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H O O F D S T U K 1

INLEIDING, MOTIVERING EN PROGRAMMA VAN HET ONDERZOEK

1.1. Inleiding over hogedrükxenonlampen

1.1.1. Algemeen principe van de lampen

De hogcdrukxononlamp behoort tot de lichtbronnen waarvan de

lichtemissie berust op de omzetting van elektrische energie in stralings-

energie door middel van een gasontlading. In oen kwartsglazen ontladingsvat,

gevuld met xenongas, bevinden zich twee wolfraamelektroden. Na de ont-

steking door middel van een hoogspanningspuls ontstaat een stabiele

boogontlading met in het algemeen een grote stroomsterkte en een lage

brandspanning. Vergeleken met bijvoorbeeld een (gewone) hogedrukkwiklamp

is de brandspanning extra klein als gevolg van de grote beweeglijkheid -.a:i

elektronen in edelgasontladingen^J. Grote vermogens zijn dan ook alleen

haalbaar via grote stroomsterkten, hetgeen als een praktisch nadeel van

de xenonhogedrukontlading geldt. Een voordeel t.o.v. de genoemde kwik-

ontlading is echter het in verhouding tot de spektraallijnen sterkere

kontinue deel van het uitgezonden spektrum.• De verklaring hiervan is te

vinden in de opbouw van het niveauschema van edelgassen. De energie-

niveau's liggen dicht bij de ionisatie-energie; daardoor zal de ionisatie-

graad groot worden en daarmee eveneens de intensiteit van de rekombinatie-

straling *.

1 .1 .2 . Beschrijving van enige lamptypen

De hogedrükxenonlampen, die normaal verkrijgbaar zijn, kunnen worden

verdeeld in vier groepen:

a. Impulslampen, leverbaar van 5 tot 200 watt.

Deze lampen hebben een U- of spiraalvormige ontladingsbuis, waarvan

de lengte al naar gelang het vermogen varieert van 30 tot 120 mm. De

De in deze paragraaf vermelde gegevens over de diverse typen xenonlampen zijn ontleend

aan de doktunentatie van de firma Osram. Lampen van ander fabrikaat hebben echter in

grote lijnen dezelfde specificaties.



- 2 -

diameter van de ontlading is circa 5 ram. Dit soort lampen wordt

gebruikt voor het verkrijgen van korte zeer intense lichtflitsen

en wordt toegepast in stroboscopen. De flits ontstaat, na ont-

steking met een hoogspanning, door ontlading van een kondensator.

Tot de diskontinue xenonlampen behoren ook de met xcnongas gevulde

flitsbuizen, die voor fotografische doeleinden worden gebruikt.

b. Luchtgekoelde lampen met zeer korte ontladingszuil, leverbaar van

75 tot 6500 W. De ballon van dit soort lampen is cllipsoi'dcvormig,

terwijl de eigenlijke ontlading de vorm heeft van cen afgeknottc

kegel. De afmetingen van het lichtgevende deel loopt van 0,25 «0,5 mm

bij het kleinste type tot 2,3 * 9,0 mm bij het grootste type.

Deze xenonlampen worden voor die doeleinden gebruikt, waarbij een

grote helderheid vereist is. Technisch worden ze o.a. gebruikt voor

projektoren, schijnwerpers, verlichting van film- en televisiestudio's

en voor kleurbeoordeling. Ook worden ze voor wetenschappelijke doeleinden

gebruikt, zoals voor spektrofotometers, spektropolarimeters en voor

opstellingen waarbij zonlicht moet worden nagebootst.

Deze lampen moeten uit een gelijkspanningsbron worden gevoed; de stroom-

sterkte is bij de lampen met een groot vermogen over een groot gebied

regelbaar.

c. Watergekoelde lampen met vrij korte ontlading, leverbaar van 25(10 tot

6000 W, gevoed uit een wisselspanningsbron. De cilindervormige ont-

lading heeft al naar gelang het type een lengte van 75 tot 110 mm,

terwijl de afstand tussen de punten, waar de intensiteit is gedaald tot

op de helft van de maximale waarde, varieert van 2,3 tot 4,2 mm. Deze

typen worden o.a. toegepast in kleurechtheidsproeven en in kopieer-

machines .

d. Luchtgekoelde lampen met lange ontlading, leverbaar van 6000 tot 20000 U',

gevoed uit een wisselspanningsbron. De cylindervormige ontlading heeft

een lengte tussen 90 en 200 cm. De buitendiameter van de lamp is cirka

30 cm. Ze worden onder andere gebruikt voor verlichting van vliegvelden e.d.

1.1.3. Nadere omschrijving van het onderzochte lamptype

In ons onderzoek zijn de eigenschappen onderzocht van een lamp uit

groep b en wel het type XBO 900 W van het fabrikaat Osi'am.

Het vooraanzicht van zo'n lamp is getekend in fig. 1.1 , waarin tevens de
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l'ig. 1.1. Vooraan;icht van de hogedrukxenon-

lanip, t>7ic XHO PIK' IV. Ite afmetingen horden gc-

gegevcn in tabel 1.1. l)c s t ippe l l i jn yeeft de

licsu"hei"nika]i aan.

l ;ig. 1.2. l'rincipesdieimi van hot ontstekingsaiiparaat, de aansluit ing van de

xenonhunp Xe op di t apparaat en op de gclijkstroomvacdinj;. liet binnen de

st ippel l i jnen gelegen gedeelte geeft de "polar i te i t sbevci l ig ing" en de scha-

keling ter begrenzing van de tijdsduur van de ontstekingspuls heer. ^ic

voor de verdere verklaring van de symbolen 6 1.1.1.
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Tabel 1.1. Specifikaties van de hogedrukxenonlamp, type XBO 900 W.

Gemiddelde brandspanning

Nominale waarden van

stroomsterkte

vermogen

lichtstroom

lichtsterkte

gemiddelde luminantie
Stroomregelbereik

Gemiddelde levensduur (branduren)

Afmetingen lichtgevende deel
Ballondiameter d

Totale lengte l-

Afstand flenzen van de sokkels l~

Afstand midden van de ontlading tot

de flens van de negatieve sokkel a

Lengte van de beschermkap L^

Diameter van de beschermkamp cL

20 V

45 A

900 W

30000 lm

3000 cd

50000 cd/m2

30...53 A

2000 uur

1,1 x 3,3 mm

40 mm

325 mm

277 mm

125 mm

178 mm

62 mm
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belangrijkste geometrische afmetingen zijn aangegeven \ De stippellijn

geeft de beschermkap aan, die uit veiligheidsoverwegingen pas verwijderd

mag worden als de lamp in een huis is ingebouwd. In koude toestand be-

draagt de gasdruk cii'ka 8 atmosfeer en onder bedrijfsomstandighed?n is

de druk cirka 25 atmosfeer. Bij de inbouw van een hogedrukxenonlamp moet

voor voldoende ventilatiemogtüjkheid gezorgd worden; de temperatuur

van de aansluitsokkels mag niet hoger dan 230 °C worden. Hiervoor is geen

geforceerde koeling nodig als het lamphuis van doelmatige openingen voor

aan- en afvoer van lucht is voorzien. Tijdens onze experimenten heeft er

wel afzuiging van de lucht uit het lamphuis plaats gehad i.v.m. de ozon-

produktie ten gevolge van de kortgolvige ultraviolette straling. De tempera-

tuur van de bovenste lampsokkel bedroeg in onze opstelling 140 °C.

Voor stabiel en veilig branden van de lamp moet. de kathode onder

geplaatst worden en mag de lampas hoogstens een hoek van 30° maken met

de vertikaal. Bovendien mag slechts één aansluitsokkel gefixeerd worden;

in onze opstelling kon de anode vrij bewegen door een geleidebus van

syndanio.

Tenslotte zijn in tabel 1.1 de voornaamste specifikaties van dit type

lamp opgenomen; deze gegevens zijn ontleend aan fabrieksdokumentatie'' .

1.1.4. Sehakeling met voorsohakelccgpavaat

De xenonlamp type XBO 900 W wordt gevoed uit een stroomgestabiliseerde

gelijkspanningsbron. Voor het ontsteken van de lamp is een hoogspannings-

puls nodig van minimaal 20 kV en bovendien moet de gelijkspanningsvoeding

op het moment van ontsteken minstens een spanning leveren van 70 V. De

hoogspanningspiek wordt geleverd door een afzonderlijk ontstekingsapparaat.

Om te voorkomen dat de lamp ontstoken wordt bij verkeerd aangesloten gelijk-

spanning is het ontstekingsapparaat voorzien van een "polariteitsbeveiliging".

Voorts is een schakeling ingebouwd, waardoor de ontstekingspuls maximaal

0,5 sekonden duurt.

In fig. 1.2 is het principeschema van het ontstekingsapparaat type 5 NZ van

het fabrikaat Siemens getekend. Nadat de gelijkspanning op de lamp is aan-

gesloten wordt via drukschakelaar S. relais R bekrachtigd tijdens het op-

laden van kondensator C... Via de relaiskontakten S 2 en S, wordt 220 V wissel-

spanning aangesloten op transformator T.., die de spanning transformeert naar
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cirka 8 kV. Hierdoor wordt kondensator C- opgeladen tot de spanning

waarbij vonkenbrug Vg doorslaat. De hoogfrekwenttransformator T,

transformeert de spanning op tot 33 kV. De sekundaire wikkeling is in

serie met de lamp op gelijkspanningsvocding aangesloten, lie kondensator

C,, die de ontstekingskring kortsluit, dient ter bescherming van de

gelijkspanningsbron.

1.1.5. Wenselijkheid van stabilisatie en mogelijkheid daartoe via

optische terugkoppeling

De ontlading als geheel is bij konstante stroomsterkte voldoende

stabiel voor de meeste toepassingen waarbij niet met een optische af-

beelding van de ontlading wordt gewerkt. Na een opwarmtijd van 30

minuten blijft de totale lichtstroom binnen 0,1 '!. konstant over een

periode van 1 uur. Bij toepassingen echter waarbij de ontlading op de

intreespleet van een optisch systeem wordt afgebeeld speelt de

plaatselijke radiantie een rol. Door het bewegen van de ontlading

treden er dan soms flüktuaties op tot 10 1, van de gemiddelde radiantie.

