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Sununary 

An investigation of the supersonic expansion of Argon into vacuum is reported. 

In the experimental set-up a virtually undisturbed expansion was ensured using 

cryopwnps. Velocity distributions of a molecular beam formed from the expan

sion were analysed to study the expansion characteristics. 

The experiments were performed in an existing molecular beam machine, using time

of-flight velocity analysis. The quadrupole mass spectrometer used in the 

detector enabled measuring condensation products of mass up to 480 Amu. Nozzle 

temperature, pressure and diameter were varied to provide different parameters 

of the expansion. 

Theoretical aspects discussed include the virtual source formalism and a modi

fied sudden-freeze model. 

Experimental results are given separately according to the appearence of con

densation effects. 

Generally speaking both parallel and perpendicular distributions can be des 

cribed by a so-called bimodal distribution, consisting of two Maxwell-Boltzmann 

distributions. The suitably averaged mean temperature is in fair agreement with 

theoretical values. 

Beam velocity behaves according to theoretical predictions in the absence of 

conden s ation. Existing scaling laws for the intensity ratio of cluster mass es 

ar e shown to cover the intensity data adequately. Measurements of velocity 

s pe c tra of clusters a re inconsistent with this scaling. Energy production 

measurements in condensing expansions are sufficiently accurate to show a dis

crepancy wi th the condensed fraction as following from intensity measurements. 



Samenvatting 

Onderzocht is de supersone expansie van Argon in vacuum. Experimenteel is 

een vrijwel ongestoorde expansie gerealiseerd door toepassen van een cryo

pomp. Voor de expansie karakteristieke grootheden warden gemeten door ana

lyse van de snelheidsverdeling in een geextraheerde molecuulbundel. 

De experimenten zijn uitgevoerd in een bestaande molecuulbundelmachine met 

snelheidsanalyse volgens de looptijdmethode. Door het quadrupool massafil

ter in de detector kunnen de door condensatie in de expansie gevormde clus

ters tot massa 480 gemeten warden. De gevarieerde parameters van de expansie 

zijn: de nozzletemperatuur, de druk en de diameter. 

Enkele aspecten van de theorie warden behandeld, met n·ame het virtuele bron 

model en een gemodificeerd sudden-freeze model. 

De meetresultaten warden onderscheiden naar het wel of niet optreden van con

densatie in de expansie. Algemeen blijken de langs- en dwarssnelheidsverde

lingen beschreven te kunnen worden met een bimodale verdeling bestaande uit 

twee Maxwell-Boltzmann verdelingen, waarvan de effectieve temperatuur rede

lijk overeenkomt met het berekende verband. Het intensiteitsverloop klopt 

met de theorie zolang er geen condensatie optreedt. Voor het gedrag van de 

intensiteiten van de monorneer en polymeer fracties bij condensatie zijn be

staande schaalwetten bruikbaar gebleken. Het gedrag van de langssnelheids

verdeling is hiermee niet consistent. De energieproductie bij condensatie 

is nauwkeurig gemete n. Deze lijkt niet overeen te stemmen met de uit metin

gen afgeleide polyrneer fracties. 
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HOOFDSTUK I 

1. Inleiding 

In de groep Molecuulbundels wordt fundamenteel onderzoek verricht aan 

intermoleculaire potentialen. Dit onderzoek wordt gedaan door strooi

experimenten in een gekruiste bundelopstelling. Voor de productie van 

molecuulbundels worden verschillende soorten bronnen gebruikt. Beperken 

we ons tot de thermische bundels, dan zijn de belangrijkste; de ideaal

gatbron en de supersone bron. Bij de strooiexperimenten worden supersone 

bronnen gebruikt voor de dwarsbundel. De belangrijkste eigenschappen 

z1Jn in dit verband de hoge intensiteit die bereikbaar is en het smalle 

snelheidsspectrum. Naast <lit praktische gebruik van de supersone bron 

wordt hij gebruikt. · om supersone expansie in vacuum te bestuderen. Onder

zoek aan supersone expans1es is een van de onderwerpen waar de groep 

Molecuulbundels momenteel aan werkt. 

Dit verslag geeft een beschrijving van de supersone expansie 

van argon in vacuum. We geven de resultaten verkregen uit een groat aan

tal (~ 1000) metingen, uit de periode maart-november 1975. 

Als molecuulstraalbron wordt een nozzle gebruikt, dit is in principe 

een rand gaatje met een diameter van enkele honderdste millimeters. De 

vorm van het uiteinde van het gaatje is in het ideale geval een Laval

tuit di"e op de hals· is afgesneden, zie figuur I. I. Door een stuwdruk p 

stroomt uit een reservoir argon gas met locale geluidssnelheid door de 
0 

nozzle opening in een ruimte, die met een grate pomp zo goed mogelijk 

vacuum gehouden wordt. De stuwdruk p ligt tussen 10 en 3000 torr. In de 
0 

praktijk is de verhouding tussen de drukken binnen en buiten ~ 107 . 

In een klein gebied dicht bij de nozzle-opening, ter lengte van enkele 

nozzle-diameters, wordt het expanderende gas versneld tot een snelheid 

die dicht bij zijn eindwaarde ligt. Wanneer <lit heeft plaatsgevonden, 

vormen de stroomlijnen rechte lijnen, die uit de nozzle-opening lijken 

te komen, zie figuur I.I. De expansie wordt na bepaald door de stroom

lijn-geometrie ; de dichtheid neemt in dit geometrische stroomge

bied kwadratisch af met de afstand tot de nozzle. 

·' 
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Figuur I. I. 

De supersone molecuulstraalbron. 

reservoir druk 

reservoir temperatuur 

nozzle diameter. 

De grootheden (p , T en d) noemen we de brongrootheden. 
0 0 

'X 

De stroming wordt supersoon genoemd, omdat het gas na de nozzle-opening 

nog enigszins wordt naversneld, maar vooral omdat door de sterke expansie 

de temperatuur, en daarmee de locale geluidssnelheid sterk daalt (de tem

peratuur daalt een factor JOO). In het geometrische stroomgebied treedt 

verdunning op in de richtingen loodrecht op de stroomlijnen, wat een ver

laging van de loodrechte temperatuur tot gevolg heef t. De mate waarin de 

loodrechte afkoeling gekoppeld is met de parallell~ snelheidsverdeling 

hangt af van het produkt van de locale botsingsfrequentie en een karakte

ristieke tijd van het botsingsproces. 
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Continuum theorie kan toegepast worden, zo l ang warmtegeleiding een min 

of meer isotrope temperatuur handhaaft. Wanneer het aantal botsingen 

klein wordt, vriest de parallele temperatuur in en bereikt een eindwaar

de (grootte orde van 1-40 K). Het geometrische karakter van de expansie 

kan dan herkend worden aan de resulterende zuiver geometrische afkoeling 

van de loodrechte (dwars-) temperatuur. Dit is het gebied van de vrije 

moleculaire expansie. 

Afhankelijk van de bron grootheden p , T en de nozzle-diameter d,kan door 
0 0 

de sterke temperatuurdaling ttjdens de expansie, condensatie optreden. Een 

gevolg hiervan is dat in de bundel argon clusters voorkomen. 

In het vrije moleculaire gebied worden de deeltjes gecollimeerd tot een 

bundel, waarna met esn hiervoor geschikte detector, snelheidsverdelingen 

van het bundel-gas gemeten worden. Genoemde detector die o.a. als massa

spectrometer dienst doet, wordt ook gebruikt om aan clusters te meten. 

Als meetprincipe wordt de looptijdmethode gebruikt; hiervoor is in de 

bundeling een chopper geplaatst, in principe bestaande uit een sneldraai

ende schijf met een smalle spleet langs de omtrek. Deze laat periodiek, 

gedurende een korte tijd, een puls moleculen door. De looplengte van de 

moleculen van de chopper tot de detector is 1.65 meter. 

De looptijdmethode transformeert de snelheidsverdeling van de molecuul

bundel bij de chopper' in een verdeling naar aankomsttijd bij de detector. 

Een op de detector aangesloten multiscaler geeft deze looptijdverdeling 

in tijdkanalen. Hiervoor wordt gebruikt een PDP-JI computer met een zelf

bouw multiscaler-interface. Uit het zo verkregen spectrum kan de snelheids

verdeling van de door de chopper doorgelaten deeltjespuls afgeleid worden. 

In dit verslag wordt eerst de theorie van het expansieproces behandeld 

(hoofdstuk 2), waarna in hoofdstuk 3 een beschrijving volgt van die groot

heden die voor de vorming van condensatieproducten in molecuulbundel' be

langrijk zijn. In hoofdstuk 4 en 5 staan de voor bet experiment belangrijke 

gegevens van de meetopstelling. Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de 

verwe rkin~ van de meetgegevens. In hoofdstuk 7 worden de meetresultaten ge

presenteerd . 
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HOOFDSTUK 2 
2 Q~-~~g~~!99E9~-~~E~E~9~~-~~E~~~~§~ 
2.1. Inleiding 

In het expansieproces van een supersone molecuulbundel kunnen vier achter

eenvolgende stadia onderscheiden worden; n.l. de versnelling door de nozzle, 

de expansie langs rechte stroomlijnen, het invriezen van de parallel tempe

ratuur (het overgangsgebied) en de vrij e molecu.laire s troming. 

In de eerste twee stadia hebben we te maken met continuum stroming. We ver

waarlozen viscositeitseffecten en warmtegeleiding (adiabatische expansie) 

en nemen aan dat er genoeg botsingen zijn om locaal evenwicht te handhaven. 

Dit alles is gelijkwaardig met de veronderstelling: de stroming is isentroop. 

De procesbeschrijving wordt hierdoor sterk vereenvoudigd. Verder veronder

stellen we het gas ideaal en calorisch· perfect. De geldigheid van de gemaak

te veronderstellingen wordt besproken in hoofdstuk 7 en 8. (Hoofdstuk re

sultaten en conclusies). We zullen de theorie opdelen in vier onderwerpen 

en deze achtereenvolgens beschrijven. In paragraaf 2.2 geven we een beschrij

ving van de twee eerste stadia in het expansieproces, met behulp van conti

nuum theorie. In paragraaf 2.3 geven we een beschrijving van stadium 3 in 

de expansie, met behulp van het sudden-freeze model. In paragraaf 2.4 

wordt het virtuele bron formalisme gegeven dat een beschrijving geeft van 

de vrije moleculaire stroming. In paragraaf 2.5 tenslotte volgt een meer 

uitgebreide beschrijving van het overgangsgebied als aanvulling van par. 2.3. 

In figuur 2.1.1 staat de ongestoorde supersone expansie door de nozzle ge

schetst. In deze figuur zijn de vier stadia in de expansie aangegeven. 
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expansie langs 
rechte stroomlijnen 

het overgangs
geb ied 

vrije mole
culaire stro
ming 

~~~~~~~~~~)~r-~~~~~~~~(~~~~~~~~'1--~----1d 

continuum theorie 

no:z:z. le. ------

d is de nozzle diameter 

o is de stroombuis diameter 

Figuur 2.1.1 

De stationaire axisymmetrische expansie door de nozzle. p , T ziJn de 
0 0 

reservoir toestandsgrootheden. 

We gebruiken index O, om de reservoir (bron-)grootheden aan te geven. 

2.2. Beschrijving met behulp van de continuum theorie. 

2.2.1 In deze paragraaf beschouwen we de stroming door de slanke paraxiale 

stroombuis met diameter 6(x) gelegen langs de x-as. De doorsnede verandert 

zo langzaam dat we het versch:i.l tussen de s troomsnelheid I.I en Ux mogen 

verwaarlozen, d.w.z. de hoek van de buiswand met de x-as is klein. De buis 

wordt in werkelijkheid gevormd door de stroomlijnen; door de buiswand vindt 

geen mater:i.e transport en warmte transport plaats. 

Deze stroombui.s die de vorm heeft van een Lavalbuis staat in figuur 2.2.I 

isesc:.he.lsi: • 
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k'eel 
vopp /\b.i. ~ ir SL) 
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& 

I 
:le Tt~ .. > ~ nlx) S(x) 

x-.o 

~ is de diameter van de keel 

u is de deeltjes-stroomsnelheid langs een stroornlijn. 

Figuur 2.2.1.1 

De paraxiale stroombuis (Lavalbuis). 

We veronde rstellen dat de stroomlijnen in het vlak met de kleinste diame

ter evenwijdig lopen en dat de toestandsgrootheden over het vlak constant 

zijn. We kunnen volstaan met een een-dimensionale beschrijving van de 

strorning door de Lavalbuis. 

We zullen nu de vergelijkingen geven die we nodig hebben om de expansie 

te beschrijven. Hierin geven we de extensieve grootheden per deeltje. 

1. De toestandsverge lijking 

Voor een ideaal gas geldt: p nkT, 

k is de Boltzmann constante; k = 1. 38 10-23 JK-I . 

2. De calorische vergelijkingen 

2. 2. 1.1 

In een calorisch perfect gas zijn de soortelijke warmten C en C onafhan-
v p 

kelijk van de ternperatuur. Hieruit volgt met~:: Cp/cv: 

2. 2. I. 2 

e is de inwendige energie en h de enthalpie. 

A . • . d 5/ rgon i s eenatornig , us we nemen ~.:: /3 • 

De geluidssne lheid is gedefinieerd al s : c' = ~ ( g! )5 = ! (~~),. , 
s is de entropie, rn is de mass a van een dee l(tj e ~ y)Y2. 
Met vergelijking 2.2.2.1 volgt hieruit: C::::r. 6 m 2.2.1.3 

W d f · · ex Ii""- T)'f i d · · d k k . . e e inieren : =\'y;;\ , it is e ara teristieke 

snelheid. 

( trl)y~ Uit de vergelijkingen 2.2.1.3 en 2.2.1.4 volgt: c == /i o< 

o'. is een grootheid die we bij molecuulbundels veel vuldig 

gebruiken, nog zo'n grootheid is de "speedratio" S, deze komt 

2. 2. I .4 

2.2. 1 . 5 
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• 
in de plaats van het Machgetal M dat i.n de gasdynamica hiervoor gebruikt 

wordt: 

M -~ - c dus 

3. De behoudswetten in het laboratorium systeem. 

We geven de behoudswetten in de integraalvorm. 

-

2. 2. 1. 6 

N is de normaal vector 

li' B is het volume 

·F l.S het oppervlak 

df is een oppervlakte elementje 

d 't l. s een volume elementie 

Voor deeltjes behoud: 
J_ rrrh Jt. 

B 
Voor energie behoud: 

J I c 'l'L "" u.1 + -::i " d.. + 
Dt. B 

dt: + rr n (u, N)cl f :::0 . 

F 

f (!~m1} + h) n (u .Fi) d~ 
F 

2.2.1.7 

2.2.1.8 

=.O 

De stroming is isentroop, een gevolg hiervan is dat we de wet van behoud 

van impuls niet nodig hebben om de stroming te beschrijven. 

Voor de stationaire stroming door de stroombuis volgt hieruit: 

a. voor deeltjes behoud; de continuiteitsvergelijking: 

A h IA = constant, d.w.z. onafhankelijk van x 

b. voor het energie behoud in het lab. systeem geldt: 

Y'l, YY'l L.t '1.. + h = constant. 

2. 2. 1. 9 

2.2.1.10 

4. De thermodynamische vergelijkingen voor een meebewegende waarnemer. 

Voor de enthalpie geldt: d h = T ds + ~ dp 
s is de entropie. Voor isentrope toestandsverandering geldt: 

dus 

Tezamen Me t de vergelijkingen 2.2.1.1 en 2.2.1.2 vinden we: 

I_:: c~ )~-I 
To l1o 2.2.1.11 

We hebben nu alle vergelijkingen om de stroming door een Laval buis te be-

rekenen, n.1.: 
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h I/ · l 
1- • h = 0 - /')., l"t\ lA 

2. T/ _ h/ 
/To - /ho I 

3. ~ho = (Th o ) Ye~-•) 
We schrijven de enthalpie tij dens de expansie als: h = h0 - f'J., m U i. 

Dit is een parabool in u. 

We kiezen u als onafhankelijke variabele; als veranderlijke variabelen 

kiezen :we: ~o ::. Yro 1 %0 ::. (Ji-o)f:r · 
dus; 

\,/ _ T/ _ t-(U/V: \ )~ 
/ho - /To - /\ ~ho/Yrl ) 

Dit is in figuur 2.2.1.2 uitgezet. 

Verder is uitgezet de uitdrukking n.u. 

.h. h 
nu J ho > 1\ 1 

() 

I 

tM=I 
/ 

. > 

u/y;s;;;;; 

2. 2. I. 12 

h.u. (in willekeurige eenheden) 

Figuur 2.2.1.2 

Grafische voorstelling van de energie-parabool, van de dichtheid n;'n0 , 

en de deeltjesstroomdichtheid n.u. 

De uitdrukking voor n.u kunnen we naar u differentieren om zo de positie 

van het maximum te vinden. 
. h lM 2, Voor het maximum geldt: = 

6 
_, U · 

Met h::. L ~ T eh et,:::::. ~-kl/ 
8-1 /h'\. 

volgt hieruit dat u = c, de locale geluidsnelheid. Het Machgetal M I. 

We vinden bij u = c: 

2. 2. 1. 13 

met 

2. 2. I. 14 

Voor de stationaire stroming, volgt ui t de contimiitei tsvergelijking dat 

maximale deeltjes-stroorndichtheid betekent minimale stroombuis -doorsnede. 
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Voor de totale deeltjesstroom door een Lavalbuis met keeldiameter f) 
volgt: 

2.2.1.15 

Dit maximaal transport is behalve van~ en de begin of reservoir condi

ties p
0 

en T
0

, alleen een functie van 0. 
Voor argon gas met a= 5/3, geldt: ~ (6') 0.513. 

~~~~~~ De stroming stroomafwaarts van de nozzle. opeaing. 

In figuur 2.2.2.1 is het stroomgebied stroomafwaarts van de nozzle gegeven. 

We veronderstellen dat ook in de afgezaagde nozzle opening de snelheid u, 

de waarde M = 1 passeert en evenwijdig aan de x-as gericht is. Dit impli

ceert dat de keel van de paraxiale stroombuis samenvalt met de nozzle ope

ning. De nu volgende stroming met M) 1 wordt beschreven door een hyperbo

lische differentiaalvergelijking van het type ;J- - J2. ='- o 
J?c.2. '"Jn.2. 

Dit betekent, dat de stroming numeriek berekend kan warden op grond van 

de veronderstelde begincondities in het vlak x = 0. Een oplossing voor 

O = 5/3 wordt. tezamen met een beschrijving van de rekenmethode gegeven i.n 

(she 3). 

Uit deze rapporten z1Jn de volgende resultaten af te leiden: 

Na ongeveer vijf nozzle diameters d, is de eerste expansiefase geeindigd, 

de snelheid u heeft bijna zijn eindwaarde Uc;,, bereikt, terwijl de druk

gradient krachten zo klein zijn dat het gas langs rechte lijnen stroomt; 

deze lijken te komen uit een punt in het nozzle openingsvlak. We kiezen 

dit vlak daarom als oorsprong van de x-as. 

Gedurende het expansieproces neemt de stroomsnelheid u toe van u = 0 in 

bet reservoir tot een snelheid na de expansie die bijna de maximale waarde 

is voor u; uit verg. 2.2. 1. 12 volgt voor de maximale snelheid u~: 

2. 2 . 2 .1 

We bebben een gegeven nodig voor de beschrijving van de paraxiale stroming , 
in bet tweede expansie stadium, namelijk de verbouding Ca tussen de boek Ol 

van een stroomlijn met de x-as en de straal r van deze stroornlijn in het 

vlak van de nozzle opening:ot'= ca. r/d, zie figuur 2.2.2.1. ca kan uit 

(She 3) gehaald warden; ca = 1.42.. Hieruit berekenen we de voorwaartse 
e 2 •· 

intensiteit I(O), deze is I(O) = 4 N/(ca 1!), met N de totale deeltj esslroom 

door de nozzle. 2.2.2.2 
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5 x. ---5=:r 

r = ~ b, bi~ de stroombuis diameter 

Figuur 2.2.2.1 

De paraxiale stroming stroomafwaarts van de nozzle opening. 

