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SM1ENVATTING 

Teneinde de gastemperatuurverdeling in de positieve zuil van een neon ontlading te 

bepalen, ~s gebruik gemaakt van een meetmethode die gebaseerd is op de afhankelijkheid 

van de refractiecoefficient van de gasdichtheid in een ontlading. 

Met behulp van een 'Helium-Neon laser en een dubbelspleet is een interferentiepatroon 

gevormd. Het hoofdmaximum van dit interferentiepatroon verschuift ten opzichtevan de 

optische as indien een plasma door de laserbundel beweegt. Deze verschuiving is een 

maat voor de refractiecoefficient vari het plasma, die w·eer is gekoppeld aan de deeltjes

dichtheid ~n de ontlading. Via de ideale gaswet en een referentietemperatuur is de 
I 

absolute gastemperatuurverdeling in een ontlading te berekenen. 

Afhankelijk van het totaal gedissipeerde elektrische vermogen is volgens Mouwen (1) 

deze verdeling nagenoeg een constante, een lorentzprofiel of een parabool. 

In de door ons uitgevoerde metingen wordt het theoretisch model van Houwen juist bevonden: 

Voor een gekoelde ontlading ontstaat een parabolisch verloop van de gastemperatuur, terwijl 

metingen verricht aan een ongekoelde buis leiden tot een loreut•profiel. In absolute 

waarde blijkt de asteroperatuur voor onze metingen + 400 K lager te liggen dan bij 

metingen uitgevoerd door Houwen. 
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1. INLEIDING 

Voor de gecontraheerde positieve zuilontlading in Neon is door Houwen een plasma 

.model opgesteld ( 1 ) . Het plasma is hierbij axiaal homogeen, radiaal inhomogeen, 

maar rotatiesymmetrisch. 

Een van de relevante plasmaparameters is de gastempe.ratuur. Afhankelijk van het 

totaal gedissipeérde elektrische vermogen in de ontlading kan het gastemperatuur

profiel volgens theorie benaderd worden door een konstante, een lorentz"'"profiel 

of een parabool. Het behulp van thermokoppelmetingen heeft Houwen de gastemperatuur

verdeling bepaald. De systematische fout blijkt bij deze metingen 15 à 307, te zijn. 

Om deze reden is gezocht naar een geheel nieuwe meetmethode om de gastemperatuur

verdeling te bepalen. Bedoelde methode bestaat uit het meten van de laterale ver

schuiving van een nulde orde interferentie maximum, dat gevormd wordt achter een 

dubbelspleet belichf··door ·een Helium-Neon laser, als functie van de laterale positie 

1n de ontlading. Deze verschuiving is analytisch verbonden aan de ten.peratuur 

1n de ontlading. De methode is in eerste instantie door Schreiher <2) gebruikt 

om electronendichtheden in de orde van 10 16 à 10
17 

cm- 3 in een boogontlading te 

meten. 

Om een absoluut temperatuurprofiel te meten, moet een referentietemperatuur van de 

ontlading bekend zijn. In de door ons gebruikte ontladingsbuizen is dit ~teeds de 

wandtemperatuur van de o~tladingsbuis, die enerzijds voor 'vatergekoelde buizen de 

temperatuur van het water aanneemt en anderzijds voor ongekoelde buizen wordt be

paald met behulp van een thermokoppel. 

Vo.or de watergekoelde ontladingsbuis is het temperatuurprofiel een parabool, terwijl 

de gastemperatuurverdeling in de engekoelde buis tendeert naar een lorentz-profiel, 

waardoor het model; beschreven door }1ouwen, geheel kan worden ondersshreven. 
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2.Theorie. : 

De refractiecoeffiei~ Rfpl, brekingsindex -I, van een plasma, is de som van de 

refractiecoefficiènten van de afzonderlijke componenten wp.aruithet plasma is samen

gesteld: Rf 1-· = Z K. N. met K. is de soortelijke refractiecoefficient van de comp_onent 
p .• . -~ ]; . ~ 

i en N. de dichtReid hièrvan. In het vervolg verstaan we .onder een plasma een geheel 
]; ' 

of gedeeltelijk geïoniseerd gas. 

In appendix I wordt de refractiecoefficient voor elektronen resp. ionen afgeleid: 

Rf 
electron 

') 

- C ),~ N 
e 

-I4 met C = 4.46 x IO cm en \ is de golflengte van het opvallende licht. 

