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De indices die:Ja$j de SYlftbolen kunnen voorkomen zijn: 

-voor de toestand •t• : 1, 5 en w Toor de condities 

v&6r, resp. nl schokgolfreflectie en aan 4e wand. 

-voor de soort '•' : 1, 2 en m voor argon, helium en 
mengsel. 

D.e overige indices betekenen,tenz.ij anders vermeld; 

r : refractie-materiaal = pyrex • 

o referentie-toestand. 

(o) en (1) resp. voor greot4e~en berekend zönder en m~t 

thermodiffusie-inv1oeden. 

Lal?'range-coÖrdinaat • J..,P(S).dS 
0 
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massaverhouding = {m
1
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) -1 
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Probleeae\fll1!1 
i'/~ 

Onder 1aYloecl Yan een tem~ratuur•gradiint tre,.t .1n<eel1 .~n,;: 
gasmengsel ten geYolge Yan ther~todif'f'11aie en COB•••tr•ti·e• 
dittuaie ontaenging op,waar'bij ia het algeaeen·de a1i.-. 

moleculen naar de koude plaats diffunderen. 

Experimenteel onder~oek van dit versehijnael wordt beperkt 
door de maximaal ber*ikbare temperatuur. 

In een schokbuis nu,word:t bij schtkgoltretlectie aAil eh 

achterwand, het testgasmengsel sterk verhit ( ~ 3000 I} • 

In de thermische grenslaag die dan ontstaat zal dan eea 
steile temperatuurgradiint heersen. 

Om de resulterende verandering in samenstelling te aetn 
werd aanvankelijk gedacht aan warmte-overdrachta .. 

experimenten,waarmee uit .dé•warmtegeleidingscoëf'ticiiat 

de concentratie aan de wand zou kunnen worden bepaald. 

Inmiddels was echter in de sect1e Schokbuizen een .opt:lacbe 

methode voor dichtheidsmeting aan de wand,in ontwikkeling, 

welke een meer directe meting der ontmenging mogelijk 

kon maken. 

De theorethische benadering van het thermo-dittuaie ... 

effect werd daarom ook geri~ht op de berekening van 

concentrati.e- en dichtheidsverloop. · 

·' ;( '" 



Hoofdstuk I 

De thermo-diffusie-theorie 

1.1 Inleiding 

Als in een binair gasmengsel een temperatuurgradiënt 

heerst,zal door thermo~di.ffusie ontmenging plaatsvinden, 

waarbij in het algemeende.zware deeltjes naar de koude 

plaats zullen diffunderen.{Ref. 1) 

Onder in.vloed van de concentratie~gradiënt,die hierbij 

in het mengsel ontsta.at,zal een tegenwerkend effect, 

van gewone (concentratie-)diffusie optreden,dat tot 

een evenwichtssituatie leidt,waarin de beide,tegengesteld 

gerichte,diffusie-fluxen,juist gelijk zijn. 

Dit thermo-diffusie-'flroces,ook wel Saret-effect genoemd, 

resulte•rt aldus in een verandering der oorspronkelijke 

samenstelling,wèlk& bij gegeven temperatuurverloop, 

wordt bepaald door de verhouding van de thermo-diffusie

coëffi~iint en dé binaire diffusie-coëfficiënt. 

·van een schokgolf aan een wand, 
•> wordt het testgas verhit t~ •. r~e t .. emperatuur T5 , 

(orde 5000 K},terwijl de WéJI.l1<Î vrijwel·· dezelfde tempe-ratuur 

behoudt.Het temperatuurverloop in de thermische grenslaag, 

die dan ontstaat ,zal .. zich .. door de optredende ·warm testroom 

naar de koude wand,in(ie loopder tijd ontwikkelen, 

zoals weergegeven in fig 

fig 1.1 

5. 



De bahoudswetten voor de beide componenten van het mengsel, 

kunnen we reduceren tot een diffusie- en een energie

vergelijking,wàardoor het verloop van de concentratie 

argon r1 en de temp•ratuur T wordt bepaald. 

Daar we de invloed van de diffusie op de warmte-overdracht, 

het zogenaamde diffusie-thermo-effect,ook wel 

Dufour-effect geheten --, in eerste benadering mogen 

verwaarlozen,kan uit een nulde orde oplossin.g voorT , 

de ontmenging van het mengsel aande wand,anàlytisch 

worden bepaald. 

M) De toestand van het testgas v66r schokgolfreflectie 

wordt aangegeven met index 1 ,die nfl reflectie met 

index 5.(Ref. 6) 

6. 
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1.2 De basis-verge!t1Jkine;en 

In de thermische grenslaag,die zich na reflectie van de 

schokgolf,vanaf de achterwand (x=O),ontwikkelt,gelden 

de wetten van behoud van mássa,impuls en energie. 

In een ~~ndimensionale beschouwing leidt dit stelsel 

(Ref. 2) voor een binair ~~n-atomig gasmengsel tot de 

volgende basis-vergelijkingen. 

-Zij Vt de gemiddelde snelheid van ·deeltjes met massa m,, 
van de soort i, en -\( de gemiddelde diffusie-snelheid, 

ten opzichte van de massa-gemiddelde snelheid V
0 

u = 1 I! 'l'l.·TY\· 
0 - . "' "' _p'-

zodat dus 

dan wordt de massa-bahoudswet van soort i 

an~ + 1. ( n.:t vo +Vin- o 
lH: ax 

zodat voor het mengsel geldt: 

~ + 1. (jVo):p. 
'al::. ax 

(1.2-1) 

(1.2-2) 

De impulsv~rgelijking re~uceert in de grenslaag

benadering tot ~ -:O ,zodat de druk p
5 

constant is. ax .. . 
De energie-vergelijking levert,met verwaarlozing van 

viscositeitsef!ecten .: 

(1.2-3} 

waarin de warmtestroomdichtheid 1.- gegeven wordt door 

CI=-À.~T +EkT.~n~Vz +kT-~- 'hj..P~ (vt-~) (l .. .Z-4} 
J... ~x 2 "' n '"•} n· Di.· . - .. r. 

en de diffusie-sneiheid Yt door 

X= n'l .~'h'\j,'Dij--1. ('nj,)- n[ __ ·_ 'dJinT (1.2-5} 
't\4..f i" · 4x -n l'\i. m~ I" 

waarin t:{ de thermo-diffusie-coëfficiënt :t.s,met D'!'=-'D;. 
~~ wordt positief gérekend,als bij thermo-~iffusie, 
de zware deeltjes zich meer op de koude. plaats n 

concentreren,dus in de richting van d.e negatieve 

temperatuur-gradiënt diffunderen. 

