reaktieconstanten zijn dan (ref. 5 en 7): 

K 
I 

~, TJI1. e.- ~Ir 
= 

~. Tlh /l,- J .-~/I.IT 

K') 
T.JA -Ca;.- ~ .. Yr 

o.~·"· t = 
~ .,.. .)11, e - G;./wT 

o,~, 

KJ 
~1 TJJt. 2 - tll/r = ~'/.i,. ~. 

l ( v.J: """'l.s-'K -Jit 

0,1S'. ~0 -1.1 IW\a h 
{ i Kl 7'1t ( 3 a ) c.l 1L~ J. ï:;T ... 2 

4,3~ . w~J A/lilt. IJ 

Hieruit blijkt dat i 
2 

'1iW 
4 ..Ja. 

I 0 . ~ 1, zodat~')) I , \vat ~n 't vervolg gebruikt ~s. 

Deze ltons tanten ingevuld in de formules voor :: en CK'' : 
~= o,~.~~· T_.l"-.Q- 8~h' (I+~Ol)(t_al _ N&'t Q,{);.Jrd..t) 
CIIC , _ Q. -3a:;t;T .o,~.~~.-s•I .. T • MT" · 

( I'Uoio JiÁ.T ') CA• = .!if!. (,_-..) t.o,~. Rï"TJ'i. .e .rJ.. 
M glii;./"'F -I+ 0,1.4. e "0;.f2.T 

De vergelijkingen zijn: 

I. de vgl. voor (i-. (zie boven) ;rt 

2. de toestandsvgl. p = a (I+«) RT 
3 

H 
3. de enthalpie per m 

' 
waar~n rekening ~s gehouden met de aanslag- en 

ionisatieenergie: 

h:r f ~(l+ct.)RT +-C.A•k9,a .... ~Q9;. 
waarvan CA* boven vermeld is. 
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4. energiebehoud: M\_.h.Rt-~ :oe) 
ë)J( p bX b:.t. 

5. rnassabehoud: f~ + "*•o ~"' J( 

6. irnpulsbehoud: P"~ + !t:o 
b)t ~· 

In de laatste drie vgl. is x de afstand tot het schokfront. 

Bovenstaand stelsel van 6 vgl. bevat 6 onbekende grootheden: 

0( I T I \, I pI p 4vt ". 

Het 1s dus mogelijk dit stelsel op te lossen. Dat na linearisatie 

van de vgl. zal gebeuren. 

De grootheden worden eerst dimensieloos gemaakt. De dimensieloze grootheid 

wordt aangegeven als X*. Dan: 

waar1n: 

en: 

Ingevuld: 

V deeltjessnelheid direkt achter de schok t.o.v. het 
0 

schokfront 

~· 0 

~· 1 

~: o,., . .J!L. T"J~ e-!lr• -(I+ ~ol.)(Lo(.- -t:T• ~ e ~~~a) 
a$ '4 1- e -w• ... o,~~., -V&,T" 

p":.l l+atlltlfï .. p* 
J.ilf )( lf fi•Sh SÄ,T• l\ tJfl 

~- S"(l+o&.)l•T•p*+ lli=t*" &l('f'lr'{l-ol I+01a,.~T .~ .ot'/+d."" • 1 ,_ 14 _ , +O. .. · e 

()H• \-~" ~fl- ~:0 if - pv 'fJj 'b1 . ~"'- ./ .. ~ P ë>'( ... y • r =- o 

p">~* iJ"" + u :.0 "bf è>! 

Volgt nu de linearisatie vanuit de begintoestand direkt achter het schok

front. De grootheid direkt acl1ter het schokfront wordt weergegeven met X4 . 
0 

Dan: 

T* =T• (' + fj 
0 

H* • 1-ta L I+ ~) ..,. ... 
I + 'i 

p• I+, 
p• p:L1•Pl 

CIC. ct 

Ot ,,,,l'\LoY'H*YcJt, ,Y"O&.I"kc.;(,(. x Wloct: voltJ" .. "' .. ~11\; 
x <<I. 
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Slechts van • worden machten hoger dan I gehandhaafd. 

waarin: 

waar~n de grofste benaderingen zijn: 

(!+~)~~ d 1 vervangen oor 

~ r/rt vervangen door 

3 
+- f 

2 
+ f/T· 

0 

en 

Worden nu de eerste 3 vgl. gedifferentieerd, dan wordt een stelsel lineaire 

DV verkregen: 
i>t:4 ~ bc(~ ()c(a. ()ot. ai' ~ ~ ao 

~1' if l( "iJ iT ëiJ lf )1 ~ 

·tl +lM +1· -ij = +~ .. 0 0 0 0 

• I • -I +I 0 _, 
0 

-~,t ·i•1 t~· ,. -~ 0 ~~g :t 0 

0 a 0 _, 
r '3 0 

0 c 0 0 0 +I tl 

0 : 0 p: 0 0 +I 
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waaruit volgt de DV voor - : 

f• ~'1' + ( f•- t .. i•,) ~l + { it +~ .. i,,) :~t + ( f., t•o- ~~):; = 0 

ofwel: è)e( 
3 l>'! + (,o( + (ao( 1 + tJo( + L., •0 

met: 1 1 i J f ) (, : l'· \. " - ,.. ,, 

~: t. ~ ~~ ~t~ 
t .... -Vi• 

t
4 

volgt uit: direkt na de schok is ct.= 0 en Ï = 0. Dan is~+ €.4 = 0. 

In deze situatie geeft de eerste vgl. van het stelsel - nog niet gediffe-

rentieerd: ~ = - 1
- , zodat 

l>!' f· 
Bovenstaande DV kan numeriek opgelost worden. Dan had net zo goed meteen 

het stelsel numeriek opgelost kunnen worden. Als echter t:.. t/m ( .. numeriek be

kend zijn, is het misschien mogelijk de DV althans voor een bepaald gebied 

te vereenvoudigen. Daarom zullen eerst alle parameters berekend worden. 

En wel voor de reeds toegepaste schokken: 

p
4 

= 13 ata H
2 

tegen p
1 

4 torr Ar bij 293 °K 

waarbij de snelheid bleek te zijn: 553/""s voor 1,58 m. 