Dit is vooral het geval in de buurt van de kathode waar de gradiënt in

intensiteit het grootste is. Vlak voor de kathode bevindt zich namelijk

de zogenaamde plasmabol ,̂ het meest heldere deel van de ontlading. De

benaming "plasmabol" is uit de Duitstalige literatuur overgenomen, maar

het meest heldere deel van de ontlading is geenszins bolvormig en boven-

dien is het gebied van de ontlading waarin van een plasma kan worden gesproken

niet scherp begrensd. Daarom zal in het vervolg de naam kathodevlek

worden gebruikt om het meest heldere deel van de ontlading aan te duiden.

Via een optische terugkoppeling is de stroomsterkte door de lamp

te regelen en daardoor zijn de flüktuaties in intensiteit van de door de

intrccsjiïcet gaande straling tegen te gaan. Dit is mogelijk dankzij liet

feit, dat de stralingsintensiteit in het kontinuiim over een breed golflengte-

gebied op gelijke wijze van de stroomsterkte afhangt (zie hoofdstuk d).
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1.2. Motivering en programma van het onderhavige onderzoek

1.2.1. Belang van xenonlampen uit experimenteel-fysisah oogpunt

Wanneer men elektromagnetische straling moet meten is het veelal

nodig op zijn minst de relatieve gevoeligheid van de stralingsdetector

te kennen. Is het bovendien gewenst de absolute spektrale stralings-

energie te bepalen, die door het beschouwde objekt wordt uitgezonden,

dan moet men de beschikking hebben over een absolute stralingsmeter of

over een standaardstralingsbron met bekende spektrale emissie. De pro-

bleemstelling van ons onderzoek heeft betrekking op het eventuele gebruik

van een xenonlamp als standaardstralingsbron.

Een bron met bekende spektrale emissie kan of gebruikt worden om da (relatieve

of absolute) gevoeligheid van een meetsysteem te bepalen of direkt als ver-

gelijkingsbron worden benut. Zo'n standaardbron moet bij voorkeur over een

breed golflengtegebied intense straling uitzenden, en voorts stabiel en

eenvoudig dupliceerbaar zijn. Een hogedrukxenonlamp, met zijn op die van

het daglicht lijkende spektrale verdeling, lijkt voor dit doel geschikt.

De lamp is dankzij zijn grote radiantie ("helderheid") tevens bruikbaar als

achtergrondbron voor het doen van omkeertemperatuurmetingen ' ̂  aan zeer

hete gassen. Bovendien is. de hogedrukxenonlamp een veel gebruikte excitatie-

bron voor fluorescentiemetingen •*. Fluktuaties in de radiantie kunnen via

een stabilisatiesysteem worden gereduceerd.

De hogedrukxenonlamp kan dus zowel toegepast worden in gasontladings-

onderzcek als in de spektroradiometrie, waarin een eenvoudig te realiseren

standaardstralingsbron van hoge temperatuur in aanvulling op de wolfraam-

bandlamp en de anode van de koolbooglamp zeer gewenst is.

In appendix 1 wordt een overzicht gegeven van de voor dit onderzoek

belangrijke grootheden uit de spektroradiometrie met de daarbij gebruikte

eenheden.

1.2.2. Vergelijking van de xenonlamp met andere heldere stralingsbronnen

In het licht van de hierboven genoemde toepassingsmogelijkheden van de

xenonlamp bij experimenteel fysisch onderzoek is het zinvol deze lamp te

vergelijken met andere in de literatuur beschreven stralingsbronnen, die

een hoge radiantie hebben; zie tabel 1.2. Hierbij is niet naar volledigheid



Tabel 1.2. Vergelijking van enkele stralingsbronr.cn met hoge radiant i e .

Stralingsbron

Spektrale radiant i e fW/cm s ter nm)

X = 300 nm i = E00 nm » = 700 ran

Groot ti1 en cmissit'richt ingfii

Grootte van de Kuimtvhoek

heldere vlek Istcr;

Aard van

hrl spt-Xl rum

Wolfraanbandlamp12' 7 ,6 .10" 5 5 ,5 .<0" 3 1 .8.10*2 ' 0 ,5 « 5 ran2 0 ,4 (wc- Kontinuün
T = 2800 K gens venster)

Kolfraambooglamp (elektrode)13' 3,9.10"4 6,0.1o"2 1,0.10"' » * 0,5 mm =2=

T - 36S0 K

Grafietbuisoven11' 2,2.10"3 5,9.10"2 1,4.10"' «.= 2,5 cm = 4.10"3

(• iwarte straler). T » 3280 K

Kontimün

Kont inuün

Koolbooglamp (anode) ' 2 )

T • 3800 K

Kaskadebooglamp17''8'

(argcn-ontlading)

Hogedrukkwiklainp14''5'

type IIBO 200 K

Hogedrukxenonlamp22l2 ï )

(midden van de ontlading)

Kleurstof l a s e r ' 6 )

type 375

Synchrotron19"21'

1,6.10' 2,0.10"' 3,2.10"' =4ran-

0,6 - 1,4 0.S - 1,2 0,02 « 0,4

,-29.10 1,0.10"' S.IO"' U,6 " 2,2

5 .10" ' 7 .10" ' 6 . l d " ' 1,2 - 11,5 nm'

»* 4 = 1 mm

1.10 4.10 .ï.m"

- 2a Kontinuüü (met

CN-banden]

10 Kontinutsn

met l i jnen

: 2^ Lijnen met

kont inuün

: J- Konti;iuiii'i

riet lijnen

in"" Lijn

4.10 Kont mutmi

* Uitgestraald vermogen. ** Stralingssterkte (K/ster im).

Opnerking: De gegeven radianties gelden voor de ongeveer loodrecht uittreder«ie straling, dus niet voor de

gehele mimtehoek.

I

oo
I



Vervolj.

Bron-

nuiiGiier

1
7
L
3

4

5

6

7

8

9

tabel 1.2

Konstantheid in de tijd

van de radiantie

Heter dan (>.

Beter dan 3

uren

Beter dan 1

Beter dan de

lamp

Binnen * 2 °«

Beter dan 0,

Beter dan 5

*4
10 per uur

% over enige

° in .ï min.

koolboog-

1001
per uur '

5 o per uur

% per uur

Binnen 5 % per minuut

Reproduceerbaarheid

Kinnen

Bij 300 nm

15 °„ en bij

binnen 5 "

Binnen

Binnen

Binnen

Binnen

Binnen

3 o

binnon

800 nm

10 "o

2 %

10 %

6 %

3 %

Opmerkingen t.a.v. technische

voorzieningen en gebruik

Henvoudig; stabiele stroombron.

Vrij moeilijk; ovenhuis nodig evenals een gasstroom

om verbranding te voorkomen.

Betrekkelijk eenvoudig; bijregeling van de

elektrodenafstand is noodzakelijk.

Moeizaam; gastoevoer moet nauwkeurig

geregeld worden.

Eenvoudig; voorschakelapparaat nodig.

Eenvoudig; voorschakelapparaat nodig.

Eenvoudig.

Uitgebreide en kostbare opstelling.

Opmerking: De gegevens over de konstantheid en de reproduceerbaarheid hebben betrekking op gebruik

met op normale wijze gestabiliseerde voeding.
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gestreefd, doch zijn slechts die bronnen opgenomen die het meest frekwent

gebruikt worden. Meer volledige overzichten zijn gegeven door Elenbaas ',

Alkemade9) en Cann10).

Wat de stralingseigenschappen betreft worden voor zover zinvol de spek-

trale radiantie bij 300, 500 ea 700 nm in de tabel opgenomen omdat dit

golflengten zijn uil het gebied waarin de xenonlamp zijn belangrijkste

emissie heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de ruimtelijke grootte van de

bronnen: hierbij is zowel de werkzame oppervlakte van de bron als de ruimte-

boek waarin de uitstraling plaats heeft van belang. Tenslotte wordt wat de

stralingseigenschappen betreft gekeken naar de aard van het spektrum en naar

de konstantheid in de tijd. Dit laatste is vooral bij hst gebruik als stand-

daardbron in de spektroradiometrie van belang. Bij de andere genoemde toe-

passingen zou men door herijking met een andere (meer stabiele) bron of

detektor toch gebruik kunnen maken van de grote helderheid van de xenon-

lamp ondanks verloop in de tijd daarvan.

Naast de stralingseigenschappen wordt geprobeerd de eisen die aan

een (sub-)standaard in het algemeen gesteld worden in de vergelijking te

betrekken. Hierbij spelen de mogelijkheid tot (elders) reproduceren en de

technische voorzieningen die daarvoor nodig zijn een belangrijke rol.

Als toelichting bij tabel 1.2 worden hieronder enige aanvullende ge-

gevens vermeld:

De zwarte straler is, met het synchrotron, de enige bron van kontinüum-

straling waarvan de spektralc intensiteit uit de theorie bekend is. In de

praktijk gaat men uit van holte-vormige stralingsbronnen (bijv. buisovens),

waarvan de emissie.faktor e (z.ie § 3.3) berekend of gemeten moet worden.

Het is goed mogelijk holte-vormen te konstrueren met (1,00 >) e > 0,99;

hierdoor zijn verschillen in e-berekeningen, die volgens verschillende

benaderingen zijn uitgevoerd, voor de meeste toepassingen niet meer van

belang. De houdbaarheid en daarmee de konstantheid in de tijd is sterk

afhankelijk van de maximale temperatuur waarbij de bron gebruikt wordt.

De spektrale radiantie van de wolfraambandlamp is berekend bij de

(maximaal toelaatbare) temperatuur van 2800 K, terwijl de reproduceerbaar-

heid betrekking heeft op lampen van verschillende makelij "'.

Numerieke gegevens over de elektrode van een wolfraambooglamp als

stralingsbron ontbreken in de (recente) literatuur. Een bovengrens aan de

temperatuur wordt door liet smeltpunt van wol f raam (3650 K) gesteld. De in

tabel 2.1 gegeven radiantie is berekend uit die van een zwarte straler bij

3650 K in kombinatie met door extrapolatie verkregen ercissiefaktoren van
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;y

.,.*

wolfraam.