. ? • 



Verder is: 

'D"~ , ~ :f -~,de binaire diffusie-cbërficiënt, D,1 = t>z.• e11 

t>t~ , L = ~ , de zelfdiffusie-coëtficilnt met DH = '02.2. = o. 

Tot slot geldt ook de ideale gaswet · fl'=r'Y'IkT (1.2-6) 

8. 
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1.3 Het op te·lossen stelsel verf$!11jkingen 

We geven de zware deeltjes (argon) de index 1 ,en de 

lichtere (helium) de ~ndex 2.Verqer voeren we de 

dimensieloze thermische diffusie-verhouding kT in 

welke weinig temperatuur-afhankelijk is : . .. 

kT""' fi .'Di 
:nt. m, m2. n •• (1. 3-1) 

zodat 

Gaan we vervolgens over van de variabele ~' , 

op de fractie der zware deeltjes :J-
1 

a n, ha. 

(1.3-2) 

en schrijven we de massa-verhouding ft=•('YYL 1 IJ'n,.} --f 

dan wordt ' 
. (1. 3-3) 

Het oorspronkelijke stelsel (1.2-1 t/m 6) kunnen we 

dan herleiden tot een stelsel met f 1 ,v0 en T als functies 

van x en t • 

Uit de totale afgeleiden d;c:~t = ~1'= + v •. 1f3x van n1 en n 

vinden we dan 

dJ,= -:-J.(1 t-f,f') .1 (?i{, Y,) 
ir .h. · 'x 
dn ... -n.~v. * r·$_ (."f,V,) 
dt: ··· ·· /He · ~x 

In deze notatie gaat (1.~-3,4 en 6) over 

~ nk. c!T + p.'av. ; - ~q,.. :...1 JAkT.1_ (""'f,V;") 
2. ar ax ax 1 ax 

q_= -,\.'aT ... pY.{kT(1+~•t") -~S.~} 
~x (1-5,) 1.. 

'YI= p/kT 

De randvoorwaar-den hierbij. zi_jn : 

(1.3-4) 

(1.3-5) 

in respectievelijk 

(1. 3-6) 

I 

(1.3-7) 

(1.3-8) 

x=O • ~aO - ~f.,. + kT.~kTI = o • T(o):Tw.·(•T,) 
' J ax 0 . ~x 0 ' 

Dit is i~ feite.éen benadering,daar op de grens 

der beide media,de contact-temperatuur Tc = T(O) 

iets hoger (orde'~ K) is • 

·., .. · 
· .. ,. 

•. 



x=oo; T(oo):Ts ; 5,(oo)• COh$b~:nt = 5-. 
We stellen :f,t•) gelijk aan de fractie 5. der 

zware deeltjes in het oorspronkelijke mengsel. 

Gaan we nu over van de coÖrdinaten x,t naar de Lagrange

coÖrdinaten n_ = ~pls>ols en t, waarbij 3hx-..f·o/a'Z en "ldt ... ''~, 
en elimineren we daarna V~ uit de getransformeerde 

vergelijkingen (1.3-5 en 6) dan vinden we voor het 

overblijvende stelsel : 

a~. ",.-mi ( 1 + S. f-4-{l. ('tt J,V;-) 
~ l:: . ~'l. 

en .I. ~tn T = -m1 (1t f,f") {...L .. ~'I.. +~f·!... ( 'h f,Ya)}· (1. 3-10) 
1 ~ t: · kT ·~~ 2 a~ 

met 'i= -('\'\'la. p À).(1tf,p.pl~T + p"V; f kt(Hf,f:') ~ ~ f•tA) ( 1. ~-11) 
k ~'t t (1-f,) 1 .. 

waarin (1.3-1?) 

Dit stelsel ie niet eenvoudig oplÓsbaar,redén waarom 

we trachten tot een benaderde oplos~ing van }, (~,1::) 
te komen,dobr de invloed der diffusie op de energie

balans van het gas-mengsel,het zogenaamde Dufour-effeét, 

voorlopig niet in rekening te brengen. 

We gaan er van uit,dat fs.' in de grenslaA-g weinig zal 

afwijken van §
0

. ,een uitgangspunt dat aan de uitkomst 

zal worden getoetst. 

Uit een ordeschatting van de termen in 1.3-11 ,r~spect. 

1.3-10 volgt dat de ~invloed der thermo-diffusie gegeven 

wordt door de ( dimensieloze) verhouding ( f. P D,2.). ( t" kT ) 
2. À T ) H· Sr/A-

Benaderen we D,l. door Dr2.. ='Do {pip.). (TI To / 

en ::X door )î ... ~0 (T/T.),met P• enT. als referentie-

druk en temperatuur., (Ref. 3). i. • . 

Met behulp van het getà1 van Lewis , Le = >. l_r> cp 'D,a. 

yolgt dan,met S = 1/Le = ( 5 p .. ·~. I 2 ~ T;"o) :c 1.177 voor 

;ai t mengsel van helium-argon inet 50_= 0•5 en ,....= 9 , dat 

de verhouding van de diffusie- en de warmtegeleidingstermen 

van de orde 1.9 k! is,waarin k! een kleine constanteCis 
-1) (orde 10 • 

10. 



De nulde orde energie-vergelijking wordt dah 
ar /at • (1 /e,.J. ~/-a"'t <lp. ~r;;,~) (1.3-13) 

Met ">.p en cp constant, vinden we als nulde orde temperatuur

oplossing,onder de gestelde randvoorwaarden 

T ( '!}) • T w + lTs -i w ) . e r f :;~:;::=====;r::--, 
V')..;ot:. /c; 

(1.3-14) 

Gaan we vervolgens over op de gelijkvormigheideparameter ,, 

z= "1/vt zodat ~-- -.!, .!l en 1- - -L .!!. (,1.3-15) 
~t ~l dz 1~ rt ~z 

en voeren we in a- = ÀjO/c:p dan wordt Cl.3-14) 

T(z) = Tw + (Ts-Tw ). e.-! (z /"V~ ;i.) (1.3-16) 

De verandering van de fra'.ctie der zware deeltjes f
1 

,wordt 

nu gegeven door 

met 

of.= C.(1+f,f")1 1 ~ +l.(kT.')f.,T)l 
'iH. · l ~ '1. 2. ~"1. , 't J 

C:: C(p) =("'~.Po. Do)· p 
ka..-ça 

(1.3-18) 