De konstanten zijn dan: 

V 
I, 58 2860 m/s i) 6,57.10

8 .1,. 
s 553. I0-6 4 

cf.R/H.T)! ~ 19,9. 10 
a 319 m/s 4 

V t3 I, 12. I 0 
H s/a = 8,95 t 25,5 s 
H 2 80 

s t I I)\ 
t5 I, I 045 

V V = 745 m/s 
t6 0, I 045 0 s 

2 t 2,50 H -I) 

T2 
s 7600 °K 8,88 

YII 
9 

T2 
2, 10. 10 

T* 
t2 

-6 
G., 

3,07.10 
0 -5 

T• 3/2 0,00853 t13 2,41.10 
0 

e,rl~ 393 
R,. 68,2 

plf 2,85 
0 3 

Po 0,0101 kg/m 



i,;~, 

~1 

~· 0 

fa! 
~2 

~3 
~4 

I , 12. I 0 4 

7,92.106 1/! 
-8 

8,71.10 

2, 38. I 0 I O 

5, 70. I 0 I I 
7 6,06. 10 
9 

I ,09. I 0 
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Uit de waarde van ~ 1 ? blijkt dat 1n de formule voor de enthalpie de termen 
2 3 a -

met«. en t1.. geen rol spelen. 

Alleen in f
2 

en in ~I I komt verder nog~· , dus~ , voor. Dit zijn de parameters 
2 3 

11 o o. 
voor a. en ol in de vgl. voor ~ • Het voorkomen van i

0 
is het gevolg van het 

meenemen van drie deeltjes botsingen in de vgl. voor c,~ en t . Blijkt dat in 
2 3 

de DV voor«.. de termen met d... en Cl(. verwaarloosd kunnen \VOrden, dan betekent 

dit dat de drie deeltjes botsingen geen rol spelen (de reakties "-2" en "-4"). 

En de hele berekening sterk vereeenvoudigd kan worden. 

De parameters li zijn: E
1 

(2 

f.3 

E4 

3,20.1 
-4 3,03.10 .L 
-5 

-1,67.10 .L 
-9 

-1,52.10 .L 

Afgezien van de faktoren 1: 

0(.= 10-5 cl.. 10-4 d..= 10-3 

1 E,., Ol ; 10-15 10-12 10-9 

Elct.~ :: 10-14 10-12 10-10 

fJ cl. :. -10-10 -10-9 -10-s 

t.. ~ -10-9 -10-9 -I0-9 

cl..= 10 -2 «= I0- 1 

10-6 10-3 

10-8 10-6 

-lo- 7 -I0-6 

-10- 9 -10-9 

In de DV: ":Jd- + ( ot.3 + f. D(.
2 

+ "i! I 2 
0 ZIJn de vers eh i llende 'termen 

vnl. afkomstig van: 

(~ reaktie +I en reaktie +2 (lineaire teoname van Ol) 

f.l reaktie +3 en reaktie +4 (exponentiële toename) 

(1. en E: 1 : zie boven: de drie-deeltjes, de reakties -2 en -4. 

N.B. (_.en E-. zijn negatief en ~ en ( 
2 ZlJll positief. 

De evenwichtionisatie ligt lil de buurt van c(= 10-3 
en wel tussen 

(zie ook exakte berekening op p. tl). 

10-3 
en 
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$000 

1000 

s \0 

"'~~'=~ ·,t\ &c...ko~l~hAÏ~ l~~W~) 

Voor Cll<Io- 3 zqn de termen (.,d..J en t:,ctl in de DV te verwaarlozen. De DV wordt 

dan: 

~ + ~l d.. + E:.. = 0 b! 
met als oplossing: ex.= 

Hierin E, en L,. ingevuld: 
1 t · 1o--. ) 

<X. ... t,\. to-lf \ t -' 
-3 4 

voor dus ~ < I 0 , x ( 1 , 5, 10 m 

Gemeten worden de grootheden als funktie van de tijd na de schok. Daar 
x= V .t 1.s: 0(..,.. 1,\. to-~(t~o~,Q.,o·'.\: _i) 

s 
voor dus ct <I0-3 , t < 50 s. 

De oplossing voldoet bepaald ru1.m voor de grootste meettijd, die ca. SOO~s 1.s 

(p. él). 
-3 De evenwichtionisatie is niet veel groter dan 10 . Zodat de tijd nodig om 

deze ionisatie te bereiken, de relaxatie-tijd, niet veel meer dan 50 s is. 

Wat in orde-grootte overeenkomt met ref. 20. 
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Berekening van'· p, H, ~ en v. 
-3 -4 

voor Gl ~ 10 , x .( I , 5. I 0 m en t ~ 50s. 

De eerste vgl. - niet gedifferentieerd van het stelsel (p. 17) is: 

waarin: ~a.cl.t (( f3 ct.. 

.. I ( J ~ 
zodat: T• 'f: I' b'f 

De rest van het stelsel dan, ~ ()«J 'I ~tll ~s onder verwaarlozing van •2 ()f en 1t Z>f 

(zie 1 !) : pag. 

è)(ll. ai" 
~ 

DH # é)~ 

i1 bf if 'f>f 
+I +I ::. ... 0 -1 0 

•is ·j .. 0 :~ =~ 
0 

0 • -I 0 

0 0 :: 0 0 +I ,. 
0 0 ::: +r>! 0 0 tl 

In dit stelsel van 5 vgl. zijn slechts 4 onafhankelijk. ivelke 4 blijkt wel 

tijdens het oplossen. De oplossing is: 

ëli' = -I ('loC. + ~T) dus 
~1 Pf-1 bf bf' 
!t = P.* ti , dus ê)f 

.. 1 -t:f.r;-I ( -LaJ ) P=-::r:ï c _, 
t"i - • .l - .. loO 

p. ":; 
èJ ~ = -P: Û dus T! llf 

nL = ( I( + 1 
) .Û dus 

a1 19 'bf 
.. ( • l ) 
H = p., + ~ , 

De getalwaarden van de konstanten ingevuld: 

1 = ... 
p = 
p = 

"' H = 

-4 - 8, I. I 0 _
4 

x -4 
(e"''' 10 
( 3, 9. 10 

-4 
I I, 0. I 0 ( 

-4 
-11 ,0. I 0 ( 

-4 
12,6.10 ( 

11 

11 

11 

11 

-1) = - 8' I . I 0-4 ( e 4, 8. I 0 .• ~ -I) 
) 

) 

) 

Waaruit o.a. blijkt dat de deeltjessnelheid t.o.v. de schok met toenemende 

afstand achter de schok afneemt. M.a.w. de deeltjes gaan sneller lopen. Wat 

klopt. 
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Er zijn 3 opmerkingen gemaakt over de nauwkeurigheid. De grootste waarde 

van T binnen het geldigheidsgebied van de oplossing is 7.10-
3

. 