(I) 

De refractiecoefficient voor atomen is, indien de botsingste.rm verwaarloosd w.ordt: 
') ') 

2 ao 00 f.kN. À-·;,-
e jk Rf = l: I: .J J (2) atoom 2 ') .2 À2 <.. 

Sn mE c k=j+I 
A 

0 j=O jk 

met Àjk: de golflengte van de spectraallijn en fjk de bij deze atomaire overgang 

behorende 

Nu is 

oscillatorsterkte. 
2 

Àjk 
= I + __,..-L-;;.;;....."...._ 

. 2 - '2 
/\ " 

jk 

·'*' 
Substitutie l:n formule (2) geeft: Rf atoom 

A 
2 2 8TI mE c 

0 

') 

e~ 

B = -.."-----"-
8 2 - 2 

i[ mt.. c 
0 

k=j+I 

.2 
A 
jk 

en 

j=O 
N . (A+ ---::--8--:--

J . 2 . 2 
·\ - ), 

jk 

Indien À > À jk kan formule (3) in een reeks \vorden ontwikkeld 

) (3) met 

Rf atoom 
"' I. 2) . . 
L N. (A+B .\ of ~nd~en alleen atomen ~n de grondtoestand worden meegenomen: 

j=O J . 

Rf atoom (A+B/~2 ) N (4) 
a 

met A 2.47 ~ to- 24 cm3 

B = 5.95 x I0:- 3,5cm5 voor Heon (1Q). 
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Teneinde deze plaatsafhankelijke refractiecoefficient Rf(r) te meten wordt gebruik 

gemaakt van een methode berustend op verschuiving van het nulde orde maximum van een 

interferentiepatroon, gevormd door een dubbelspleet (appendix II) 

Rf(r) Rf(R) -
r 

R 

J h(y)dy 
? 2 /y--r 

Rf(R) refractiecoefficient ter plaatse R 

,h(y) uitwijking nulde orde max~mum ter plaatse y 

L afstand van plasma tot detector 

Substitutie van formule (I) en (4) ~n (5) levert met als .voorwaarden 

I: rJ (R) = 0 (bui ten het plasma) 
e 

~l ( r) 
a 

T · (R) 
a 

T (r) 
a 

2: JO I I < N ( r) < I 0 I 4 / cm 3 
e 

N (R) - __ ._;__"-
a ~L(A+B/À~) 

I - ~------~-----
'1'" L(A+B/A 2)N (R) 

a 

r 

R 
' J 

r 

R 
' 

J 

h(y)dy 
2 2 vy -r 

h(y)dy . 
' 2 ') 

t'y -r"" 

of met p 

N (r) 
a 

N (r)kT(r) 
a 

(5) met 

Uit bekende wandtemperaturen T (R),branddt:uk pen bekende h(y) ~s hieruit het 
a 

temperatuurprofiel te berekenen. 
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3.Meetopstel1ing en meetmethode. 

Meetops telling. 

De ontladingsbuis waaraan de gastemperatuurmetingen zijn verricht heeft de in figuur 

1 getekende vorm. 

De belangrijkste onderdelen van de buis Z1Jn 

1: Optische vensters: oppervlakt~nauwkeurigheid ! X 

2:Flexibele balgen 

):Anode en kathode 

4:koelmantel 

afwijking van de planparallelliteit< 20" 

s:ontladingsbuis: Inwendige diameter 18 mm 

6:Drukmeter: Pyrex spiraal met spiegeltje. 

De vorm van de ontladingsbuis is om de volgende redenen zo gekozen: 

I) De wandtemperatuur kan goed gedefinieerd worden (Waterkoeling) 

2) De flexibele balgen geven ons de mogelijkheid de ontladingsbuis t.o.v. het optisch 

systeem te verplaatsen terwij 1 de vens.ters op hun plaats blijven. De invloed .die de 

vensters op de verschuiving van het hoofdmaximum hebben wordt hierdoor geminimaliseerd. 

Tevens zijn metingen verricht aan een engekoelde ontladingsbuis. De inwendige diameter 

van deze buis is 27 mm. De wandtemperatuur wordt met behulp van een thermokoppel 

(IJzer-constantaan) gemeten, waardoor een referentiepunt van het tenperatuurprofiel 

bekend is. 



drukmeter 

anode 

waterkoel in 

fig. 1 
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Meetmethode. 