In het gebied waar de stroomlijnen rechte lijnen worden kunnen we nu de 
. . I (o) 

dichtheid n berekenen: n = --;:-- • 
');. l,,\ 

We voeren in de gereduceerde coordinaat ~ = x/d . 2.2.2.3 

Nemen we voor de stroomsnelheid U(I), dan is uit de vergelijkingen 2.2.2.2 

en 2.2. I. 15 af te leiden dat: n = no ( c h s-I ) ~ , met 

c V\ = ...!.__ { ( ) ( ((r-1) )''2J y2.. 
CCI ~ ~ '! ) 

C.r1 = o. ~01 2.2.2.4 

We voeren nag in de piekfactor 'X (Beij 9), gedefinieerd als: 

x = 
11 I (o) 

• 
N 

, de waarde van Xvolgt uit verg. 2.2.2 .2 , 2.2.2.5 

)< = 1.97. 

Gedurende de expans ie koelt he t gas adiabatisch af volgens: 

2.2.2.6 

Dit volgt uit vergelijking 2.2.I .II. 

De bovenstaande formules voor de dichtheid en de temperatuur bes chrijven 

de paraxiale stroming , deze restricti e za l ook gelden voor de rest van de 

theorie. 
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2.3 • . Het gemodificeerde sudden-freeze model 

Tijdens de adiabatische expansie in het continutim stromingsgebied zijn er 

voldoel)de botsingen om (locaal)thermisch evenwieht te handhaven. Tijdens 

de expansie neemt de dichtheid n af en de vrije weglengte ..l toe. Thermisch 

evenwicht blijft niet !anger gehandhaafd, de langstemperatuur T// vriest 

in. De loodrechte temperatuur T.1. blijft verder afnemen als gevolg van het 
-2 ' 

geometrisch karakter van de expansie, T.1. rv x •• Deze overgang van conti-

nuiim stroming naar vrije moleeulaire stroming vindt geleidelijk plaats 

(het overgangsgebied). 

In het "sudden-freeze" model veronderstellen we eon~in~ isentrope stroming 

tot een bolvorriiig overgangsvlak, waar 

moleeulaire stroming optreedt. 

een abrupte overgang naar vrije 

We verfijnen dit model door dit overgangsvlak te . leggen in een gebied waar 

maar weinig botsingen meer plaats vinden. We definieren dit overgangsvlak 

in x = Xp' (zie figuur 2.1.1). 

Voor x ( Xp wordt de langstemperatuur T1 gegeven door de eontinuiim theorie 

en blijft hierna eonstan~; T6 vriest plotseling 1n. · 

dus: 
't C;r-0 

[ 
1< r.~ , Tg=T[x) =(en /5) 

'.l:. ~ :x:.F , T;; = T ( XF) • 

,uit vergel. 2.2.2.5. 

2.3.1 

In dit model wordt de positie van het overgangsvlak bepaald door de voor-

waarde dat de kans P dat een molecuul niet meer botst na x = Xp• gelijk is 

aan }{ We kunnen Xp ook vastleggen door de voorwaarde dat het gemiddelde 

aantal molecuulbotsingen na x = xF gelijk is aan Ne, (Ne is klein). Beide 

definiti.es zijn identi~k als Ne =-ln ·I<. 2.3.2 

Voor de studie van het botsingsproces in het overgangsgebied is het belang

rijk de botsingsfrequentie v te kerinen. Een primair gegeven hiervoor is 

vharde ~ol' de botsingsfrequentie voor harde bollen moleeulen; hetgeen bete

kent dat de kans op een botsing in een klein tijdsinterval dt = ~ dt. De 

botsingsfrequentie voor harde bollen moleculen kennen we :. 

tjesdichtheid en de snelheidsverdelingsfunctie. 

= ( ! )'/?... I') 1T cr2 ~ 
'Vharde bol .. ' 

hierin is: er de harde bol diameter. 

• •• ·~: .. ··.• 1 ............ ~-. t.,."-... "!" l.··,.., \...·,1··1· • -~-·~ rl.f .t ~t! ~. ....~ ... ..t~ ..... _ ,. ~ f..'t -

uit de deel-

2.3.3 
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De transportgrootheden viscositeit en warmtegeleiding zijn hiervan af

geleide grootheden, met: { viscositeit 7, rv '/ y 

.,,:·----~ . , . warmtegeleiding A (\/ fy 
Voo't" realistische moleculen zijn "l en A fysisch gedefinieerd. 

Voor realistische moleculen definieren we de botsingsfrequentie V zoda

nig dat de relatie met 'l onveranderd blij,ft. 

dus: 

( 

I . _n!·'i, 
\)~~de boL :-. ~ ,,2. boL )- = _Q~de boL 

Dezeft • 2 is gedefinieerd in (Hir 5), a.Ls~ 

2.3.4 

d·'-,,J* fe-~\1-~ (~~>)~a, t1

=ln2AT=% 2.3.5 

0 
Vl JJ. = gereduceerde massa = ~ m. 

en ~ ( ~) : 11T f [l - C.OS ~ ( ~ (b~J b db . 2.3.6 

J,b en:J zijn acht~reenvolgens de relatieve snelbeid, de impactparameter 

en de strooihoek voor een twee deeltjesbotsing (Ver 8). 

We berekenen..0:· 2 harde bol~ 
We geven de potentiaal V voor de harde bol, met diameterO""; 

V(r) = ell, r < () 
V(r) = 0, r ) <r 2.3.7 

Bi . l"l2 • 2 h d 1 1 . h b ek . 2 3 5 2 3 6 ermee 1s.u.. ar e bo ana yt1sc te er enen u1t • • en • • • 

Er geldt: ft• 2 harde bol = VUf' oC. 62.. 2.3.8 

Substitueer dit in 2.3.3, dan volgt: 
~ 2..t. ' 

\)harde bol = 2 \"\ ~L. hcu~.cle boL 
Substitu~ie in 2.3.4 geeft: 

• '\ ,..., 2.2. 
v = 2. n ,.L. 

De groo~heid fr· 2 is een functie van T. 

We berekenen!l.2 • 2 (T) voor een zeer kleine T. 

2.3.9 

2.3.10 

De deeltjestrajectorie"n bij een deeltjesbotsing in het c.m. systeem, en de 

afbuigfunctie ~(b,J-) zijn berekend voor een L.J.-potentiaal. V(r) = c,~· 
-12 c -6 . .. 1 2 kl • d ...... . d d d. r - 6r en voor energ1en 2 pg , einer an een tien e van e 1epte 

van bet potentiaal minimum E ; voor argon is o/'-k t\.J 142. 1 K. 
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Gevonden is dat de afbuigfunctie ~ (b,3) met de orbiting impact parameter 

b b schaalt, deze wordt bij deze lage energien volledig bepaald door de or . _
6 van der Waals attractie kracht c6r 

:J (b.~) ~ { ( ~boll\>.) 2.3. 11 

b.;.b : ( 2.f. c'A)-1J2. /' 2.3.12 

Deze gereduceerde afbuigfunctie f (b/b
0

rh) kan goed benaderd worden door de 

uitdrukking (Ver 4): 
. 3 f (~):::.1f- 1. bS 'X - O. ~s X. - 1.os .£n ( (J+xu~-x) ) o<-x <I 

2.3. 13 

2.3. 14 ~ (x)= (o.9b ..lh (•~x 4) - o.o'1/c..,4_ 1)) • sy3 
b -x. ;;>1 

Gevolg; de grootheden Q enfr· 2 zijn volledi g bepaald door c6; Q(d) is 

numeriek .te berekenen, dit geeft: 

~ c~)"' :i.:pb ( c..1, /.i,µ, ,t) Yo. 

Voo~~·
2 

volgt h(ie~uiTt/: ) 'fa. ( I .)y3 n (T) :: Cc 1 '1<. m C.t, I~ T > 

2.3.15 

2.3.16 

In het cm-systeem van een bewegend gas, kunnen de botsingen beschreven wor

den door de gemiddelde vrije weg, 

' 
is de botsingsfrequentie gegeven in 

2.3.10. 

·:Op ·een anal-0ge manier definieren we in het laboratoriom systeem ·de gemid

delde vrije stap L. De gemiddelde snelheid van een molecuul is gelijk aan 

de gassnelheid u en is gericht langs een str oomli jn. 

De gemiddelde vrije stap is dus de gemiddelde toename in de x-richting, 

tussen twee botsingen, en is gelijk aan: , 
L = t.A/ v 

De botsingskans tussen x en (:c + dx) is dx /L(x). 

De kans P op geen bots ing, van x F tot x ~(I.) is: 
Cb 

f =. ..c.x.p ( - J cl ·x.;i: <~>) 
'Xf 

. ..t .. p"' -J 

2.3. 17 

2.3.18 

.2 .. 3 .• 19 
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Het gemiddelde aantal botsingen voor een molecuul na 7 is gelijk aan 

deze zelfde integraal. 
• 

Het model definieert 7 door: 
V') 

f d :- ::. - )n K = Ne 
L ('1-) .· , 

'Xf . 
met tot nu toe nog onbepaalde waarden voor K en Ne. 

(/) (.(') n.2.7. 

f d~ :: f· . . 2 h ( x.) (~ F) = 
le~ u · 

'XF X. F 

(~) 
( ..l) -·i~ c -·1~ -·1~ _,,.,l(~)-Yi l~)I+ 3 -l (I/) 

.. 2. '"" Q • Y\o Cc ,_, b m clo l-1 \_ -XF - '\/K 
·~ 

. [ 2( -Y1 -'/~ ( c, ·1~ I ] a-+1_ ~. - 1 (-) :t Cc . ,,-:;:. ) c..,. o\ n 
.·C., d - · (f-1 -'k·lo 

0 -.t~('IK) 

De speedratio wordt SF = %F :(:_,f'-(c:Fcl )~-I 
·rnvullen van 2. 3. 25 hierin geef t: 

voor Y= 5/3, c = 2.99 enc = 0.401 wordt dit: 
(J c n 

- 'Ii 
,SF= ( 0.'2.8~ N'/(dV\o (C.~To)''3)J u 

2.3.20 

.2.3.21 

2.3.23 

. 2~3.24 

2.3.25 

2.3.26 

2.3.28 
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De best beschikbare potentiaal voor argon is de B.F.W. potentiaal 

C C J -ss k -1:> 
6, Beij 9). Voor (;, geldt: '/~ '; 4.'4S" 10 W\ 

(Bar 

2.3.29 

Het sudden-freeze model zoals dat hier gegeven is heeft een vrije coeffi-

cient N die uit het experiment moet afgeleid worden. Een meer verfijnd c 
thermisch geleidingsmodel geeft dezelf de uiblrukking voor SF' en geef t 

verder een th~oretische voorspelling voor de waarde N • . c 
In {Hab 7), is het resultaat van dit geleidi.ngsinode~ gegeven, 

. 1 /3 "/,. 
dit is: SF = (1-.65 ((c6 /kT

0
1 n 0 d ) 11 2.3.30 

Uit vergelijking van 2.3.28 en 2.3.30 vindeuwe: N = 2.13 2.3.31 c c . 
Substitutie van de waarden van N en '/.J,,,.. in vergelijking 2.3.28 geeft: c 

SF = (127 ,., 
0 

cl To -'h lo-
20 

m 'l. k 'h) 'A. 

Voor enkele realistische broncondities, (P = 1000 torr, d = 
0 

T
0 

= 300 K) is: SF ~ 22.5. 

2.4. Bet virtuele bron formalisme. 

2.3.32 

46.3 p..m en 

Om de vrije moleculaire stroming te beschrijven wordt het virtuele bron for

_111alisme ingevoerd. Dit formalisme zullen we hier beschrijven. 

In paragraaf 2.3 is het sudden-freeze model gegeven. We stellen dat het 

i11gevoerde overgangsv.lak, de bundelas in x = ~ snijdt. 

Verder veronderstellen we: 

voor x ( xF is het aantal deeltjes botsingen oneindig. 

- voor x) xF zijn er geen botsingen meer. 

- de langs- en dwarssnelheidsverdelingen ziju Maxwell verdelingen. 

2. 4. 1 

Het gebied met x > ~ is het vrije moleculaire stromingsgebied; hier zijn 

de molecuulbanen rechte lijnen. 

In analogie met de virtuele bron zoals we die kennen 1n de geometrische 

optica, kunnen we de deeltjes trajectorien in achterwaartse richting ver

lengd denken om zo een virtuele bron te vinden, zie figuur 2.4.1. 

l>eze virtuele bron vinden we door een positie te zoeken waar de verdeling 

isotroop is (Hab 8). Het virtuele bronvlak hevindt zich in het nozzle vlak; 

dit volgt direct uit de stroomlijnrichtin$en in het tweede stadium van de 

expansie. Net als in de optica is dus een eigenschap van deze bron dat de 

intensiteit als functie van de hoek van straling niet gecorreleerd is met 

de plaats. We vinden de virtuele bron als·volgt: 
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;\ .. ~ 