De 3 opmerkingen: 

1. (p. 1~) verondersteld 1s steady state voor CA•, wat betekent T konstant 

na de schok. Hier wordt dus een fout gemaakt van 0,7 % maximaa1.
3 

d . . d 1' . . k . . ( "") J/ 2 1 - ., 2. De grofste bena er1ng 1n e 1near1sat1e on Z1Jn: l+T = + 2 T. 

Hier wordt een fout gemaakt kleiner dan 0,01 % maximaal. 

3. De grofste benadering kon ook zijn: e T/T: = 1 + T/T* 
0 

Hier wordt een 

fout gemaakt van 1,3 7o maximaal. 

Zodat blijkt dat voor de oplossing in het geldigheidsgebied (IJL< I0- 3 ) de fout 

tengevolge van linearisatie kleiner dan 2 % is. 

Berekening van de evenwichtionisatie o( • 
0 

De evenwichtionisatie volgt uit de op p. Jó reeds vermelde Saba-vgl.: 

K.. K'o'l a \ - oe.. = .V., T •.111: e, 8• Ir 
~ -3/2 9i/T 

:.!oeiT.cn we c = C -l. T e 
0 0 2 

of in dimensieloze grootheden: c = ~ T:-41t.a'~~'~ 
dan 1s de vgl. voor<( : c Cl(. + Cl - I = 0 

o I o o 
met als oplossing: Cl =-

2
- (-I+ ..Jï;'l;Z) 

0 c 
Uitrekenen van c en vervolgens c( geeft de evenwichtionisatie: oe.. 

0 0 

ofo(. ""0,2 %. 
0 

-3 
2,03.10 

Een waarde die ove-reenstemt met .lMIL 
~5 

0 ingevuld 1n de DV en met ref. 1. 

De st~à,ling. 

Omdat alle grootheden, temperatuur, druk enz. na de schok binnen 0,13% 

niet veranderen, kan de afhankelijkheid van de straling van deze grootheden 

buiten beschouwing gelaten worden. Rest de afhankelijkheid van de ionisatie

graad a(.. 

wordt dus: 
I 

of I 

kontinuurnstraling zijn 
x -4 

konst. (e~ · 10 
-1)

2 

-? 

ref. I en 2 het eens. De stralingintensiteit 

kons t . ( e 4 ' 8 • 1 0 - • t-I ) 2 

welke formules de straling moeten verklaren. De vorm lijkt \vel juist, de 

grootte van de exponenten niet. 
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Echter: gebruikt is kommercicel argon met 99,9 % zuiverheid. Ook is het de 

vraag of de schokbuis inlek vertoont. Een geringe onzuiverheid (0,1 %) met 

een bijvoorbeeld 3 x lagere ionisatieenergie kan de ionisatiegraad sterk be

invloeden; beter gezegd: heinvloed sterk de elektronendichtheid, wat in feite 

~ voorstelt. Is het ionisatiemechanisme hetzelfde (reakties 1 t/m 4) dan kan 

de relaxatietijd een faktor 10
4 

kleiner zijn. Anders gezegd: de faktoren in de 

exponent van bovenstaande formules van I worden een faktor 104 
kleiner (ref. 

5 en 20). 

KonkluderenQkan worden gezegd dat mogelijk met voorgaande berekening de straling 

kwalitatief verklaard is. 

Overgangswaarschijnlijkheden 

Zoals blijkt op p. 2 is het nodig om de overgangwaarschijnlijkheden van de te 

meten lijnen te kennen. Deze zijn op de volgende pagina vermeld. Ze zijn af

komstig uit de litteratuur. De gegevens van alle publikaties (volgens de Physics 

Abstracts) die tussen 1963 en 1967 verschenen zijn, zijn vermeld~ evenals de 

gegevens uit de publikaties waarnaar in eerstgenoemde verwezen wordt. Alles voor 

het golflengte gebied 4000-8000 A. 
Op de volgende pag~na is te vinden: 

) . ~n de eerste kolom de golflengte uitgedrukt in A 
I . in de tweede kolom de intensiteit uitgedrukt in willekeurige eenheden. 

De intensiteitverhoudingen kunnen ~n een schokgolf verschillend zijn. De 

gegevens zijn afkomstig uit het Handboek of Physics and Chemistry (Rubber 

Inc.), waar ze vermeld zijn voor de boogontlading. Ter illHBtratie ie het 

8f!elttFttHI gFafies \leergegeoe-s. 

E . in de derde kolom de energie van het bovenste n1vo van de bijbehorende over

gang, uigedrukt in eV. 

In de v algende kolommen de overgang\.Jaarschijnlijkheden A De getallen dienen 
6 -1 nm 

met JO- vermenigvuldigd te \.Jorden; de eenheid is s . Het getal boven de kolom 

is het nummer van de referentie, waaruit de betreffende overgang\.Jaarschijnlijk

heden afkomstig zijn. 
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i\ I E 3 4 8 9 10 12 13 14 1.5 16 17 18 19 11 
4044 12 lL~O 01+5 o;:6 (\37 a;?3 ~2 ~5 
4159 12 1~6 lfJ2 ~8 Oj;ó ~3 ~ i, ~ ~lt !; 1.;! 