Ten aanzien van de koolbooganode moet worden opgemerkt, dat alleen de

boog met lage strooinsterkte (bijv. 10 A) in de vergelijking is betrokken.

De reproduceerbaarheid heeft betrekking op onderlinge vergelijking van

koolstaven van vier verschillende fabrikaten.

13c gegevens betreffende de hogedrukkwiklamp moeten meer nog dan bij

de eerder genoemde bronnen als slechts een voorbeeld beschouwd worden,

geniën de veelheid van soorten hogedrukkwiklampen die verkrijgbaar zijn.

De gegevens die hier vermeld zijn betreffen een lamp met korte ontladings-

zuil, gelijkend op de xcnonlainp waarnan ons onderzoek verricht is. De belang-

rijkste omissie vindt bij deze kwiklampen in de spektraallijnen plaats.

Door toepassen van hogere stroomdichtheden, eventueel in pulsontladingen,

kan men echter het kontinuüm versterken; stralingstemperaturen van circa

14000 K zijn haalbaar .

De laser heeft door de konsentratie van het uitgestraalde vermogen in

een nauwe bundel, die bovendien praktisch monochromatisch is,een grote

spektrale vermogensdichtheid, hetgeen deze bron voor plasmadiagnostiek

(verstrooiings- en absorptiemetingen) zeer geschikt maakt. Als standaard-

bron in de spektroradiometrie is de laser minder geschikt door de be-

perkte ruimtehoek waarin de uitstraling plaats heeft; bovendien zijn

bronnen met een uitgebreid kontinu spektrum voor dit doel praktischer.

Dit laatste bezwaar is te ondervangen door gebruik te maken van een kleur-

stoflaser, waarmee het mogelijk is met hetzelfde instrument een breder

spektraalgebied te bestrijken door verstemmen van de laser. De gegevens

die in tabel 1.2 zijn opgenomen hebben betrekking op zo'n kleurstoflaser

en wel type 575 van het fabrikaat .Spectra-Physics. De grootheid radiantie

is geen doelmatig gegeven vanwege het praktisch evenwijdig zijn van de

uitgestraalde lichtbundel. Daarom is bij de laser het vermogen vermeld dat

door de genoemde kleurstoflaser wordt uitgestraald als hij op de betreffende

golflengte is afgestemd. Dit gegeven mag weer slechts als een voorbeeld

worden beschouwd, vanwege de grote verscheidenheid in fabrikaten en typen.

De kaskadebooglamp is vooral bruikbaar in het ultraviolet, tot in het

vakuumultraviolet. Het toe te voeren elektrisch vermogen is groot; voor de

bovengrens van de in tabel vermelde radiantie is dat 10 kW. Als gas wordt

meestal argon gebruikt. Door toevoegen van bijvoorbeeld waterstof kan men

bij resonantielijnen van het toegevoegde element de maximale (= "zwarte")

straling bereiken horend bij de temperatuur van de ontlading * '. Als de

,
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temperatuur op een andere manier wordt bepaald krijgt men zo de beschikking

over een stralingsbron waarvan de spektrale radiantie, zij het in nauwe

spektrale gebieden, theoretisch bekend is. Temperaturen van omstreeks

15000 K zijn daarbij mogelijk.

De kaskadeboog heeft zijn grote afmetingen als een praktisch bezwaar;

de gebruiksmogelij Wieden worden daardoor beperkt. Door Bridges en Ott"

is echter een miniatuur boogontlading in argon beschreven, die als "over-

brenf'ingsstfuidaard" gein-nikt kan worden.

De synchrotronstraling is weliswaar theoretisch berekenbaar, maar in

de praktijk blijkt de meting van de stroomstorkto in de elektixsnenbundel re

onnauwkeurig te zijn om absolute waarden van de straling te kunnen bepalen.

Voor relatieve metingen is de bron wel geschikt en wel tot het gebied van de

zachte röntgenstraling toe. Door in het zichtbare gebied eerst met een

andere standaardbron een ijking uit te voeren zijn echter ook absolute

metingen in het kortgolvige gebied mogelijk.

De in tabel 1.2 opgenomen gegevens over de xenonhogedruklamp XBO 900 IV

betreffen het midden van de ontlading. In het meest heldere deel van de

ontlading is de radiantie een faktor 5 groter, doch dit gebied is slechts
_2 9

ongeveer 10 mm groot. De reproduceerbaarheid is niet gemeten aan een

aantal XBO 900 W lampen, maar aan zes xenonlampcn van 150 IV van twee ver-
T7-V

schi llende fabrikaten *" '.

1.2.3. Konklusie ten aanzien van het ondersoekpvogramma

Uit tabel 1.2 blijkt, dat de xenonhogedruklamp wat zijn spektrale

radiantie betreft een grote winst op kan leveren t.o.v. andere stralings-

standaarden als de oven (zwarte straler), de wolfraambandlamp en de kool-

booganode. Vooral bij toepassingen, waarvoor een grote helderheid vereist

is, is dit belangrijk. Met een laser zijn weliswaar hoge vermogensdicht-

heden te bereiken, maar de ruimteboek waarin de uitstraling plaats heeft

is klein. Hetzelfde geldt enigennate voor het synchrotron als stralings-

bron, maar daar is het voornaamste bezwaar de technisch ingewikkelde en

zeer kostbare konstruktie. Laatstgenoemde bron is dan ook alleen te ge-

bruiken als standaard waarmee andere (eenvoudige en verplaatsbare) bronnen,

bijvoorbeeld een miniatuurboog of een xenonlamp, worden geijkt. Dezelfde

beperking geldt, zoals reeds in de vorige paragraaf opgemerkt is, eniger-

mate voor de kaskadeboog.
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Het spektrum van de gewone hogedrukkwiklamp blijft vergeleken met dat

van de hogedrukxenonlamp meer het karakter van een lijnenspektrum behouden.

De xenonlamp heeft dus vergeleken met de andere genoemde stralingsbronnen

een aantal zowel zuiver stralingstechnische als praktische voordelen. Een

bezwaar vormen de grote intensiteitsgradiënt over de boog en de fluktuaties

die in de lokale radiantie optreden. Deze fluktuaties kunnen echter door

middel van een stabilisatiesysteem gereduceerd worden.

Op grond van bovenstaande overwogingen werd besloten de hogedrukxenon-

lamp te toetsen op zijn stralingseigenschappen. De keuze van het type is in-

gegeven door het grote aantal publikatics van o.a. Schirmer en Larché van

OSRAM over dit soort lampen, al betreffen die veelal het onderzoek van de

lamp als lichtbron en niet zozeer als spektrale stralingsbron.

Binnen de beschikbare lampen van het type XBO is een 900 Watt lamp gekozen

omdat het met deze lamp mogelijk is een behoorlijke winst in spektrale

radiantie t.o.v. bijvoorbeeld de anode van een koolboog te boeken zonder

met buitengewoon zware voedingen te moeten werken. Bovendien is de intensi-

teitsverhouding tussen de wolfraambandlamp, die als ijkbron is gebruikt,

en deze xenonlamp nog meetbaar zonder gebruik te maken van sterk absorberende

optische verzwakkers, waarvan de transmissie moeilijk nauwkeurig is te be-

palen.

Xenonlampen zouden gunstiger zijn als standaardbron of als achtergrond-

lichtbron als hun spektrum gaver was, d.w.z. wanneer de spektrale emissie

nog meer in de richting van liet kontinuüm zou kunnen worden verschoven.

Mede daarom zijn naast het onderzoek van de emissieeigenschappen tevens

absorptiemetingen gedaan om na te gaan of door twee lampen achter elkaar te

plaatsen het kontinuüm in verhouding tot de lijnen in het spektrum nog sterker

te maken zou zijn.

1.2.4. Uitbreiding van het onderzoek; Struktuur van de ontlading

Uitgaande van de meetresultaten betreffende emissie en absorptie van

de ontlading in de xenonlamp kan men gegevens omtrent de struktuur van

de ontlading vinden. De ruimtelijke verdeling van temperatuur, ionisatie-

graad en stroomdichtheid zijn er uit af te leiden. I-vcntuecl kan de cncrj;ie-

dissipatic met het transport daarvan \rcrgelekcn worden.

De spektrale verdeling van de hogedrukxenonlamp wordt door Larchê en

Schirmer ' beschreven met behulp van de wet van Planck. Maecker en
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Peters ' daarentegen beschrijven het spektrum met de formule voor een

optisch dunne straler volgens Kramers en Unsold . In verband hiermee

wordt in het kader van de temperatuurbepaling de kontinuüm-stralings-

emissie in de beschouwing betrokken. Zie 5 5.4.
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; H O O F D S T U K 2

OPSTELLING EN MEETAPPARATUUR
' i

I 2.1. Optische opstelling voor emissiemetingen

In fig. 2.1 is de opstelling voor de emissiemetingen schematisch
v weergegeven. De opstelling is uitgevoerd in spiegeloptiek om in een

breed spektraalgebied te kunnen meten zonder last van chromatische

aberratie te hebben,

De hogedrukxenonlamp Xe wordt via de holle spiegel M- en de vlakke

spiegel M_ twee keer vergroot afgebeeld op het kleine meetvenster W, dat

i vervolgens met behulp van de holle spiegel M, en de vlakke spiegel M.

j in ware grootte binnen de breed ingestelde intreespleet van de mono-

; chromator wordt afgebeeld. De bijbehorende openingshoek wordt bepaald

'J door spiegel M.., die vanuit elk punt van de xcnonontlading volledig wordt

gevuld. De spiegels M-, M_ en M. hebben zodanige afmetingen, dat de

lichtbundel nergens buiten deze spiegels valt. De tussenafbeelding op

meetvenster W is ingevoerd in verband met de in een later hoofdstuk

te bespreken stabilisatie van de radiantie. Deze stabilisatie is alleen

bij de spektrale metingen gebruikt (5 3.3.2).