M.b.v. een Ne.-Ne-laser en een dubbelspleet, spleetopening IOOpm en spleetafstand 300 1.1m, 

wordt een interferentiepatroon gevormd. De laterale versçliuivi11g van het hoofdmaximum 

van dit interferentiepatroon t.g.v. de aanwezigheid van het plasma wordt als functie 

van de laterale positie in de ontlading gemeten. De plaàts van het hoofdmaximum wordt 

bepaald door twee detectoren. (2 fotomultipliers, lP 28) die op een àfstand van 15 m 
• 

achter het plasma staan opgesteld. De afstand tussen de detectoren is gelijk aan de 

halfwaardebreedte van het hoofdmaximum. Voor d·e detectoren staan twee spleten. van elk 

+ 0.5 mm breed. Indien nu het hoofdmaximum t.o.v. de detectoren verschuift zàlèr .eèn 

uitgangssignaal V(y) ontstaan dat lineair verloopt met de verschuiving h(y): V(y)= C h(y), 

C constant. Door nu de ontlading t.o~v. de optische as te verplaatsen, in stapjes van 

0.37.5 mm, zal a.g.v. de ref$-actiecoefficient in hèt plasma het hoofdmaximum t.o.v. de 

spleten voor de detectoren verschuiven. Het uitgangssignaal wordt digitaal vastgelegd 

en verder verwerkt met behulp van een computer. 

In het optisch systeem 1s een chopper gebruikt om de randomruis 

wordt de chopper gebruikt als referentiesignaal voor de loek in 

dubbelspleet ontlading 

te onderdrukken. Tevens 

4J11plifier {<zie fig.J) 

. . , 
' I! 

<. 

He-Ne I 1-- - - - ---- -- - - - - - - - -'1-- -I laser 

chopper 
I ~ 

lock-in verschil~ versterker 

fj g.2 
tape punch 

' 

,, 
'I 

' I ,, 

Oe branddruk wordt gemeten door middel van een compensatiemethode. De ruimte r:o.ndom 

het pyrex spiraaltje wordt m.b.v~ een voorvacuumpomp op ongeveer 10-l à 10-2 mmHg 

gepompt. Binnen het spiraaltje heerst d.e vuldruk. De stand van het spiegeltje wordt 

vastgelegd met behulp van een lasers.t~i:la1. Als de ontlading ~.rordt ontstoken z.al.de 

.. druk in de ontlading toen~men, waardoor het spiraaltje zal gaan torderen. Iri de ruimte 

rondom het spiraaltje verhogen we vervolgens de druk totdat het spiegeltje weer in zijn 

oude stand is tery8gekeerd: De druk in de ruimte wordt gemeten met een kwikmanome.ter 

en is gelijk aan de drukverhoging in de buis. De branddruk is dan de vuldruk verme~rderd 
met deze drukverlwging. 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Uitgaande van de Heller-Elenbaas vergelijking is door .. Mbuwen (t) het 

gastemperatu\lrprofiel in een ontlading berekend: 

Ta(r) oo 

"T:(ö) =(1 + K I 
( -l.)n 2n 1 (!.) ) /(m+l) 

p 
met 

a n=l n.n! 

(m+:l) p 1 totaa 
K = ------------~ 

4c A T (O)m+l 
o a 

m = 2/3 voor peon 

(I) 

P : totaal gedissipeerde elektrische vermogen totaal 

À 
0 

per leneteeenheid 

= A(r) 

T (r)m 
a 

met A(r) plaatsafhankelijke warmtegeleidings

coefficient ( 3 ) 

p ~s een maat voor de breedte van de dissipatief~nctie 

Ta (r) g~.temperatuur ter plaatse r. 

Tevens is een empirische formule bepaald die een goede aanpass~ng voor het tern-e 

peratuurprofiel geeft: ' 

T (r) 1-9 
T (..,) 

a a + 8 
a 

10 I T (o) met T (o) 
< 9 < 

? 
a r~ a . T (R) 1+-z a -e 

8 82 T (o) a 
= T (R) R2 

I 
a - T (o) a 

In figuur I is het relatieve temperatuurprofiel uitgezet als functie van r/R 

(R = 13..5 mm). Dit temperatuurprofiel is gemeten voor een engekoelde ontladingsbuis, 

met de stroomsterkte als param~ter. Voor r/R < 0.75 blijkt het gemeten t~piperatuur

profiel goed te benaderen door bovenstaande empirische formule; voor i/R <0,75 
' 

treden evenwel ahrijkingen op. 