64 10 14.)3 G\33 0,25 ü,22 ~., O.:S6 a;! ·' 
82 10 lL:,;;'O OJ-~1 o,34 )/:6 -')J,9 ~3 OJ+7 
91 12 11+/JJ ~ lJ. 
98 12 

L~201 12 14,50 ~0 ü;'6 ~:; ?_;; CQ7 
51 " 0 

59 12 14,73 ~ lJt 2;.; 3t; 4,J ~ 3;l ~ ~ 
66 12 .)j~5 1,'?7 ')J+6 
'12 12 14t;3 0/)J -vL, :'(57 ~4 ~6 ~71 '1{>9 1.,5 QP9 

4300 lCJ ll~l ~.., '- 'Jh1 ~1 ~-~ ;. ~ .. ~L; ~2 1,3 ~2 
31 2 
.34 1 ('\ 

- .J 
1 4;?·"' ..... ~ OhC JJ•9 :~1 ~ 

4:.: 10 
48 IC 240 115 103 126 220 (1x ge-..1 

4,11 l•J 14;}~ Clt:)9 l.p2 J.i)2 l.p1 a,l4 ioniceerd) 
22 ~) 

1· 10 
4626 10 
4702 12 
4J06 'j 131 79 7J 79 G4 (1x ge-
';188 ~ ioüiaecrd) 
/ ;~1.:, 4 

2l I" 
,/ 

:~473 5 
96 10 

' .. 06 5 
89 5 
J7 ' 

.. 

" :·607 ;::; 
5;) ! ~ . : ~ .,· 
:;;9 5 

~)12 5 
6032 -:.r. ~, 

~.I 

6043 1 
59 l 

~-7 ~3 2 "">C 
<-~} 

6,;71 ï t: l;J - 3J 696~1 l -.~ ·; 7, :;,.;,_1;. 7~ X5 ev __ _.....,. ../ 

7"7(': ... 4;:· ') _.,.._. 
67 I 7,1 C7 r.--, 

..r __..."_ """ 71•::7 2 
47 -~ c;?l ~ 

7207 l 
73 1 .., -· -·.' 4J ::..Q. ~ _i~,;-~ 

7311 1 
34 1-r 1x1 5tS ~ ~ 1~ 9;t. 

7Ll-71 -
7504 7 l3J-~~J 4~ 55 

15 2 l3?."J 7 ,-i?- 52 !.8 J'· 

7635 l~-7 ).{: 2·J;; 10 25 2(;;?. .. •. ) JJ; ..1 

772"}.;' 2 4.-:. 
2!-.i!- 2 1:;,) 

7)40 4 1x-o 1L.;' 2~ 2li) 
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Hetingen en konklusies 

Het is bij in dit werk gedane metingen nog niet mogelijk de temperatuur 

van het gas achter het schokfront te bepalen op de wijze genoemd in de 

inleiding. De metingen blijken daarvoor nog te onbetrouwbaar te zijn. 

Duidelijker blijkt dit uit een poging de temperatuur te berekenen met 
' als resultaat een uitkomst die een faktor 2 te hoog ligt. Het vervolg 

zal daarom het karakter hebben van een nadere uitwerking van het hoofd

stuk "inleidende metingen" 

De meetopstelling 

i ÇobJ_ 
. 

- -o.&l'=i---- pl\&.r 
vd·e.~b~ ~r\: 

s"""~l 
~. . 

"ex~\; .. na,t" ""'OW.O- l:~d. -tol:...-. r"J!t' "'Ie; 11\ \ c.."'~.o-
~Ot" 

'~ 
t.SS'w. IQ."'~ i,So"" ba'l.O"" - --~ ..,...o,fi"""'--.· ;.. ~ 

l "it.r Kc1 V\ bL l(."'" K bo-t i~ '0'- ~~ .. IC- > 'l. "·"~\:et'6 ~""'f'l-'3 t:-
Of~W Of"'~ ~~~~e ~w-~o~i{ ta,e. d""'l< 

......- \O,S~ W\ 

\C."\\ 

""'0 ... ~-

~- I)""\ 1\o 4<.oO' C.'-'"'"-
ba(,.~~ 

,_. ..... ~:o". 

j 
'-o\:lo-"''"., ... _ 
_,Li&". 

De opstelling: o~ de belangrijke parameter, het machgetal van de schok te 

weten, moet de schoksnelheid bekend zijn. De tijd die de .:>chok nodig heeft 

om een bekende afstand af te leggen is daarom gemten. Hierom is op twee 

plaatsen op 2,55 m afstand het passeren van het schokfront geregistreerd door 

respektievelijk een drukopnemer en een temperatuuropnemer. De eerste startte 

een tijdmeter (mikrosekoPdenteller) en de t\veede stopte. De opnemers Z~Jn van 

verschillend karakter slechts omdat dit twee goed funktienerende opnemers 

waren. In tegenstelling tot de tijdmeter die vaak weigerde. Het machgetal 

was steeds ongeveer 9, een schot van ca 15 ata waterstof tegen 4 mm argon. 

--p 
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De beide vensters staan tegenover elkaar. Door beide vensters gaát het 

door de schok uitgezonden licht via een monochromator naar een foto

multiplier. De signalen hiervan worden op een oscilloscooop zichtbaar gemaakt 

en gefotografeerd. De oscilloscoop wordt door de eerder genoemde drukopnemer 

getriggerd. 

De in de tekening bovenste monochromator is slechts een "klein kastje". 

Deze dient voor het referentiesignaal. De monochromator is ingesteld op 

4210 ~ en meet deze golflengte bij elk schot. De verschillende schoten 

zijn zodoende te vergelijken. Op de nog te bespreken foto's is het referentie

signaal steeds het bovenste. 

De onderste monochromator is een Jarrel-Ash met oplossend vermogen 16 f\ /rnrn. 

Deze geeft het meetsignaal. Gemeten ~s in de eerste plaats bij 4210 a om beide 

monochromatoren met hun multipliers te vergelijken. 

De meetmethode 

Uit de inleiding blijkt dat bekend moet zijn de intensiteit van de lijn

overgangen. Echter is deze straling gesuperponeerd op een achtergrond van 

kontinuurnstraling. Voor elke te meten lijn moet dus ook gemeten worden de 

kontinuurnstraling in de buurt van deze lijn om deze straling te kunnen aftrekken 

van de lijnrnetingen. Deze bestaan immers uit lijn- + kontinuurnstraling. 