De xenonlamp is verplaatsbaar in de richting van de optische licht-

weg via een met de hand in te stellen slee. Met behulp hiervan kan de

afbeelding van de xenonlamp op W scherp worden gesteld. Dit gebeurt

door, terwijl de lamp stroomloos is, de punt van. de kathode scherp af

te beelden met behulp van een achtergrondlichtbron. De scherpstelling

van meetvenster W op het vlak van de intreespleet van de monochromator

gebeurt door verschuiven van spiegel M.. De intreespleet wordt zover

geopend dat alle straling, die door W is doorgelaten, in de monochroma-

tor komt. Meetvenster W fungeert in deze opstelling feitelijk als intree-

spleet van de monochromator.

In de richtingen loodrecht op de optische as kan de xenonlamp ver-

plaatst worden met behulp van door synchroonmotoren bewogen sleden,

hetgeen nodig is voor het meten van de geometrische nuliaiitieverdclin.p, over

tic ontlading. Ook kan het helderste deel van de ontlading met deze kontinu

aangedreven sleden vrij gemakkelijk worden gevonden. Verder is de xenon-



l'ig. 2.1. Opstelling voor de emissicmetingen (horizontale doorsnede).

Xc : hogcdrukxcnonlamp. 1' : centrum van de lamp. ?. : geijkte ivo 1 fraamhand 1 anp. S, : holfraanihandlanp.
'I. : holle spiegel, _•' = 50 en, niddcll ijn 10 era. M, : vlakke spiegel.
M- : holle spiegel, -' = 40 cin, middellijn 10 cm. M. : vlakke spiegel.

M- : verplaatsbare vlakke spiegel. \\ : meetvenster, meestal 100 x 100 „m". C : door synchrooniüotor aangedreven sektorschijf, waar-
van duidclijkhcidshalvc het ;ijaan:icht loodrecht op de lichtwcg in de inzet is getekend. F : filter.
KM : Roostomionothromator, waarvan de spiegels een brandpuntsafstand licbben van hl) era. SD : stralingsdetcktor.
Xc, Sj en M. zijn verschuifbaar in de door pijlen aangegeven richtingen.
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lamp Xe met lamphuis in zijn geheel uit de lichtweg te schuiven. Op de

plaats van de xenonlamp kan dan of de geijkte bandlamp S.. of een

spektraallamp geplaatst worden. Met bandlamp S.. wordt de opstelling

als geheel vooraf geijkt in absolute energiemaat. Tijdens deze ijking

wordt bij enkele golflengten bovendien het signaal gemeten van een

tweede bandlamp S,, die via de verschuifbare vlakke spiegel M,. en de

holle spiegel NL op venster W kan worden afgebeeld. Dit wordt eveneens

gedaan tijdens de spektrale metingen aan de xenonlamp. Hierdoor is het

mogelijk korrokties aan te brengen voor liet eventuele verloop van de

gevoeligheid van de opstelling in de periode tussen de meting aan S^

en die aan Xe.

Tijdons eon moting aan de xenonlamp is hot niet mogelijk oen meting te doen met

bandlarap s,. De xenonlamp zou daartoe volledig weggeschoven moeten worden,

zodat de instelling op oen bepaald punt uit de boog verloren zou gaan. De tweede

bandlamp S, kan daarentegen op W worden afgebeeld zonder Xe te verplaatsen.

Een opstelling waarbij de geijkte bandlamp S, op de plaats van S_ gezet is,

dus waarbij S_ overbodig zou zijn, heeft als nadeel dat voor de geijkte bron (S )

een extra spiegel (M.) nodig is vergeleken met de onbekende bron (Xe). Bovendien

wordt bij de opstelling volgens fig. 2.1 de standaardbron S. gespaard, zodat

2ijn ijking over een langere periode betrouwbaar blijft.

De drie in de opstelling voorkomende stralingsbronnen worden ge-
-4voed uit stroomgestabiliseerde voedingen, waarvan de stabiliteit 1.10

is over een periode van 8 uren. De meting van de stroomsterkte gebeurt

met behulp van precisie-weerstanden. De spanning over de weerstanden

wordt met een digitale voltmeter gemeten. De nauwkeurigheid van deze

stroommeting is steeds beter dan 5.10 van de ingestelde waarde-

De monochromator is een enkelroostermonochromator van het fabrikaat

Ililger, type Monospek 600 met verwisselbaar rooster. De metingen zijn

steeds in het spektrum van de eerste orde gedaan, terwijl overlap van

spektra van hogere ordes met behulp van filters is vermeden. In het ultra-

violet, waar het spektrum van de tweede orde geen rol speelt, is toch

met een filter gewerkt en wel om de strooilichtbijdrage te verminderen.

Om dezelfde reden is er soms eerder op een ander filter overgegaan dan

vanuit het oogpunt van overlap van spektra noodzakelijk was. In tabel 2.1

is een overzicht gegeven van de gekozen rooster-filter-kombinaties. Tevens

zijn in deze tabel de detektoren vermeld die in de betreffende spektraal-

gebieden zijn gebruikt.



Tabel 2.1. Detektoren, roosters en filters, zoals gebruikt in de verschillende golflengtegebieden.

Detektor

(principe en type)

Rooster Filter Golflengtegebied

"Blaze-golflengte" Aantal lijnen (type, materiaal

(nm) per mm of omschrijving) (nm)

Fotomultiplikatorbuis EMI 9558 QB

ii

Siliciumfotocel EG&G HAV 4000
Tf

Loodsulfidecel Philips 61 SV

300

300

500

500

1000

1000

2000

2000

2000

1200

1200

1200

1200

600

600

300

300

300

UG 5a->

blank glasb^

GG 395

rood glas

RGN 9a)

GaAsc)

silicium -"

germanium •*

doorlaatfilterc^

voor l > 2400 nm

op germanium

300 - 380

350 - 450

400 - 700

650 - 860

835 - 1030

1000 - 1600

1550 - 1900

1850 - 2600

2550 - 3000

Filter van het fabrikaat Schott. Ordeselektiefilter bij de Hilger monochromator.

c)
Infraroodfilter van het fabrikaat Grubb Parson.
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2.2. Optische opstelling voor absorptiemeHngen

De opstelling voor de emissiemetingen uit fig. 2.1 kan door het

toevoegen van een achtergrondlichtbron B geschikt gemaakt worden voor

absorptiemetingen. Die lichtbron B zou dan afgebeeld kunnen worden in

de lamp Xe; daarbij zou de stralengang zo moeten zijn dat het licht uit

B via Xe op de juiste wijze de detektor bereikt. Met zo'n opstelling

is het mogelijk zowel emissie- als absorptiemetingen te doen. Een pro-

bleem daarbij is de invloed van do ballon en de ontlading op het beeld

van de achtergrondbron op mcetvenster W. De lenswerking van de ballon

en de lichtbreking in de rand van do ontlading bleken de meting te be-

invloeden en wel speciaal in liet geval Jat de absorptievcrdcling in do

dwarsrichting moest worden gemeten (§ 3.4).

Daarom is voor de absorptiemetingen een andere opstelling beproefd.

Door een tussenafbeelding van de achtergrondlichtbron B te maken op een

zowel in de hoogte als in de breedte instelbare spleet W_ is het mogelijk

de begrenzing van de straling van B bij VI~ te laten plaatsvinden; zie

fig. 2.2. Het meetvenster W.. en de intreespleet van de monochromator

moeten daarbij zover open staan dat alle straling van B, die door Xe

wordt doorgelaten, in de monochromator komt. Met deze opstelling is het

eveneens mogelijk zowel absorptie- als emissiemetingen te doen, maar

meetvenster W.. moet daartoe telkens op de juiste wijze worden ingesteld.

Nadelen van deze methode zijn een versterking van de "ruis" (dus een

verminderde signaal/ruisverhouding) door de grote hoeveelheid straling

van xenonlamp Xe, en een verminderd spektraal scheidend vermogen.

Aan de hand van experimenten over de beïnvloeding door Xe van het

beeld van W- op W1 is tenslotte gekozen voor een opstelling, waarbij

venster W_ voor de horizontale en meetvenster V\L voor de vertikale be-

perking van de achtergrond zorgt. Venster l\r2 wordt daarbij op 50 m

breedte en 1 mm hoogte en meetvenster W1 op 0,6 mm breedte en 100 ym

hoogte ingesteld. In fig. 2.3 is de opstelling weergegeven zoals die uit-

eindelijk voor de absorptiemetingen is gebruikt.

Als achtergrondlichtbron B is een hogedrukxenonlamp gebruikt van

hetzelfde type als waaraan ons onderzoek is verricht. Via de spiegels M..

en M2 wordt B twee keer vergroot afgebeeld op venster W , dat via M,

en M^ op ware grootte in Xe wordt afgebeeld. De xenonlamp Xe wordt via
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I'ig. 2.2. Schematische voorstel l ing van de opstel 1 inj> met tussenaflieeliliiij:

voor absorptieinetingen (eenvoud ighciilshalve heergegeven niet lenzenoptieki.

I.,, I., en I..: lenden. H: aehtergroiull ichthrun. Xe: hoj'cdnikxenonlamp.

Wj en K.,: (rechthoekige) hecldhegren::ers, aangeduid niet ile tenn vensters .

KF L

l;ig. 2.3. O]istclling voor de absorpt iemetingen (horizontale doorsnede I.
Xe : hogcdrukxcnonlamp. I' : centnon van de lamp. H : aehtorgroiidl iclitbrai,
eveneens een hogcdrukxenon1amp.

Mj : bolle spiegel, f = 20 cm. M^ en M_ : vlakke spiegels. M( : holle spiegel,
ƒ = 40 cm. 1. : lenssystcem, ƒ = 17,8 cm. W. : mectvenster. U', : venster.
Q : centnon van IV,. 11 : diafragma. K : ivatcrkirvct. i- : kleurfilter. C. : door
synchroonmotor aangedreven sektorsebijf voor de cmissieineting. C-, : idem voor
de absorptiemeting.

Via de sektorschijven wordt de betreffende straling met een bepaalde frekwen-
tie gemoduleerd. Tegelijkertijd wordt er ccn signaal van dezelfde frekuentie
opgewekt, dat gemengd met het door de detcktor afgegeven signaal fasegevoc-
lige gelijkricliting bewerkstelligt. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk de
op de detcktor komende straling van I! te meten in weerwil van de veel grotere
hoeveelheid stralingsenergie van Xe op de detektor. l)e optiek na C. is dezelfde
als in fig. 2.1 is weergegeven.