De wandtemperatuur wordt bepaald m.b.v. een thermokoppel dat zich aan cie.buitenzijde 

van de gasontladingsbuis bevindt. De dikte van de glaswand is + 2 mm. Over de dikte 
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1 T<r>. I T((Jl 

10 

o: 80 mA l(Q) =897 K 

x:100mA T<Ol=1005K 

---;experimenteel 

---:theoretisch 

-. 
' .... o .... 

P300-203 torr 
_ __;"·_.• r/R 
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van de glaswand bestaat een temperatuurverschil va,n .4 à 5 K. Dit verschil in 

temperatuur. is klein omdat de warmtegeleidingscoefficient voor pyrex, 0. 93 W/~, 

een factor 10~ iroter is dan die voor het pla~ma. Toch is. ten opzichte van het 

theoretische temperatuurprofiel de wandtemperatuur 30 à 40.K te laag .. Dit kan ver

klaard worden uit het feit dat de ontladingsbuis op de plaats waar gemeten wordt, 

is onderbroken. Hierdoor kan warm gas vanuit de ontladingsbuis n-aar koudere 

gebieden stromen waardoor de temperatuur aan de wand wordt verlaagd. 

Indien m.b.v. formule 1 voor d.e beide condities de waarde van K wordt berekend dan 

ligt die tussen 0.20 en 0.25. Volgens Houwen heeft de gastemperatuurverdeling 

bij deze waarde van K een lorentzfunctie, hetgeen in overeenstemming is met de 

gemeten profielen .van fig. 1. 

Kenmerkend voor de gekoelde ontladingsbuis 1s dat de temperatuurprofielen op geen 

enkele manier te benaderen zijn door een lorentzfunctie. Indien we ook hier de 

grootte van K vdbr de grafieken uit figuur 2 berekenen, dan ligt die tussen 0.7 

en 0.9. De waarde van K neemt af voor toenemende stroomsterkte. Ook dit is weer 

1n overeenstemming met de theorie van Houwen. Volgens Houwen moet voor K ;; 0.9 

het temperatuurprofiel te benaderen zijn door een parabool: 

T (r) 
a 

2 
r 

I - a- met 
g:2 

a parameter bepaald door asteroperatuur en p. 

Voor toenemende stroomsterkte blijken de temperatuurprofielen hier steed..S .minder 

goed aan te voldoen. Dit is in overeenstemming met afnemende waarde van K (Houwen). 

In figuur 3 is het absolute temperatuurprofiel uitgezet als functie van de straal, 

voor een tweetal drukken, bij constante stroomsterkte. De asteroperatuur neemt toe 

bij stijgende druk. 

Vergelijkende metingen, uitgevperd door Houwen (l) geven voor de asteroperatuur een 

waarde die + 400 K hoger ligt; dan de door ons gevonden waarde. Hiervoor bestaan 

twee redenen: 

I. De temperatuurprofielen zijn gemeten v.oor een gekoelde ontladingsbuis. Hierdoor 

daalt de wandtemperatuur ISO K, en dus de astemperatuur, t.o.v. niet gekoelde buizen. 

2. Op de plaats \-'aar temperatuurmetingen worden verricht is de ontladingsbuis onder

broken. T .o.v·. een niet-onderbroken. ontladingsbuis zal het temperatuurprofiel hier

door een ander verloop krijgen. De T (R) in het onderbroken stuk zal hoger zijn dan a ,. . ... 
de T (R) voor de rest van de. ontladingsbuis. Dit verschijnsel is ook reeds gemeten a 
door van llouwelingen (/...).Om. een indruk te krijgen van de werkelijke waaräe vàn de 

asteroperatuur kunnen \-'e ~~n formule van Finkelnburg en Haecker (1) toepassen, die 

het verband aangeeft tussen T /T en de gereduceerde elektrischaveldstèrk"t:e E/p. e a 
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Voor E/p % JO "'- 2 V/cm torr en ·een T % 1 à 2 eV zal de neutrale deeltjestemperatuur 
e 

ongeveer 800 ~1600-K zijn. 
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S.coNCLUSIES EN suGGESTIES 

Uit de metingen en berekeningen kunnen we allereers~;concluderen dat de gastem

peratuurverdeÜng in het door l1ouuen ( 1) beschreven plasmamodel in goede overeen

stemming is met de door ons gemeten verde~ing. 