Veronderstellen we de thermische diffusie-verhouding kT 

in eerste benadering constant,en gaan vie over op de functi~ 

r -"1 + ,...~ ,dan volgt na transformatie· op z-coÖrdinaten, . 

voor de op te lossen vergelijking : 

d.. a. 'F + ~ . ol 'F = - M kT. ol a. h T 
c;l-z: 2 2.Cr 2 oi"Z f o4'Z.a. 

met de randvoorwaarden 

en 

(1.3-19) 

en een.nulde-orde-oplossing van het temperatuur-verloop 

(1.3-21) 

11. 
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1.4 De oplossing 

Als we van het op te lossen stelsel, (1.3-19) naar de 

kleine parameter kT ontwikkelen,leidt dit,met invoeren 

van de constanten, A = 2.C.F2
(c)o) en B :: r·kT tot 

dt.f + z _Qjf.,. -B.c;('-kT (1.4-1) 
~ z'- A 7z o4z2. 

Gebruikmakend van de relatie 

a e ·"' =e· . (A. +~. "-=" 
....a ( r/1.A ~ G) z&f2A {· Jt tL t _ ~ 

!ih: Diî o1 z. z. A rJz (1.4-2) 

en na substitutie van G = F + B.~tr) ,geeft dit na 

éénmaal integreren naar z dat 

cl. - z'ï2. A Jz x.t/2 A 
_(F+B.~T)= e •. 8. e . x. d.~ T. cJx 
dz A (i;" 

0 

(1.4-_3) 

en na e-n tweede maal integreren 
z _!12/aA J %&/t.A . 

r+'B.t.,T = 8 5 e · . c:J't e . ". (;l{,., T.ol;;c 
o o A ---;;;-

(1.4-4) 

(Opmerking: x en '1- zijn in tagratie-parameters met 

de dimensie van z) • 

. Deze oplossing voldoet aan de randvoqrwaarden voor z=O, 

en leidt verder tot 

r( o} + 8. t., T(o) = o 

Voor .z ~ oo volgt uit de bijbehorende randvoorwaarde dat 

S
- -~&12. A !1 x&h.A 

r(eo)+"B:t,.,T(oo)=S. e .o11-fe .x.aG.,T.oh: (1.4-6) 
0 J F\ olx: 

0 I 

Aangezien we alleen ge!nteresseerd· zijn in de tractie 11 
aan de wand,comb1neren we (1.4-5 e~ 6) tot de oplossing: 

co -'j'l.h.A 't r.a./2A 
:f, (z .. o>-fo = krL.t.., Tc- -Je . o1~ .je . x .ot ~ T. ofxj 

l Tw o o A o\x 

(1.4-7) 

Voor een numerieke uitwerking van deze oplossing, 

zie Appendix B. 
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Hoofdstuk II 

De •lfperillen ten 

2.1.1. De meet•ethode 

Om de concentratie t
1

(o). aan de achterwand te meten 

werd geb~uik gemaakt van een,in de groep Stromingsleer 

in ontwikkeling zijnde,optische methode,berustend op 

de afhankelijkheid van de retlectie•coërriciënt van 

de invalshoek van het licht.Hiermee kan een dichtheida

verandering bij het reflecterend oppervlak,die een 

afbuiging der invallende bundel tot gevolg heeft, 

worden gemeten als een verandering in d~ intensiteit 

van het teruggekaatste licht.(Ref. 4) 

Laten we een evenwijdig gepolariseerde lichtbundel, 

invallen op de pyrex-achterwand van de schokbuis(tig 2.1) 

dan wordt de verhouding van de intensiteit der gereflec

teerde en invallende bundel,volgens Fresnel gegeven 

door de tetlectie-coif1ici~nt 
. 2 . 2 
R11 := tan (i-r) I tan (i+r) (?.1.1-1) 

De relatie tussen de brekingsindex n en de dichtheid p 
van een gas is n = 1 + K._j) · ( 2.1.1-?) 
waarin K de Gladstone•Dalè-constante :is,afhankelijk 

van het testtas.(~ppendix A) 

In toestand l,v~6r de schokgoltreflectie,(tig 2.la) 

bij invalshoek i
0 

en bnekingshoek r
0

,,geeft Snellius 

de relatie n1.sin( i ) = n .sin( r ) (2.1.1-3) . o r . o 

In toestand 5,nA. schokgolfreflectie (tig ?.lb), als de 

dichtheid aan de wand en op oneindig respectievelijk 

.?w Pn _?5 is (vgl. fig 1~1) ,geldt,daar de invloed der 

zijwandsgrenslaag verwaarloosbaar is (Ref. 9) dat 

nw.sin(i) = nr.sin(r) = n
5
.sin(i

0
) (?.1.1-4) 

Hieruit volgt o.a. dat 

i = arcsin(( 1-K. ~). sin(i
0

) ). 

met de dichtheidesprong llf = fw _ .fs-
(2.1.1-5) 

(2.1.1-6) 



..... ·~1.· 
.... 

-- 'n. 

fig 2.la 

·,' 

!1g 2.lb 

.. 1_--
. zs-..-. .... ah-· 

S~"C ... L ..... ~ 

o.c..,.t:a.-...,.. .. -ts • 
-- 'iJ,.•,..aL.._~. 

De relatieve intensi tei tsafnaae AI/I· der weerkaatste 

bundel is nu gelijk aan de ~elatieve verandering der 

. reflectie-coëfficiënt R // ,namelijk 

AI = Pw ( f1jJ) - R·11 (A_p=o) 
I 'R11 CA.f•o) (2.1.1-7) 

De intensiteit van deze straal nu,wordt ge•eten met een 

p.i.n.-tlito,-diode met een snelle versterker,die lineair " 

is in het werkgebied,zodat uit het relatieve spapnings

verloop AV/V, bij gegeven K, i
0 

en nr de dichtheids

teename AJO kan worden bepaald. 

Voor een zuiver gas (f
0
=1) of een mengsel waarbij we de 

invloed van thermo-diffusie buiten beschouwing laten, 

(bovenschrift (o)') wordt 

o/Co> = t 'p'"/p1 -_/)s~ J "f1 
Indien tengevolge van therm~diffusie (bovenschrift (1) ) 

de concentratie aan de wand r1 (0) wordt,dan is 

~jp> = S f.! :l1 + fJo).p.) _ _E.s Lf1. 
l 'Pt (1+5ofo4-) ..P

1 
J (2.1.1-9) 

waarin M ~molecuulgewicht van soort 2 (=helium) 2 

(2.1.1-10) 

R :universele gasconstante , (Appendix A). 