Xe is verschuifbaar in de door de pijl aangegeven richting, hetgeen o.a. nood-
zakelijk is voor de ijking van de opstelling met een wolfraambandlamp. Deze
wordt daartoe op de positie van Xe geplaatst.
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een luchtfotografieobjektief L, type Kodak Aero-Ektor, twee keer

vergroot afgebseld op meetvenster W... Na liL is de optiek hetzelfde

als bij emissiemetingen. Spiegel M1 is zo gediafragmeerd dat de openings-

hoek van de lichtbundel van B tussen W2 en M. gelijk is aan •=•„ radiaal.

Hiermee wordt samen met de begrenzing door W_ bereikt dat de lichtbundel,

afkomstig van B, overal binnen de optiek blijft. Dit geldt voor alle

standen van Xe. De openingshoek (>i rad.) vanuit de lamp Xe, waarvan we de

emissie on de absorptie willen meten, wordt bepaald door diafragma D

voor L. De rest van de optiek is zowel in horizontale als in vertikalc

richting ondervuld.

Ter bescherming van het objektief L zijn een waterkuvet en een kleuren-

filter F tussen Xe en L geplaatst.

De gedeeltelijke overstap op lens-optiek is gemaakt omdat bij alle ons ter

beschikking staande holle spiegels de beeldvorming te zeer afhankelijk was

van het deel, dat van de betreffende spiegel werd gebruikt.

De scherpstelling van venster W- op xenonlamp Xe, van Xe op meet-

venster HL en tenslotte van HL op de intreespleet van de monochromator

geschiedt als volgt. Achter de van Xe af gekeerde zijde van meetvenster

HL wordt een meetkijker geplaatst. Deze kijker wordt scherp gesteld op

HL. De kathode van Xe wordt verlicht met behulp van een achtergrond-

lichtbron. De lamp Xe wordt nu zo in de richting van de optische weg

verplaatst dat de kathodepunt via de kijker scherp wordt gezien. Daarna

wordt HL door de niet stroomvoerende xenonlamp heen waargenomen met de

kijker en zoveel verschoven dat dit venster ook scherp wordt gezien.

Na deze visuele instelling wordt deze gekontroleerd en zonodig bij-

gesteld door de energieverdeling in het beeld van HL op W1 te meten.

Venster HL wordt daartoe op 50 pm breedte gezet en meetvenster HL op

10 um. Achter W1 wordt een fotomultiplikatorbuis geplaatst in kombinatie

met een interfërentiefilter, waarvan de transmissie in het zichtbare

gebied ligt. Door nu HL te verplaatsen loodrecht op de optische as is

de energieverdeling in het beeld van W_ op HL te meten bij elke positie

van HL. Uit deze metingen wordt de optimale stand van W 2 gekozen.

Het verschil in positie van W- na de visuele instelling en na de foto-

elektrische kontrole bedroeg 25 ym. Gekombineerd met de openingshoek

van de lichtbundel van -r rad volgt hieruit dat de visuele instelling

een geometrisch oplossend vermogen in Xe toelaat van ongeveer 4 ym

in richtingen loodrecht op de optische as.
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Met de instelling tot zover is bereikt dat zowel Xe als W, in het zicht-

bare gebied scherp zijn afgebeeld op W-• De absorptiemetingen moeten

echter voor een groot deel in het nabije infrarood worden gedaan. De

scherpstelling in dit golflengte-gebied van Xe en l^ op W^ wordt verkre-

gen door voor de fotomultiplikatorbuis een interferentiefilter met top-

transmissie bij 831 nm te plaatsen en daarna W^ in de richting van de

optische weg te verplaatsen. Bij elke positie van W. wordt weer de cner-

gieverdeling in het beeld van l\L gemeten. Daarna wordt IV1 scherp afge-

beeld op de intreespleet van de monochromator. Dit kan onafhankelijk

van het spektraalgebied, waarin gewerkt moet worden, gebeuren. Daartoe

wordt de meetkijker achter de uittreespleet van de monochromator geplaatst.

De kijker wordt scherp gesteld op het vlak van de uittreespleet, waarna

het beeld van W1 in dit vlak wordt waargenomen. Spiegel M. (fig. 2.1)

wordt dan zover verschoven dat het beeld van W^ via de kijker scherp

wordt gezien. Meetvenster W.. moet daarbij met een spektraallamp verlicht

worden.

2.3. Optische problemen tengevolge van het verplaatsen van de xenonlamp

Bij het meten van de emissie- en de absorptieverdelingen moet de

te onderzoeken lamp Xe verplaatst worden in richtingen loodrecht op de

optische as. De afbeelding van de lamp respektievelijk van venster l\L op

meetvenster W1 wordt in principe door twee effekten beïnvloed die bij

de verplaatsing veranderen:

1. de lenswerking van de ballon van de xenonlamp,

2. de breking van de straling in de rand van de ontladingszuil.

We hebben getracht van beide effekten na te gaan in hoeverre ze onze

metingen storen.

2.3.1. Lenswerking van de ballon

a. Invloed op de emissiemetingen.

Bij de emissiemetingen wordt de ontladingszuil waargenomen door één wand van de

ballon heen (zie fig. 2.1 en 2.3). De buitenkant van de wand heeft in de richting van

de grootste kromming een kromtestraal van 20 mm, terwijl de wanddikte 2,8 mm is (zie

fig. 1.1). De ballon is zodanig van vorm dat de grootste kromning in een horizontaal

vlak V ligt wanneer de lamp, zoals voorgeschreven, vertikaal is opgesteld. De loop

van de lichtstralen die de lichtbundel, afkomstig uit het op de • optische as gelegen

punt P in Xe, begrenzen in vlak V is berekend met de brekingswet van Snellius. De be-
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grenzing van de lichtbundel uit P wordt in de opstelling volgens fig. 2.1 bepaald door

spiegel M en in die volgens fig. 2.3 door diafragma D voor lenssysteem L. De werkelijke

lichtbundel heeft praktisch dezelfde begrenzing als die uit P, daar er slechts gemeten

wordt aan een stukje uit Xe ter grootte van 50 ym * 50 pm. Aangezien de openingshoek

van de uit P afkomstige lichtbundel in fig. 2.3 groter is dan die in fig. 2.1 is de

berekening van het verloop van de randstralen uitgevoerd voor de opstelling volgens

fig. 2.3;in do opstelling volgons fig. 2.1 zullen de beeldfouten kleinsr zijn. Bij deze

berekening is verondersteld dat de doorsni,1ding van de ballon met vlak V een cirkel is

en dat het centrum van de ontlading zich in eon loodrecht op V staand vlak door het middel-

punt van deze cirkel Ijovindt. Do berekening is uitgevoerd mot de verplaatsing van Xe

loodrecht op de optische as als parameter. Het beeld van punt P zou in het ideale geval

- dat wil zeggen als de ballon geen invloed op de beeldvorming zou hebbon - steeds midden

in het meetvenster W, vallen. Bij eon verplaatsing van 2 mm blijkt de door de ballon ver-

oorzaakte afwijking van de bundelbogrenzingsstralen nog pas 2 ym te zijn in richtingen

loodrecht op de optische as. Hierbij is het bovendien nog zo dat de ene randstraal links

en de andere rechts van de optische as het vlak door W. snijdt. De ballon van de lamp zal

dus (afgezien van het lichtverlies door reflektie) praktisch geen invloed hebben op de

emissietnetingen mits voldaan is aan de veronderstellingen over de ballondoorsnede en de

plaatsing van de boog binnen de ballon. Dit is ook direkt in te zien, daar in het geïdea-

liseerde geval de boog zich in het hoofdvlak van de door de ballonwand gevormde holbolle

lens bevindt.

b. Invloed op de absorptiometingen

Zoals in fig. 2.2 reeds is aangegeven wordt bij de absorptiemetingen een door

de achtergrondlichtbron vsrlicht venster W afgebeeld in de xenonlamp om daarna

tegelijk met die lamp op meetvenster W te worden afgebeeld. Analoog aan hetgeen in

S 2.3.1.a voor de emissiemetingen is gedaan is hier eveneens het verloop van de rand-

stralen berekend. Uitgegaan is daarbij van het op de optische as gelegen punt Q van

venster W2> Bij ideale beeldvorming zou het beeld van Q in het op de optische as ge- *

legen punt P in Xe komen. Berekeningen laten zien dat de randstralen het vertikale vlak t

door P snijden op minder dan 0,4 um van P af. De hoeken, die de randstralen met de

optische as maken zijn kleiner dan bij de emissiemeting. Mede op grond van de resultaten

van § 2.3.1.a kan gekonkludeerd worden, dat de invloed van een ballon met zuiver cirkel-

vormige doorsnede op de absorptiemetingen eveneens verwaarloosbaar klein is.

In de praktijk bleek de positie van de lamp(ballon) echter wêl van invloed te zijn

op de plaats en op de kwaliteit van het beeld van W op W . De door de achtergrondlicht-

bron teweeggebrachte detektorstroom bleek namelijk,ook als de lamp Xe stroomloos was,

afhankelijk te zijn van de positie van Xe, wanneer de geometrische beperking bij meet-

venster Wj werd gelegd. Om dit nader te onderzoeken is dezelfde meetmethode toegepast

als bij het scherpstellen van W op W : de intensiteitsverdeling in het beeld van W

is gemeten met als parameter de positie van de xenonlamp. Tevens is de plaats van het
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Fig. -Vf. K o g i s t r a t i e b i j A - S>)7 " van de door de ontstoken xenonlamp dooi—

ge la t en s t ra l ing ; u i t de nditcrgroiull ichtl ircm ü (zio Tij;. 2.Ï). lie Reomctrische

licpcrKins; van de s t r ; i l ingsliimdcl l:ig danrhi j b i j meetvenster IV. (en l̂ i i liet

diafragma 0 ) . Ite u i t e i n d e l i j k e metingen z i j n n io t up deze u i j n e u i tgevoerd .

Liinps de ord inaa t i s het gemeten s ignaal in w i l l e k e u r i g e eenheden u i t g e z e t .