Gemeten zijn 4uet een blauwgevoe;._ige multiplier, die tenslotte onbetrouwbaar 

bleek te zijn): 

foto 4210 Ä kontinuurnstraling t"tl. "•"~t:. u,pey: I lowaf': 

foto 2 4198 ~ lijnstraling (+ kontinuumachtergrond) 

foto 3 4201 « idem 2t 2 
foto 4 4300 4 idem l 2 

foto 5 6965 R idem 2. ~ 

foto 6 6968 4 kontinuurnstraling 2 6 

en met dL roodgevoelige multiplier: 

foto 7 6965 4 1. )( 

foto 8 6968 4 't x 

N.B. deze foto's zijn een keuze uit de vele die gemaakt zijn. De keuze ~s 

gebaseerd op duidelijkheid. Van de hier niet genoemde foto's is de vorm de

zelfde; de uitslag varieert wah van foto tot foto. 

A I la ro~o ·o~ : too ,.,):..,.,. 
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Diskussie van de foto's 

Zoals al opgemerkt is kwantitatief weinig met deze foto's aan te vangen: 

de temperatuur blijkt een faktor 2 te hoog uit te komen. Bij de ijking van 

de blauwe multiplier blijkt deze op een konstant lichtsignaal re reageren 

met een stroom waarin variaties voorkomen van al bijna een faktor twee. Bij 

metingen, gedaan met deze multiplier voor de in dit verslag behandelde schok

golven, metingen om de doorlaatbaarheid van de schokbuisvensters te meten, 

traden bij konstant licht variaties in de multiplierstroom van ten hoogste 

10 % op. Een tweede faktor die sterk de onnauwkeurigheid beÏnvloedt, is het 

niet erg gladde signaal. Een signaal waaruit overigens al de hoogfrekwente 

ru~s gefilterd is. 

Nu dan de foto's 

In de eerste plaats het referentiesignaal. Dit is steeds het bovenste signaal. 

De vorm is: het loopt na het passeren van het schokfront vrij snel op tot een 

max~mum na ca IOO~s. 

Om vervolgens langzaam minder te worden en ongeveer 350~s na het schokfront vrij 

snel naar nul te gaan. Dit laatste wordt veroorzaakt door het passeren van het 

(koude) kontaktoppervlak. De vorm komt overeen met wat anderen gemeten hebben 

(ref. en 3). Bij de foto's I, 5, 8 en in mindere mate 6 is een tweede maxi

mum te zien. Langzaam is de indruk ontstaan dat dit een gevolg van het pom-

pen is. Van foto 7 ~s zeker bekend dat lang gepompt ~s, bij foto 8 niet. Het 

tweede maximum zal het gevolg Z~Jn van lijnovergangen van verontreinigingen in 

de schokbuis. Over het pompen zal nog gesproken worden. 

De grootte van het signaal varieert sterk. Er blijkt geen verband te z~Jn 

tussen de signaalgrootte en de waterstof begindruk. Ook is er geen verband 

met de tijd dat de fotomultiplier onder spanning staat. Uit de geselekteerde 

foto's zou wel een verband lijken te bestaan tussen de signaalgrootte en het 

aanwezig zijn van een tweede maximum. Dit wordt door ander foto's tegengespro

ken, trouwens ook door foto's 7 en 8. De lage druk is steeds zo goed mogelijk 

gebracht op 4 rnm kwik, gemten met een bourdonveer manometer. Niet bepaald het 

nauwkeurigste type meter. Kleine, niet af te lezen verschillen in de begindruk 

zouden de varierende signaalgrootte kunnen verklaren. Met een beter type druk

meter zou onderzocht moeten worden of hier de verklaring te vinden is. 
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Vervolgens het meetsignaal, het onderste op de foto's. 

Zoals gezegd is het signaal niet erg glad: de versterking ~s nogal fors. 

Uit foto I blijkt dat beide signalen goed overeenstemmen. 

Wordt van het signaal van de foto's 2, 3 en 4, rekening houdend met de ver

sterkingstaktoren en de spleetbreedte het signaal van de kontinustraling 

afgetrokken, dan blijken de foto's bij het passeren van het schokfront geen 

signaal te geven. Dit komt pas later en blijft groeien tot het arriveren van het 

kontaktoppervlak. De vorm is na dit aftreksommetje: vanuit nul geleidelijk maar 

steeds sneller groeien. Of deze vorm die van een exponent is, zoals volgens 

hoofdstuk "berekening van de ionisatie" moet zijn, is hier niet te zeggen. 

Slechts kan worden gezegd dat genoemde exponentiële vorm door deze resultaten 

niet tegengesproken wordt. 

Foto's 5 en 6 geven nauwelijks uitslag. De multiplier is bij deze golflengte 

volgens fabriekopgave ca 300 x ongevoeliger. Is bij foto 5 nog net de exponent 

zichtbaar wanneer deze erg groot is geworden? 

Foto 8 toont dat in het rood geen kontinustraling van betekenis uitgezonden 

wordt. Zodat fo~:o 7 direkt de rode lijn van 6965 ~ geeft. Ook hier het groter 

worden van het signaal op dezelfde wijze als bij foto's 2, 3 en 4 na korrektie 

voor kontinustraling. Echter het kontaktoppervlak laat het signaal nu niet 

naar n~l gaan. Het neemt slechts heel geleidelijk af. Dit is twee maal gefoto

grafeerd, maar tegelijk in tegenspraak met foto 5. In dit stadium niet te ver

klaren. 

Konklusies 

Het in de inleiding gesuggereerde doel, het meten vaL de temperatuur, is 

weliswaar niet bereikt, maar te zeggen op grond van boven besproken metingen 

~s wel dat dämet de hier ter beschikking staande middelen mogelijk ~s. 