Daar p5/p1 en .}J5/fl1 (evenals T
5
;T1) slechts afhangen van 

het Machgetal M (Ref. 6) zijn we hierdoor in staat de 

invloed der thermo-diffusie te·bepalen. 



Uit (2.1.1-?) kan de gevoeligheid der meetmethode 

berekend worden indien de invals- en brakingahoek 

bekend zijn in toestand 1 en 5. Stellen we de aanvanke

lijke hoek van inval i door meting bekend (2.3.2),dan is 
0 

(2.1.2-1) 

Verder was 

i = arcsin((l-K.<.fw -,.?s )).sin(i
0

) ) 

en r = arcsin( ( l+K~ !} ) . sin( i
0

) I nr ) (2.1.2-3) 

Aangezien,in de door onze metingen bestreken range van 

Macngetallen p
5
lp1 >> _f)ri_/Jt -(Appendix A) is 

~w >>__.,P.s- > ~1 en kan in ( 2.1. 2-1 en 3) de gas- :;· 

brekingsindex 1 gesteld worden,zodat 

Met een rekenprogramma is op de terminal de gevoeligheid 

g =AI/I = AVIV numeriek bepaald als functie van fyJ, 
met als parameters i

0 
en K • 

Bij een golflengte van5462 i is_ voor 

Dale-constante K1 = 1.582 10-4 m31kg 

argon de Gladstane

en v.oor helium 

is deze K2 = 1.958 10-4 m31kg • (Ref. 8) 

In het algemeen is voor een mengsel (index m), 

Km = ( Kl. A + Kz• ..?R. ) I ...P-rn. (?.1 • .?-5) 

Voor een 50% mengsel levert dit Km = 1.616 10-4 m31kg • 

Opmerk:ing: In Ref. 8 wordt abusievelijk als mengrègel 

gegeven Km= K1.f
0 

+ K2 ~(1-f0 ) ,waaruit zou volgen dat 

K = 1.77 10-4 m3/kg • 
m 

De hoek-afhankelijkheid van g is weergegeven in grafiek 1, 

Daar i
0 

tijdens een serie metingen niet mag verlopen,werd 

deze hoek regelmatig gecontroleern. 

DeK-afhankelijkheid vang is vrijwel lineair.(grafiek 2) 

In het vervolg zal Km = K1 genomen worden.De fout die 

daarbij gemaakt wordt is ongeveer 1 % • 

15. 
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Door de grote oYer~enkomst 1n K van zuiver argon en een 

50 % helium-argen--engsel (welke door het Soret-e!fect 

zelfs nog toeneemt) zullen de metingen voor beide gassen 

ongeveer op dezelfde lijn moeten ligg.en in het AV/V - Aj 
diagram.We kunnen van dit gegeven gebruik maken door uit 

experimenten.in argon de praktische gevoeligheid der 

meetmethode te bepalen· {tig 2.2) door de gemeten A V/V 

uit te zett~n tegen de. berekende tlp. 
De experimêntele argon-gevoeligheid~kromme kan hierna 

benut worden als .iJkcurve Yoor de mengselmetingen. 

Immers deze geeft bij de hoek i en K ( ~ K ) het verband 
0 '11 

tussen A V /V en A ..f ,waaraan ook de mengsel-experimenten 

in eerste benadering mo•ten·vóldoeu. 

- __. - - - - e~-----
1 

fig 2.2 

ex p~{. 
O.r.9on 
y k Ljn 
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Een mengselmeting moet nu als volgt ge!nterpreteerd worden: 
Col 

Uit het gemeten Machgetal ( 2. '3.1) wordt !lj berekend met 

(2.1.1-8). Met een aanname voor de waarde der th•rme

diffusieverhouding kT werdt de·entmenging bepaald uit 

de theorethische. oplossing (1.4-7), hetgeen met (2.l.i-9) 
. • A (1) 

leidt tot een theorethische i.JjJ .Het meetpunt dat nu. 

ontstaat uit de geaeten AV/V en de berekende 8j1'1,zou dan 

o~deze ijkcurve moeten liggen. 

Op deze manier krijgen we een indruk over de mate van over

eenstemming van de theorethisch benaderde invloed àer 

thermodiffusie met de experimentele situatie,wat op den 

duur,na mogelijke·verbetering van beide benaderingen van 

het probleem,tot een betrouwbare methode kan leiden,om dè 

thermo-diffusie verhouding kT te meten. 

. ,> 

' . 



2.2. · De meetopatelliy 

2.?.1 Het optisch fY&teem 

Gebaseerd op de in 2.1 beachreYen theorie,was 1Juniddels 

een opstelling ontwikkeld (Ret • 4) waarvan HD schets ia 

gege"V'en in tig 2.3 • 
Een laaer'bundel waarvan het polarisatievlak evenwijdig 

is met het invalnl&k,wordt opgesplitst met verdeel

prisma"s.De rechtdoorg~án.de,zogenaamde triggerbundel 

loopt evenwijdig aan de achterwand gericht,d.oor de 

- schákbuis. Met het mes mt wordt de heltt _der intens! tei t 
weggesneden. Äls de heengaande schokgolf deze bundel 

doorsnijdt,zal de intensiteits"V'erandering die hiervan 

• 

liet gevolg ia,een spanningspuls tot geyolg hebben,waarmee 
de EJl~ktronische apparatuur gestart wordt. 

De<meetb~ndêl wordt •et een prisma opl'i~t Dddden Tan de 

pyrex-ache~wand gericht,waarop h::tj sêhe:bend invalt& 

(invalshoek i :; 84 °. 10 t ) • De in tensi tei t van deze 
. 0 . . . .. . . 

bundel wordt gemeten met de Jleetdiode,na doorlopen van 

een tilter van de laser-goltlengte,om.. de invloed van de 
lichttli ts,die l:>ij sc.hokgq).!reflectie optreedt,-~") 
te elimineren. 