- - - gc ïn t e rpo lee rde waarde van liet s ignaal b i j n i e t onts token Nononlamp.
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Pip. 2.S. Uelnticve iiucnsitcitsverilei ingcn in hot ter plaatse van meetvcnster

K. gclcRon beek! van venster IV, met ile positie van Xe als parameter. It rejji-

stnities in de linkerkolom heblicn betrekking op stroomlo:e xenon 1 am]i, tcnvijl

die in do rechterkolom wvt stroomvocrende xcnonlamp :ijn vervaardigd. He posi-

tie van Xe is gaande van boven naar beneden: centraal, (1,5 mm respektievel ijk

1,0 nm vcrpJaatst t.o.v. (ie optische as.

Langs de ordinaat is in willekeurige eenheden de stralingsintensiteit uitgezet,

zoals die in de horizontale richting over de diverse plaatsen in het beeld ver-

deeld is. lic plaats in het beeld is langs de absis uitgezet, waarbij 1 schaal-

decl overeenkomt met 10 im\.
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maximum in de intensiteitsverdeling bepaald,.zodat eventuele verplaatsing van het beeld

gekonstateerd kon worden; voor nadere toelichting zie ook § 2.3.2. Om de beeldkwaliteit

kwantitatief weer te geven wordt de halfwaardebreedte van de intensiteitsverdeling, die

hoort bij een bepaalde positie van Xe, gedeeld door de halfwaardebreedte met Xe in de

middenpositie. De aldus gevonden verhouding wordt de genormeerde halfwaardebreedte h^

genoemd. Resultaten van deze metingen worden, samen met die van analoge experimenten met

stroomvoerende xenonlamp, weergegeven in de figuren 2.5 tot en met 2.7. We komen er op

terug in S 2.3.2.

2.3.2. Breking van de straling in de rand van de ontladingszuil

Tengevolge van do grote torapcratuurgradiCnt aan do buitenkant van de ontlüdings-

zuil zal daar breking van de straling (straulkromming) plaats vinden. Deze breking

veroorzaakte bij de metingen, waarbij meotvenstor w als beperkend diafragma werd ge-

bruikt, extra maxima en minima in het doorgelaten signaal; zie fig. 2.4. De invloed

van die breking op zowel de emissie- als de absorptiemetingen wordt groter naarmate

men meer naar de rand van de boog gaat. In beide gevallen wordt de lichtweg door het

gebied met een grote (dwarse) temporatuurgradiênt dan langer. Experimenteel is deze

invloed nagegaan door do plaats en <3e kwaliteit van het beeld van W op W te meten

met stroomvoerende xenonlamp volgens de methode beschreven in § 2.2 en 2.3.1.b.

In fig. 2.5 worden enkele registraties van de energieverdelingen weergegeven bij zo-

wel stroomvoerende als stroomloze xononlamp Xe voor drie posities van die lamp. Uit-

gaande van de plaats van het beeld van W, met Xe in de middenpositie is de beelver-

plaatsing ten gevolge van het verschuiven van Xe te bepalen. Als Xe in de middenpositie

staat ligt het beeld van het midden van W op de optische as ter plaatse van meetvenster

W . Als Xe verschoven wordt blijkt het beeld van H op W zich te verplaatsen t.o.v.

die optische as. In fig. 2.6 is deze verplaatsing weergegeven als funktie van de

positie van Xe. De konklusie uit deze metingen is dat de ballon (en niet de straal-

kromming) de oorzaak is van het grootste deol van de beeldverplaatsing. Teruggerekend

naar de ontladingszuil in Xe is de verplaatsing maximaal 50 urn bij een verplaatsing

van 1 mm van de lamp. Korrigeren hiervoor is niet goed mogelijk, temeer daar de ver-

plaatsing blijkbaar afhankelijk is van welk deel van de ballon bij de afbeelding een

rol speelt. De invloed van Xe op de beeldkwaliteit wordt weergegeven in fig. 2.7,

waarin de genormeerde halfwaardebreedte h is uitgezet tegen de verplaatsing van Xe. De

beeldkwaliteit wordt ook grotendeels door de ballon bepaald; alleen aan één kant zijn

er signifikante verschillen in de waarden voor h bij stroomvoerende en stroomloze lamp.

Het is ons niet bekend of dit een algemene eigenschap van dit type lampen is of dat

het een toevallige eigenschap van het onderzochte exemplaar is.

Resumerend konkluderen we dat de beeldverbreding en de beeldverplaat-

sing bij W 1, teweeggebracht door de bovengenoemde effekten bij Xe, klein

zijn (t 0,2 mm). We mogen dus verwachten dat de meetlichtbundel ondanks de
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effekten het venster W- (gekozen breedte 0,6 mm) en de monochromator-

spleet (breder) ongehinderd kan passeren. Oorzaak van deze gunstige

situatie is het feit dat Xe afgebeeld is op W • een door Xe teweegge-

brachte richtingsverandering van de lichtbundel zal daardoor wel de

lichtvlek op lens L. maar vrijwel niet die in venster W. doen verplaatsen

(fig. 2.2).

Volledigheidshalve zij vermeld dat de zojuist genoemde richtingsver-

andering gedemonstreerd kon worden door de meetliclitbundel te vervangen

door een smalle lichtbundel uit cen laser; deze vertoonde duidelijke devi-

aties na het passeren door de lamp Xe. Zie appendix 2.

2.4. De stralingsdatektie

In tabel 2.1 zijn de stralingsdetektoren vermeld met het golflengte-

gebied waarin ze gebruikt zijn. In deze paragraaf wordt voorts de ver-

werking van de dctektorstroom besproken.

De grote sprong in intensiteit van de bandlamp naar de xenonlamp

wordt overbrugd met behulp van achter de detektoren geplaatste elektronische

verzwakkers en versterkers. Het fotogevoelige vlak van de detektoren moet

dus het verschil in bestralingssterkte kunnen venverken. Kontrole op de

evenredige weergave daarvan is met een sommethode cn/oT met optische ver-

zwakkers uitgevoerd.
Bij de eerste methode wordt een zogenaamd somdiarragma tussen W. en M, (fig. 2.1) in

de lichtbundel geplaatst. Het soradiafragma bestaat uit een scherm met twee afsluit-

bare, gelijke openingen, die afzonderlijk en tegelijk geopend kunnen worden. Hiermee

is het dus mogelijk twee lichtstromen afzonderlijk en tezamen te meten.

Als de evenredigheidskontrole met optische verzwakkers wordt uitgevoerd, wordt er

achter het meetvenster een verschuifbaar gr i jsf i l ter geplaatst.

2.4.1. Fotcmultiplikaiorbuis

In het golflengtegebied van 300 tot 700 nm is een fotomultiplikator-
buis gebruikt van het fabrikaat IM, type 9558 QB. lie S-20 fotokathode
ligt bij deze buis op een kwartsvenster. De fotomultiplikator is in een
thermostaat geplaatst, waarvan de temperatuur m.b.v. Peltier-elementen
op 10 +_ 0,1 °C wordt gehouden. De spanningsdeler (fig. 2.8) is opgebouwd
uit metaalfilmweerstanden, met uitzondering van de stap tussen kathode K
en eerste dynode D... Over deze twee elektroden, die circa 4 cm uit elkaar
liggen, is een zenerdiode geplaatst van 150 V. Hiermee wordt bereikt dat
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Fig. 2.S. Spanningsdeler van de fotomuitiplikator.

K = kathode. A = anode. t/m 'n dynoden. = 20 kil.

50 kf:. ;V| = 200 kü. Z = ;onoi\liodo mot nominale spanning van 150 \'.

hoogsiiannint;, S00 V < !'(| < 1000 V.

Fig. 2.i'. Kclatiel' verschil A:!/Ï' tussen tic met een fotomultiplikntorbuis

(type IM 11558 QB) gemeten verswakkingsTaktor v van een grijsfilter en die

gevonden met een Si-fotocel (type F.G & G IIAV 1000) als fiaiktie van het quo-

tiënt van de anodestroom ;' en de stroom door de spanningsdelcr ?',.. Iicn posi-

tieve waarde van /,:•/:• betekent dat de via de fotomultiplikator gemeten waarde

voor :• groter is dan de met de Si-cel gevonden waarde.

O Spanningsdeler met 100 ki: als basiselement.

• „ „ 50 k;; „

A ,, „ 20 kr. „
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het werkpunt van de kombinatie K en D.. in het verzadigingsgebied van

de karakteristiek van deze kombinatie ligt, onafhankelijk van de totale

spanning over de fotomultiplikator. Om bij hoj>e lichtintensiteiten en

dientengevolge grote stromen tussen de dynoden geen beïnvloeding van de

anodestroom door ruimtelading te krijgen is de spanning tussen de laatste

twee dynoden 50 'o groter gekozen dan die tussen de andere dynoden.