Een andere conclusie is dat indien gekoelde ontladingen \17orden gebruikt het tem

peratuurprofiel onder dezelfde ontladingscondities, vergeleken met ongekoelde 

ontladingen, veel vlakker worden. 

Als suggestie wil ik vermelden dät er naast deze gastemperatuurmetingen Ooklie.t 

verloop van het in een spectraallijn uitgezonden vermogen per volume.,.eenheid Pnm(r) 

moet worden gemeten. Hierdoor wordt een. beter inzicht verkregen ovèr het verloop van 

de halfwaardebreed.te p van .deze dissipatiefunctie, die wordt gebruikt in de tem

peratuurverdeling beschreven door !·louwen. 

Indien electronen ook een bijdrage tot de refractiecoefficient leveren kan deze 

bijdrage worden gescheiden van de bijdrage door de neutra1e deeltjes door,.....gebruik 
' 

te maken van de mogelijkheid de He-Ne laser te laten laseren op een andere golf-

lengte. 

.· 
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APPENDIX· I 

Uitgaande vande Maxwellvergelijkingen 1.s voor een isotroop medil.l111 af te leiden 

dat ( 5 ) 
2-+ a2t 

V E = ].lE--
2 at 

-+ 
aE 

+ ].lO 

3t 
met E elektrische veldsterkte 

J.l magnetische permeabiliteit 

E permittiviteit 

a geleidingsvermogen. 

(Al) 

Indien uitdrukkingen voor E en a bekend Zl.Jn, 1.s uit formule· (Al) een uitdrukking 

voor de refractiecoefficient Rf af te leiden. Formules voor het geleidingsverm~gen 

en permittiviteit volgen uit de bewegingsvergelijkingen van atomen en elektronen • 

. Het geleidingsvermogen wordt bepaald uit de stroomdichtheid voor elektronen 

en 1.onen, J .• De totale stroomdichtheid 1 is: 
e,l. 

-+ 
J j 

e 
+ 1. = - u 

l. e 
-+ 

ev 
e 

+ N. ,. ,1. 
-+ 

ev. l. met: e elementaire lading 

N . dichtheid van electronen resp. 1.onen 
e,l. 

v . snelheid van elektronen en 1.onen. e,l. 
De snelheid ~ . wordt e,l. verkregen door de bewegingsvergelijking op te lossen, waarbij 

Ê wordt gegeven door Ê '"' E
0 

exp i (wt-kz) (Vlakke monochromatische golf langs de 

z-as met Ê = Ê ) 
0 x 

-+ ieÊ -+ 
v. V l. 

Hw 
e 

Hieruit volgt j 

Tevens m 
l l.S 

M 
<< 

ieÊ 

mw 
-+ 

ieHE e 

mw 

N. en ·t l. 
N : e 

. 2 ~ 
1.e ~L E l. -+ 
-----=oE 

a mw 

Indien botsingen worden meegenomen in de berekeningen zal o een tensor worden ( 6). 

a 
m(iw + 

100 
( 010 ) met \'i botsingsfreqt1entie. 

'J.) 00 I 
l. 

De elektrische permittiviteit E \vordt berekend uit het di.oolmoment van een. atoom .. 

Voor het dipoolmement p per volumeeenheid geldt: 

-+ -P = E X E. 
o e 
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Atomen worden opgevat als een harmonische oscillator met eigenfrequentie w·· 
J 

De bewegingsvergelijking wordt dan, indien botsingen worden verwaarloosd: 
~ - + 2 m x=- k.x + eE met k =mw .. 

J J 

-- +e E 
+ x = m 2 2 w. - w 

J 
+e2 ~ - - HE 

+ p E: oxe E en met t: = o: ( t+x ) m .2 2 o e w. -- w 
J 

2 2 
w. w 

J 

Indien het systeem meerdere resonantiefrequenties heeft, elk gekarakteriseerd 

door de oscillatorsterkte fjk' dan geldt: 

2 00 00 N.f.k 
+ e J J 

[ = [ L: L: 
0 m j=O k=j+l 2 2 

w · -w Jk 
.. ~. 