' ,• '"-: <';_--'_ 

Om de !luctuati~s. in"d~inténsiteit van het laserlicht, 

19. 

te elimineren,werd êèn<derd~:zogenaamde referentiebundel 

a!geleid.Met een polarisator kon de intensiteit op de 

re!erentiediode,zo worden geregelddat de uitgangsspanning 
vanrbeide ongeveer gelijk was. Hierdoor kon het meet

s:l.gn.llaf iiftferentiaal gemeten worden. 
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Voor de bepaliag van het Machgetal en de spanninga
verandering op de meetdiode is een elektrisch systeem 

gebruikt zoals weergegeven in tig 2.4 ~ 

De spanningsspro.ag vande triggerdiode wordt: toegevoerd 

aan het triggerkastje A datdaarna een steile puls 

atgeeft,waarmee. de teller ett de lower be~ van ·de 
(' 

22 • 

oscilloscoop worden gestart.Na ec:Jn instelbare vertraag

tijd wordt dan de uppez-beam gestart met een soortgelijke 

puls.Het meetsignaalwordt zo op twee tijdbases gesc~reven, 

so.dat zowel het verloop na lange tijd( 200 t's), als de 

aanstijging van het signaal ( 5 rs) kan worden bekeken. 

. . 

Aanvankelijk werd de teller gestopt op het signaal van 

een Kistler-drukopnemer in de achterwand,via triggerkastje B. 

Na enige tijd bleek deze echter ~0.3 mm verzonken te 

liggen,terwijl bovendien de aanstijging van dat sigaaal 

nogal langzaam verliep.Daarom werd besloten de teller-

stop te realiseren met behulp van het meetsignaal, toe

trigge_rkastje B. _.(2. ~ •• 1) 

De uitgang_ van __ meet~\êf1;f~rerentiediode was tijdens de 
meting afgesloten me.t. eèn<_belastingsweerstu.d (47 .5 .n. ) , 
om kabel-reflecties tereciuceren. 

Met een vierstandenschakelaar werd de spanning van meet-, 

referentie- en tr~gger-diode respectievelijk Vm ,Vr en Vtr · 

alsmede de YGedingsspanriing Vv vandeze versterker
schakelingen gemeten met een digitale voltmeter. 

Daar de relatieve spanningsvariatie benaald moest worden 

werd onmiddellijk v66r en nA hetexpertment Vm belast 



De belangrijkste component van het elektrisch systeem 

is de snelle versterker-schakeling (stijgtijd 10 ns) 

van de p.i.n.-foto-diode .(Appendix C) 

Aanvankelijk werd bij de metingen een karakteristiek 

gebruikt voor het verband tussen intensiteit en uitgangs

spanning,die schematisch. is weergegeven in fig 2.5-1 , 

en waarvoor V' :: 0.25 Volt was.(Ref. 4) 

t 

-V' 
fig 2.5 

Opmerking:deze karakteristiek 

is gemeten met behulp van 

een polarisator,waarme~ 

afhankelijk van de hoek ~ 

de doorgelaten licht

intensiteit I wordt geredu

ceerd volgens I/I =cos2
J 

. 0 ~ 

met als maximum-intensiteit 

Om nu !::. V/V te bepalen,moest voor V niet V worden 
m 

ingevuld,maar lineair extrapolerend naar I=O , 

de gecorrigeerde V = V + V1 • 
m 

Daar de op deze wijze bepaalde argon-curve( vgl. fig 2.2) 

niet door de oorsprong ging,werd dekarakteristiek opnieuw 

gemeten waarbij-een andere waarde voor V' werd gevonden, 

ofschoon alles Ogensch~jnlijk hetzelfde was gebleven. 

Later bleek de ingestelde voedingsspanning Vv der schakeling, 

(normaal afgelezen op de meter van het Farnell-voedings

kastje~de oorzaak van dit euvel te zijn. 

Bij nameten van V met een digitale voltmeter,bleek de 
V 

karakteristiek hier zeer sterk van afhankelijk : 

terwijl oorspronkelijk reeds bij eindige I/I de uitgang 
0 

nul werd,werd nu ook wel een zekere donker-spanning gemeten. 



Aangezien het rekenteehllisch voordelen bied~ als V'=O , 

werd een instelling voor vv. gezoeht waarbij de 

karakteristiek hieraan voldeed. Bij V = 13.30 Volt . V 

verliep deze zoals aangegeven in fig 2.5-2 • 

Deze situatie is tijdens alle,in dit verslag gegeven, 

metingen gecontro~eerd,zowel zeer frequent Vv als ook 
soms de karakteristiek zelf. 

24. 



2.3 De metinstn 

;2.3.1 De bepaling yan het Mach-getal 

Uit de looptijd At van de schokgolf over de afstand A.f, 
van het midden der triggerbundel tot dé achterwand,kan de 

schoksnelheid vs en daaruit met de geluidssnelheid a1 van 

het testgas,het MachgetalM = vs I a 1 worden bepaald. 

De laser·bundel heeft èen bij benadering Gauss-vormige 

intensiteitsverdeling.Doordat met mes mt ,de helft der 

intensiteit is weggesneden,zal zodra de schokgolf het 

midden der bundel ~oorsnijdt,het licht op de diode sterk 
• 

afnemen,resulterend in een steile spanningspuls uit de 

snelle versterkerschakeling.Als deze het ingestelde 

trigg~r-level van kastje A bereikt,geeft dit een steile 

puls af,waarmee (o.a.) de teller gestart wordt. (Fig 2.6) 
De plaats,ten opzichte van de achterwand,waar dit niveau 

bereikt wordt, zal beter overeenkomen met de afstand Lt{, 
naarmate de bundel smaller is,en de intensiteit dus snel

ler afvalt.Met de lens L2 is de bundel gefocusseerd, 

in de buis, tot een diameter (:afstand der 2 <r punten) 

van 0.2 mm .Door bovendien het triggerlevel A,tamelijk 

laag ( ~ 0. 5 V) in te stellen bij i V tr :::: 2. 5· V , is het 

redelijk te veronderstellen dat de afstand waarover 

de looptijd wordt gemeten, slechts zeer weinig · .. 

(orde 0.01 mm) 3al àfwijken van A~ • 

De afstand à~ wordt vbbr ieder experiment gemeten door 

de messen _mp en m1 acht_ereenvolgens zover in de bundel 

te draaien tot de spanning vtr gehalveerd is (uiteraard 

bij teruggedraaid mes.mt ).Met de gegeven nulstand

correcties (Fig 2 • .3) kan uit de stand van mp en m1 ! 

~..f worden berekend, welke ~17.65 mm is. 