Bij de kontrole van de evenredige weergave van stralingsintensitei-

ten is uitgegaan van het bestralingsniveau van de kathode met de xenon-

lamp als bron. Met een somdiafragma (zie inleiding § 2.4) is nagegaan

of een faktor twee in intensiteit op dit niveau als zodanig wordt weer-

gegeven. Dit is het geval met een afwijking van minder dan 2.10~ mits de

anodestroom i kleiner is dan 1 I van de stroom i n door de spannings-

deler uit fig. 2.8. Deze procedure is herhaald bij telkens 10 x kleinere

bestralingssterkte van de fotokathode totdat het bestralingsniveau met

de bandlamp als bron werd bereikt. De grootte van het belichte opper-

vlak is daarbij konstant gehouden. De afwijking bij de metingen met de
-4somdiafragma was bij de lagere lichtniveaus gemiddeld 6.10 . Aangezien

in het betreffende golflengtegebied een intensiteitsverhouding van maxi-

maal 4.10 moet worden overbrugd is de meetfout t.g.v. alineariteit maxi-

maal 1 %.
Wat de alineariteit betreft bij waarden van i groter dan 1 % van i moet worden

a D

opgemerkt dat deze een toenane van signaal betreft, dit in tegenstelling tot de veel-

al bij lineariteitsproblemen optredende afname t.g.v. verzadiging en dergelijke. Dit

verschijnsel, dat in de literatuur met superlineariteit wordt aangeduid, is eerder

gekonstateerd door Stump en Talley , Engstrom en Fischer , en geanalyseerd door

Lush , Land en Sauerbrey . Tijdens ons onderzoek is superlineariteit gekonsta-

teerd bij de vergelijking van metingen met de fotomultiplikator met metingen met een

Si-fotodiode (zie § 2.4.2). Als i groter was dan 1 % van i bleek er een systematisch

verschil te ontstaan in de metingen met beide detektoren. Dit verschijnsel is nage-

gaan door de verzwakkingsfaktoren van enkele grijsfilters met beide detektoren te

meten bij verschillende bestralingssterkten van de detektoren en diverse waarden van

de hoogspanning over de fotomultiplikatorbuis. De verzwakkingsfaktor zoals met de

Si-diode gemeten is daarbij als juist aangenomen, hetgeen gerechtvaardigd wordt door

de zeer goede lineariteitseigenschappen van dit soort detektoren (zie S 2.4.2}. Het

is mogelijk de relatieve verschillen tussen beide meetresultaten in benadering weer te

geven als funktie van het quotiënt i /i . Punten met verschillend bestralingsniveau

(dus verschillend i ) en/of verschillende hoogspanning (dus verschillende i en i )

liggen daarbij op één lijn; de verhouding i /i is dus inderdaad een bepalende faktor;

zie fig. 2.9.
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De nominale waarde van de verzwakkingsfaktoren van de grijsfilters bedroeg 40

respectievelijk 90. De verhouding £ /»D heeft bij het verwerken van de liohtstroom met

zo'n filter in de lichtbundel een zodanig geringe waarde, dat de superlineariteit nog

geen merkbaar effekt heeft op de door de fotomultiplikator afgegeven anodestroom.

Zonder het filter is dat effekt er eventueel wel. Het quotiënt van beide metingen, dat

is de gemeten verzwakkingsfaktor, bevat het effekt dus wel. Als de spanningsdeler van

de fotomultiplikatorbuis 20 kS2 als basiselement heeft wordt het verschil in metingen

met de fotomultiplikator en die met de Si-cel kleiner dan bij 50 of 100 kfl.

De resultaten van onze metingen aan de superlineariteit komen wat orde van grootte

betreft overeen met de in de literatuur vermelde waarden. Sauerbrey vindt bijvoor-

beeld een afwijking van 5.10~ als i /i. = 8.10~ bij een buis met 6 stappen en een
dL U

basisweerstand ban 78 kR.

De superlineariteit ontstaat door toename van de totale versterking van de foto-

multiplikator. Als de anodestroom i (dus de elektronenstroom van D., naar A) toeneemt,

daalt de spanning over R.. (fig. 2.8); daardoor neemt de spanning over de daaraan voor-

afgaande stappen toe (bij konstante V ) en dientengevolge de sekundaire elektror.er.er.issie.

De verlaging van het spanningsverschil V .. tussen A en D.. he^ft alleen invloed op de

verzameling op de anode van de door D.. geëmitteerde elektronen, en het rendement waar-

van varieert slechts weinig met V ...

Bij 20 k£2 en dus grote waarden van i /% keert het in fig. 2.9 uitgezette verschil
a u

zelfs om van teken dus dan verdwijnt de superlineariteit. De oorzaak hiervan is primair

de verminderde invloed van i op de spanningsverschillen tussen D., D , en D ;

bovendien ontstaat er waarschijnlijk ruimtelading bij de anode bij grote waarden van i .
a

2.4.2. Siliaium-fotocel

Voor de spektrale metingen tussen 650 en 1030 nm is een silicium-

fotodiode gebruikt van het fabrikaat EG & G, type HAV 4000. De tempera-

tuur van deze detektor is binnen 0,2 °C konstant gehouden, waardoor de

spektrale gevoeligheid tijdens een meting maximaal 0,1 % kon variëren .

Dit type detektor bestaat uit een kombinatie van een Si-fotodiode met

een operationele versterker. Volgens een door de fabrikant verstrekte

formule is deze kombinatie lineair binnen 1.10" voor diodestromen tot

10 nA, hetgeen de maximale waarde tijdens onze experimenten was. Met de

sommethode zijn dezelfde metingen gedaan als bij de fotomultiplikatorbuis.

De gevonden afwijking bij een bepaald lichtniveau was gemiddeld 4.10

Uitgaande van bovenstaande lineariteitseigenschap van de HAV 4000 Si-cel

kan uit deze metingen gekonkludeerd worden dat de fasegevoelige gelijk-

richter in kombinatie met de digitale voltmeter (zie § 2.4.4) over zijn

volle schaal van 10 V binnen 0,05 % signalen evenredig weergeeft.
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2.4.3. Loodsulfide-ael

In het golflengtegebied boven 1000 nm is de straling gemeten met

een loodsulfide-fotoweerstand van Philips, type 61 SV. Deze cel wordt

m.b.v. een Peltier-element op 0 + 0,1 °C gehouden, hetgeen resulteert

in een maximale variatie van 0,4 % in de gevoeligheid ' . De lineari-

teit van deze detektor is niet met de sommethode gekontroleerd. Door
2

de geringe afmetingen van het gevoelige oppervlak ( 6 x 6 • met een
onderbreking ter breedte van \ mm) beïnvloedt een geringe verplaatsing

van de lichtvlek over het detektoroppervlak de metingen. In de praktijk

bleek dat al het geval te zijn bij het afwisselend openen en sluiten van

de twee openingen van het somdiafragma. Daarom is de PbS-cel als volgt

gekontroleerd: De transmissie van een grijsfilter is bij een vaste golf-

lengte gemeten bij bestralingsniveaus op de detektor tussen dat met de

xenonlamp als bron en dat met de bandlamp als bron. De transmissiefaktor

van het filter was 20 % volgens een door de fabrikant verstrekte opgave.

Bij een sprong in bestralingsniveau op de detektor van cirka 8 * bleken

de gemeten waarden van de transmissiefaktor relatief gezien minder dan

0,1 % van elkaar te verschillen. In dit golflengtegebied hoeft slechts

een faktor 40 te worden overbrugd, zodat vermoedelijk de meetfout t.g.v.

onevenredige signaalweergave bij deze detektor kleiner is dan 0,5 %.

2.4.4. Verwerking van de fotoaelstroom

De door de detektor bij bestraling afgegeven stroom wordt gemeten

met behulp van fasegevoelige gelijkrichting. Bij de emissiemetingen wordt

daarvoor achter meetvenster W1 (fig. 2.3) een sektorschijf C. met syn-

chroonmotor geplaatst. Tijdens de absorptiemetingen wordt zo'n schijf

C 2 achter W2 gezet zodat de straling van de achtergrondlichtbron wordt

gemoduleerd. De modulatiefrekwenties zijn zodanig gekozen dat de net-

frekwentie en harmonischen daarvan geen invloed hebben. Tijdens de

metingen met de fotomuitiplikatorbuis en de Si-cel is gewerkt bij 173 Hz

en tijdens de metingen met de PbS-cel bij 566 Hz.

In fig. 2.10 is het blokschema van het meetsysteem getekend. De door

bestraling teweeggebrachte stroom uit de detektor wordt via een ver-

zwakker, een voorversterker en een selektieve versterker aan de "lock-in"
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toegevoerd en daar fasegevoelig gelijkgericht met behulp van een

referentiesignaal dat door de sektorschijf wordt geleverd. De ver-

zwakker is een zogenaamde ladderverzwakker. Hiervan is de in- en de

uit gangs impedantie onafliankelijk van de stand van de verzwakker ';

in dit geval bedraagt deze impedantie 200 kü. De verzwakkingsfaktorcn

zijn in do opstelling zelf geijkt met een nauwkeurigheid van 4.10

of beter; de nominale waarden zijn 3, 10, 30, 50 en 100 x . Met de ver-

zwakker en de voorversterker wordt de sprong in intensiteit van de

bandlamp naar de xenonlamp overbrugd.

De voorversterker, de selcktieve versterker en de fasegevoclige

gelijkrichter zijn op elkaar afgestemde apparaten van het fabrikaat

PAR. De nominale waarden van de versterkingsfaktoren van de voorver-

sterker zijn 2, 5, 10, , 1000x. De ijking hiervan is in de op-

stelling zelf stapsgewijze gedaan en wel met een meetnauwkeurigheid

van 10~ per stap.

Fig. 2.11). Mokschema in het meetsysteem.
C. -, : sektorschijf ract synchroonmotor. M : rooster-

monochroinator. 1' : stral ingsdetektor. A : verzwakker.
PA : voorversterker. SA : selcktieve versterker.

). : lock-in versterker. 1) : recorder. DYM : digitale voltmeter.

I : interface. 1' : ponser.
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H O O F D S T U K 3

MEETRESULTATEN: RADIANTIES, SPEKTRA EN ABSORPTIEFAKTOREN VAN DE ONTLADING

IN DE XENONLAMP

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat resultaten van onze metingen aangaande de emissie

en absorptie van straling door de onderzochte xenon 1 ampen t>qx? XBO 900 IV.

Het betreft hier rechtstreekse meetresultaten; over nadere bewerking en

interpretatie ervan wordt gerapporteerd in latere hoofdstukken.

De bij de emissiemetingen gemeten grootheid is de radiantie, de inten-

siteit der (horizontaal) uittredende straling zoals die plaatselijk waar-

genomen wordt in het zijaanzicht van de (vertikale) ontladingszuil. Pit

betreft straling die geproduceerd is in de zuil en die op weg naar buiten

enigermate verzwakt is door absorptie in de zuil, dus door zelfabsorptie.

De bij de absorpticmetingen gemeten grootheid is de ahsorptiefaktor,

de verzwakkingsfaktor van een (horizontale) stralingsbundcl die vanuit een

hulplichtbron dwars door de (vertikale) ontladingszuil gaat. Bij de absorp-

tiemetingen werd de onafhankelijke eigen stralingsemissie van de zuil niet

meegenieten; dit is toegelicht in § 2.4.4 (modulatie). Zie echter § 5.2 wat

betreft de gestimuleerde emissie.