' _, . 
===t=z-:-:::-:-. -;-.--:::.·-· - . -·- -~·-·-·--- ,-·- ··- ·-x • _,_- . x 

~~~-·\ ~·1:' PIO 

x is de afstand tot virtuele bron 

i,,(it,,) is de verdelingsfunctie van de langssnelheden 

t (11.L)is de verdelingsfunctie van de dwiirssoelheden 

f VhlT. (~,,) ~ e.xp. -(y '2. +i.")/ R., 2.. 

Figuur 2.4.1. 

De paraxiale expansie in het vrije moleculaire gebied. 

De langs.snelheidsverdeling is: b 11 (ll>"11 ) 11/ A«p [-(
11:;1.1 )~ ' 2.4.2 

-met : u de gemiddelde deeltjessnelheid langs de beschouwde stroomlijn, 
. 0 Tj I/ 

. d . . • cl. ( 2.-"K 11 ) It 4 3 ol.11 e karakten.sti.eke langssnelhei.d, JI = M. · • 2 •• 

De dwarssnelheidsverdeling van ieder van de componenten in de dwarsrichting 

is: f .L ( "'".1.) rv ~ [- ( ~~ ) J , a(J. -=- ( !1.: Ti ) v2. 2.4.4 

We nemen voor de bundelas de x-as, y en z warden gebruikt voor de positie 

van de deeltjes in de dwarsrichting. Dicht bij de bundelas geldt: 

t. 'l. . 't. 
,,~ -e.-. ,,.2 << ~~ 

invullen in vergelijking 2.4.4 

en verder gelcit: 1'~ -::. '\J..L + ':Jf.x.. ~I 
geeft: 

ii (v~, ~) ·fll ~ [- ('lY~ - ( lJ/>-) flrt1 )/o<.i] 2.4.5 

Indien de gemiddelde deeltjessnelheid in de langsrichting groot genoeg is, 

is m.b.v. een lineaire transformatie, hieruit de verdeling van de virtuele 

bron te berekenen, deze is: 
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. { ( ~'2.""' 1." ~ vi~T. (y , 2) I\) ..e«p. - Rt 1 2.4.6 
c<J. c~.> 

De grootheid R = \.,\ x = x/ S .l. is de karak teris tieke straal van de vir-

tuele bron., kortweg de "virtuele bronstraaT" genoemd 2.4.7 

Bet stroomveld in het vrije moleculaire gebied, op een afstand x van de 

nozzle wordt veroorzaakt door rechtlijnige straling van deze bron. 

Uit R = o{.J. (x.) . X.. dus o(-l.:. U. 'Yx. ·, volgt dat ~ <v __!__ 
u ~~ 

Hieruit blijkt het geometr~sche karakter van de afkoeling in de dwarsrich

ting. Bij de detector is T ..I.. << 10-3 K. We kunnen een benadering geven 

voor de vir.tuele bronstraal R uit de resultaten van xF en s11 F in paragraaf 

2.3. We hebben verondersteld dat de continuiimstroming in x = xF abrupt over

gaat in vrije moleculaire stroming. Hieruit volgt dat in x = ~' SUF en S~F 

gelijk zijn. 
z 

In vergelijking 2.4.7 is gegeven: R =fu dus ook R = 
Invullen van de vergelijkingen 2.3.25 en 2.3.26 bierin 

· ( d p ( To )- ,.h,) ~ 
R: o.,,,. di ;:r; • tooofow.~ • 2~3 K . 

xr 
:3.L.F- = 
geeft: 

2.4.8 

Dit is een benadering van de virtuele bronstraal die m.b.v. het sudden

freeze model is berekend • 

. · In werkelijkheid doorlopen de moleculen het overgangsgebied waar de deel

tjesdichtheid langzaam afneemt tot nul. Zelfs na x = ~ treden er nog deel-

'. tjesbotsingen op (Ne= 2.13). 

Dit heef t tot gevolg dat de gemeten snelheidsverdelingen voor langs- en 

.dwars snelheid, afwijken van de veronderstelde Maxwell-verdeling. Hierop 

gaan we in paragraaf 6.5 verder in. 

2.5. De snelheidsverdeling in het overgangsgebied 

In figuur 2.5.1 is het verloop van de snelheidsverdeling tijdens de expansie 

geschetst. Elke cirkel stelt een drie-dimensionale bol voor in de snelheids

~imte, die een .straal heeft evenredig met de karakteristieke snelheid. De

ze figuur is alleen geldig in het gebied waar botsingen frequent zijn. 

·De snelheidsverdelingen zijn gegeven op diverse plaatsen: in de bron, keel, 

bij A = 1 '2' .. • • ' 10' 15 • 

..De straal van een cirkel corre~ponde-ert met de karakteristieke (thermische) 

snelheid ten opzichte van het massa middelpunt. De afstand OA van de oorsprong 

t:ot: het middelpunt, duidt de massa middelpunt snelheid aan. In het overgangs-
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~\.u~.i.d: 
100 "'Is b~ l:=-2~3 K 

• 
loo m/s b~ lo= 2.SoK 

Figuur 2.5.1. 

Snelheidsverdelingen van een supersone bron op diverse afstanden 

bron 

van de 

gebied van continui.im stroming naar vrije moleculaire stroming zal deze 

bolvormige snelheidsverdeling ellipsoide vormig worden. Door een gebrek 

aan botsingen vriest de langssnelheidsverdeling in, terwijl de dwarssnel

heden "'"' en 1.Yz afnemen door geometrische afkoeling. Dit is in figuur 2.5.2 

geschetst • 

. '.· 

Figuur 2.5.2. 

Snelheidsverdelingen in het overgangsgebied 
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Merk op: 

- punt A komt overeen met punt A in figuur 2.5.l. 

- in figuur 2.5.2 is de toestand geteke~d, voor (a), tijdens (b) en 

na het invriezen (c). 

- Bis het midden van de bolsymmetrische verdeling (a), 

- A is het midden van de elliptische verdeling (c). 

We zien dat hier nog steeds thermische energie overgaat in m.m.p. bewegings

energie in de langsrichting. 

De elliptische .verdeling (c), na het invriezen, wordt gekarakteriseerd door 

een virtuele bronstraal R en de speedratio s11 • 

De elliptische verdeling (b) vormt een momentopname van het invriesstadium. 

Het aantal botsingen dat een deeltje nu nog ondergaat is klein. 

In figuur 2.5.3 is een twee deeltjesbotsing getekend met bijbehorende 

snelheidsverdelingen. 

Figuur 2.5.3 

Deeltjesbotsing in het overgangsgebied 

O" stelt het m.m.p. voor, 

~ is de afbuighoek in het m.m.p.-systeem. 

O" is het massamiddelpunt voor een met de stroom meebewegende waarnemer. 

De deeltjes Ol enp met meest waarschijnlijke bewegingsrichtingen in de 

'lr'x-richting zullen na gebo~st te hebben, deze voorkeursrichting vergeten 

zijn en een bollere verdeling b' vormen, met een karakteristieke snelheid 

die in de dwarsrichting groter i~ en in de langsrichting kleiner is dan 

de verdeling b; 
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Beide verdelingen zullen samen verder ·afkoelen, zodat de bolsymmetrische 

verdeling ook elliptisch wordt, terwijl het botsingsproces blijft door

gaan, totdat de deeltjesdichtheid zo klein is dat geen botsingen meer 
• 

cptreden. 

Bet netto resultaat voor de dwarssnelheid is dat na het invriezen er rond 

de centrale verdeling een zeer brede verdeling is van deeltjes die vlak 

voor het invriezen, wanneer de elliptische verdeling al "naald-vormig" is, 

gebotst hebben. De karakteristieke breedte van deze deeltjes zal veel 

groter zijn dan. de breedte van de karakteristieke dwarssnelheid van de 

deeltjes die in de centrale verdelin~ zitten. 

Vertalen we dit in termen van het virtuele bronformalisme dan bestaat de 

virtuele bron uit een brede diffuse verdeling rond een centraal (koud) 

gedeelte; in de optica zou men deze diffuse ondergrond een halo noemen, 

welk woord-gebruik we hier overnemen. 

Bovenstaande beschrijving is een kwalitatieve beschrijving van een proces 

waarvan men verwacht dat het tijdens de expansie in het overgangsgebied 

zal optreden. Over resulterende virtuele bronstralen, speedratio's en 

intensiteiten kan hier niets gezegd worden. 

Metingen zullen hier informatie over moeten geven. 

2w6. De energie balans 

Met de beschikbare experimentele looptijdopstelling kunnen we zowel de ge

middelde snelheid als de snelheidsverdeling zc nauwkeurig meten dat we 

· naar kleine afwijkingen in de energie balans kunnen zoeken. 

In vergelijking 2.2.1.10 is de energie behoudswet gegeven. 

We schrijven deze in de vorm: 

ho= ~- + '/2. M l.A.2.. 

i h\ u. t. is de 

h is de 

energie van het massamiddelpunt:. 

enthalpie in het massamiddelpunt. 

In de bron geldt in zeer goede benadering: ~o : 5/,._ .,ec To 

2 .6. 1 

. 2.6.2 

(Hierop komen we in hoofdstuk 7 nog terug} Verder. is bekend dat u
0 

= O. 

Er geldt: h = e + P/n. 

Voor dege~xpandeerdebundel geldt: e-:'Ji.,.,..~1+ 1/i.WI~ + 1/2w.,,,,..i: 2.6.3 

Bij het verschljnen van de term p/n bij de afleiding, blijkt deze term ver-

· ~zaakt te -worden door de kracht in de richting u ten gevolge van p. 
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Bij niet evenwichtsverdeling geldt: (de druktensor), 

i r~~ ::.V\.m ~'\)'""~ ; {ot I (3) Stellen~ CarteS~SChe COOrdinaten VOOre 

Dus moeten we in dit geval: Pn /n = h<l .l\7ii nemen: 

Conclusie: de wet van behoud van energie l uidt: 

ho :: S/2.. Jk Tt> : 'J1 ~ "'-'2.+ ('J.z. ~~ + ""~) + vn ~ 2.6.4 

• ~ I t I (U.J 2_ 
Bij de detector geldt: .,_,.. J. .:: O verder i.~. "11 . = 2: ci11 =-I IS,,) 2.6.5 

Dit vullen we in in vergelijking 2.6.4 en we vinden: 
. u ... , 

S/2._ ~TC> ":: 'h ~ IA..1 +l. l'M. 1~, 2 
. "f 2.6.6 

Als bij de expansie warmte transport van de nozzle naar het gas een rol 

speelt zai dit te zien zijn aan een teveel aan energie Sh, dat we kunnen 

afleiden uit de gemeten u en s, • Het optreden van condensatie in de ex-

pansie kan ook oorzaak · zijn van ,een teveel aan kinetische energie. 

Hier zal gelden: 4 
h0 +bh= 1 /'Z.~v..,_-t3~ia t"r\et 

1j lo). 

Voor bet relatieve energie (enthalpie) 

hl: ::: r. ~u.1. (I+.!.. 5-.t) - /1 
ho L_s-l<To \..: t. :11 '.J 

2.6.7 

overs:chot 
ho 

geldt: 

2.6.7 

Dit resultaat gebruiken we in hoofdstuk 7 am de energie balans te controle

ren voor een groot aantal metingen bij verschillende broncondities. 
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HOOFDSTUK 3 

• 
3. Molecuulbundels met condensatie producten (clusters) 

·3.1. Inleiding · 

De term cluster wordt gebruikt voor die deelt jes in de molecuulbundel die 

bestaan uit verzamelingen van gegroepeerde atonten ~ ~ij elkaar gehouden 

door de van der- Waals-krachten en · in gro.otte varierend van het dimeer tot 

microkristallen (of microdruppels) met zeer veel atomen. Het aantal atomen 

waaruit een cluster bestaat geven we aan met het massa getal N. De cluster 

massa is dan gegeven door N m. 

De condensatie producten in de expari.sie wor.den bestudeerd met behulp van 

molecuulbundel metingen. Een gedeelte van het bundel onderzoek is erop ge

richt om het inzetten van condensatie te best uder en. Zo wil men de nozzle 

condities kennen nodig voor het vermijden van ongewenste clu~,~=-~s. · Naast 

deze praktische reden is een systematische studie van molecuulbundels met 

clusters interessant omdat zij informatie g~over de fundamentele con

densatie processen. 

Voor het bundelonderzoek zoals dat door ons verricht is zijn twee soorten 

bundels van belang. 

. '( _', : .. 

- · a. molecuulbundels waarbij geen clusters anders dan dimeren aanwezig zijn; 

.de dimeerconcentratie is klein vergeleken met de monomeer concentratie. 

De hoeveelheid dimeren in de bundel hangt samen met de dimeer concentra

tie in het reservoir. 

b. molecuulbundels met condensatie producten: De bron grootheden zijn hier 

zodanig dat tijdens de expansie condensati e begint in te zetten. De hoe

veelheid clusters en hun gemiddelde groott e i s afhankelijk van de bron

condi tie, T , P en d. We zullen hiervoor in dit verslag de naam clus-o 0 

terbundels gebruiken. 

We geven een kwalitatieve beschrijving van he t di meer vormingsproces. Als 

het gas expandeert, nemen temperatuur en dichthei d beide af, maar de even

wichts-molecuulfractie van dimeren gekoppeld aan deze temperatuur en dicht

·heid neemt toe (And. 11). Tegelijkertijd is de maximale productiesnelheid 

voor dimeren evenredig met de hoeveelheid drie deeltjesbotsingen in een gas, 

en deze neemt af met de nozzle afstand (deelt jesdichtheid). De dimeer-mole-

cuulfractie vriest in. Als de nettoproductie van trimeren N = 3, belangrijk 

wordt zal deze de dimeervorming ook gaan beinvloeden. 
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Zeals in bet voorgaande al is opgemerkt, bangt de vorming van clusters in 

supersone nozzle stromingen op de eerste plaats af van de brondruk, de tem

peratuur en de stroomveld geometrie, of expansie snelbeid. De nozzle geome

trie legt de stroomveld gra.dienten vast; en zodoende de tijdscbaal van de 

, expansie. Experimenteel blijkt dat langzame expansie, condensatie bevordert 

{Hag. 10). Convergente-divergente nozzles met kleine openingsboek warden 

daarom als clusterbron gebruikt, terwijl de door ons gebruikte nozzles ge

schikt . zijn als supersone molecuulstraalbron. Deze laatste nozzles bebben 

tevens bet voordeel dat de e~ansie beter bepaald is en theoretiscb be

scbreven kan warden (zie boofdstuk 2). 

Condensatie is bet gevolg van de attractieve intermoleculaire kracbten, de 

van der Waalskracbten; bet .is daarom · aannemelijk dat clustervorming 

groot is bij gassen met grote attractieve krachten. Binnen bet bestek van 

dit afstudeeronderwerp is alleen gemeten aan argon gas; daarom zal bier 

niet verder op ingegaan warden. 

3.2. Condensatie 

Bij gegeven brondruk, brontemperatuur en nozzle diameter is de expansie ' in 

·het continuiim-stromingsgebied bekend. In het gebied waar de botsingsfre

.quentie . van de deeltjes verwaarloosbaar klein is, is de theorie van de 

. .vrije moleculaire stroming geldig. In bet overgangsgebied zijn beschouwin

gen zoals in hoofdstuk 2.3 en 2.5 beschreven, bruikbaar. Samenvattend kun

.nen we zeggen dat bij een ideale supersone molecuulstraalbron het hele ex

pansieproces vrij goed bekend is. 

De bruikbaarheid van de ideale gaswet is beperkt tot dat deel van de bundel 

waar geen condensatie optreedt; hiermee client rekening gehouden te worden 

bij de interpretatie van de metingen met veel condensatieprodukten. Inzicht 

in de voorwaarden waarbij condensatie kan optreden en de afhankelijkbeid 

van a.a. de brongroothedert, kan duidelijk gemaakt warden aan de hand van 

·een heuristiscbe beschrijving van het PV-fasediagram van argon (fig. 3. 2. 1), 

waarin getekend de adiabaten, die de ideale isentrope expansie karakteri-. 
seren (Bol 12). 

In deze figuur staan voor drie verschillende broncondities het verloop van 

druk en volume getekend, de getallen in de cirkels geven de op de nozzle 

diameter d, genormeerde bronafstanden S . Beide grootbeden zijn logaritmiscb 

uitgezet. De dik getrokken lijn is de grens van bet coe~istentie gebied. 
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IO 1ff 10~ 

Figuur 3. 2. 1 

PV-f ase diagram voor Argon 

Vrijwel evenwijdig hieraan zijn drie isofraktie lijnen getekend; verder 

zijn enkele isothermen weergegeven. Het kruis op de expansie adiabaten 

geeft het punt aan waar de botsingen zeldzaam worden, d.w.z. de kans op 

botsen, na dit punt is ! , (nozzle afstand S l ). Het dient met nadruk ge

zegd te warden, dat we hier twee systemen op elkaar projecteren, die geen 

rijving van eenzelfde proces zijn. Zo beschrijft het fase diagram een evenwichts

systeem, terwijl de adiabaten met ingeteke~de cirkels het expansieproces 

karakteriseren. 
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Dat er bij de expansie geen sprake is van evenwicht wordt geillustreerd 

door het volgende. Voor de adiabaat, met broncondities p
0 

= 1000 torr, 

T
0 

= 293 K en nozzle diameter d = 50~m, geldt dat nd S = een deeltje 

gemiddeld nog ongeveer 30 maal botst, terwij l de expansie blijft doorgaan. 

'Dit aantal is veel te klein om continu evenwicht te handhaven. Verder zal 

door het zeer .snelle verloop van de expansie en bet geringe aantal bot

singen binnen het coexistentie gebied, de werkelijke gecondenseerde frac-
.• 

t:ies in de bundel veel lager zijn dan op -grand van cfe geschetste isofrak-
. . 

tie lijnen te "verw~chten" is. -Ook de clustergrootte zal hierdoor beperkt 

blijven. 

Resumerend kunnen we zeggen dat: 

- als er geen deeltjes botsingen meer plaatsvinden, condensatie ophoudt. 

geen condensatie optreedt als het deel van de adiabaat, waar continuum

overgangsstroming heerst, niet binnen bet coexistentie gebied valt. 

condensatie zal toenemen bij toenemen van de brondruk. 

condensatie zal toenemen bij afname van de brontemperatuur. 

3.3. Cluster concentraties in expanderende nozzle stromingen 

Supersone nozzle bundels vormen een middel voor de studie van het cluster

vormingsproces, omdat na de snelle expansie de clustervorming ophoudt, 

. waarna clusterconcentraties te meten zijn. 

Een theorie die kwantitatief de groei en de vorming van clusters tijdens 

de expansie voorspelt is nie.t voorhanden; zelfs een -geschikt microscopisch 

model voor de snelheid waarmee clusters gevormd worden in een oververzadig

de damp bestaat nog niet. 

Een vooruitgang in de theorie wacht op een beter begrip van de thermodyna

mische eigenschappen van kleine clusters> en op een uitvoerige kinetische 

beschrijving van, hoe zij gevormd worden. Een belangrijke bijdrage in deze 

theorie-vorming kan verkregen worden uit...meetgegevens over grootte en in

tensiteit van kleine clusters. De huidige data hierover zijn nog vrij gering. 

Onze bijdrage is de hoeveelheid data hierover te vergroten en geschikte re

laties te zoeken tussen clusterbundel parameters, die moeten dienen als ba

sis waarop de experimentele resultaten te begrijpen zijn. 
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3.4. Schalingswet voor het kinetisch gedrag bij clustervonning 

De grootte van een cluster wordt gegeven door het aantal atomen N, waaruit 

een cluster is opgebouwd. Voor het bepalen van een gemiddelde clustergroot

te N is de . verdelingsfunctie f (N) van belang. 

Een methode om clustermeetresultaten weer te geven is,gebruik te maken van 

schalingswetten, die de mate waarin clustering optreedt in verband brengen 

met de brongrootheden p
0

, T
0 

en voor gelijkvormige nozzles, de diameter d. 

Om schalingswetten af te leiden, wordt de invloed nagegaan die de bronpa

rameters hebben op de beide reacties "die voor condensatie belangrijk zijn; 

de bimoleculaire botsingsprocessen en de unimoleculaire vervalreacties, 

die van de tijdschaal van de expansie afhangen. 

We zullen de resultaten geven zoals die staan afgeleid in een artikel van 

O.F. Hagena (Hag 10), voor een een-atomig gas en axisymmetrische nozzles. 

- De methode komt hierop neer dat men in een drie-dimensionale ln P0 ln T0 

en lnd ruimte een oppervlak zoekt dat alle bronpunten bevat, die resul teRen 

in een clusterbundel met gelijke clustergrootte N, (ofwel het vlak met de 

overeenstemmende toestanden). 

De vergelijking van zo'n vlak kan algemeen geschreven worden als; 

"overeenstemmende toestand" = b (P
0
Jo -ll d 'V) 

~erk op dat de probleemstelling gelijkenis vertoont met de afleiding van de 

spee"dratio in paragraaf 2. 3. 

Met de veronderstellingen: 

- bet condensatie proces begint in het supersone dee! van de stroming waar 

M2)) I. 

de condensatiegraad is klein, zodat de dichtheid en stroomsnelheid weinig 

verschillend zijn van die bij isentrope expansie van een ideaal gas. 
-2 - de deeltjesflux dichtheid neemt af met de nozzle afstand volgens x , 

leidt Hagena af: 

Po/p
0 
~ ( Tofr

0
if )If. ( c!(d )- '} ; O,S- c( q, < I f.V\ I\, :: i. - s 91 

~o'*.T/ • d:)f.f oJo,d)zijn twee overeenstenn:nende brontoestanden voor gegeven N. 

Om het gebruik van deze schalingswet te vergemakkelijken is de volgende tabel 

gegeven. De opg~geven waarden zijn voor Argon gas • . 
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i = ~/(0-1) .:. 2.5" 

s = [2 - f3 (~-1)] I~~ (0-1) = O.'l.S 

f-1 ::. 1 , d" = o/3 
b = t - s ::: i .2 S" 

r= i-si.:2.s-0.:z.sq,. 
q = een constante en is onafhankelijk 

· .. 
i.,": ' . ~ ~· 

van d, T0 en N. 
De voorspellingen van dit model zijn in goede overeenkomst met beschikbare 

clusterbrondata, (Hag 10). Hierbij is de gemidd~lde clustergrootte N = 
10;000 - 100.000. 

Voor ons experiment gebruiken we een supersone molecuulstraalbron; deze 

wordt gekenmerkt door een snelle expansie, waardoor de gemiddelde cluster

grootte klein blijft. Wij meten clusters met N = 1-9. In hoeverre dit model 

bruikbaar is voor onze metingen en welke grootheid hier geschikt is om 

overeenstemmende toestanden in uit te drukken, zoals N, wordt in hoofdstuk 

7 nagegaan. 

3.5. Het halo effect 

Treedt er tijdens de expansie condensatie op, dan zal extra energie (warm..:. 

te) in het gas gebracht worden. 

We zullen eerst het geval beschouwen waarbij condensatie optreedt in bet 

·.continuum stromingsgebied; daarna in het overgangsgebied. 

1. ko~t er condensatie warmte vrij dan zal dit tot uiting komen als: 

.. 

2. 

a. de karakteristieke snelheid zal minder snel afnamen, 

b. er is een energie overschot dat we kunnen afleiden uit de energie-

balans , S>i (zie vergelijking 2.6.9), 
. ho . . 

c. omdat in het continuiim gebied er een goed warmte contact is tussen 

We 

met 

Het 

langs- en dwarstemperatuur, zullen de speedratio's voor monomeren 

en polymeren evenredig afnemen. 

verwachten dat: ( 2: T)
1

'2. ·5 po~ _ o<. Moh o =- \fN 
S r\'lonO (~~)'h 

, 3.5.2 
ol.. pol'j 

N het aantal monomeren waaruit een polymeer is opgebouwd. 

optreden van condensatie in het overgangsgebied zal tot gevolg heb-

ben dat er deeltjes gevormd worden met een, vergeleken met hun omgeving, 

grote ka~akteristieke snelheid. 

Voor dimeervorming is nodig, een drie deeltjes botsing, die we schrijven 

als: Al + Al + Al 1 A2 + Al. 
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Hierin stelt Al een monomeer voor en A2 een dimeer. 

De vrijkomende condensatie energie gaat samen met de totale kinetische 

energie voor de botsing,over in de kinetische ene:i;gie van het dimeer 

en een monomeer. De gemiddelde argon .dimeer bindingsenergie is ongeveer 

30-A K (Lee 13). De ingevroren langstemperatuur is van de grootte orde 

van 1-20 K. Een gevolg hiervan is een min of meer bolvormige snelheids

verdeling die als gevolg van hun verschillende massa ieder hun eigen 

karakteristieke snelheid hebben. 

Bij de vorming van een polymeer zal ongeveer hetzelfde optreden. Het 

optreden van een driedeeltjes botsing is hier geen vereiste. Wil een 

polymeer groeien dan zal dit in het algemeen inwendige energie kwijt 

moeten om vervolgens een deeltje op te kunnen nemen. Daarom is het 

aantal monomeer-polymeer botsingen nodig om een cluster met een mo

nomeer massa te laten groeien gemiddeld grater dan 1. 

· Gevolg van dit alles is dat bij clustervorming in het overgangsgebied 

er een halo gevormd wordt, bestaande uit die monomeren en polymeren 

die in dit gebied bij de clustervorming betrokken zijn. 

De karakteristieke straal van deze halo is ten gevolge van de vrijko

mende grote cluster bindingsenergie, · grater dan die 

als gevolg van het ·botsingsproces, zoals beschreven in paragraaf 2.5. 

Als laatste merken we nog op, dat alle hier besproken processen gelijk

. tijdig in de expansie kunnen voorkomen. 
In hoofdstuk 7 zijn resultaten gegeven van metingen qie aan de hier 

· · ~beschrev.en halo (halo effect} gedaan zijn. 
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4. DE MEETOPSTELLING 

4.1. Inleiding .. 
Alle beschreven metingen z1Jn gedaan aan de molecuulbundelmachine "loop

tijd -II" (Beij 9). Dit is in principe een totale cross-sectie machine. 

Onze metingen zijn gedaan aan de hoofdbundel. Van een dwarsbundel wordt 

geen gebruik gemaakt. 

Er zijn enkele veranderingen aangebracht in afwijking van de ops telling 

zoals die in (Beij 9) besproken is. Deze veranderingen, die speciaal voor 

ons onderzoek van belang zijn, zullen we in dit hoofdstuk bespreken. Een 

principe schets met de voor ons experiment belangrijke maten langs de 

bundelas van de ops telling, is in figuur 4. 1. l gegeven. 

dto. \ytOl~W\A: 

i.--------- t ... 11ob 

I --r--Loopt~H.t ... 1~s1----------.i r I P1=. r82!?1 ------ I 
ft= 11"----. · I 
~f,.34'l .. I j 
I l I 

t 

I 
,, 

3 

_111_ . _!~~cit.l 
~~ 

"''"' 1~ 

lY\haud: nol.-i.ie. ~op<>mp 
r 

lt 

-de.le.cJo >z.. . 

Figuur 4.1.1 

Schematisch overzicht van de looptijd-II machine 
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Als bron doet dienst een koperen nozzle die gevoed wordt met argon gas 

vanuit een gasinlaatsysteem, waardoor een nozzle (bron)druk ingesteld 

kan worden van 10-3000 torr. De nozzle is tevens voo~zien van een stook

element en thermokoppel om een gewenste nozzl e temperatuur in te stellen. 

· De nozzle is met behulp van een micrometer verplaatsbaar, in een richting 

loodrecht op de bundelas-richtiing van de opstelling. De micrometer is zo

wel met de hand als met een door de PDP-gestuurde stapperunotor in te stel

len, zie figuur 4.1.2. 

De micrometer is met een vork aan de stappenmotor-as verbonden. Er gaan 

48 motor-stappen · in een micrometer omwenteling. Een micrometer om-

wenteling geeft een verplaatsing bij de nozzle van 0.500 mm. De overbren

gingsverho.uding tussen micrometer verplaatsing en nozzle verplaatsing is dus 

een op een. Het vastleggen van de bundelas en bet uitrichten van de ver

schillende onderdelen zoals de nozzle, diafragma's, stromingsweerstanden 

en de detector, gebeurt met een kijker met parallel verschuivers. 

Soms is bet nodig; bijvoorbeeld als de precisie bij optisch uitrichten, 

te klein is, of als er te weinig licht is, am op signaal uit te richten. 

Dit is het geval als we werken met kleine diafragma' s ( t 50µ m ~). De 

bron in ruimere zin, dus nozzle plus toebehoren, is gegeven in figuur 

4.1.2. 

·_ ne .volgende onderdelen zijn te onderscheiden: 

- de bronflens; hiermee wordt de bron in het centrum van de bronvatflens 

gemonteerd. 

de gastoevoerleiding; deze verbindt het gasinlaatsysteemmet de nozzle. 

- het balgsysteem; dit vormt de scheiding vacuum-buitenwereld; hiermee is 

het mogelijk de gastoevoerleiding te draaien om een fictief punt dat 

binnen de balg ligt. 

de fisherplug; hierin zitten de electrische doorvoeren van bet stook

element en bet thermokoppel. 

het kijkglas; dit wordt gebruikt am de bundelas optisch in te stellen. 

- de koelleiding; deze is met een litze - bandje verbonden met de nozzle; 

door perslucht door de koelleiding te laten stromen kan gecombineerd met 

een stookelement op de nozzle, op eenvoudige wijze een stabiele nozzle 

temperatuur ingesteld worden. 

de stoel; hiermee zit de PDP-gestuurde stappenmotor gemonteerd aan de 

bronflens. 

het juk; dit juk is verbonden met de gastoevoerleiding. Een micrometer ver

plaatsing wordt via dit juk omgezet in een nozzle verplaatsing loodrecht 

op de richting van de micrometer verplaatsing. 
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Figuur 4.1.2. 

De supersone molecuulstraalbron met stappenmotor instelling 

l . micrometer 7. bronsflens 13. stookelement 
2. stappenmotor 8. fisherplug 14. thermokoppel 
3. juk 9. koelleiding 15. nozzle kop 
4. gastoevoerleiding 10.wartelmoer 16. juk 

5. kijkglas. 11.0-ring 17. stoel 
6. klemstuk 12.nozzle 
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Orn grote gasbelasting van het vacuum in de opstelling en daardoor strooi

ing van bundeldeeltjes aan restgas te voorkome~, wordt een cryopomp ge-

bruikt. • 

Orn bij molecuulbundelmetingen met een "virt.uel e bron" een goed gedefini

eerde bundel in bet detectorvlak te krijgen, gebruiken we voor de bundel 

vorming eendiafragma-combinatie van twee diafragma's. Deze worden optisch 

(signaal) op een lijn met de nozzle en detector uitgericht. .. . 
We zullen nu enkele onderdelen van de opstelli ng af zonderlijk bespreken, 

n.1.: 

- de nozzle 

- de diafragma's 

- de detector 

4.2. De nozzle 

Orn de invloed na te gaan, die de nozzle diameter heeft op supersone expan

sie en clustervorming, leek het ons raadzaam omgeometrisch gelijkvormige 

nozzles te gebruiken. 
\ 

De drie door ons gebruikte nozzles. zijn verkregen door electroformeren. 

Hierbij wordt op electrolytische wijze koper aangebracht op een electrisch 

geleidende ondergrond, "mal"; dit is in ons geval een uiterst precies ge-

_ slepen stalen naald met nauwkeurig bepaalde openingshoek. Hierna wordt de 