Voor de looptijd At die van de orde 10 ~s is,kan niet 

zonder meer de tellertijd worden genomen. De reden hie'r

van is,dat voor de start en de stop,signalen van ver

schillende aard zijn gebruikt,namelijk een steile start

puls van de triggerdiode en een langzamer aanstijgend 

signaal van de meet-diode. 

Z5. 
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Hierdoor is er een duidelijk verschil in de tijd,nodig 

voor het bereike.n van het start- en stop-lev•U val'l. de 

kastjes A en B,(dat ook nog per.schot verschillend is). 

Een tamelijk uitgebreid onderzoek naar de gedragingen 

van de componenten. van het elektrisch systeem,heeft 

echter een betrouwbare methode van tijdmeting opgeleverd. 

In de eerste plaats,bléek een trigger-kastje,nadat het 

ingestelde level overschr~den ws.s,pas na een zekere 

"dode tijd" "t'd een pulsiélf,te geven.Afhankelijk van 

de helling van het aangeboden signaal werd bij een bepaald 

·ingesteld level, een schijnbaar level gemeten dat hoger 
. . 

lag en waaruit T:do0.24 rs werd bepaald. 

Verder ·bleek de oscilloscoop een ''geheugentijd" -,;. te .. . . . .. g 
hebben,afhankelijk van het triggerlevel äer.oscilloscoop. 

Eén aan~~b6det1 signaal wordt steeds vobra:re;~~aan door 

ee~. ~t~~j~ nullijn ter lengte -r;g• ._ .. · .... · ...... ··.····•···.· .. · . •.· 
yoor de upper beam,waarou het vertraagd~ meetsignaal 

(differentiaal). op korte tijdbasis (0.5 f.s/cm), werd 

geschreven was "'Cg=0.14rs bij een level van ?.5 Volt. 

VoOr .de lower beam was dat 0~12 f'S • 

Uit deze gegevenska!l eehs~hernatisch beeld worden 

van het proce:;• der tijdmeting. (Fig 2..6) 

volgt dat de tel1~rtijd Att een stukje At1 , 

(nodig om bet level~~nB~e bere~ken), te lang is. 

Omdat de door B uitgezonden puls, echter bij vele metingen 

als een storing op het meet-signaal wo.rdt, gesuperponeerd, 

k.an ALnuop twee manieren uit de foto bepal:).ld worden. 

Gev~n W:e daárin de tijd tot het signaal aan met At 
s ' 

ende tijd tot de storing met à.tst , 

dán is L\t1 ::: Att -( Atst ... Ats) .Bovendien kan uit de 

gemefen vertraagtijd [lt , de loo.ptijd berekend worden uit • .. · .·.·. . .... ·.·. ·. ·. V 

ll t
2
· . = "t"d. + At . + !It . - r .· • 

... V ·.· 6.. g 

Opmerking: het start-· èn.stop-rtiveau der tel1er en het 
' ~' . <:- - _; -- -

start-level der oscillos~oop, zijn gelijk ingesteld op 2. 5 \t. 
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2.3.2. De bepaling van de invalshoek 

Aanvankelijk werd de invalshöek gemeten,door,na verwijderen 

der trigger- en meetdiode-schakeling,de plaats aan te 

tekenen waar de doorgaande laserstralen op de muur van 

de laboratorium-ruimte terechtkwamen en uit de afstanden 

~~en ~1 (fig 2.3) de complementaire hoek ~ te bepalen 

met tan( ~) = _"lt./,(, (2.3.?-1) 

Omdat echter het opniet1w uitlijnen der diodes,een nogal 

nauwkeurig en du~ tijdrovend werk is,was regelmatige 

hoek-c.ontrole op deze wijze onmogelijkeDaarom werd gezocht' 

naar een handiger methode. 

. . 
Eea Bauwkeurige::.manièr,die bovendien 'ireiait;::extra· ••~k, 

gaf,maakte gebruik van de verstelbare messen m1 en llp , 

waarmee de positie van het midden der meet-bundel t.sn 

opzichte van de achterwand werd gemeten.Uit de onderlinge 

afstand der messen m ( = 211 llm):,volgt,maten in mm,dat 

h + hL . .. p 
tan (<Jï) * ------- = 

m-2d(l-l/n ) r 

( ., ."3:, ?-"')' • /. . c 

Hierin is d de dikte der zijvensters (= 20.0 mm) en 

nr de brekingsindex van pyrex (= 1.52). 

Beide methoden stemden goed met elkaar overeen zoals 

blijkt uit onderstaand vo.orbeeld : 

le .1z.=45.9 Cr.! ,..(::44q.6 cm ,tan<?,= .1023 , <p,= 5° 50.5' 

2e. hL=lO.lO mm, hp:=l0.21 mm,tan<Ti= .1030 , 9l= 5° 52.8 1 

Door de hoek tussen beide bundels zowel vóór reflectie 

als daarna met elkaar te vergelijken kon worden vast

gesteld dat de hoek-afwijking tussen pyrex en stalen 

achterwand minder dan 10-5 rad. was. 



2.3.3 Praktische opaerkingen 

l.De experimenten werden uitgevoerd in schokbuis .l,met 

waterstof als drijfgas.Met een diffusie-pomp werd tot 

minder dan 10-3 torr vacuum gepompt,waarna het testgas 

tot een druk p1 : 20.0 torr werd ingelateJ'h 

?.Aluminium-vliezen van t lll1D dikte. leverden afhankelijk 

van de krasdiepte een bepaalde barstdruk ~p en een 

corresponderend Machgetal.Dit bleek echter in de 

praktijk niet goed te reproduceren. 

3.Het 50 " mengàel werd. verkregen doo.t in ·een vacuum 

gepompt mengvat eerst tot 2.00 a.t.a. argon in te latElil 

en daarna tot.een totaaldruk van 4.00 a.t.a. helium 

bij te vullen.Hèt mengvat bleef steeds op overdruk 

om inlek te beperken en het mengsel werd pas ruim een 

~ag na het mengen gebruikt,om verzekerd te zijn van 

een homogene samenstelllng. 

4.Het meetsign~al op ~e oscilloscoop werd geregistreerd 

op RÖntgen-X-film. Het begin van upper- en lower-beam 

werd bij de experimenten,op het matglas d~r camera, 

precies ingesteld op ~e punten (-G,O) respectievelijk 

(-5,-;>) van het raster. 

5.Bij de uitvOering der vele experimenten (~ 100) 

waarvan de •eeste "onbruikbaar" waren,en "slechts" 

dienden ter verbetering ter meettechniek,werd ik op 

een geweldige manier geholpen door H.Jager en J.Willems. 