Op de tweede plaats kan gezegd worden dat de gemeten signalen, al wijken ze 

af van wat anderen gemeten hebben, grotendeels verklaard kunnen worden. Deze 

afwijking zou verklaard kunnen worden door l1et lagere machgetal dat hier ge

bruikt is: bij de onderhevige schokken wordt de evenwichtsionisatie niet be

reikt. Wat gedaan dient te worden om inderdaad de temperatuur te meten, is 

op grond van het voorgaande: 

Onderzocht dient te worden welke fotomultiplier voor dit doel het meest ge

schikt is. Teneinde de betrouwbaarheid te verhogen verdient het de voorkeur 

een multiplier te zoeken die alle te meten golflengten goed kan zien. Echter

dient de multiplier een redelijk groot signaal voor al deze golflengten te geven 

Qm het signaal niet te veel te hoeven versterken. Dit verbetert de signaal-



-27-

ru~s verhouding, waardoor - toch wel een eerste vereiste - de foto's 

bruikbaar worden (zie foto 7). 

In dit verband is het mogelijk zinvol te onderzoeken welke lijnen ~n 

het nabije ultraviolet geschikt zijn (vgl. ref. 3). 

Het onderzoek naar de rol die de verontreinigingen spelen kan mogelijk 

vereenvoudigd worden door de wijze van leegpompen en vullen met argon van 

de schokbuis sistematies te varieren en dit te vergelijken met het door de schok 

uitgezonden licht. De pomp- en vulprocedure bij de laatste 8 foto's is geweest: 

na het schot - de buis is gevuld met waterstof en een beetje argon - de buis 

leegpompen, vervolgens vullen tot I at. met argon. Dan vliezen wisselen. Dan 

leegpompen, waarbij bij voldoende lage druk de diffusiepompen worden ingescha

keld. Deze pompen een kwartier tot soms twee uur, afhankelijk van de omstandig

heden. Dan de buis aan een kant laten vollopen met argon, terwijl aan de andere 

kant gepompt wordt+ spoelen dus. Dit tot de druk tot ca ~ at. is opgelopen, 

waarna tenslotte tot 4 mm gepompt wordt. Nog eenvoudiger ~s het volgende. 

Bovenstaande pomp- en vulprocedure standaardiseren. Waarbij de parameters 

betrekkelijk willekeurig gekozen zijn. Proberen of dan met behulp van het 

uitgezonden licht korrekt de temperatuur bepaald kan worden. Dit voorstel 

berust op de veronderstelling dat het licht uitgezonden door argon (lijn

straling) niet van de pompprocedure afhangt, dit in tegenstelling tot de 

kontinustraling, waar alle mogelijke verontreinigingen hun aandeel in bij

dragen. Wordt een argonlijn gemeten, dan i~ dit altijd de lijn plus de kon

tinustraling. Deze laatste moet toch weer afgetrokken worden. liet is dus 

niet van belang wat daar "in zit", als het maar bij elk schot hetzelfde is. 
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Appendix 

Ontwerp roostermonochromator 

Om aan de eisen van het onderhavige onderzoek te kunnen voldoen, volgt 

nu een ontwerp van een roostermonochromator. Een roostermonochromator 

omdat: 

I. deze gemakkelijker aan de specifieke omstandigheden aan te passen is. 
e 

2. deze gelijktijdig 2 spektra geeft (in de I orde), wat voor de voor-

gestelde meetmethoae een voordeel ~s. 

Onder volgt een schets van de opstelling met de roostermonochromator. Ver

volgens wordt de opstelling doorgerekend. 

sc.hokbuis 

2 '1l le\.t.V\ OW\ // \auV\cU.I 
~ 11t.r 'CV' ':4'- &.n 

=r V"oo$~e..
-----t--t---- pob. Ie W\.1 

De beide spleten hebben de volgende funktie: omdat het lichtend voorwerp 

(het gas in de schokbuis) niet te verwaarlozen afmetingen in de richting 

van de optiese as heeft, kan met een enkele lens niet worden volstaan om 

een evenwijdige bundel op het rooster te krijgen. De eenvoudi~oplossing 

lijkt dan bovenstaande met 2 spleten. Hen \veet dan bovendien nauwkeurig 

welk gebied van het gas in de schokbuis onderzocht wordt. 



Berekening van 

Het licht wordt door het 

rooster met konstante ~ 

onder een hoek ~ afgebogen. 

Voor de Ke orde geldt dan 

voor de golflengte: sin 'f= ~ 
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vermogen 

De 2 spleten met breedte b staan op een 

onderlinge afstand a. De grootste afwijking 

~ van de evenwijdige bundel die in de rich-

. d 1 . ,., b b 
t~ng van e as oopt, ~s: ~ = arctau -~-. 

a a 

.. 

l<.'e laten nu het licht onder een hoek Cl( met 

de as ( .J- rooster) invallen. Het licht dat 

ook nu onder een hoek ~ wordt afgebogen heeft 

een golflengte À'. Dan is: 

cl sin 'f- d.~~O( =ct-~= kl1 

Zodat ei. sinoc.:: k()._À'): loC.o>. 
1 al . 

\-!aaruit volgt: Afl. :a k 11YIOC. 

of (c""'c:.141:' 01. .-a ... l!le.;o&c. ~"'l:sa"' L<~"' "~~avt): 

van een rooster in ke orde is 4 ) = ~ , waarin n 
~ \CW\, 

ATl - l ~i_-:~-~ = IC~jol 
- lot<, f 

Het scheidend vermogen 

het totaal aantal (gebruikte) roosterlijnen is; in dit geval dus b/d. Zodat: 

~-~ ) leb 
Optimalisatie betekent dat ~n beide gevallen ~ dezelfde waarde heeft. Waaruit 

volgt: fJ.\,'-a,aÀ -L 
I 

I • 

,'~ 
( . 

/" l 
"" . / I 

In het brandvlak van de lens - een brandvlak 

op afstand f van het opties middelpunt van de 

lens, dat hier vlak getekend is - in dat brand

vlak dan is voor de fotomultiplier een spleet 

met breedte c geplaatst. 8oor deze spleet valt 

licht onder de hoek 

lJ tot ~...-a. 'f met de golflengte 

). tot i\+ o.A. 