buitenkant van de "nozzle" in de gewenste vorm gedraaid, waarna hij aan 

voorkant gelept wordt tot een ronde o.pening met diameter d, de nozzle 

diameter. De stalen naald wordt met een draaiende beweging uit de nozzle 

getrokken . ter vermijdi~g van beschadiging van bet nozzle-gat. 

Deze techniek is gebruikt voor de constructie van de drie nozzles; ze 

zijn vervaardigd in de precisie instrumentmakerij CTD, TH, (CTD 14). In 

figuur 4.2.1 is een schets van een nozzle gegeven. 
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1 2 
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. ' . . , _,.. ' . :· .. ' .. ~ 

1. nozzle 

2. nozzle kop 
Figuur 4.2.1 

De nozzle en nozzle kop. 

We z1en dat de nozzle alleen een convergent gedeelte bezit. Hierdoor is 

de continuum stroming na de nozzle opening (de keel), goed bepaald, zie 

' hoofdstuk 2. Dit, in tegenstelling met convergente-divergente nozzles 

waar storingen in het stromingsprofiel t.g.v. grenslagen e.d. optreden, 

(Hag 16, Bir 21). 

Een voordeel van koper als constructie materiaal voor nozzles is dat er 

een goed warmtecontact bestaat tussen de nozzle en bet verwarmingsele

ment en thermokoppelblokje, die dienst doen oni een gewenste nozzle tempe

ratuur in te stellen respectievelijk te meten , zie figuur 4.1.2. 

De zo gemeten temperatuur wordt gebruikt als brontemperatuur T • 
0 

De nozzle diameters zijn fotograf isch bepaald; een andere methode is de 

diameter af te leiden uit drukdalingsmetingen, waarbij gas, b.v. argon 

uit een reservoir met bekend volume, via de nozzle in vacuum stroomt. 

Uit de gemeten nozzle temperatuur en het drukverloop als functie van de 

'tijd, is deze nozzle diameter te berekenen (Moo 15). 

We meten grootheden die samenhangen met de totale deeltjesflux door de 

·nozzle; we·gebruiken daarom deze diameter ·om de looptijd metingen te ver

werken. 
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In tabel 4.2.1 staan'de gemeten diameters weergegeven. 

Het verschil in diameter tussen de fotografi sch bepaalde diameter en 

de "drukdalings "diameter kan een gevolg zijn van b. v'. grenslaag effec

ten bij de expansie in de nozzle. 

Tabel 4.2.1 De nozzle diameters 

nozzle no. diameter (j.cm) fotograf isch diameter (p.m) via 
drukdeling 

#- 1 20.0 + LO 18.2 ±. 0.2 

#2 48.5 + 0.5 46.3 + 0.2 

#- 3 ~ 85.0 + 0.2 

% Deze waarde is niet bekend. 

In 2:2.14 is de totale deeltjesstroom door een nozzle met diameter d 
• d.2. gegeven: N = C n 0 <:l.o 

c is een constante. 

n
0 

is de deeltjesdichtheid en o(
0 

de karakteristieke snelheid 

in de bron. 
-11 

Uit de ideale gaswet volgt: )"1 0 NPo To 
• 1: 

Dit geeft: N (\,) Po To- .t , 

• a.T. b . - We stellen algemeen dat N cv p
0 0 

-

verder is ) 
T ''2.. ex C> t'\J o 

(theoretische waarde) 4. 2. 1 

Uit looptijdmetingen is de intensiteitsafhanielijkheid I(O) als functie 

van de nozzle druk en temperatuur gemeten. Met het piekfactorformalis.me, . . . . 
zie vergelijking 2.2.2.5, vinden we de N-afhankell.Jkhe1d van de druk en 

temperatuur. 

De zo gemeten waarden voor a en b zijn :a= l .00 + 0.01 en b = 0.49 + 0.02. 

De exponent b is ook uit drukdalingsmetingen afgeleid, we vinden hier: 

b = 0.50 + 0.01. Dit stemt goed overeen met 4.2.1. 

4.3. De diafragma's 

4.3.1. Inleiding 

Voor de bundelvorming worden twee diafragma' s gebruikt, een in het chopper

vat en een in bet detectorvat, op de plaatsen I en 2 of op de plaatsen I' 

en 2, zie figuur 4.1.1. De diafragma gaatjes zijn door vonkverspanen aange-
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bracht in plaatj es van 0. 1 mm dik messing folie. 

Zo'n diafragma-plaatje kan door middel van mi crometers in de bundel gezet 

worden. Elk plaatje bevat 3 diafragma-gaatjes, zie fjguur 4.3.1, zodat de 

bundel variabel gediafragmeerd kan warden. 

·: .. _ .. ,: 

11 ~ 

11/.a . 

"" ;0.30 .... CJcrl <i 
I 

I 

a I 

' ,, 
~ 

' to ~· 
11 

~ ~ 
j~ 

~ g<d: f O,'J.O 
-

Figuur 4.3.1. 

Bet diafragma plaatje op pl aats 1'. 

De instelnauwkeurigheid bij het in de bundel zetten van een diafragma, 

optisch .uitgericht, is ongeveer 25 p..m. Bij kl eine diaframga' s is op 

signaal uitrichten daarom noodzakelijk. 

Bij een hoge brondruk p is het nodig de totale deeltjesflux die het 
0 

detectorvat binnen komt te begrenzen. Hiervoor wordt op plaats 3 (figuur 

4.1.1) een derde diafragma in de bundel gezet , waarvan de gatdiameter 

groat genoeg is dat het geen dienst doet bij de bundel collimatie, maar 

wel voorkomt dat teveel bundelgas het detectorvat binnenstroomt, waar

door bier de acbtergrond druk te boog zou worden. De diafragma gaatjes 

zijn in principe rand. Als fout voor bet nie t volledig rand zijn van de 

gaatjes is gegeven dat de diameter 2% tot 4% van de gemiddelde diameter 

kan afwijken. 

In tabel 4.3.1.1 staan de gemiddelde diafragma diameters gegeven van de . 

. .diafragma' s die staan op de plaatsen l, 1 ' ." en 2. 

Er zijn in totaal 20 verscbillende diafragma combinaties mogelijk. Deze 

staan in tabel 4.3.l.2 getabelleerd en gecodeerd. 
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Tabel 4.3.1.1 Diafragma diameters 

diafragma plaatje met code 

1 (code =. 2A) 1 '(code = 2B) 2(code = 5) 

gat no. diameter (JA- m) diameter <p. m) diameter (pm) 
.• 

#1 25.9 205 . 215 

#2 45.4 238 504 

#3 92.9 300 1000 

De nauwkeurigheid in de diameter is ongeveer 2%. 

Behalve diafragma 11 25.9 11
; hier geldt 11.J 4%. 

De in tabel 4.3.1.1 gebruikte code tussen haakjes is de diafragma code 

zoals deze gebruikt is in de waarnemingsboeken van looptijd-II. 

Tabel 4.3.1.2. De diaframga-combinatiecode 

diafraQTila plaatie 
1' . 2 1 

code diameter (f-m) diameter Y'm) diameter ~m) code 

Ii I 205 I 215l* I 25.9 I 11 

2 I 205 I 504 I 25.9 
I 

12 

3 205 l 1000 I 25.9 13 
I I I 4 
I 

2_38 215 45.4 14 

5 238 I 504 I 45.4 I 15 

6 
I 238 I 1000 I 45.4 16 I 

7 ' 300 I 
215 I 92.9 17 

8 I 300 504 
I 

92·:9 I 18 

9 I 300 I 11000 
% 92.9 I 191 

I 215 I 0 
I I I 

I 504 10 ., I I 
I I 1000 I I 

20 

% De haken geven aan welke code bij welke diafragma combinatie hoort • 

. Bij code 0, 10 en 20 wordt voor de bundelcollimatie gebruik gemaakt 

van slechts een diafragma, het detectordiafragma 2. 

•:.>. 
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4.3.2. De diafragma apparaatfunctie Jl.(T'L) . 

Als we aannemen dat ter plaatse van het .nozzl evlak zj.ch een oneindig 

uitgebreide homogene isotrope deeltjesstraler bevindt, met gegeven in-

. tensiteit,- dan is de intensiteit zoals die in de detector gemeten wordt, 

afhankelijk van de diafragma (ruimte 7hoek.!l.co), en de diafragma-combi

natie apparaatfunctie (doorlaatfunctie) F(r) , zie figuur 4.3.2.1. 

Een optisch analogon voor deze homogene isotrope deeltjes straler is een 

oneindig uitgebreid egaal en diffuus stralende lichtbron. 

Stel de "helderheid" van de oneindige deeltjesstraler is i (sec- 1sr-lm-2). 
0 

De gemeten .intensiteit bij de detector is dan: 

N =i.. o J..n .. (11.) 2. lf It. d ft. = i.o ..0.. (O) f F (11.) l. TT It d It. > 

met F ..Q. (n.)/; 
(n.) ~ /'Sl.(o) 

11.(0) is de maximale openingsruimtehoek waarbij de deeltjes nog in de detec

tor komen, zie figuur 4.3.2.1. 

We nemen aan dat alle deeltjes die door het tweede diafragma gaan met ge

lijke kans worden gedetecteerd, m.a.w. we kunnen het detectorvlak in het 

vlak van het 2e diafragma geplaatst denken. 

De functie i F(r)fi(O) geeft de "effectieve helderheid" van het bronvlak 
0 

Vanuit de detector kan men in het bronvlak drie helderheidsgebieden onder-

scheiden, zie figuur 4.3.2.1. 

1. een helverlicht gebied, de kern, waar de bron overal even intens zicht

baar is, r < l't-k 
2. een gebied waarvan de helderheid tot nul afneemt, de halfschaduw, 

lt.fc. ~ /1- ~· f1..s 
3. een donkergebied: de bron wordt volledig afgeschermd, r )) 

Dit is in figuur 4.3.2.1. weergegeven. 

0 

Figuur 4 . 3. 2 • I. 

De diafragm~-combinatie apparaatfunctie F(r) 

r • s 



-38-

De kernstraal rK en de straal voor het halfschaduwgebied rs is uit de 

geometrie te berekenen: 

11-k ::.J ti (d, -dt) + Y2 d./ 

Ji. s ,,; l :~ 1. (cl . + d • ) + ·12. d • 1 

met dl en d2 de diafragma diameters. 

4.3.2.2 

4.3.2.3 

De intensiteit waarmee een punt uit bet kerngebied straalt is evenredig met 
("\ 1T" ,,, ,i. 

de openingsruimtehoek ~ L ( o) =. ~ 

In het gebied met halfschaduw zal diafragma d2 een deel van de stralenbun

del die door diafragma di valt afschermen; de effectieve stralingsruimte

hoek wordt hierdoor verkleind. Zie figuur 4.3.2.2 en figuur 4.3.2.3. 

Figuur 4.3.2.2 

Het ef fectieve stralingsoppervlak 0 

Willen we dit ~ekijken dan kan dat door vanuit punt r in het gebied met 

halfschaduw tt..1<_ ~ J1. < fts , het vlak 'dt" te projecteren op vlak 'd.2': In 

figuur 4.3.2.3 is dit vlak "d2" met de diafragma doorsnijdingen weergegeven. 
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llet gearceerde gebied 0 is een maat voor de effectieve stralingsruimtehoek; 

die weer een maat is voor de diafragma apparaatfunctie F(r), gedefinieerd 

.als: • 

~ 1 0;1 . 2. 0 0 F (TL) (.e, -d~1) (..t, .. .e,) - -- - --= - - TT~ _{)_ (o) Ri(,e, 1 R •_":· ... : · . . ~- ·; i.' . ~· '· ,;" 

t.l.z.) 
f 

Figuur 4.3.2.3. 

Het vlak "d2" met diafragma cirkel doorsnijdingen 

'Het oppervlak 0 bestaat uit de doorsnijdingen van twee ·cirkels. Dit opper-

··~vlak is eenvoudig uit de geometrie af te leiden. 

Bij het afleiden van F(r) is geen rekening gehouden met vervormingen van 

cirkels in ellipsen, bij de projecties. Dit mag, omdat in werkelijkheid 

de lengte van -f, en 11 in de x-richting, in de orde van grootte van I m 

zijn, terwijl in de y,z-richtingen karakteristieke lengtes van IOO,um ge

bruikt zijn. 

Bij dit voorbeeld wordt de ~peningsruimtehoek.0.(0) bepaald door het eerste 

diafragma. Een andere mogelijkheid is dat de ruimtehoek..Q(O) bepaald wordt 

door het tweede diafragma. 

Algemeen geldt voor de diafragma-combinatie apparaatfunctie op afstand r 

van het bronvlak centrum (Bus 17): 

F(r) = I, r < rK 

F(r) = O, r ') r
5 



so 

-40-

F(r) 

rK en r
6 

zijn gegeven in 4:3.2.2 en 4.3.2.3. 

In tabel 4.3.2.1 zijn gegeven de rK en r
5 

waarden van de door ons gebruikte 

diafragma-combinaties, en hun openingsruimtehoek.0.(0). 

Tabel 4.3.2.1. De kernstraal rK' de halfschaduwstraal r 5 en de openingsruim

tehoek van de gebruikte diafragma combinaties • 

diafr. r r .!lco) diafr. rK rs 11co> 
cftm) 

s (%I0-9sr) (*l0-9sr comb. (pm) 
comb. 

(Jtm) 
(pm) 

code code 

1 99 256.5 10.85 11 

I 
9.4 41.5 4.35 

2 7.2 362 .5· 55. I 12 43.5 75.5 4.35 

3 189 545 55 .1 13 102 134 4.35 

4 128 285 10.85 14 2.7 53.5 10.85 

5 21.5 380.5 59.65 15 31.5 87.5 13.3 

6 160.5 573 74.25 16 90 146 13.3 

7 181 339 10.85 17 32 83 10.85 

8 75 445 59.65 18 2.0 117 55.65 

9 107 627 11 ao 19 60.5 175.5 55.65 

In figuur 4.3.~.4 tenslotte staan enkele apparaatfuncties.!l(r). 

Dit om een indruk te krijgen van de totale doorgelaten intensiteit, die af

hangt van de ruimtehoekG..(O) en de integraal over een cirkelsymmetrisch 

oppervlak (IV r 2). 

1
11(>t) 
(-1- 10~ s11-) 

Figuur 4.3.2.4. 

Apparaatfunctie ver-
2 sus TT~ • 

.25 

.3 q 5 b 
__ .., 1T ,,_1 ('"'""'l) 

@) = diafragma-combi

natie code 

8 -I 
Hl.10 
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De deeltJ·esstroom in de detector N t.g.v. een puntvormige straler 
det 

· - l -t • • I f'\(O) d. d met intensiteit I (deeltJes,s ,sr ) is Ndet= ~L , it wor t gegeven 

door de hoogte.<l(O) in de figuur. Voor een oneindig uitgebreide egale 

straler met helderheid i geldt dat het oppervlak onder een.0.(r)-functie 

in figuur 4.3.2.4 hiervoor· een maat is. 

4.4. De detector 

4.4.1. Inleiding 

We zullen de gebruikte detector hier in h~t kort bespreken. Voor een uit

voerige beschrijving verwijzen we naar (Beij 9 en Jon 18). In figuur 

4.4.1.1 is een principe schets van de detector gegeven. 

P = pierce-electronenkanon; 

A = anode; 

I = ionisator; 

E = extractor; 

Figuur 4.4.1.1 

Detector; 

e = electronenbundel; 

M = molecuulbundel; 

Q = quadrupool massafilter; 

AF = afbuigsysteem; 

EM = electron-multi
plier 

K = kathode van mul
tiplier 

VV = voorversterker 

De detector is een cross-beam ionisator quadrupool-multiplier combinatie. 

In de ionisator wardt de malecuulbundel gekruist met een vlakke electranen 

bundel, afkamstig van een pierce-electronenkanan. De gecreeerde ionen war

den uit de ianisatar geextraheerd en in het quadrupaolmassafilter op massa 

geselecteerd. Tussen het uiteinde van de quadrupool en de kathade van de 

off-axis geplaatste electron-multiplier zijn afbuigplaten aangebracht, waar

door fatonen en metastabielen verhinderd warden de kathade van de multiplier 

te bereiken. 
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Direct achter de multiplier, die de ladingspulsjes met een factor~ 105 

versterkt bevindt zich een voorversterker die de ladingspulsjes omzet in 

spanningspulsjes. 

De ionisator, de quadrupool en het afbuigsys t eem zijn zelfbouwcomponen-

ten. 

Deze detector is geschikt om looptijdspectra te meten; tevens doet hij 

dienst als massaspectrometer voor massa's van 1-500 amu. Hierdoor kan aan 

verschillende gassen gemeten worden en kunnen clusters gemeten worden tot 

bijvoorbeeld vo~r argon N = 12 . 

Een nauwkeurige studie van de fysica van het ionisatieproces en de trans

missie van de ionen door de detector is nodig om het verband te leren 

kennen tussen de clusterionen verdeling die we meten en de neutrale clus

tergrootte verdeling f(N) in de bundel. Dit probleem zou eenvoudig op te 

lossen zijn met een clusterijkbron. Deze i jkbron bestaat echter niet. 

Wij hebben gemeten met eenzelfde ionisatorinstellingvoor alle clusters. 

Er is niet nagegaan wat de meetfouten zijn tengevolge van de massa af

hankelij-kheid (clustergrootte afhankelijkheid) van de detector efficiency. 

Belangrijk in dit opzicht is: 

- de ionisatie cross-sectie O'"i'H 
Er zijn geen gegevens bekend over de absolute waarde van de ionisatie 

cross-sectie CJ'fN voor clusters van argon atomen. 

We nemen aan dat voor kleine clusters, een invallend electron dit clus

ter "ziet" ais bestaande uit een verzameling gelijke bollen die verge

leken met hun boldiameter op voldoende grote af stand van elkaar staan 

dat ze gemiddeld slechts weinig achter elkaar schuil gaan. Voor de ioni

satie ·cross-sectie van een cluster ~ stel l en we daarom dat deze gelijk 

is aan N-maal de ionisatiecross-sectie van elke bol (atoom) afzonderlijk, 

dus: ~111 :: N <(,, met (f'L 1 de effectieve ionisatie cross-sectie van argon. 

- de afhankelijkheid van de transmissie van clusterionen door het systeem 

extractorelectrode-quadrupoolmassafilter-af buigsysteem met de cluster

grootte. Wat betreft de quadrupool merken we op dat bij clusters door 

de afwezigheid ·van naburige achtergrond massa's een lage resolutie in

gesteld kan worden ; we verwachten daarom een enigszins hogere trans

missie die onafhankelijk is van N (JonlS). 

- de optimale resolutie instelling van het quadrupoolmassafilter, voor de 

verschillende clusters. 

- er is een verband tussen de snelheid waarmee een ion op de electron-mul

tiplier valt en de ladingspuls hierdoor, aan de uitgang van de multiplier. 



Een grotere· ionensnelheid geeft een g.rotere ladingspuls. Vanwege het 

massaverschil tussen clusters met verschillende N-waarde, dus verschil

lende cluster-ionen snelheden, is het nodig pulshoogte spectra op te 

nemen voor clusters van verschillende g~ootte, wil men voor dit effect 

corrigeren. 
. -

Bij de uitwerking van de meetresultaten in hoofdstuk 7, zullen we ver

-onderstellen dat de detector efficienty '?N van een cluster ~ gelijk is 

aan: 

met: 

[ 0 · = de detector efficiency voor het monomeer (N=l). 

N = het aantal monomeren, waaruit een cluster bestaat. 

Verder merken we op, dat clusterionen gevormd worden door directe ioni

satie van neutrale clusters in de ionisator en niet door ion-molecuul 

reacties in de detector (Lee 13). Met de mogelijkheid dater fragmen

tatie van clusters optreedt door electronen-botsing in de ionisator, 

.moet bij de interpretatie van de meetresulta ten rekeningen worden gehou

den. 
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5. HET DETECTOR SIGNAAL 

5.1. Inleiding 

In paragraaf 2.2 is een uitdrukking gegeven voor de totale deeltjesstroom 

door de nozzle, en voor de voorwaartse bundelintensiteit; deze zijn: 

• 
N ::. no ot.o. ~ 

I(o)::K ~ 

~ (0):::. O.Sl?>. 

)(::. 1.~1 
5.1.1. 

5.1.2. 

· In het vlak van de nozzle opening is de virtuele bran gedefinieerd met de 

eigenschap dat dit een isotrope deeltjesstraler is met een intensiteits

verdeling volgens vergelijking 2.4.b; dus: 

.P ( ) -(~2.+z.)h2. U vi.tl.~ :J 1 ~ rv e _ ,Y en z in het nozzle vlak. 5.1.3. 

Uit deze drie vergelijkingen volgt voor de intensiteitsverdeling in het bran-

vlak: 

~.1.4. 
. ' ~IXM- (~.z)= I (o) 1 R :rr 

·Bij de afleiding van 5.1.2 is aangenomen dat de dwarssnelheidsverdeling Max-

well's is. In paragraaf 2.4 is reeds opgemerkt dat de feitelijke verdelingen 

anders zijn. Dit is ook gemeten; de resultaten hiervan warden in hoofdstuk 7 

gegeven. 

Algemeen kunnen ~e schrijven voor vergelijking 5.1.4: 

truiM ( ~, 4)= 1 (o) f (~ ,2...) , met f (y ,z) de genormeerde verdeling. 5.1.5. 

Dit model voor de virtuele bran kunnen we nog verfijnen door ook de langs

sn~lheidsverdeling (genormeerd) hierin op te nemen, en wel als volgt: 

-tr:W.(lj.:Z..PJ,)~ I.co)~ (lj.~)r (!Ui,) 5.1.6. · 

Met de gebruikte meetopstelling zijn we in staat de intensiteits verdelings~ 
~ 

fu~ctie in de langsrichting ~ (l\'"11) nauwkeurig te meten. Het model voor 

~ ("'Q) · dat deze snelheidsverdeling goed beschrijft is een bimodale verde

ling; deze verdeling is gegeven in paragraaf 6.5. 

Er warden scanmetingen van de virtuele bron verricht o.a. om hieruit de snel

heidsverdeling & (~ 1 2.) in de "dwarsrichting" uit af te leiden. De nauwkeurig

heid van deze metingen is van dien aard dat de precieze dwarsverdeling hieruit 

niet is af te leiden, zie ook paragraaf 5.3 en 7.2. Als eerste fase in de ver

werking van ·deze scanmetingen zullen we deze fiU.en met een eenvoudig model, 

n. l. de "Maxwell "ve,rdeling ui t 5. 1. 4. 
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In dit hoofdstuk geven we een uitdrukking voor het gemeten signaal in de 

detector. We maken hierbij onderscheid tusseo: 

a. metingen die gedaan zijn aan de langssnelheidsverd~ling; dit is in para

graaf 5.2 gegeven. 

b. metingen die gedaan zijn aan de dwarssnelheidsverdeling; dit is in para-

graaf 5.3 gegeven. 

In hoofdstuk 6 gaan we na hoe uit het gemeten detectorsignaal de voorwaartse 

intensiteit I(O) en de verschillende parameters .. in de snelheidsverdelings

functies bereken·d warden. 
. ' 

5.2. De langssnelheidsverdeling 

De metingen aan de langssnelheidsverdeling Z1Jn gedaan met grate diafragma

combinatie . (code 7, soms code 8), zie tabel 4.3.2.1. Hierbij is ft. K p R 
en /1.;s ;>) R. . In eerste benadering stellen we voor de gereduceerde dia

fragma apparaatfunctie, dat F(r) = 1; dit wil zeggen, dat we in elk punt in 

de detector de hele virtuele bron "zien". Voor de deeltjesflux in de detec

tor, voor deeltjes met snelheden tussen N/1 en (N;,+d.ll",,), geldt: 

a N = ff [I (o) ~ ('1.i) r (11Yn) n (1t-) cl llY1d.~d. ... .....l- n.:. V'11
+:i.'

1 

5. 2. 1 
- (I\ 

Stellen we dus dat in.Qcr) = .n(O) F(r); F(r) = 1, en integreren we verge-

·.lijking 5.2.1 over het nozzle vlak -(y,z), dan volgt: . "" d N =I (o).Q (o) tt (I\>/,) cl.v,, 5.2.2 

Houden we er verder rekening mee dat: 

- de chopper iedere meetslag de bundel gedurende een zeer korte tijd ~c 

doorlaat. 

- als meetprincipe de looptijdmethode gebruikt is, waarbij in tijdkanalen 

-CK gemeten wordt. 

- de gebruikte detector een dichtheidsdetector is met een efficiency 

"iii. l/l7'i1) = "/0 "1'o / llY• , waarbij '11'0 een snelheid is waarbij de detec-

tor efficiency -io bekend is. 

- het totale aantal meetslagen Y is. 

Dan volgt (Moo 15): 

Bij een totaal aantal meetslagen Y is het totale aantal in het tijdkanaal 

K getelde ionen pulsen; het signaal: 

SK {l:\() = y '?o llro T.I( tc l:(o) n (o) 6 0-n (tl(» '1>-i1Lf;K) 
5.2.3. 
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Met: Lis de chopper-detector afstand (de looplengte). 

. L 
t\( = -

11111 
5.2.4 

Door dit signaal te vergelijken met een gemeten looptijdspectrum is hieruit 

de bijbehorende speedratio S,, en de gemiddelde voorwaartse snelheid u af 

te leiden. Hierop wordt in hoofdstuk 6 uitvoerig ingegaan. 

5.3. De dwarssnelheidsverdeling 

Informatie over de dwarssnelheidsverdeling wordt verkregen uit de virtuele 

bronfunctie 5.1.6. 

"' t ~ (~.11- 1 .v;,) =I \o) { (ij,tz.) ~ (/\Y,,), ~ 

sc~.~) =ll~lf e.-(~~H-%• = tr l~)-~ (z.) 
5.3.1 

De virtuele bronstraal R wordt experimenteel bepaald. De virtuele bronfunctie 

wordt als volgt gemeten: We kiezen een diafragmacombinatie met een,vergeleken 

met de virtue le bronstraal, 'smalle
1 

doorlaatfunctie. Hiermee is een intensi

teiten scan van de virtuele bron te maken,. door deze virtuele bron te ver

plaatsen loodrecht op de bundelasrichting, zie figuur 5.3.1. Dit is mogelijk 

door de stappenmotor gestuurde nozzle in bijvoorbeeld de y-richting in het 

nozzle vlak te verpla~tsen. De bundelas wordt vastgelegd door de twee dia-

. fragma's en de detector optisch en/9f op signaal op een lijn in te stellen. 

I 
nto) 

figuur 5.3.1 

Meetsituatie bij een virtuele bron scan 
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Voor de deeltjesstroom door de detector kunnen we in deze meetsituatie 

schrijven: 

~ ,.···,.',; ~ ' l .. ., •'. ;.J · .. '·; 

O.NM" ff [:r (•) .Q_ (o) i: (") ~ (~ - ~.) ~ (zj f ("'*)] J.'j cl z d. tr, 5.3.2 

-~ We integreren over de langssnelheid 11Y11 , omdat -we in dit geval alleen gein -

teresseerd zijn .in intensiteiten en niet in snelheidsverdelingen in de langs

richting. 

Invullen geeft: 
• . V') 

NclcA- (~.) ~ff [I(•) .Q (•) ):: ( 11-)-G- (~ -~·) ~ (z~ ol~ d." , 
5.3.3 

met 

• 
Het gemeten signaal is evenredig met Ndet' De apparaatfunctie F(r) 

is bekend. We willen afleiden de virtuele bronfunctie ~(~o) i('Z.o). De vorm 

van deze functie is gegeven (in eerste benadering); alleen R is hierin een 

onbekende parameter. 

We schrijven 5.3.3 als: 

5.3.5 

5.3.6 

is de Besselfunctie, orde O. 

Voor I
0

(x) is een polynoombenadering gegeven (Abr 19). 

Als we veronderstellen dat de intensiteiten scan van de virtuele bron Nc;l.t.4(~ 0) 
bekend (gemeten) is, dan is de onbekende R, te berekenen. R kan uit 5.3.6 

berekend worden door bijvoorbeeld de momenten hieruit op te lossen. 
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6. VERWERKING VAN DE LOOPTIJDMETINGEN 

6.1. Inleiding 
.. • .. 

In dit hoofdstuk bespreken we hoe uit gemeten looptijdspectra karakter

istieke fysische grootheden zoals speedratio, virtuele bronstraal, centrale 

snelheid en bundelintensiteit worden afgeleid. 

In figuur 6.1:1 t/m 6.1.4 zijn enkele looptijdspectra met bijbehorende 

meetcondities gegeven. Merk op, dat bier verticaal h_et totaal aantal ge

telde ionen pulsen per tijdkanaal en horizontaal bet aantal tijdkanalen 

(is tijd-as), staan afgebeeld. 

Mee tgegevens : Argon gas / 20p sec meetkanalen 

nozzle diameter = 85 .O p-m 40 µ.sec chopper gate time. 

#' ll-11-'?S II 
•f~-n-1s ~ 1'od~O lol'C..I(. 0 

Q ~ 
To= 18& K ~ L 

'P,, ... aooolo'l.ll 
10:.188 I< 

~Q,YA 'iO 

I tncu..\a. tio 

0 

~ 

. 
0 : \ 0 J 

~ """"Y'""""-""".,.. ... ..,-c.,,.!·.r~"~ ~ ..... ,,...........,....,.,,..-.,.,...-..r.,,~,..,..6.....,,••-'I\ 

o.ool{ o.oos 
loort~d C >..t..e.} 

0.001 <>.oo,a 0.00 2. o.oo 3 

figuur 6.1.1 figuur 6.1.2. 

0 0 ._11.-11-;s %8 
0 #lb" 15 ll Cl 

l>o "' 1000 ~olth. 
1>o::: 1000 toJt.11. 

i: 
lc,-.37s1< 

l 10= 1ssK i tnaMo. 4o 

l ~do 

1 0 ·1 
0 
0 ~ 

._ .. _ .. _ ...... ____ ..,.. . ....._,__--_·~--·,· ... ~...:.·_-__ ._ .... _ .... _-, ....... _ ... _.-....... _ ··----··._-_··-··---··--···...:.···:.;;,·· 
0.003 0.00¥ 0 .005' 

loop t~d.. (~) 
.i-60.2 

.figuur 6.1.3. fi.guur 6. 1.4. 

·i. .. ~la.l f'4~ .sen pelt. ~~n~~l 
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Uit onderlinge vergelijking van de figuren 6 .1.1 t/m 6 .1.4 kan de invloed 

die de brongrootheden hebben op het looptijdspectrum .duidelijk gemaakt 

worden. Alle meetcondities zijn gelijk, behalve: In figuur 6.1.1 en 6.1.2 

is de brondruk verschillend; dit heeft vooral invloed op de temperatuur 

waarbij de langssnelheid invriest. Een maat voor de grootte van de centra

le snelheid u, is in het looptijdspectrum, ongeveer de ligging van de cen,-

trale looptijd t , u c 
~ LA, • De halfwaarde bteedt;e van het looptijd-

spectrum is een ·maat voor de langstemperatuur. In figuur 6.1.2 en 6.1.4 

zijn de brontemperaturen verschillend. De hoge temperatuur in 6.1.4 resul

teert in een hoge centrale snelheid u. Figuur 6. J .2 en 6 .1. 3 zijn looptijd

spectra van argon monomeren (massa 40), respectievelijk van argon dimeren 

(massa 80). 

We zien aan de figuren 6.1.l t/m 6.1.4 dat een looptijdspectrum opgebouwd 

is uit twee bijdragen, n.1. de achtergrond A> in boofdzaak afkomstig van 

de restdruk . in het detectorvat (de partiele Ar-druk is ea. 10-IO torr), 

en bet signaal S-A tengevolge van de molecuulbundel. S is de som van beide 

bijdragen, h.et aantal getelde pulsen. Als we het in bet vervolg hebben 

·over de kanaalinhoud van een looptijdmeting, bedoelen we bet aantal ionen

pulsen S-A in dat kanaal. Indien geen technische storingen een rol spelen, 
t. 

geldt CSL = Si waarbij Si het getelde aantal pulsen in kanaal i voor-

-s telt. De achtergrond kunnen we uit vele (M)-kanalen bepalen, de onzeker

heid is dA
1 = M.A waarbij A het gemiddelde aantal per kanaal bedraagt. 

~ - - -. ..., .. __ _.. 

6.2. Het meetprogranuna-het procedure pakket 

Gemeten is aan: 

1. supersone expansie van argon. 

2. condensatie producten die tijdens de expansie gevormd warden, de 

argon clusters. 

·De · gevarieerde experimentele parameters zijn: 

- de brondruk p
0

• 

de brondruk T • 
0 

- de nozzle diameter d. 

de transmissie functie.n.(r) t.g.v. de diafragma's. 

Om de invloed van de nozzle diameter op de expansie na te gaan zijn metingen 

verricbt bij drie verscbillende diameters·. 
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De brondruk kan gevarieerd warden tussen 10 torr en 3000 torr. 

De bront_emperatuur is instelbaar tussen t5°C en 120°c. 

Als we deze broncondities varieren binnen hun gegeven grenzen, zijn we 

geinteresseerd in: 

.· - totale intensiteiten, absoluut en relatief. 

- intensitei~sverdelingen naar v~. 

- intensiteitsverdelingen naar v0 

correlaties tussen beide verdelingen •. 

- de relatieve clu~terintensiteiten en intensiteitsverdelingen naar v. 

- eigenschappen van de halo. 

Hiervoor zijn ongeveer 1000 looptijdmetingen verricht in de periode van 

maart tot juli en in oktober-november 1975. 

De tijdsduur van een looptijdmeting kan varieren van 5 minuten tot enkele 

uren, al naar gelang de gewenste meetnauwkeurigheid en de intensiteit van 

het effect dat men wil meten. 

Bij elke looptijdmeting hoort een hoeveelhei d data ter grootte van""300 getall• 

per _meting. , Deze datavorming en transport is in figuur 6.2.1 weergegeven. 

l I-___ - --:l -

I 
t__=_ 

bit.on ~h.oot hc.d..t.n 

tr\c.t.t C.O\'\d:I t i<~ 

, 

-, 

d.t.ltc.to.ll 

in~h.Ll1·"'j ~ 

r 