6.Toen aan het ~ind van wat genoemd werd,"de uiteindelijke 

me€)tserie",de micrometer van mes mp los bleek te zitte11, 

waardoor deze serie op slag_waardelo0s werd,ben ik, 

mede dankzij de onmiddellijkéhulpvaardigheid van 

J.Vrugt en mijn af.studeercoach M van Dongen,deze 

tegenslag .snel te boven gekomen~ 





Hoofdstuk III 

Resultaten en 

3.1 De argon-metingeg· 

Ofschoon de experimente~ met argon en het mengeel in de 

praktijk door elkaar werden uitgevoerd., zullen we ze voor 

de duidelijkheid toch. apart behandelen. 
' .. -. . . . 

~ . . - .. 

Van de argon-meti~g~n ia·in grafiek ,3,de uit de ·foto~s 
en de mee"tdiodespannil1g bepaalde spannlngsvariatie h.V/1{ 
ui tgezet .• tegen de, metp,_ en· het M~~hgetal berekende· .•. waarde · 

.van ~.R .J)oor.deze p~nten.kan .een rechte worden getrokken 

welke we kunnen.opvatten>als de el{perimentele gevoeligheid. 

(vgl. 2.1.3) •. Tevens is dé,uit de retiEH~fie-theorie.b~.rekende 
ge~oe ligheidscurve(.voor>· argon. geb~kend.Deze is be~aderd 
door ~en rec~te ftjn '.welke in b.j= 2 , de juiste w~arde 

van g heeft en over het meetgebied slechts zeer weinig' 

(max 1·%) af:wijkt van de echtè kromme. 

De experim~ntele lt'jn blijkt nu onge.V~er 1'.3 % minder steil 

te zijn,dan de theorêthiqche lijrt.Voor deze systematische 

afwijking.Zijn v;erschillende mogelijke öorzaken·aanwi.jsbaar, 
. ._· __ . 

w.elke echter wegens tijdgebrek !liet nader onderzocht z:i.jn1 

31. 

De p.1.n-diöde,.;schakeling heeft bij'().peng.estuurd,e ct1.ode 

.een.<vrij g~oot· uitgangsv•ermogen~ De eind trap-transistors 

worden d~tardoor warm.De ijking gebetirt. stationair, 

(vgl. 2.2.3} d.w.7.J de temperatuur.in de schakeling 

varl.eert· met de ui tgangsspanning.a:i.j een· meti~lg .echter 

zal de. temperatuur·'in ·dè sch.,keling nauwelijks vel'~ 
ariqeren~Het is daarom niet uitgesloten dat de gevoelig

·heid on:der experimentele condt ties verschilt van de 

geijkte g.evpeligheid •.. 

Door. stor- en aluminiurn-rlê.è .. ltjes 

tichte!'wand op den duurbedekt ~net een dunnti laag. 

met een verschillend.e l(rekingsindex.I{ierdoqr kan 
' - '' ' -:- ---' -- ' . ,_-~---". 

verstroofngvan licht optreden terwiJlook de 

breking niet verloopt zoalsinde theorie is gesteld. 



3.2 De nauwkeurigheid 

In onderstaand schema is de onnauwkeurigheid voor een 

gemiddelde meting (Llj=?.) globaal berekand.Hierin is de 

relatiVa fout f uitgedrukt in procenten. 

mes 
[) -l.( 17 • 6 5 ~-+ stand .o2)mm f: 

.05 I - V s = Ai.; à t f: 
foto 
teller flt.(lo ! .1) f'S !: 1 

thermo 

.l lal-Y-S meter T1-(295·! • 3) K f: f: 

druk 
meter p1=(20.0 ! .1) torr !: • 5 ...A 1\1 pl/'!' 1 f· .. 

.Jt' 
M = vs/a1 %3.5 !: 1 (p5/~l-filfi, )=60 .f: _.... 

~ llp z 2 yim3 t: ~~~ s 

foto 
m~ting ~V•( 10 ! .25)mm !: 2.5 t AV/V 3.5% -4t. 
aigi t. .... 
voltm V =t(l.·-:1! + .Ol)V .f: 1 

m -

1 

.05 

.5 

3 

~&~ 

i!;en gemiddeld meetpunt heeft rlus zowel in. Ój a1s in AV/V 

een relatieve onnauwkeurigheid van ~3.5 %. 
In de grafieken 3 en 4 is.dit in ~~n meetpunt bij de tekst 

aangegeven,terwtjl alle echte meetpunten op een stan~aard

wijze zjjn getekend. 

32. 

}-** 





In grafiek 4 is voor de experimenten in het 50 % helium

argon-Ilengsel, de gemeten IJ. V/V uitgezet tegen : 

a. de berekende dichtheidesprong in geval er geen 
" . " (•) 

thermo~diffusie zou zijn~ (2.1.1-8), 

de meest links gelegen punt~n. 

b. de uit de diffusie~theorie en het gemeten Machgetal, 

met een voor de. thermische di rrusieverhouding aan

genomen waarde .van k'I' = 0.085 (Ref. 5) berekende 

ont,menging (1.4-7) en daaruitvolgende dichtheids-
<•> toename llp (?.l.l-9),de nàar rechts verschoven punten. 

Bovendien is de experimenteel bepaCJlde ijklijD (grafiek }) 

hierin weergegeven. 

34. 

Ue gemeten àV/V nu bepaalt door die gevoeligheid een in 

werkelijkheid. opgetreden Aj. De uit de theorie berekende &_ft•) 
blijkt hiermee nu vrij redelijk overeen te stelftMen,getuige 

het feit dat deze( rechtse) punten goed in "de _buurt d.er 

gegeven ijklija liggen. 

Opmerkingen: 

l.Het feit dat AV snel naar een constante waarde gaat, 

is in overeenstemming met de theorethische voorspelling 

dat de ontmenging tijds-ona.fhankelijk zou zijn.(Foto 1) 

2.De optredende ontmenging is ollgeveer .. 14 % op 50 % 

(bij T5/T1 ~10),zodat het uitgangspunt van 1.3 (pag 10) 

8erechtvaardigd is.· 

liiiii::::l 

"I I, liiiiiil 
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I 
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I •= 11111111 • . 11111111 

I 1: iiiil 

11111111 111111 if iiill11111 !:'111111' 'l'lft"'t'l ; 11 111111' o'iJ'I 
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Ofschoon de toegepaste meetMethode experimenteel nog niet 

geheel in overeenstemming is met de beschrijvende theorie, 

menen we toch een bruikbare manier verder ontwikkeld te 

hebben om thermo-diffusie in een gasmengsel te bestuderen. 