Voor de golflengte l geldt: 

sin .0 = J1! · 
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7 c;l I 

voor l + c.~: si"'(~+ of)• \d~A~l 
Waaruit volgt: 

si"' i '-0~ af+ c.o.s 4' sW. 4f-. .siM '9 +A~. c:.o.s 'P = ~ + ~, cl"'.s bef= Ir A~ 
c:.lc.o.f 

Nu is: 

c. a~ a.D • ~!,Al c.l1.4.$ A)."' c.d."o~f 
' T d~f' kÇ 

Optimalisatie betekent dat deze waarde van A/ gelijk moet zijn aan het 

oplossend vermogen. Zodat: c = ,}!
4

'1 

Eisen kunnen gesteld worden aan: 

het oplossend vermogen 

de spleetbreedte b (i.v.m. de hoeveelheid licht en de nauwkeurigheidseis 

van het gasgebied: de nauwkeurigheid van de plaats achter de schok) 

In de volgende tabel zijn deze beide grootheden daarom als onafhankelijke 

variabelen beschouwd. De andere grootheden zijn bepaald met inachtneming 

van de optimaliteitseisen. De grootheden zijn berekend voor de golflengte 

4000 A . De spleetbreedte c ~s uitgedrukt in het aantal malen de brandpunt

afstand f. 

roosterko ns t. ct. 
! 

afst. 2 s pleten a 

sïleet c 

d 

a 
i 

-
d 

a 

d 

a 

c 

spleetbr. 

i 

0,5 llll11 -

I mm -

T Lossend vermogen bij ~000~ 
~A ï4 10Ä 

I 
J 

i 
- i I 

I 
'l ,04 

o, 5)'o .. I 

53° I 
i 

I 
5 llllól 5 

. -3 
·,67.10 .f 0,42 

, () 2.),1'4 ... i 
4oo I 

I 

----

,25 m 1,25 m 

. 10 - 3. j~ ' 84 I0- 3 f I> o • 

m s m 
-3 

. 10 . f '0 I0- 3 ~ I>~ • ' f 

o,s,.....,._. I~ 2 , 5 .J'N""' :;,.._ 

53° 24° 90 4 5° , 
2 nu a 20 rn 20 rn 2 0 m .'0 m 

-3 
0, 17. I 0 .f 

-3 
(1,102.10 .f 1,, I 0 

-3 
0. I 0 .1 

-3 
I> 100, 10 ,f 

~ 

I , 25/' ~ 2, 5 JA ... 6 ,25~ .·~~ 

19° '::)0 40 20 

5 rn:r:1 125 rn 125 m 12 5 m 125 m 
-3 

0,084.10 .f 
-3 

r., 080. I 0 .f L), 08 
-3 ~ -3 

0.10 .: u ,080.10 .f 
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Uitgegaan wordt van een rooster met 1180 lijnen per mm, dus een roosterkonstante 

d = 0,85~W\· Voor een redelijk oplossend vermogen betekent dit een afstand a van 

de beide spleten van ongeveer 100 m. Nogal onprakties. Hoewel met spiegels deze 

lichtweg "opgevouwen" zou kunnen worden. Eenvoudiger is dan de volgende op

stelling. Het nadeel hiervan is dat het gebied in de schokbuis, waaruit licht 

afkomstig ~s, minder nauwkeurig bepaald ~s. 

t~. ~ 
\ 
l sc.~lc 11)""' .sple.d:. 

Lens 1 heeft al~ funktie domweg zo veel mogelijk licht op de spleet te laten 

vallen. De spleet en lens 2 hebben de funktie van de beide spleten op afstand 

a in de vorige opstelling: een evenwijdige bundel op het rooster te laten vallen. 

Beide lenzen zijn positief. 

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

De brandpuntafstand f
2 

van lens 2 en de breedte van de spleet 2b f
2 

dienen nu 

aangepast te worden aan het oplossend vermogen van het roostef. In bovenstaande 

is de gebruikte roosterbreedte b. Omdat nu het gehele rooster benut kan worden, 
.,, \o!.I"OJ'•ll&ot" 

kan b nu als breedte ge~nterpreteerd worden. 

De spleet is geplaatst in het brandpunt van de lens. liet licht dat vanuit het 

midden van de spleet (de optiese hoofdas) vertrekt, verlaat de lens als een 

evenwijdige bundel Het licht dat hiervan het meest afwijkt, komt van de rand 

van de spleet (afstand & f
2 

van de as) en verlaat de lens onder een hoek CC. 

met de evenwijdige bundel. Dit is evenwijdig met de bijas door de rand van de 
ç· 

spleet. Voor de hoek a. volgt dan: ~alllota \,' or Gt• & 

De hoek« is dezelfde als ~n bovenstaand verhaal met de 2 spleten. Zodat b te 

vergelijken is met 2 ~ ~= 2b/a, b nu weer in de betekenis van breedte van 
a 
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de betreffende spleet. 

We laten het licht nu onder een hoek~ met de as op het rooster vallen. 

Analoog aan eerder vermelde afleiding v olgt nu: 
AÀ _ 2 ~ - _ti_ . 
T- SI"' ' - -k-vGi 
Vergelijken met het scheidend vermogen en optimalisatie geeft: 

waarin b nu de hele breedte van het rooster is. 

Het resultaat voor de fotomultiplierspleet blijft hetzelfde. 

Omdat nu in principe de roosterbreedte onbeperkt groot genomen kan worden, 

vormen ~ en c nu de beperkende faktor. Aanpassen van beide spleetgreedten aan 

elkaar, dus ~ in beide gevallen gelijk, geeft:: &=r f c.o~ «9 

In onderstaande tabel volgen de eisen aan de roosterbreedte en de breedten van 

beide spleten voor een bepaald oplossend vermogen bij 4000 A. Beide spleet

breedten zijn gegeven als fraktie van de brandpuntafstanè van de bijbehorende

lens. Dit alles vaor het rooster met 1180 lijnen per mm; t.L = 0,85/"'t-; en voor 

I c orde. 
max. rel. max. rel. 

opl. afbuig- breedte 2& 
c 

vermogen m~n. rooster- breedte f 
bij 4000 ~ breedte b ') hoek intreespleet fotom. spleet 

0' 1 A 34 28° 
-4 -4 

mm 0' 12. 10 0' 14. 10 

o, 5 a 6,8 28° 
-4 -4 

mm 0,6. 10 0,68.10 

4 3,4 28° 
-4 -4 

mm 1 '2. 10 I ,4. 10 

2 4 1 '7 28°. 
-4 -L+ 

mm 2 '4. 10 2, 7. I 0 

ln vergelijking met de opstelling met twee spleten kan nu met een veel 

kleinere spleetbreedte worden volstaan omdat op deze eerste spleet het licht 

uit de schokbuis gekoncentreerd kan worden. Bijvoorbeeld: bij een breedte 

van 0,05 n~ van de eerste spleet is de brandpuntafstand van de bijbehorende 

lens f
2 
~ 4 m, een beter hanteerbare afstand. Bij eenzelfde fotomultiplier 

spleet, 0,05 mm, is dan de brandpuntafstand van de bijbehorende lens, f ~ 3,5 m. 