~~~'2.Vt.r.S 

'PDP-11 
loopt~ d. 

~ L~_::m __ 
-- Bu>i..h.ou~hs 

· f3 &}oo 

_ ·_J 

meetopstelling PDP-laboratorium 

computer 

figuur 6.2.1 

datavorming en transport 

computer 

.rekencentrum 

Belangrijke gegevens bij elke looptijdmeting zijn achtereenvolgens: 

de bronparameters: druk, temperatuur en diameter. 

- voor de opstelling: de choppertijd, diafragmainstelling, de nozzlestand, 

de looplengte. 

- de detector efficiency. 

- de kanaaltijd, het aantal kanalen, het aantal meetslagen. 

- de kanaalinhoud. 
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Een gedeelte van deze data wordt na elke meting op de PDP disk opgeslagen. 

Orn de grote hoeveelheden data te verwerken en te analyseren wordt van de 

Burroughs (B-6700) computer van het rekencentrum gepruik gemaakt. 

Binnen de groep molecuulbundels is een pakket verwerkingprocedures geschre

ven in Al:gol (Beathe), dat gebruikt wordt voor reconstructie van de data die 

van de PDP naar de B6700 zijn gezonden en voor verdere verwerking en analyse 

van de ruwe looptijdmetingen. 

Dit procedure pakket is op "disk-pack" van de ·B6700 gezet, en is in principe 

voor iedereen toegankelijk. 

Het gemeten looptijdspectrum is een discreet spectrum; er wordt gemeten in 

M-tijdkanalen. Van het discrete looptijdspectrum dat we analyseren weten we 

dat als we M-meetwaarden Yi hebben, de variantie cf 1 (~L.) 

y. (statistisch normaal verdeeld). 
]. 

gelijk is aan 

We kunnen alle meetwaarden hetzelfde gewicht geven door een nieuw spectrum 

te definieren, en wel zi = ~ ; hier geldt: 

6.2.1 

Van deze eigenschap wordt bij de analyse gebruik gemaakt. 

Bijvoorbeeld bij discrete fourier analyse van een looptijdspectrum. In het 

procedure pakket is een procedure aanwezig die ons een discreet fourier 

spectrum geeft van een lo~ptijdmeting. Verder is aanwezig een procedure 

om fourierspectra terug te transformeren. 

Een belangrijke procedure die we gebruiken bij de analyse van looptijd

metingen is de procedure "Tof algklkwadl". Dit is een automatische zoek

procedure, te gebruiken am een niet-lineaire "kleinste kwadraten" functie 

te minimaliseren. De procedure is vrij algemeen en maakt geen gebruik van 

bepaalde functiekenmerken. De procedure geeft naast de optimale parameterset, 

informatie over de nauwkeurigheid .van de verschillende parameters en de 

mate waarin ze gecorreleerd zijn. 

6.3. Het bepalen van de intensiteit I(O), de speedratio Sen de voorwaartse 

snelheid u uit een looptijdspectrum. 

6.3.l. De intensiteit I(O). 

In 5.2.3 is gegeven het totaal aantal in het tijdskanaal K getelde ionen

pulsen bij een totaal aantal meetslagen Y; 
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In plaats van de verdeling f (,,,.,,) 
Uit vergelijking 5.2.4 volgt: 

bekijken we de verdeling F(t). 

i ( "';,) = ( t% ) F ( t) 

Met F(t) de g~normeerde l~optijd (flux~)-verdeling. 

i ( N-11 ) is ·de genormeerde snelheids (flux-)verdeling. 

Zodat: S ( ) _, F ) 
k tk = Y ~o "'°o .n.. (t>) t, tk l I (o) lK (tK 

We definieren : 

s~~: ::. !·' $K (l:k) z... tk 

~ 

L-'I<o) j F (l)d.t: 
C> 

6.3.1.1 

6.3.1.2 

6.3.1.3 

6.3.l.4 

De intensiteit I(O) is te vinden zonder voorkennis 
"' 

over de vorm van de ver-

deling '("'") (of F(t)); uit 6.3.1.4 volgt: 

I ( o) = l S ~o~ i. 