Bovendien bleek ook de theorethische aanpak van het Seret

effect tot een oplossing te leiden waarvan de juisth~id 

in de uitgevoerde metinge~redelijk werd bevestigd. 

Concluderend menen we te mogen stellen dat met de 

beschreven theorethische en experimentele benadering, 

het bestuderen van thermo-diffusie-verschijnselen in 

een schokbuis goede persrectieven biedt. 



. :., .·, 

Wuaerieke 1•seveqa ... 

. . i ft , 

Ter bepaling van de geluidssnelheid a 1 •. iyRl;lf\ ea de· 

~chtheid .f.,= p,. M /RT, in toeetaad l(waaria1 1lau t•a 0.5 , 
Bet molecuulgewicht voor melll~•l A m (M1 + M2) /2 \'werclft 

de volgende gegevens gebruikt (Ref. 7) : 

lniversele gasconstante 

MGlecuulgewicht argon 

Molecuulgewicht heliulll: 

waaruit volgt 

1 atm = 760 torr 

R c 8.3134 ·• 103 J/X.Ol.K 

M1 = 39.948 kc/kaol 

K2 • 4.002 kg/laaol 

i = 21.975 kl/kaól 
. 5 2 

• 1.01325 •• 10 •lm 

zodat p1 = 20.0 torr = 2.66645 .103 m/m2 · 

De Gladstone-Dale.-constanten K (Ref. 8) zijn bij eea golf

lengte À= 5462 i bij 0 °C en 1 atm respectievelijk : 

argon Kl = 1.582 • 
helium = 1.958 • 

lo-4 113/kg 

lo-4 ~/kg 

i ~. ~-:~ 

:·i· 

''· 
~ .. 

• (. ~c 

. -~ 

K2 
50;" !ISDgsel Km = 1.616 • 10-4 m3 /kg vlgs K• =(Kl'f1 +K2 Ji,l/.f,a · "·· 

De verhoudingen p
5
/p1 , ~,.(/', en 'r

5
;!1 als tuetie van 

het Machgetal M worden gegeven.door (Ref. 6) 

P5/P1 :ir ((5M
2 

1).(3M2 - l)/(2.(M2 
+ 3))) 

A~ ((5M2 l).(M2 )/(M2 
+ 3)~(M2 + 1))' 

T
5
/T1 = ((M2 

+ 1).(3M2 - l)/f4M~) 

P5/P1 - .,/l,.I_/J1 = {(5M
2 

- 1).(·3M4 - 1)/{2.(M2 
+ 3).(M

2 
+ 1))) 

In deze relaties, w.elke slechts gelden voor ••:aatollige 

gassen of mengsels ~aarvan,is r= 5/3 verondersteld. 

. , ., :"u 

•' 

,j~~~ll 



·' .. 

In de theriiOdiftuaiethnrie zijn À en n12 be._ëer• witaaande 
van de relaties (Ref • 3) 

À = À. ( T I T
0

) b en n12 = D0 ( p
0
/p) • ( T / T

0 
) d , 

waarin b ~ o. eo en .d z l. ?5 zijn .voor een 50 % aencael. 

Om de •~lossing numeriek te kunnen bepalen werd .... i. 

1 l Le = S = (5.p
0

.D
0 

I 2~·(,·T0 ) gebruik::g•a•k·t wan 

berekende waarden voor D 
0 

en À
0 

(Re t'. i) • ::_,;,· ~"~.:·'1~. :. ':' . :; ' 

.Bij p
0 

= 1 atm , .bleek S w*inig •rhankelijk van 'r
0 

• 

Bij T0 = 3000 K was D
0 

= 41., 10-4 m/s2 en À
0 

a 29.62 10•2 t/1•·•~1 
waaruj_t volgt S = 1.1?? • 

In ••• gebied van T
0 

= 1000 K tot T
0 

= 5000 K waa de 

relatieve verandering in S minder.dan 1%. 

De thermodiffusie-verhouding kT werd voor de aWierieke 

theorethische,op1ossing berekend uit de thermiaehe 

diffusie-factor d.T = kT I f f1 .( 1 - fl)) • 

Voor o{'l' y.rordt in de litteratuur ( o.a. Ref. 1 en 5) de 

waarde 0.38 gevonden bij een temperatuur van ~~:» 30o :K • 





PS au.erieke oploaa&pg 

De oatltengins aan de wand l1t1 • t 1(o) - t
0 

kaa ld.t «e 

tbeore thische oploasing ( 1. 4-7) word en 'bepaald als de . 

integraal daarin bekend is. 

Door substitutie van .de nulde orde temperatuur-oploseiftg 

uit ( 1.3) voor T en overgang op de integratie-parametere 

x = x I V4a' en y = y'/ "V4a',herleiden we de integraal tot 
00 

l.fs ! X
1 ('-t) ~ Je -t.J . ~ e :r . ~.,". tJ" . 

Vlr o o ..-n ~ ero.J(1C) .~ 

met m = T11(T5-T1 ) = 1/t (~51T1 ) - 1) en. S = A I aa • 

Met het BEATHE-programma INTIDRAAL .gebaseerd op de 

trapezium-regel werd deze dubbel-integraal berekend 

voor S = 1.177 en T51T1 van 2 to·t 20 • 

Voor de stapgrootte werd dx ;: dy = 0.01 genomen,terwijl 

voor oneindig kon worden volstaan met 4, door de sterke 

invloed van de negatieve e-macht • 

In nevenstaande grafiek 5 is Zowel de integraal (Int) , 
e . 

als de log (ln) uitgezet tegen T
5
/T

1
.(Schaa1 links) 

Bovendien ie de met kT = 0.085 berekende ontmenging àr1 , 

uitgedrukt in procente11, aangegeven • 

De invloed op de dichtheid is in grafiek 6 uitgez~t • 

.. ·.~ .. 
!'::~,~~)i 

' l\·;'Î#t'~ 





Appenclix Ç 

De p~~,n,-diode-versterkerachakelinc 

Deze versterker werd evenals de.overige electroni•che 
apparatuur verzorgd door E,J van Voorthuisen • 

Een •chema ~an deze sc~eling is hier getekend, 

P.Ï.N.- 'FOTODiODfVERSTE"l~t<E'R . 
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