Indien botsingen nièt v~rwaarloosd kunnen worden, moet een botsingsterm ( demping) 

in de bewegingsvergelijking worden meegenomen: 

2 "" oe N .f.k 
+ e J J (gw.k l.S een constante) E = f' - L: L: 

0 m j=O k-=j+l 2 2 J -
(wjk - w -igwwjk) 

Nu uitdrukkingen voor o en e bekend zijn is uit de golfvergelijking de dispersie

vergelijking af te le~den, waaruit de refractiecoefficient ,.,eer kan worden berekend 

indien botsingen geen rol spelen: 

Rf(r) = n(r) - I = 
? 

e~ 

2ms
0 

00 

• L: 

j=O 

oe 

L: 
k=j+l 

. N.f 'k 
J J 

met n(r) de plaatsafhankelijke brekingsindex. 

u 
e 

2 e 

2 
2mE w 

0 

(A2). 

De bijdrage tot de refractiecoefficient van de 5852 Î metastabiele lijn ib. 
' een neon ontlading kan groot zijn en wel om de volgende redenen: 

1. Het verschil iri frequentie is niet groot (laser golflènr;te 6328 R) 
14 ' 15 3 2.Démetastabiele concentratie is vrij groot, 10 a 10 /cm 



Om de bijdrage van de metastabiel~ concentratie tot de refractiecoefficient te 

berekenen wordt de volgende groott:e orde be~chouwing gegeven. 

Uit formule A2 volgt: 

2 2 À2 À2 
(n(r)-1)

1 
.. 

e Nxf ·- e 0 
~Nxf. = l.J n 2mt: 2 2 2 2 (À2 À 2) w - w Sn mE c 

0 0 0 0 

Hierin is alleen N, de metastabiele concentratie, nog een onbekend~. 

Deze wordt gegeven door Houwen (1 ), 

N 
m 

N (v + V ) 
e em er met: v , v : botsingsfrequentie per elektronendichthei~. em er , . 

voor direkte excitatie naar resp. een metastabiele en een 

resonante toestand. y : driedeeltjes botsingscoeffi-
m 

cient per eenheid van dichtheid. 

Phelps <7) heeft de driedeeltjesbotsingscoefficient afgeleid: 

Voor een neutrale deeltjestemperatuur van 1000 Kis ym::}; I0- 30 cm6/sec. 

· · d d 10-6 a' .I0-7cm3/sec. v en v . Zl.Jn van e grootte or e 
em er 

De electrenendichtheid varieert van 10 10 to 1o 121cm3 <1) 
Voor een druk van 300 torr.is.de metastabiele concentratie globaal af te schatten 

N . ~ I 0 
14 à I o15 I cm3 

m 
De bijdrage tot de refractiecoefficient van de metastabielen blijkt n\l O;J à >1%. 

van de totale refractiecoefficien:t te zijn~ 



19 

Appendix II 

Met behulp van een dubbelspieet en.een Helium-Neonlaser wordt een interferentiepatroon 

gevormd. De vorm van het interferentiepatroon wordt bepaald door de spleetafstand d en de 

spleetopening b van deze dubbelspleet. In ons geval is d = Jb (b = 100 ~m). Voor een 

volledige beschrijving zie~ 8 ) 
Als gevolg van de dichtheidsgradienten in het plasma zal het hoofdmaximum van het inter

ferentiepatroon verschuiven ten opzichte van de optische as. Deze verschuiving~is een 

maat voor de refractiecoefficient Rf in het plasma. Keilmann (9 ) leidt een: formule af 

die het verband aangeeft tussen de afbuiging a(y) en de brekingsindex in het plasma 

(zie .figuur). 

a(y) = 2 
R 

f L I dn(r) 
· r n(r) d'r" 

y 

y 

r dr 
I 2 2 vr -y 

(I) 

L 

Tevens 1s a(y) te schrijven als de verschuiving h(y) gedeeld door de afstand van het 

plasma tot detector L: a(y) = hiy) (1~1~ .• 93 meter) 

~ . I 
Nu is: n(r) = I + Rf(r), Rf(r) «I -+n(r) = I - Rf(r) ~ I. 

Formule ( 1) is d.us .te herleiden tot: ......... 
R 

a(y) = 2Y, f 
y 

dn(r) 

dr 

__ d_r""""=·~ 

I. 2 2 L r -y 

Teneinde Abelomzetting te kunnen toepassen schrijven we voor 

dn(r) 

dr 
= d (Rf (r) - Rf (R)) 

dr 

(2) 
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Na Abelen volgt uit formule 2: 

Rf(r) = Rf(R) . ~ .. 
rrL 

M.b.v. deze formule kan de plaatsafhan~eq .. ijke refractiecoefficient bepaald worden 

indien h(y) bekend is. 