· · y 11/o 1\70 .0..(o) "Cc l:k 
6.3.1.5 

De som, L S1c t~1c) in vergelijking 6. 3. I. 3 wordt berekend ui t de 
K CL( 

kanaalinhoud van het looptijdspectrum. 

6.3.2. De centrale snelheid u en speedratio Sn 

We geven hier de afleiding van u en Sn waarbij P(vq), een unimodale 

dichtheids(Maxwell-)verdeling is. Dit model is gebruikt om een groot gedeelte 

van de gemeten looptijdspectra aan te fitten. Verder is een deel van de metin

gen gebruikt om een bimodale verdeling aan te fitten;hierop komen we in 

paragraaf 6.5 terug. 

De speedr.atio en de voorwaartse . snelheid worden als volgt uit het gemeten 

looptijdspectrum afgeleid: 
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De langssnelheidsverdeling kunnen we schri j ven als: 

.t e-s,~ (~ -1)1 

? (,;,,) = c 1"11 .. 
De hierbij horende looptijdverdeling is, (zie 6.3.1.1): 

-s.l (!!.. - •)"' 
F ,.. L -Lt e II t: 

(t) = '"" ~ 

a -en c zijn normeringsconstanten. 

Het gemeten looptijdspectrum is: 
t (e-• "')2.. 

\'\'\(t):<ll-"e- -t; + e.(t:) I 

6.3.2.l 

6.3.2.2 

6.3.2.3 
waarinE(t) de afwijking tussen de echte en de model verdeling voorstelt. 

We lineariseren het probleem door te definieren: 

u {l) ~ =,to~ {t ~ tm{t:)l 
er geldt: J 

.e.c,. [ t '4 c~(t) - e: (t)~ = 4 -~ + i (l-'-c )2. 6.3.2.4 

We schrijven U (t) in de vorm: 

U (~) =4{ t" (rn(•)- el•ij} + Stq 
6.3.2.5 

Uitwerken geeft: U (t:)= k, a,_£ (t-'-c)i. + S (E:) 
Met een kleinste kwadraten fit procedure bepalen we de beste parabool aan

passing (i~ t-l), door U (t): 

6.3.2.7 

Uit 
if ,. . s,, berekenen. b en a 1S en u te 

$// = 
.t."" L J:,* 

~ u----- - ~0-M 
1, \[;;.;' 

De nauwkeurigheid waarmee Sn en u bepaald zijn warden gegeven door de-

zelfde zoekprocedure (zie procedure pakket "Tof klkwadparabl"). 



-54-

6.4. Het effect van· de breedte van de chopperspleet 

De chopper laat gedurende een tijdsinterva14.t deeltjes door; dit corres

pondeert met een snelheidsinterval /l"1-: 
L ~L 

aA)-·:::.-p~t, ~ A/V--TLlt 

We voeren in de gereduceerde snelheid Ill~; deze 

·* Het corresponderende interval in -17 is: 

· * I 1"
1 

L A "" -:: - /J.. ~ :: -L A t: u. u. 

6 IV' ~ ~ At :: [~ A -f: 

met :A.t de openingstijd ~van de chopper. 

t de centrale laaptijd. 
0 .. i-• 

Het resultaat is: All ::: Lo ~ 

·>_._,, ..... J, .• • 

is: 

6. 4. 1 

1'ot nu toe hebben we het effect van de eirulig brede chapperspleet verwaar

loosd. We willen de, uit de metingen, berekende speedratia's achteraf corri

geren vaar dit effect. 

Het probleem kan als volgt geformuleerd warden: 

We willen de snelheidsverdeling tc.o*) meten; wat we eigenlijk meten is het 

signaal: 

6.4.2 

G is de chapperinvouwfunctie; uit 6.4.1 volgt: 

l (~ )-'· -~ ! ""' t... I', 
~ (o*) ... \. ilo ~ '"' ~ ;]:, 

0 .el.d.eJt. s 6.4.3 

De snetheidsverdeling die we willen meten is van de vorm: 

t ~)2 cfJJ-"1 
~l.IJ\ ... a J..)l e._- o( :. Q.U

1 
( l't ,A)1t)

1 • i ::: '\>(p*) 
6.4.4 

Voar de looptijdspectra waarbij de gemeten speedratia's gecorrigeerd maeten 

warden, d.w.z. bij smalle spectra, kan de voarfactar in 6.4.4 

a. ul. L ,.,. JJ*)2 vervangen warden door a.u 1 
, ( P * ~<. 1) • 

\Te zijn geinteresseerd in speedratia's S; ve nemen deze voarfactor ·daaram 

niet mee. 

· -Def inieer .6.4.5 
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Er geldt: 

"PlJJ*) :: · ~ t (j)~) . s (JJ~-Do) dJJ! . . 
Dit is een convolute integraal. 

We passen nu Fourier analyse toe; <lit kan omdat de functies 

-Pl»'*), tlJJ*) en c; lV*) "nette" functies zijn. 

Gebruik de convolutie Stelling: 

De Fourier getransformeerden zijn: 

T ?t-l ). = ( ~ ~)-i e'f 1" ~/-

6.4.6 

·_,: ,,- •' 

6.4.7 

6.4.8 

6.4.9 

6.4.10 

6.4.11 

I (1'2.\ l lr ) J ( 0.'o>t f ~ lo.be.L 2 3 . .2) 

6.4.12 

Voor het Fourierspectrum van de ingevouwen functie kunnen we hiermee schrij-

ven: 

6.4.13 

6.4.14 

r-p(p*J is de gemeten snelheidsverdeling. 
. -~"*lµ*l 

Stel \)(JJ°'") ~ e , deze ingevouwen furictie heef t een effectieve 

~ ) 
o.tj,,f!.f1. 

d 
. .,.. 

spee ratio S , "r ";"\( • IU - 11, .. -" • • • r Y ~ e , dit vergeliJken we met het 

resultaat in 6.4.14. Hieruit volgt: 

. . 
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I 

du!> : $ :: s* l I - t > l l i-) l r l 6.4.15 

Deze vergelijking gebruiken we om de gemet en speedratio's te corrigeren. 

De betrouwbaarheid van deze benadering is nagegaan aan de hand van nume

rieke berekeningen. Het "blijkt dat bij de door ons gebruikte chopperspleet

breedtes. en gemeten S -waarden, de benader ing zelfs in het meest ongunstige 

geval (brede chopperspleet en grote speedrat i o), nog binnen 2% goed is. 

Bij het gebruik van de smalle chopperspleet is de nauwkeurigheid beter 

dan 1°/oo. 

6.5. De bimodale verdelingsfunctie 

Tot nu toe hebben we alleen besproken het geval waarbij de langssnelheids

verdeling beschreven wordt door een verdel ingsfunctie. 

Kleinste kwadraten fits aangemeten snelhei dsverdelingen waarbij een enkele 

verdeling gebruikt wordt, laat bij alle metingen een sterke structuur 

zien in het residu. 

Een voorbeeld van zo'n residu is in figuur 6.5.l gegeven. 

0.001 · o.oot 0 .003 O·OOL/ 

figuur 6 .S .1 

In deze figuur staan ingetekend: 

I. de gemeten discrete looptijdverdeling 

't :: Soo to>Lh 

To= 188 \( 
d :::: &s. 0 J,1 vr'I 

1<>Jl~.~ 
'loµ.JtlL chOf'P*Ji-~ 
50.ooo~ 

N.B. residu@ is 5xvergroot. 

0.005 0.()() 

2. de optimale fit met een snelheidsverdel in2 

3. het residu, <lit is (de gemeten verdeling - de gefitte verdeling)*5· 
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Er is een serie nauwkeurige looptijdmetingen verricht met het doel de 

snelheidsverdeling te kunnen beschrijven. 

Er zijn verschillende modelfuncties gebruikt die met kleinste kwadra

ten aanpassing, op hun geldigheid getest zijn. 

Het enige model dat de gemeten langssnelheidsverdeling goed beschrijft, 

en een structuurloos residu geeft, is een bimodale verdeling, gegeven 

door: 

f ( \ . 1 ( ,.) - u,) l i ( JJ - Ut )2. 
l>J"' C1 J..> ~p - ~ +C1 J.J ~ -~ ~ 

6.5 .1 

Met u1 en u2 de v~orwaartse snelheid, 

heid van beide verdelingen; s
1 

= U1/r:1.., 
o<, en o(1 de karakteristieke snel

en s2 = u1 / «1. . 
Relatieve gewichten c 1 en c2 , voorwaartse snelheden u1 en u2 en de 

speedratio's s
1 

en s
2 

warden uit de looptijdspectra afgeleid via kleinste 

kwadraten fits. 

De speedratio is ingevoerd in hoofdstuk 2, voor een enkele snelheidsverde

ling die Maxwell's is. 

We generaliseren dit en definieren voor het bimodale geval een gemiddelde 

speedratio op basi.s van de energie: 

I 

s~ ::: Um I t ( l t JJ - u~ )2 
) r1 

.6. 5. 3 

Met u de gemiddelde voorwaartse snelheid. 
m 

Dit wil zeggen, um wordt verkregen uit middeling van u 1 en u2 met hun res-

pectievelijke gewichten, dit is het aantal deeltjes dat in hun verdelingen 

zit. 

De energie balans 2.6.8 en de speedratio vergelijking 2.3.32 die uit bet 

sudden-freeze model is afgeleid, zijn ook geldig bij een bimodale beschrij

ving van de langssnelheid. 

Wel moeten bier gemiddelde grootheden ingevuld warden. 

6.6. De absolute bundel intensiteit 

In 2.2.25 is 

I(O) = )( ~ 
1f 

de voorwaartse hundel intensiteit I(O) gegeven. 
-1 -1 , (deeltjes/sr . , sec ) 

De piekfactor K = 1.97. 

We kennen: 

a) N, dit is de totale deeltjesstroom door de nozzle. 

6 .6. 1 
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Met a) en b) in 6.6.1 kunnen we l( berekenen. 

Een belangrijke grootheid in de vergelijking voor I(O) is de detector 

efficiency ~o • 

6.6.2 

Deze grootheid is af te leiden uit een ijbneting waarbij een ideale gat

bron als bundelbron gebruikt wordt. 

Als gevolg v~n het herhaaldelijk optreden van een storing in de detector, 

die zoals later bleek, ~eroorzaakt werd door het los trillen van een 

dynode in de electronmultiplier, bleef de detector efficiency in de periode 

waarin de metingen gedaan zijn niet constant. 

In de detector efficiency ~0 traden sprongen op tot 30%. 

Deze detector instabiliteiten traden op gemiddeldeen tot twee maal per 

week, waardoor ijken van ~<> niet mogelijk was. In de tijd tussen deze in

stabiele periodes was de detector efficiency stabiel (binnen 2%). 

Het gevolg is dat de gemeten intensiteiten niet absoluut bekend zijn; 

~maar wel ziJn de meetseries die in een "stabiele periode" gedaan zijn, 

relatief ten opzichte van elkaar bekend. 

Om meetseries voor en na een instabiele periode met elkaar te vergelijken, 

zijn referentie metingen verricht, waardaor het mogelijk is intensiteiten 

te corrigeren. 

Samenvattend: 

de intensiteiten die in het volgende hoofdstuk gegeven worden zijn niet 

absoluut bekend. 

de ·piekfactor k is uit de metingen niet te berekenen. 
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7. Meetresultaten e~ discussie 

7.1. Inleiding 

In hoof dstuk 2 is de theorie van de supersone expansie gegeven voor het ge

val condensatie verwaarloosd kan worden. De effecten van clustering ziJn 

besproken in hoofdstuk 3. Voor een systematische bespreking van de meetre

sultaten brengen we in dit hoofdstuk een gelijksoortig onderscheid aan. 

We bespreken eerst, in paragraaf 7. 2, expansie·s zonder condensatie, in pa

ragraaf 7.3 warden expansie met condensatie besproken. 

De volgende indeling in subparagrafen is aangebracht. Eerst wordt in para

graaf 7.2 •. 2 de voorwaartse intensiteit bekeken. De intensiteiten zijn be

rekend met een detector efficiency ~o A.7"0 = 3 • 103 
ms-', zie paragraaf 6. 3. I. 

Deze berekende intensiteiten warden steeds vergeleken met de theoretische 

intensiteiten I(O) zoals die met het piekfactor formalisme uit de totale 

-Oeeltjesflow door de nozzle afgeleid warden, zie vergelijking 2.2.2.5. In 

paragraaf 7.2.3 warden de gemeten langssnelheidsverdelingen conform para

graaf (i.5 beschreven met behulp van hun speedratio's. De effectieve speed

ratio wordt vergeleken met de theoretische waarde uit vergelijking 2.3.32. 

Deze metingen bieden verder een mogelijkheid om de enthalpie balans, zie 

vergelijking 2.6.8, te controleren; dit is in paragraaf 7.2.3.1 gegeven. 

De dwarssnelheidsmetingen zijn niet uitgewerkt. Volledigheidshalve warden 

ze in paragraaf 7.2.4 gepresenteerd. Er zijn nog weinig conclusies aan te 

verbinden omdat een belangrijke apparatuurcorrectie nog niet is uitgevoerd. 

·Ter vergelijking-met de theoretische waarde van de virtuele bronstraal R 

(in vergelijking 2.4.8), geven we recente resultaten van de virtuele bron

straal.verkregen uit ~ndere metingen. 

Eenzelfde indeling is gebruikt in paragraaf 7.3. De voorwaartse intensi

teiten voor monomeren en clusters is gegeven in paragraaf 7.3.2, hierin 

warden drie gebieden onderscheiden. 

Vervolgens geven we de schalingswet voor de overeenstemmende clustertoe

standen. De massa 40 en massa 80 intensiteiten warden appart beschauwd. In 

paragraaf 7.3.3 warden de langssnelheidsverdelingen gegeven, hierin is de 

valgende anderverdeling aangebracht; we geven appart de speedratia's, de 

-vaarwaartse snelheden en de enthalpie balans. In paragraaf 7.3.4 warden de 

nog niet uitgewerkte dwarssnelheidsverdelingen gepresenteerd. 

Tenslotte geven we in deze paragraaf de resultaten van metingen die gedaan 

zijn -0m het in paragraaf 3.5 besproken halo effect te meten. 
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Voor de gemeten monomeer- en cluster intensiteiten gebruiken we het sym-
N -1 -I 

bool Ar (deeltjes s sr ). De index N geeft aan he~ aantal atomen waar-

uit een cluster bestaat. Een belangrijke grootheid voor het berekenen 

van de intensiteit AN uit . een looptijdmeting, is de detector efficiency 
r 

~N = N?o· In hoofdstuk 6 is reeds opgemerkt dat de detector efficiency ~o 

slechts bij benadering bekend is. Een gevolg is dat alle berekende inten

siteiten AN geen absolute intensiteiten zijn.·Referentiemetingen zijn be-
r 

bruikt om waargenomen veranderingen in de detector efficiency te corrige-

ren; tenslotte bestaat er onzekerheid in.de relatieve detectie efficiency 

van c1.usters. 

Dit alles resulteert in: 

- als nauwkeurigheid in de monomeren intensiteit wordt een factor 2 geschat. 

(dit geldt niet voor de metingen aan de 18.2~m nozzle waar we genood

zaakt zijn de gemeten intensiteiten in willekeurige eenheden op te geven, 

wegens apparaat instabiliteiten). 

- de relatieve nauwkeurigheid tussen meetseries is 20%. 

- de relatieve nauwkeurigheid binnen een meetserie is 5%. 

- de relatieve nauwkeurigheid tussen de massa's wordt op een factor 2· 

geschat. 

De meetresultaten die in dit hoofdstuk gegeven zijn, zijn verkregen uit 

looptijdmetingen die gedaan zijn met een grote diafragma combinatie appa

raatfunctie (code 7 of 8), waarmee vanuit de detector in principe de hele 

virtuele bron "gezien" kan worden. 

Alleen als dit er uitdrukkelijk bijgezegd wordt is dit niet het geval. 
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7.2. Expansie zonder condensatie 

7 .2. l. Inleiding 

. De kleinste nozzle met een diameter van 18'. 2.U.m is bij voorkeur gebruikt om 

het intensiteitsverloop te meten. De reden is dat in het temperatuur en druk

interval waarbinnen wij metingen doen, weinig condensatie optreedt. 

7.2.2. Voorwaartse intensiteit 

In figuur 7.2.2.1 zijn de gemeten intensiteiten A
1 gegeven voor de kleine 
r 

nozzle en bij twee verschillende brontemperaturen. De gemeten intensiteiten 

ziJn uitgezet tegen de theoretische intensiteit I(O). De gemeten A2-intensi-r 
teit is ook gegeven, hierop komen we in paragraaf 7.3 terug. Ter vergelijking 

is in figuur 7.2.2.2 de gemeten intensiteit A! voor de grate nozzle gegeven 

(d = 85.0)1.m). Deze is uitgezet tegen de theoretiscbe intensiteit I(O) en 

tegen de nozzle druk p • In beide figuren zijn lijnen getekend met theoreti-
o 

scbe belling 1. We merken nog bet volgende op bij figuur 7.2.2.1 en figuur 

7.2.2.2: 

- bij de kleine nozzle stemt bet gemeten intensiteitsverloop in een groat ge

bied overeen met het theoretiscbe verloop; de hellingen bij T = 287 K en 
0 

bij T = 378 K zijn gelijk. De helling is 1.00 + 0.01. 
0 

- voor de kleine nozzle en bij kleine waarden van I(O) wijkt de gemeten 

intensiteit af van de theoretische helling. Dit treedt op bij I(O)< 10 17 

-1 -1 
(deeltjes s sr ), dit correspondeert met een nozzle druk p < 100 torr. 

0 

Bij p
0 

= 100 torr is bet nozzle Knudsen getal, volgens Kn= 1/d, met 1 de 

gemiddelde vrije weglengte in de nozzle, gelijk aan Kn~ 0.03. Bekend is 

(And 22, Bir 21), dat als de deeltjesdichtheid in de nozzle klein is de 

tbeorie, zoals gegeven in boofdstuk 2, de stroming door de nozzle niet goed 

bescbrijft. In (and 22) wordt bet geldigbeidsgebied va~ deze theorie gege

van door Kn<. 0.01. Uit de resultaten van bet artikel
1

(Bir 21) is de con-

· clusie gerechtvaardigd dat bij lage brondichtbeden grenslagen bet vlakke 

stroomprofiel in de nozzleopening gaan beinvloeden. Dit kan de afwijkende 

belling bij p <. 100 torr verklaren. 
0 

- voor de kleine nozzle treedt bij hoge drukken, p > 2500 torr, een afwijking 
0 

op met de tbeoretische helling. Bij de grate nozzle treden deze afwijkingen 

eerder op. Hier gaan we in paragraaf 7.3 .uitvoeriger op in. 

- zoals reeds opgemerkt in de inleiding in paragraaf 7.1 'kunnen ae gemeten 

intensiteiten van de 18.2.Llm nozzle alleen in willekeurige eenbeden opge

·geven worden. 
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Figuur 7.2.2.1 

.._ Tlf318}< 

Gemeten intensiteiten uitgezet tegen de theoretische intensiteit I(O), 

-voor de 18.2.um r/J nozzle. 
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Gemeten intensiteiten voor de 85.0..um ~nozzle, uitgezet tegen de theore

tische intensiteiten I(.O) en de nozzle druk P • 
0 

7.2.3. Parallel verdelingen 

In deze ~aragraaf worden de resultaten gegeven van metingen die gedaan zijn 

aan de parallelle snelheidsverdeling van de dichtheid. 

In vergelijking 6.5.1 is de himodale verdelingsfunctie f(v) ~egeven, deze kan 

geschreven worden als: ~ 

I ( \ v,. l c' $, e, $,' ( -u, -
n JJ ~ 'fit' U ~ I I+ .l r·2.) 

I \. l. ;JI 

c-J en c2 zijn de relatieve gewichten · van beide verdelingen, s1 , 2 de speed-

rati-0's en u 1, 2 de voorwaartse snelheden. 
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In figuur 7.2.3.1 zijn de speedratio's gegeven van de bimodale langssnel

heidsverdeling voor supersone nozzle expansies. 

s 

.. 

• 

··I · 

._·-··-· •'·~ µrn_rf...!:~-· -·-·-·---1· 
4--·-·-·-~J.~_i.n~- ·-. -· - ·-·- ._.J 

----·-·~=~m<i_ ~-- ·.-·- ·-· -·-·-..f 

s ••""" 

J.: ~ec~i41l ~~'h\icU.e.Ll.e. Ap~td.ini\ in ck ckla,. l.vn.a!L.U-J ~ M~te. ~"~ &>00'1.- S, .S1 eJl'\Sr1 ~~" ~J. 