Beide waarden voor de zwaarste eis uit bovenstaande tabel, namelijk een oplossend 

vermogen van O,IÄ bij 40ooA 

N.B. In bovenstaande zijn ideale lenzen verondersteld. De e~s waaraan de lenzen 

moeten voldoen is de volgende: uitgaande van een puntvormige lichtbron in het 

brandpunt van de lens moeten de uit de lens tredende lichtstralen onderling 
-5 

een hoek maken die kleiner is dan ~10 . De preciese waarden zijn voor lens 

*) Het rooster ~s 68 mm breed. Voldoende voor een oplossend vermogen van 0,05A 

bij 4000~ . 
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2 : 2«. .. 2 ~ en voor de fotomult. lens welke waarden 1n boven- , 

staande tabel als spleetbreedten vermeld zijn. 

Op de nauwkeurigheid van de lenzen wordt nu nader ingegaan. 

Gesteld is voor de lenzen een e1s betreffende de evenwijdigheid van de uit

tredende lichtbundel, die uit het brandpunt voor de lens vertrok. Gegeven is 

de nauwkeurigheid van een lens in de vorm: het oppervlak wijkt mindern dan i). 
(waarin ~ een getal is) af van een bol oppervlak. Daar voor ons de opper

vlaktenauwkeurigheid (een plaatselijke verstoring) minder belangrijk is dan 

de vormnauwkeurigheid, gaan we na wat een afwijking van &l van de geeiste 

vorm betekent voor de brandpuntafstand en de evenwijdigheid van een licht

bundel. 

Nemen we een halve lens met diameter 2 r en dikte d. De straal van het 

boloppervlak is R. Stel: in het midden wijkt de feitelijke lens &laf van 

de eerste, aan de rand valt hij samen. Door dit midden en de rand vormen 

we een boloppervlak met straal R'. 

Uit de laatste figuur: R2 _ t-'"' (~_c;L)\ uoloit: la r1.ul
1 

1d. 

Voor de niet ideale lens: 
l 'J.d.~À { iJ} R':. r 1 

+ (4 j""jl = rl. .. Gl'- I+ 11'' R 1 ( l .}... 1) 
l(cl.+ X ~ I+ :~ + I•.&V.-1 T 

Omdat d enige malen kleiner is dan r, kunnen we zeggen dah ~ « I, zodat 

R 1 •R(••3~) 
I ( ) ( I I ) De brandpuntafstand wordt gegeven door: r.: W\.-1 T, "'l, 

Gaan we uit van een symmetriese lens, dan is: 

ç·-~ (l+J~). 
waar1n f de brandpuntafstand van de ideale lens en f' de brandpuntafstand 

t.g.v. een afwijking .À van de ideale vorm. 

----~-- ·-·-·- ·-·-· 
F' F 
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Uitgegaan is bij de berekening van de monochromator, dat de lens ideaal 

is: in het brandpunt F staat de spleet; de bundel komt er dan evenwijdig 

uit. 

De vormonnauwkeurigheid ~s vertaald in een verplaatsing van het brandpunt 

naar F': de spleet blijft op dezelfde plaats. De bundel die nu uit de lens 

treedt maakt maximaal een hoek ~ met de as. Aan deze hoek wordt dezelfde 

eis gesteld. als aan hoek« op p.l&.. Op p.ll blijkt oC. =& en dan is & in de 

tabel te vinden. 

De lenzen formule: l; : f - ~ waarin nu de brandpuntafstandf' ~s en 

l1et voorwerp op de afstand f (spleet in F) staat. Zodat: 
I I I I ( I ) J -t À '-4 

"b = r· - r = r I+ )•vGl. -' = - d'r · b = - J.&.l 

Zodat <l(...- t:.•ul ::I I~ I ;o. l r:l ' de maximaal toegestane hoek tiL. 

Waaruit volgt: 

~ < ~ct.« :s r (.: 
TrA -n-

waar1n .Q..: lensonnauwkeurigheid 1n 

aantal malen ~ 

f brandpuntafstand van de lens 

«. te vinden als b op p .32. 

, verhouding dikke-diameter van 

de lens 

A de golflengte van het licht 

Echter de tweede opstelling ~s een monochromator, zoals deze in de handel 

verkrijgbaar ~s. Het is dan praktischer een monochromator aan te schaffen 

dan zelf een te bouwen. Het enige voordeel van zelf bouwen ligt in de uitvoering: 

wil men twee signalen gelijktijdig meten dan is de monochromator met dit ~oel 

voor ogen te bouwen. Terwijl de in de handel verkrijgbare monochromatoren slechts 

één uitgang hebben. Het is de vraag of het nadeel van de grote hoeveelheid tijd 

die in het zelf bomven gaat zitten tegen dit voordeel opweegt. De eerste op

stelling is eenvoudiger te bouwen. Het nadeel wordt hier gevormd door de enorme 

afmetingen. Reden waarom tot de tweede is overgegaan. Wordt echter geeist een 

nauwkeurig gedefinieerde plaatsbepaling van het gas 1n de schok, dan zal deze 

eerste opstelling noodzakelijk worden. Deze e1s zal 1n het onderhavige onder

zoek zeker voorlopig nog niet gesteld worden. Zodat het aanbeveling verdient 

een "kant en klare" monochromator te blijven gebruiken. 