De redenenwaarom een dubbelspleet wordt gebruikt ZlJn de volgende: 

L. Door juiste dimensienering van de dubhelspleet kan een óptimaal symmetrisch i'nter- . 

ierentiepatroon worden gevormd 

2.Experiinenteel blijkt, dat de verschuiving h(y) van het hoofdmaximum nauwkeuriger te 

meten is dan de afbuiging van de laserbundel zelf. Tevens is de optische as ten opzichte 

waarvan de waarde van h(y) wordt bepaald goed &edefinieerd. 

. .... 

. · 
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APPENDIX III FOUTENBESCHOU\HNG 

T (R) 
Uit a _T_(,...r .... ) 1 - 1 

n L(A+B/>. 2)N (R) 
1s de onnauwkeurigheid 1n het 

a 
a 

temperatuurprofiel te bepalen. : 

De onnauwkeurigheid in de dichtheid N~ (R) is ongeveer 57. veroorzaakt door de onna.u.w

keurigheid in de drukmeting en de onnauwkeurigheid in de wandtemperatuur. 

De fout die het gevolg is va11 niet juiste meting van de waarde h(y) kan als volgt 

berekend worden: 

r 

R N-1 y-r 
h( )d -J. J'+l h(v)dy J Y Y kunnen we ~ ~ - schrijven. 
ly2-r2 j=i y=r. ly2-r~ 

J l 

Voor 

h(y.+1)-h(yj) 
= h(yj)- J 

1 
(rj-y) met h(yj+ 1) en h(yj) t\·lee opeenvolgende 

meetpunten op afstand 1. 
Nu is h(y) 

r. 1 
)+ h(y)d~ 
~ • I 2 2 

J v y -r 1 

is nu gelijk aan 

. '( . 1') 2 . 2 2 
h(y.) {(j+1) ln J+ 1+ v J+ -~.- ( /(j+1) -i 2 - /j 2-i2)} + 

J . 1•2 .2 J+ I'J -l 

h ( ) ' /(. 1) 2 . 2 y. I ~t J+ -1 J+ 
2 . 1 '<. 1) 2 . 2 i. 2 . ln J + + v J + . -l 

y J -l - J . '. 2 . 2 
J ~ VJ -1 

} 

Introduceren we thans afwijkende waarden voor h(y.) en h(y. 
1
) resp. (h(y.)+e:.) 

J J+ ' .J J 
en h(yj+ 1) + e:j+ 1, dan kunnen we hiervoor ook bovenstaande integraal berekenen. 

Het verschil tussen beiden wordt: 

e: • t 
J 

e: • I J+ 

' I .. (. 1) 2 ' 2 2 2 
(j+1) ln (J+ +I J+ - 1 ) - ( /(j+l) -i 

j+ /j2-i2 

2 2 2 . 1 ;(. I) 2 . 2 
/(J'+I) -i - /J' -i 2 - J ln J+ +v J+ - 1 

} 1 
• -'• 2 • 2 
J+ y' J -l 

Voor i loopt van 0 tot en met N (Nxl=R) zijn nu de coefficienten te bepalen die voor 

e:. staan : A(i,j) 
J 

Definieer S(i) = 

2 
OE· 

J 

N 
• L: 

1
· e: • A (i , J. ) 

J= J 

~. A2(i,j), of indien voor ieder punt een constante fout a 
j=l 

wordt ~~rondersteld: 



N 
= a I r A

2(i,j) 
j=i 
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De relatieve fout wordt nu gegeven door: 

, die afhankeli·]k is· van de gekozen a. 

In figuur 1 is de relatieve fout uitgezet als functie van de plaats 1.n de ontlading 

met a als parameter. 

Voor a = 0.02 mm is de relatieve fout 4 à 127.. 

M.a.w. de onnauwkeurigheid in het temperatuurprofiel 1.s 10 à 157.. 
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Parameter: cr<mm> 
0.040 

18 
0.035 

0.030 

14 

12 

.10 

8 

6 

0.005 
2 

fig.1 0.25 " 0.50 0.75 1.00 
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