Figuur 7.2.3.1 

De speedratio waarden van de bimodale verdeling uitgezet tegen de bron
-4/3 ,grootheid p.d.T • 

0 

Dit resultaat is verkregen uit ongeveer 100 looptijdmetingen, gemeten met 

drie nozzles en bij twee nozzle temperaturen, n.l. T = 288 Ken T ~ 375 K. 
0 0 

De nozzle druk is gevarieerd van 50 torr tot 3000 torr. Gegeven zijn de speed-

ratio waarden s1 en s2 van de twee verdelingen en ~e berekende gemiddelde . 

-speedratio'SM. Verder is gegeven de theoretische speedratio SF uit vergelij~ 

king 2.3.32. De streep-stippellijnen geven de intervallen aan waarvoor de 
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gemeten speedratio SM voor elk van de drie nozzles overeenstemt met het 

k d d . 1 . d f. . . ( d - 413) gete en e spee ratio ver oop van SM 1n e iguur. B1J p •. T -waar-
o 0 

den groter dan de aangegeven bovengrenzen, wijken de hellingen van de ge-

meten speedratio's SM ster~ af van de gegeven rechte lijn. Dit is een ge

volg van het optreden van condensatie in de expansie. Hierop komen we in 

de volgende paragraaf terug. 

De theoretische speedratio SF uit vergelijking 2.3.32 schrijven we in de 

vorm: 
' · 

d. 
Dit theoretische moqel vergelijken we met de gemeten speedratio SM 

Deze SM is berekend met behulp van formule 

Voor de speedratio waarden s1 en s
2 

geldt: 

( 
T«> )-~ )o.525 
~ . 

!0.010 

en s :: 
l. 

+ .Lf) O 4'.\S - o.OIO 

(~)3 . 
l<?>~ 

7.2·.3.2. 

7.2.3.3 

De spreiding in de experimentele data rond de beste fit waaruit de vergelij

king voor ~ 1s afgeleid, is kleiner dan twee procent. De berekende SM waar

den die we af1eiden uit metingen die gedaan zijn bij de verschillende bron

condities p , T end, schalen goed met de grootheid (p .d.T -4 /~)~ die ge-
o 0 0 0 

geven wordt door het theoretische model. Dit volgt uit de kleine spreidingen 

van de data· rond de SM-lijn in figuur 7.2.3.1. Bij (p .d.T - 4/ 3) ~ 5 xlO-S 
-4/3 0 0 

torr m K , zijn de gemeten SM-speedratio~s gelijk aan de theoretische 

waarde Sf. 

7.2.3.1. De enthalpie balans 
. 

In vergelijking 2.6.8 is een uitdrukking gegeven voor het relatieve enthal-

pie overschot : 

7.2.3.4. 
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Dit is afgeleid voor een unimodale verdeling. Voor een bimodale verdeling 

gaat 7.2.3.4 over in: 

sh r ~ u~ ( ~ c -1. ) J . If= ·1\::: ls~To I+ 1 .::>m - 1 , hi~rin is ~ het gewogen 7.2.3.5 

gemiddelde van de voorwaartse snelheden u1 en u2 uit verg. 7.2.3.1. In figuur 

7.2.3.2 is h~t relatieve enthalpie overschot uitgezet als functie van de 

nozzle druk P • Dit is gemeten met de kleine nozzle bij een nozzle tempera-o .• 
tuur T = 288 K. 

0 

f ~ (~/o) 

_, 

Figuur 7.2.3.2 

d: 18. t)A-tn 

To= 28Sk 

Sh b"" II - ho::. 0' ~~a\-\ }JO/f\ .288 ". 

e : ~c:wJ , T0 : 28B l<. 
E: 1;q,~'fS K 

* ~ L• ).88 K II 

De energie balans voor de 18.2,um nozzl e. 

De getrokken lijn geeft het gemiddelde verloop. Het enthalpie tekort is 

bij lage nozzle druk "'1% en neemt af met toenemende nozzle druk. Bij de 

afleiding van 7.2.3.5 is aangenomen dat de enthalpie in het reservoir ge

lijk is aan :h = 5/2 k.T • Doordat Argon niet helemaal voldoet aan de ge-o 0 

· maakte veronderstellingen (ideaal, calorisch perfect gas) wijkt de werke-

lijke reservoir enthalpie af van de ideale waarde. Met behulp van de ge

gevens uit (Din 23) brengen we dit effect in rekening. 

De streep-stippellijnen geven het relatieve verschil tussen de argon ent

halpie in het reservoir en de geidealiseerde enthalpie waarde 5/2 k.T , 
0 
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dus h0 (argon)/~/2 kTd, voor twee temperaturen. Brengen we dit verschil 

in rekening, dan zal de helling van ~h/h0 in figuur 7.2.3.2 nog grater 

worden. 

We moeten bij het interpreteren van dit enthalpie tekort onderscheid 

maken in: 

1. het tekort bij lage nozzle druk p : 

Uil l 2..~ .5 lei.de.VI Wf. a~ j .l1C0"1l A"" : ~ o {<. I 

~ t:i."' et+ I J ft 2. ( /i* + I) 
0 

'j) tl'I.- ]_ ( /J..+- + 1) 
JTo ::. -~ ; Ju. = . u JS : - $ t '/Jt + l/1) 

Dus tengevolge van veronderstelde systematische fouten in T , u en S 
0 

krljgen we voor de onnauwkeurigheid inlf: 
. I 

rrltl•) ~ ( ~ 0-1(10) + !!.. cr1tu) + '3 o-1($))1 
To · u'- ~ 

I 

og: u-ca•) o.( o-~(t..T.) + 40-'(~u) + %v o-'(-£,,~) )2 
7.2.3.6 

Voor de relatieve onnauwkeurigheid in T en in de looplengte L (dus u), 
0 

nemen we 3°/oo respectievelijk 2°/oo, ·voor 0-(lnS) geldt 1%. 

Invullen van deze waarden in 7. 2. 3 .6 geeft voor S ) 5; V (ti.*) ~ o.s 'o 

Dit kan een verklaring ziJn van de afwijking in&h/h van 1%. Devero 
klaring kan niet gezocht worden in visceuze effecten of warmte gelei-

ding in de nozzle, omdat dit het tekort in ~h/h alleen nog groter 
0 

maakt. 

2. De stijging in het verloop vanbh/h als functie van de nozzle druk. 
0 

Dit verschijnsel is nog niet verklaard; in paragraaf 7.3 zullen we na-

gaan wat de invloed is van de dimeervorming tijdens de expansie; 

de warmte die vrijkomt bij dimeervorming in de vorm van bindingsener

fj.e, kan een gedeeltelijke verklaring zijn van de relatieve toename in 

de_enthalpie bij hoge brondruk. 

7.2.4. Metingen aan dwarssnelheidsverdelingen 

Er zijn een aantal virtuele bronscans gedaan met het doel om de virtuele bron

straal R te meten, als functie van de broncondities, P , T en d. In tabel 
0 0 

7.2.4.1 is het aantal scans gegeven dat hieraan gedaan is, met bijbehorende 

broncondities. Verder is gegeven de diafragma code en de halfwaarde breedte 
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D van de gebruikte diafragma combinatie. 

·n definieren we als D: = 2 'lJ< {'t!. - )(I()= >t.~+'l1< 

~~is kernstraal en ~s de halfschaduwstraal, zie paragraaf 4.3.2. 

Tabel 7. 2. 4. 1 Virtue le bron scans in chronologis·che volgorde van 

datum 
meetserie 
(scan) 

27.05.75 

25.06.75 

30.06 ~- 75 

30.06.75 

02.07.75 

03.07.75 

04.07.75 

04.07.75 

24.10. 75 

27.10.75 

03.11~75 

04. 11. 7 5 

06. 11. 75 

11.11.75 

me ten • 

halfw.breedte 
diafr.combina
tie D · (.u.m) 

160 

160 

160 

160. 

160 

160 

160 

160 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

halfw.breedte diafr. 
geroeten ver- code 
deling (.um) 

220 12 

180 15 

145 12 

200 15 

175 15 

140 12 

195 15 

175 15 

45 11 

65 11 

140 11 

100 11 

105 11 

210 11 

E-en scan bestaat uit 6 tot 12 meetpunten. 

po 
(torr) 

500 

200 

100 

400 

200 

100 

400 

200 

1000 

2000 

1000 

500 

1000 

500 

T 
0 

(K) 

290 

290 

288 

288 

288 

358 

358 

359 

287 

288 

288 

288 

374 

288 

d 

(.u.m) 

85.0 

85~0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

18.2 

18.2 

46.3 

46.3 

46.3 

85.0 

De halfwaarde breedte van de diafragma-combinatie is van dezelf de orde van 

grootte als de virtuele bronstraal. We rooeten daarom terug vouwen om uit 

de gemeten verdeling de virtue le b·ronstraal te berekenen, zie paragraaf 5. 3. 

Tabel 7.2.4.1 is mede bedoeld als een inventarisatie van de metingen die 

gedaan zijn om de virtuele bronstraal te meten. De uitvouw moet nog uitge

voerd worden. De resultaten hiervan worden niet in dit verslag opgenomen. 

Uit Tabel 7.2.4.1 blijkt: 

- als de · nozzle druk p en de diameter d toenemen, neemt de gemeten halfo 
waarde breedte (dus de virtuele bronstraal) toe. 

- als de nozzle temper,atuur T
0 

toeneemt, neemt de gemeten halfwaarde breed

te (dus de virtuele bronstraal) af. 



:...69-

Dit gedrag stemt overeen met het model voor de virtuele bronstraal, dat 

in paragraaf 2.4 is afgeleid, dit is: 

. . cl -p -' I: - ,,,l )'},'//· 
R: o.~1i d. ( :;:tm · ~oJtJl ( ?. ~~ k) 7.2.4.1 

Er .zijn recente resultaten beschikbaar (Hab 24) van virtuele bronstralen 

die gemeten zijn met een 53J.t.m nozzle bij een t emperatuur T = 260 K. Dit 
0 

zijn nauwkeurige metingen die gedaan zijn in een andere meetconfiguratie 

(n.1. de dwarsbundel van de looptijd II opstelling). Orn de dwarssnelheids

verdeling te beschrijven is hier een bini<:>daal model gebruikt; dit is: 

met r de radiale afstand in het virtuele bronvlak en R1, 2 de virtuele bron

stralen van beide verdelingen. Figuur 7.2.4.1 geeft als functie van de 

nozzledruk p
0

, de gereduceerde stralen R 1 , 2 ~!d). De streep-stippellijn in 

figuur 7.2.4.1 geeft de gereduceerde virtuele bronstraal volgens model 

7.2.4.1. 

Bet aantal deeltjes dat in de onderste (smalle) verdeling zit is ongeveer 

een factor drie grater dan bij de bovenste (brede) verdeling. Houden we 

met dit (gewichten~)verschil rekening dan is dit resultaat erg bevredigend • 

--· -· • 1.t 
0 

-· ..-· __.. 

/00 

"' ---
--· 

....D.. -· I J ) -· ro-. -· 

Figuur 7.2.4.1 

tooo 

. -

(-torr) 

De gereduceerde virtuele bronstralen R/(!d), R2/ (!d) en de model virtuele 

bronstraal R/(~d) als functie van de nozzle druk p . 
0 
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7.3. Cluster bundels 

7. 3. J • . Inleidin~ 

In paragraaf 7.2 zijn de resultaten gegeven van het expansie onderzoek, 

voorzover er weinig condensatie optreedt. 

In deze par?graaf 7.3 geven we de clusterbundel resultaten. Tenzij an

ders aangegeven, is er niet gecorrigeerd voor de afhankelijkheid van de 

-Oetectie kans met de clustergrootte. 

7.3.2. Effect op de intensiteit 

N De gemeten intensiteiten van de clusters A , N = 1-9, z1Jn gegeven in 
r 

figuur 7.3.2.1 als functie van I(O), voor de grote nozzle met diameter 

d = 85.0.um en bij T = 288 K. De intensiteit van A1 neemt lineair toe o r 
met de druk tot p "'50 torr; zie ook figuur 7.2 •. 2.2. De belling voor 

0 

p
0 

< ' 50 torr is 1. Hierna begint d,e A;-~ntensitel.t af te wijken van deze 

belling. Het gebied tussen 50-800 torr valt voor een deel samen met het 

lineaire gebied in A; (dimeren), met een helling van 2.45 ~ 0.05. Bij 

drukken hoger dan 1400 torr worden clusters gemeten met mas.sa getal N > 2. 

Dit is het gebied waar de A1 en A2 intensiteiten sterk afnemen. 
r r 

In figuur 7.3.2.2 is het intensiteitsverloop gegeven voor de middelste 

nozzle, d = 46.3..um. Wat opvalt is de sterke overeenkomst in intensiteits

verloop van beide figuren. 
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.. N 
Het gemeten intensiteitsverloop van de Argon Ar-clusters bij de 85.0.um 

nozzle. De gemeten intensiteiten zijn uitgezet tegen I(O) en tegen p , 
0 

de nozzle druk. Verder is een indeling in intensiteitsverloop gegeven 

in drie gebieden I, II en III. 
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N 
Het gemeten intensiteitsverloop van Argon A -cl usters bij de 46.3..ttm 

r 
·nozzle. De gemeten intensiteiten zijn uitgezet tegen I(O) en tegen p , 

0 

de nozzle druk. Verder is een indeling in bet i ntensiteitsverloop gege-

·ven in drie gebieden I, . II, en III. 
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7.3.2.1. Classific~tie 

We kunnen in het intensit~.itsverloop van de figuren 7 .3:2.1 en 7 .3.2.2 

globaal drie gebieden onderscheiden, die we voor figuur 7.3.2.1 hier 

kort samenvatten (85.0~m. nozzle): 

I: p < 50 torr; de mass a 40 helling is 1 .O. 0 . 

II: 50 < p < 1000 torr; de massa 40 belling neemt af, het dimeren 
0 

intensiteitsverloop is in een deel hiervan lineair met een helling 

van 2.45. 

p > 1000 torr; er treedt c~nderisatie op; dit is te zien aan het · 0 . III: 

---- -··- verschijnen van trimeren en grotere clusters bij p
0 

> 1000 torr. 

We zullen in paragraaf 7.3.2.2 de intensiteiten in gebied III beschrijven 

met de schalingswet, die in paragraaf 3.4 gegeven is. In gebied I en II 

is de schalingswet, die overeenstennnende clustertoestanden beschrijft, 

niet bruikbaar, we zullen deze gebieden bespreken in paragraaf 7.3.2.3 

en 7.3.2.4 waar eerst massa 40 en daarna massa 80 aan de orde komt. In 

figuur 7.3.2.l en 7.3.2.2 zijn alle clustermetingen met N > 2 gegeven 

die tot nu toe beschikbaar zijn om de parameters van de schalingswet uit 

af t.e leiden. 

7.3.2.2 Schaling 

In gebied III van de figuren 7.3.2.1 en 7.3.2.2, waarin de gemeten inten

siteiten AN voor twee verschillende nozzles uitgezet zijn tegen de theo-
r 

retische monomeren intensiteit I(O), is bet intensiteitsverloop gelijk-

vormig; dit wil zeggen de hellingen en de krommingen in bet intensiteits

verloop zijn gelijk en de relatieve in:tensiteiten voor clusters met N > 2 

zijn gelijk. 

Het criterium dat we hier gebruiken am overeenstemmende clustertoestanden 

aan t~ geven, is bet samenvallen van het clusterintensiteitsverloop; dit 

houdt dus in dat de relatieve clusterhoeveelbeden gelijk zijn. Een tweede 

criterium is, het samenvallen van de toppen in het massa 40 en massa 80 

intensiteitsverloop. Dit criterium gebruiken we als er geen clustermetin-

gen zijn met N > 2, met name dus als T ~ 288K. 

Voor de inte.nsiteiten in de figuren 7 .3.2.1 en 7 .3.2.2 blijken de criteria 

gelijkwaardig. We nemen aan dat dit verband niet verandert bij temperatuur

verandering, maar er dient op gewezen te warden dat we dit niet experimen

teel hebben kunnen verifieren. 
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In paragraaf 3~4 is de schalingswet voor de clustervorming beschreven. 

We · geven bier dit model dat overeenstemmende toestanden in .de cluster 

productie bescbrijft: . 

'f>:ft1o :: ( To~/To )h. ,(di\-/ d. rev 
7.3.2.1 

met : 0. 5 < q < 1 

r = 2.5 - 0.25 q. 

7.3.2.2 

q is een constante en is onafbankelijk van de nozzle temperatuur, de dia

meter en de druk, q is wel afhankelijk van de nozzle geometrie. 

(p~ T~ cf°) en (p , T , d) ziJ·n twee overeenstenunende brontoestanden. o' o' -o o 
We passen nu bet criterium toe op de gegeven clusterintensiteiten in de 

figuren 7.3.2.1 en 7.3.2.2; bieruit kunnen we q en r afleiden. 

De broncondities biervan zijn: 
4 

1. de nozzle diameters zijn verschillend, stel: d = 85 .O..u m en d = 46 .3.u m. 

2. de nozzle temperature~ zijn gelijk: dus T *' = T • 
0 0 

3. voor elke p~ waarde in figuur 7.3.2.1 is er een p waarde in figuur 
0 . 0 

7.3.2.2 waarvoor geldt dat de bellingen in het clusterintensiteits·ver-

loop gelijk zijn. 

We sch~ijven vergelijking 7.3.2.1 als volgt: 

~~ (V./p.) = 1t ~ (T:fT.) -o/ ~ (d/J) , 
7.3.2.3 

dus in dit geval geldt: ~.,t-P:)pJ = -cy, cd-l/d ) 
7.3.2.4 

Substitutie van de bekende grootheden d~/d en p* /p in 7.3.2.4 geeft q. 
0 0 

Substitutie van q in 7.3.2.2 geeft de waarde van r. 

Het intensiteitsverloop van A1 en ·A2 zoals dat bijvoorbeeld gegeven is in 
r r 

figuur 7.3.2.1 en 7.3.2.2 is gemeten bij verschillende broncondities. 

1. voor de twee grote nozzles (46.3.um en 85.0.u.m). 

2. bij·telkens twee temperaturen; T ""288 Ken T N 375 K. 
0 0 

Uit deze "grafieken" zijn q en r waarden berekend. 

We maken onderscheid tussen een. grootheid (q of r) die direct uit de gra

.fieken is berekend, en een grootheid die via substitutie in 7.3.2.2, hier

uit is afgeleid. 

We vinden voor de door ons gebruikte nozzle geometrie: 

qberekend 

rberekend 

= 0.880 + 0.005 

= 2.28 +. 0.05 

7.3.2.5 

7.3.2.6 
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Vergelijking 7.3.2 .• 2 geeft het verband tussen q en r: r = 2.5-0.25 q. 

De geldigheid hiervan kunnen we nagaan uit 7.3.2.5 en 7.3.2.6. Substi

. tueer (q k d 0.880 _+ 0.005) in Z.3.2.2; dit ,geeft bere en 

~afgeleid 2 • 2 80 + 0 • 0 0 3 7.3.2.7 

Dit stemt overeen met de berekende r-waarde in 7.3.2.6. 

Deze resultaten zijn afgeleid enkel uit. intensiteitsgrafieken van de 

twee grote nozzles. Houden we rekening met eventuele systematische fou

ten bij het bepalen van de nozzle diameter en <le temperatuur, dan stel

len we voor het model 7 .-3. 2. 1, dat: (t',;1:/-rJ =CT!/TJh. ( d*/ d) _;t.t, 
met q = 0.88 + 0.01 en r = 2.28 + 0.01. 

(-P:/P.o) -=(T.,*/Tv J !2.28 (d"/JYo.BB en 
, r = 2. 5 - 0. 25 q 

dus 

Dit model wordt gebruikt om alle gemeten clusterintensiteiten in een 

grafiek te projecteren, zie figuur 7.3.2.3. 

Deze grafiek is geconstrueerd door combinatie van de meetgegevens uit 

fig. 7.3.2.1 en fig. 7.3.2.2 met behulp van de schaalwet 7.3.2.8. 

nozzle druk uitgebreid met intensiteitsgegevens uit figuur 7.3.2.2. 

7.3.2.8 

In figuur 7.3.2.3 zijn de intervallen A, Ben C gegeven die corresponde

ren met de druk en temperatuur condities, waarbij met de kleine, de mid

delste en de grote nozzle gemeten is. De bovengrens voor elk interval 

wordt bepaald uit p = 3000 torr en T = 288 K. 
0 0 

In figuur 7.3.2.4 is de gemeten clusterintensiteit gegeven voor de 46.3 

.um en 85.0.Um nozzles (T
0 

N 288 K), die met behulp van het model 7.2.3.8 

op elkaar geschaald z1Jn. 

Merk op: 

- bet intensiteitsverloop van massa 80, 200 en 240 stemt overeen, voor 

massa 80 zijn de absolute waarden niet gelijk. 

- voor massa 120 en voor massa 160 treedt er een verschuiving langs de 

I (O)-as op. 
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Figuur 7 .3.2. 3 

Referentie grafiek, met behulp waarvan de clustertoestand bij wille

keurige bronconditie (p , T , d) afgeleid kan worden. Dit in combinao 0 

tie metli&i schalingsmodel 7 .3.2.8. 

. ; 
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7.3.2.3. Massa 40 

In gebied II wijken de hellingen van de geme ten massa 40 intensiteit af 

van de theoretische intensiteit met heliing = l, zi~ figuur 7.3.2.1 en 

7.3.2.2. Deze hellingen in de Al-intensiteit zijn voor de drie nozzles 
. r 

niet gelijk, ze wijken verschillend af van de belling = 1 lijn. 

We definieren een relatief deeltjes tekort om .deze afwijking te beschrij

ven. Het relatief deeltjes tekort is: 

____ X (A~)= A~ { he.Ll\·n~ 1) - A~ ( ~e.W\~t~l-\ \ 
A~ ( he.Ll\n~ r) 

Voor de 18.2.um nozzle is dit deeltjes tekort i n het gebied II er niet. 

Voor de 46.3 en 85.0.M.m nozzle is )((A1) in figuur 7.3.2.5 gegeven. 
r 

~'~ deeltie.~ h~o>i.L 

X( A'"-) . -- ··- - - --- - .. ___ , - . -- ·-,-~ a 1tl>.l,.wri, To = 1e2 K 
ll ~b.3fL"', To .. J7s K 
0 as.o,wn, To:2.88 K 

1 

·,' . 

i 

- --· ·· -- ··-- . . ----··- ---·--- -· 

---~I(o) (~ s_, s.ri.-') 
..;" ,J» 

I I I I I \ \ I l 

Figuur 7.3.2.5. 

Het relatieve_deeltjes tekort in bet gebied II voor de twee grootste 

nozzles 
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( 
Het relatieve deeltjes tekort is uit de grafieken (b.v. 7.3.2.1 en 7.3.2.2) 

berekend. We moeten er rekening mee houden dat als gevolg van het niet op 

de juiste hoogte liggen van de theoretische helling = I lijn, er fouten in 

de absolute ligging van de berekende punten in figuur 7.3.2.5 optreden. De

ze grafiek is bedoeld als een indicatie van hoe het deeltjes tekort in het 

gebied II samenhangt met de nozzle druk voor de verschillende nozzle dia-

meters. 

De oorzaak van <lit deeltj es tekort ligt mogelijk in het feit dat 

deeltjes die uit de halo van de virtuele bran komen, zelfs als we 

grat e diafragma's gebruiken (code 7), niet in de detector komen (zie para

graaf 5.2). 

7.3.2.4. Massa 80 

De A2-intensiteit als functie van de druk is bij T = 288 K voor drie nozzles r o 
gemeten en bij T ~ 374 K voor de twee grate nozzles. We meten in een groat 

0 

drukinterval een rechte helling die gelijk is voor de vijf meetseries. Deze 

helling = 2.45 + 0.03. 
- 2. I) 

Voor de relatieve dimeer concentratie (An. /Al\. vinden we: 

2. 

( 
A'/l. l -l ( ?" ) x 
~ ~5.,,.\0 \~)\ 

met X 

y 

z 

1.45+0.03 

I .4 + 0.2 

0.15 + 0.10 

( 
T \-Y ( 

').~~!> K J 

Dit is de dimeer concentratie na de expansie. Deze uitdrukking voor de ge

meten dimeer concentratie is afgeleid in het gebied waar geen condensatie 

optreedt, dit zijn de gebieden I en II. Voor het berekenen van deze concen

tratie is uitge gaan van de geextrapoleerde A1 
en A2 -concentraties volgens 

r r 
de helling = I en helling = 2.45, bij lage nozzle druk. De ionisatie cross-

sectie van een dimeer is 2 ~ de cross -sec tie van een monomeer verondersteld. 

In (And 22), is het resultaat gegeven van een theoretische afleiding van Y 

in een gas in evenwicht: Y h. = 1.5. In het artikel (Lee 13), zijn experit eor 
mentele resultaten gegeven voor de dimeer concentratie van een gas in even-

wicht. Hieruit is a f te leiden de dimeer concen tratie in het reservoir. 

Deze is niet in overeenstemming met het genoemde theoretische verband: 
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(A~) ' "'b*10-lf ( P. )o.8(~ )-1.4 
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Het druk interval waarbij dit gemeten is, is 0-200 to~r. We veronderstellen 

dat we dit mogen gebruiken tot een druk van 3000 torr. Voor de gemiddelde 

dimeer bindingsenergie bij kamertemperatuur is in (Lee 13) gegeven: 

Eb = 30t .K. 

In supersone expansies daalt de temperatuur in bet continuum gebied zeer 

sterk. We nemen aan dat hierdoor de gemiddelde bindingsenergie van dimeren 

toeneemt. De "putdiepte" vool'.' de argon potentiaal is ~ 140~ K, dus 

een bovenschatting voor de bindingsenergie is ~ ~ 140k K. 
max 

Deze dimeerintensiteit en energie gegevens gebruiken we om een schatting 

te maken van de warmte productie als gevolg van dimeervorming tijdens de 

expansie. Hierop komen we in paragraaf 7.3.3.3 (de enthalpie balans) nog 

terug. · 

7.3.3. Effect op de langsverdeling 

7.3.3.1. Speedratio's 

In figuur 7.3.J.1 is het gereduceerde speedratio verloop voor drie nozzles 

gegeven als functie van I(O). De speedratio Su waarmee gereduceerd is, 

is afgeleid door de langssnelheidsverdeling te fitten met een unimodale 

functie. Voor de afleiding van Sh zijn ongeveer vierhonderd looptijdme-

tingen gebruikt, gemeten met drie nozzles en een groot aantal temperaturen 

en drukken, in een gebied waar de speedratio lineair verloopt met de groot
-4/3 heid (p .d.T ): 

0 0 

(~ ,-~) o.sr 
2<33(} 7.3.3.1 

We zien dat bij grote I(O)-waarden, dus hoge nozzle drukken p , de gemeten 
0 

speedratio's snel kleiner worden. 

In figuur 7.3,3.2 zijn de gereduceerde speedratio's uitgezet voor monomeren 

en clusters met massa 80, 120 en 160. Dit voor de 46.3,um nozzle bij T = 
0 

288 K. Pogingen om de afwijking van de theoretische waarde te toetsen 

aan de schaalwet 7.3.2.8 leveren volledig inconsistente resultaten op. 
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Figuur 7.3.3.1 

De gereduceerde speedratio als functie van I(O),, voor massa 40, bij drie 

verschillende nozzles. 

In hoofdstuk 3, vergelijking 3.5.2, is een uitdrukking gegeven voor de 

speedratio verhoudingen van polymeren en monomeren, bij temperatuureven

wicht. 

s polymeer 
s monomeer 

7.3.3.2 

In het gebied waar het speedratio verloop recht is, zie figuur 7.3.3.2 vin

den we: 

sd. imeer 
s monomeer 

= 1.2, in plaats van 'f2 = l .4 die we op grond van 

vergelijking 7.3.3.2 verwachten. Het speedr'atio verloop bij hoge druk p is 
0 

·voor c~usters met massa 120 en 160 klei~er dan voor massa 40 en 80. 
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Figuur 7.3.3.2 

Gereduceerde cluster speedratio's als functie van I(O). 

7.3.3.2 De voorwaartse snelheid 

In figuur 7.3.3.3 en 7.3.3.4 zijn de voorwaartse snelheden u voor deeltjes 

met N = 1 t/m 7 uitvgezet als functie van de nozzle druk p , voor de grate 
0 

nozzle bij T
0
= 288 K. 

In figuur 7.3.3.3 zijn de voorwaartse snelheden van deeltjes met N = 1 t/m 4 

gegeven. In figuur 7.3.3.4 is alleen het snelheidsverloop van u als functie 

van de nozzle druk p
0

, tussen 2000-3000 torr gegeven. Dit zijn rechte lij

nen, die bij N = 2 t/m 7 vrijwel evenwijdig lopen. 

7.3.3.3. De enthalpie balans 

In figuur 7.3.3.5 is de "energie" balans gegeven voor de twee grote nozzles 

bij T = 288 K. Voor de 46.3,,u.m nozzle neemt het energie overschot bij p = 
0 0 

· 2200 torr snel toe, bij de 85.0J.Lm nozzle gebeurt dit bij 1250 torr. 

Deze drukken voor beide nozzles komen overeen met de plaats in de intensi

teitsgrafieken waar de gemeten massa 40 ep 80 intensiteit snel afneemt 

(zie figuur 7.3.2.1 en 7.3.2.2), dit zijn de drukken waar de eerste clusters 

met N > 2 gemeten warden. 
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1000 

Figuur 7.3.3.3. 
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Figuur 7.3.3.4. 

.·. 

De voorwaartse snelheid u als functie van p
0 

in het interval 2000-3000-

torr. 
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Figuur 7.3.3.5. 

De energiebalans voor de grote nozzles. 

De cluster concentraties die gemeten zijn, ziJn niet groot genoeg om dit 

grote enthalpie overschot in figuur 7.3.3.5 te verklaren. Als we stellen 

dat bij de overgang van een monomeer in een cluster gemiddeld 75l K bin

dingsenergie (war.rote) vrijkomt dan wordt slechts 2% van de clusters geme

ten die men op grand hiervan zou verwachten. De belling in de enthalpie 

bij lage nozzle drukken kan slechts gedeeltelijk verklaard warden door aan 
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te nemen dat bij dimeervorming tijdens de expansie bindingsenergie in 

de vorm van warmte vrijkomt. Voorlopige schattingen geven· dat van de 

gemeten entbalpie toename slechts 50% bij de 18.2Um nozzle en ongeveer 

10% bij de 85.0J..tm nozzle~ hieruit verklaard kan warden. 

7.3.4. Metingen aan dwarssnelheidsverdelingen 

In bet gebied waar condensatie in de expansie 
0

optreedt zijn virtuele bron

scans gedaan met bet doel de virtuele bron straal R te meten. In tabel 

7.3.3.l is een inventarisatie gegeven van het aantal meetseries dat hier

aan gedaan is. 

Tabel 7.3.3.1 Virtuele bronscans bij expansies met condensatie. 

datum balfw.breedte halfw.breedte diafr. p T d mass a 
meetserie diafr.combin. meting code (~orr) db ~m) 

02.07.75 160 230 15 700 288 85 40 

04.07.75 160 215 15 700 375 85 40 

04. 11.7 5 51 200 11 2000 288 46 40 

04. 11. 75 51 290 11 3000 288 46 40 

12.11.75 51 255 11 1000 288 85 40 

12.11.75 51 550 11 2000 288 85 40 

12.11.75 51 300 11 _2000 ) 373 85 40 
~j_\ 

2"2.11.75 51 220 11 2000 373 85 80 

Opmerkingen: 

- de gemeten halfwaarde breedte, dus de virtue le bronstraal,neemt toe met 

p , dit effect is groat in het gebied waar condensatie optreedt. 
0 

- er is een groat temperatuur effect. 

de virtuele bronstraal bij massa 80 is kleiner dan de overeenkomende 

virtuele bronstraal bij massa 40. 

- de virtuele bronstraal neemt toe met toenemende diameter. 

Om de virtuele bronstralen te kennen moeten deze metingen nog terug ge

vouwen warden. Deze resultaten warden niet in dit verslag opgenomen. 

· ... ~-
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7.3.5. Halo effect metingen 

Er is een serie metingen gedaan om na te gaan of dimeren en clusters mis

schien in een sterk afwijkende verhouding zouden voorkomen in de halo van 

de virtuele bron. :We noemen dit kortheidshalve het halo-effect. 

De metingen zijn verricht door bij gelijkblijvende bronconditie~ afwisse

lend met grote en kleine diafragma-combinatie ?e massa 40, 80 en 120 inten

siteit te meten. Dit is gedaan voor een aantal drukken bij de 2 grote noz

zles. De keuze van de gebruikte diafragma-combinatie was zodanig dat de 

kleine diaf ragma-combinatie een halfwaarde breedte had in de orde van groot

te van de virtuele bronstraal, terwijl de grote diafragma-combinatie tien 

keer zo groot was. De gebruikte halfwaarde breedtes zijn 56,Um (code 14) en 

520..u m (code 7). 

De resultaten zijn in de· tabellen 7.3.5.l en 7.3.5.2 gegeven. Noem ~ (groot, 
klein) · 

de gemeten intensiteit bij een groot/klein diafragma, van cluster N. 

We definieren het halo effect: 

H(N) = 
1!root;~lein 

1
groot

11
klein • 

l 1 

De zo verkregen H-w~arden worden gegeven in Tabel 7.3.5.1 en 7.3.5.2. 

Tabel 7.3.5.1 

d(.um) T (K) 
0 

46 375 

46 289 

85 288 

Tabel 7.3.5.2 

d (.urn) T . (K) 
0 

46 375 

46 289 

85 288 

Halo effect meting; H(80). 

p (torr) 
0 . 

500 

1.37 

Halo effect 

p
0

(torr) 
500 

1000 

lOO 

1.34 

meting; 

1000 

2000 

0.94 

1.07 

H(120). 

2000 

I.OJ 

2500 

1.42 . 

1. 15 

2500 

l.06 

3000 

1.62 

1.56 

0.98 

3000 

l.09 

{). 89 

Het halo effect blijkt, mede vanwege de grote spreiding in de meetresul

taten, nauwelijks of niet significant. 



8. CONCLUSIE EN OPMJ:,'HKINGEN 

We geven een korte nabespreking van enkele aspecten van het voorafgaande. 

Achtereenvolgens komen nogmaals aan de orde, een opmerking betreffende de 

detector efficiency, een korte evaluatie van de theoretische modellen in 

het licht van de meetresultaten, en een opsonuning van de inconsistenties die 

zijn ove rgebleven na de uitwerking van de metingen aan expansie met conden

satie. 

8. I. De detector efficiency 

Het is niet mogelijk geweest absolute intensiteiten te meten, zodat de piek

factor van de expansie niet bepaald kon worden; dit als gevolg van een de

fect in de electron-multiplier waardoor de detector efficiency ~o een zoda

nige instabiliteit vertoonde dat ijking niet mogelijk was. De gemeten mono

meer concentraties zijn achteraf hiervoor te corrigeren door het uitvoeren 

van enkele calibratie metingen na betrouwbare ijking van de detector. Deze 

ijking heeft ten tijde van het schrijven van dit verslag reeds plaatsgevon

den. 

Ook de gemeten clusterconcentraties ziJn niet absoluut bekend. Naast de ij

king van de detector is hier ook een nauwkeurige studie nodig van de ver

schillende mechanismen die de detectie-kans van een N-cluster, op massa N ~ 

40, be1nvloeden. 

8.2. De theoretische modellen 

De gebruikte benaderingen bij de bespreking van de continue stroming door de 

nozzle hielden onder andere in wrijvingsloze en niet warmtegeleidende stro

ming. Het waargenomen enthalpie tekort, voorzover significant, zou erop dui

den dat in ieder geval warmtegeleiding geen overheersende rol speelt. Ook 

viscositeitseffecten kunnen moeilijk verantwoordelijk gesteld worden als we 

aannemen dat grensl aagdikte of Reynoldsgetal hiervoor een maat is; we zouden 

dan verwachten dat de nozzle diameter een sterke invloed zou hebben op de 

waargenomen enthalpie tekorten, i n de afwezigheid van condensatie. Het piek

factor formalisme kan zoals vermeld, niet geverifieerd worden. De afwijking 

van het theoretische lineaire druk-intensiteit verloop bij lage Kn-I waarden 

verdient zeker nadere aandacht. 

Het gemodificeerde sudden-freeze model bleek succesvol, door zowel voor de 

parallelle speedratio's als voor de uit andere bron verkregen virtuele bron

stralen heel acceptabele uitkomsten te leveren. 



Er is een groot aantal metingen verricht die informatie bevatten over de 

correlatie tussen langs- en dwarssnelheidsverdeling; deze metingen moeten 

nog uitgewerkt worden. Dit onderzoek kan ondersteund warden door berekenin

gen aan bunde~bundel interactie in het niet evenwichtsstadiurn van de ex

pansie waar de langs- en dwarssnelheidsverdelingen ontkoppeld raken. 

8.3. Condensatie 

Bij de presentatie van de metingen betreffende expansies met condensatie ef

fecten was een probleem de afwezigheid van een theoretisch kader. 

Eigenlijk is het enige kwantitatieve resultaat de schaling van de cluster

toestand. Belangrijk gebruik hiervan is het "vooruit schalen". 

Uit de clusterdata blijkt dat het gedrag van dimeren enerzijds en van clus

ters met N} 2 anderzijds sterk verschillend is. Een voorbeeld is de schaal

wet die alleen relatieve clusterconcentraties voor clusters met N > 2 be

schrijft. In expansies waarin geen condensatie optreedt, toont het dimeer 

gedrag overeenkomst met de monomeren, met name is dit het geval bij het ge

meten speedratio verloop en de voorwaartse snelheden als functie van de 

nozzle druk. Het afwijkende gedrag van dimeren ten opzichte van de andere 

clusters is niet verklaarbaar door aan te nemen dat dit fragmentatie pro

ducten zijn van clusters met N) 2. 

Fragmentatie van clusters kan optreden door een electron-clusterbotsing in 

de ionisator. Informatie over de waarschijnlijkheid van fragmentatie kan 

men verkrijgen door de electronen energie in de ionisator te varieren. Dit 

onderzoek is door ons niet uitgevoerd. Er zijn echter geen clusterintensi

teitseffecten gemete n die er op wijzen dat fragmentatie belangrijk is. 

Het gemeten tekort in de argon monomeren concentratie in expansies met con

densatie, is ruwweg een factor 50 groter dan de monomeren fractie die corres

pondeert met de gemeten cluste r intensi.teiten. Voor een verklaring zijn twee 

effecten van be lang: 

I. de detectie efficiency voor clusters is onbekend, deze zou best een fac

tor 5 lager kunnen zijn clan is aangenomen. 

2. we nemen waar, een sterke toename van de virtuele bronstraal in het ge

bied waar condens a tie optre:dt. Zelfs in het geval dat we met grate dia

fragma's werken ( code 7), zullen deeltjes uit de "staart" van de virtuele 

bron, vergeleken met deeltjes uit het centrum van de virtuele bran, een 

kleinere waarschijnlijkheid hebben om in de detector te komen. Dit geldt 

met name voor de deeltjes die in de halo van de virtuele bron zitten. De 

invloed hiervan op de gemeten monomeren en clusterintensiteiten zal beter 

dan tot nu toe onderzocht moeten worden. 
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Lijst van symbolen 

A 

) 
A 

r 
c 

d 

e 

F(r) 

f q 

fJ. 

h 

ho 
I(O) 

k 

L 

L' 

M 

m 

N 

N 

N 
n 

0 

n(x) 

0 

Po 

l> (x) 

R 

r 

oppervlak 

cluster bestaande uit N-atomen 

de , gemeten deeltjes intensit.ei t 

locale geluidsnelheid 

nozzle diameter 

inwendige energie per deeltje 

de gereduceerqe diaf ragma apparaatfunctie 

langssnelheidsverdeling 

dwarssnelheidsverdeling 

enthalpie per deeltje 

enthalpie per deeltje in het reservoir 

voorwaartse bundelintensiteit 

~constante van Boltzmann 

looplengte 

gemiddelde vrije stap 

Machgetal 

massa van het argon ·atoom 

aantal atomen in een cluster 

gemiddelde clustergrootte 

deeltjesflow 

reservoir dichtheid 

locale deeltjes dichtheid in de expansie 

index die reservoir grootheid aangeeft 

nozzle-bron-reservoir druk 

locale druk in de expansie 

virtuele bronstraal 

radiale lengte in het nozzle vlak 

kernstraal van de diafragma apparaatfunctie 

half schaduwstraal van de diafragma apparaatfunctie 

speedratio 

speedratio in het overgangsvlak 

speedratio in de langsrichting (parallelle richting) 

speedratio in de dwarsrichting ( loodrechte richting) 