Zowel bij de emissie- als bij de absorptiemetingen werd de xenon lamp

geleidelijk verschoven in een richting loodrecht op de (horizontale) optische

as van de meetopstelling. De ontladingszuil werd aldus afgetast, soms over-

dwars (door horizontale verschuiving) en soms in de lengterichting van de

zuil (door vertikale verschuiving). De verkregen resultaten zijn, dienover-

eenkomstig: de radiantie resp. de absorpticfaktor als funktie van de plaats

(horizontaal en vertikaal) in het zijaanzicht van de ontladingszuil.

De ontladingszuil is niet cylindrisch maar konisch van vorm: vanaf de

tamelijk spitse kathode (onder) verwijdt de zuil zich tot bij de meer af-

geplatte anode (boven). Dit is te zien in fig. 3.1, die het zijaanzicht

van de zuil toont. De schematische tekening naast de foto is mede bedoeld

ter verduidelijking van de plaatsen waarop onze metingen betrekking hebben.

Die plaatsen zijn gekozen in verband met eventuele toepassingen van de

xenonlamp. Bij toepassing van de lamp als stralingsstandaard, of als aebtcr-

grondlichtbron bij lijnomkeermetingen, is het van belang te weten hoe sterk
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Fig. 3.1. De vorm van de ontlading van de hogedrukxenonlamp XBO 900 W. Op de foto is o.n. het meest heldere deel van de zuil

- de kathodevlek - waar te nemen. In de tekening is de lijn MP de as van de ontladingszuil, M het midden van de zuil (zie

5 3.2.1) en P het punt van de kathodevlek dat op de as ligt. I)e streeplijn door M, respektievelijk de punt-streeplijn door P

geven de richtingen aan waarlangs de metingen in de dwarsricliting zijn verricht.
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de zijdelingse uitstraling van de ontlading is, en hoe de plaatselijke

sterkte (dus de radiantie) verdeeld is over het zijaanzicht van de ont-

ladingszuil. Voor sommige toepassingen is het van belang dat de radiantie

groot is. Bovendien moet het bruikbare oppervlak (in liet zijaanzicht van de

zuil) niet te klein zijn. Teneinde de lamp wat deze eisen betreft te kunnen

beoordelen werd besloten voornamelijk metingen te verrichten enerzijds aan

liet kleine gebied met de hoogste radiantie, gevormd door de knthodcvlek,

en anderzijds aan het middengodee1 te van de ontladingszuil, op halve hoogte

in de zuil.

Wat de golflengten betreft zijn de bovengenoemde metingen inccstdeels

beperkt tot een klein aantal smalle goli'lcngtegcbieden, t.w. een klein

aantal vaste monochromatorstanden, in het zichtbare en infrarode deel van

het spektrum; zie § 3.2. Apart daarvan is op een paar plaatsen in het zij-

aanzicht van de ontladingszuil het cmissiespektrum (de spektralc verdeling

van de radiantie) tamelijk volledig gemeten; zie 5 3.5.

De metingen zijn in eerste instantie gedaan met steeds dezelfde stroom-

sterkte door de lamp, namelijk 45 A. Daarmee werd echter niet bereikt dat

de eigenschappen van de lamp ook op de lange duur steeds gelijk bleven. Bij

het onderzoek naar de invloed van het aantal bedrijfsuren ("ouderdom") van

de lamp op de spektrale radiantie van enkele gedeelten van de ontladings-

zuil (zie hoofdstuk b) is gebleken dat deze plaatselijke radiantie voort-

durend blijft afnemen ("veroudering"). Daarom zal bij de cmissicmetingen

steeds het aantal bedrijfsuren van de lamp worden vermeld. Voor de in dit

hoofdstuk te vermelden absorptiemetingon is dat niet gedaan, daar deze me-

tingen niet van direkt belang zijn voor de bovengenoemde toepassingsmoge-

lijkheden van de lamp.

3.2. Radiantie van de xenonlamp: geome Irische verdeling van de radiantie

gemeten in het zijaanziuht van de ontlading

De radiantiemetingen bij vaste monochromatorstand betroffen, zoals ver-

meld, de radiantieverdeling in het zijaanzicht van de ontlading zoals weer-

gegeven is in fig. 3.1.

Voorzover gekombineerd met absorptiemetingen zijn deze radiantiemetingen

gedaan met de opstelling volgens fig. 2.3; de overige zijn uitgevoerd
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met de opstelling volgens fig. 2.1. Het meetvenster W respektievelijk W.

is daarbij op 100 x 100 ym gezet, zodat met een vergroting van 2 x gemeten

is aan een oppervlakte van 50 x 50 ym uit het zijaanzicht van de ontlading.

De intreespleet van de monochromator was steeds zover geopend, dat de licht-

bundel daardoor niet werd beperkt, terwijl de uittreespleet op 100 ym

breedte was ingesteld. Hiermee werd bereikt dat de doorgelaten spektrale

bandbreedte circa 1 A bedroeg in het zichtbare gedeelte van het spektrum.

Bij de metingen werd de lamp, zoals vermeld, kontinu verplaatst in de

gekozen richting (horizontaal of vertikaal), zodat de optische as van de

meetopstelling het zijaanzicht van de ontladingszuil aftastte langs een

bepaalde lijn. Tijdens zo'n aftasting werd de detektorstroom voortdurend

geregistreerd. Sommige figuren in de volgende paragrafen in dit hoofdstuk

tonen voorbeelden van de verkregen registraties.

Deze radiantiemetingen betroffen voornamelijk:

- het verloop van de radiantie langs een horizontale lijn op halve hoogte

in het zijaanzicht van de ontladingszuil (§ 5.2.1),

- het analoge verloop langs een horizontale lijn bij de kathode (§ 3.2.2),

- het verloop van de radiantie langs een vertikale lijn, n.l. langs de
symmetrieas van het zijaanzicht (§ 3.2.3).

3.2.1. Geometrische radiantieverdeling in de dwarsriahting, op halve hoogte

in de ontZadingszuil

Bij de metingen op halve hoogte, dus langs de horizontale lijn door

punt M in fig. 3.1, is het van belang de hoogte van M korrekt te kiezen,

immers de ontladingszuil is niet cylindrisch doch konisch dus het via M

gemeten horizontale radiantieverloop hangt af van de hoogte van M.
Het midden M van do zuil werd als volgt vastgelegd: Eerst werd, nadat de xenonlamp

ontstoken was, hot midden van de emissieverdeling in de dwarsrichting bepaald. Dit

werd gedaan uitgaande van twee punten van gelijke intensiteit ter weerszijde van de

zuilas. De lamp stond daarbij wat de hoogte (dus de afstand in vertikale richting

tot de optische as van de opstelling) betreft in een willekeurige positie.

Daarna werd de lampstroom uitgeschakeld en werd via da achtergrondlichtbron een beeld

in de xenonlamp gevormd van venster W . Venster W stond daarbij ingesteld op

100 x 100 um . Meetvenster W. en de intreespleet van de monochromator werden wijd

In fig. 2.1 is slechts het voor de emissienetingen wezenlijke deel van de opstelling

aangegeven. In feit is echter steeds óók de achtergrondlichtbron met de bijbehorende

optiek, zoals aangegeven in fig. 2.3, opgesteld geweest.
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Fig. 3.2. Relatieve geometrische radiantieverdelingen in de horizontale richting, gemeten bij
drie golflengten op halve hoogte in een xenonlamp met cirka 125(1 branduren. Langs de absis is
de afstand x tot het midden M (zie fig. 3.1) van het zijaanzicht van de ontlading uitgezet. De
verdelingen zijn genormeerd weergegeven teneinde de golflengte-nfhankelijkheid duidelijk te
tonen. De absolute waarde van de radiantie is echter eenvoudig te bepalen m.b.v. fig. 3.8, waar-
in de spektrale radiantie ter plaatse van M, dus bij x = 0, is weergegeven.
De hier gegeven verdelingen zijn als voorbeelden te beschouwen; de verdelingen bij andere golf-
lengten komen, al naar gelang de grootte van de absorptiefaktor a bij de betreffende golflengte,
met de gegeven verdelingen overeen.
* X = 4000 8, am = 2 l. O X = 8280 S, o^ * 80 "..
O X = 8232 K, a * 98 %.
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Fig. 5.3. Halfwaardebreedte van de horizontale radiantieverdeling op twee hoogten in het rijaan-
zicht van de ontlading, als funktie van de absorptiefaktor a (midden) respektievelijk a<
(kathodevlek). De verschillende meetpunten betreffen verschillende golflengten. De metingen
zijn verricht aan een lamp met 1250 a 1300 branduren.
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open gezet, zodat alle straling die door W, e n X e 9^n9 gen«t«n werd. De xenonlamp werd

hierna in vertikale richting met konstante snelheid verplaatst; het geregistreerde

signaal bleef nagenoeg konstant tot de momenten waarop één der elektroden van Xe de

lichtbundel onderschepte. Het midden van de zuil, in vertikale zin, was dan in de regi-

stratie uit te meten. Via een eveneens op de registratie aangebrachte markering werd

daarna het midden vastgelegd op de schaalverdeling van de mikrometerschroef van het

systeem dat voor de vertikale verplaatsing zorgde. De op deze wijze gevonden stand van

het laraphiiis werd bij alle experimenten aangaande het midden van de zuil weer ingesteld,

terwijl voor de horizontale positiebepaling telkens het maximum van de emissieverdeling

in do dwarsrichting op de bovenbeschreven wijze werd opgezocht. De reproduceerbaarheid

van deze plaatsbepaling was beter dan 10 um en die van de vertikale instelling was beter

dan 5 urn. Daar de elektroden niet evenveel uitzetten is het op deze manier vastgelegde

midden M niet precies hot meetkundig midden tussen de elektroden als Xe aan is. Bovendien

"branden" de elektroden niet even snel af. Bij een lamp met 500 bedrijfsuren ligt punt

M circa 0,1 mm dichter bij de anode dan bij de kathode.

Figuur 3.2 toont enige resultaten van de radiantiemetingen: het

horizontale verloop van de radiantie voor een drietal golflengten met

zeer verschillende zeifabsorptie. De resultaten zijn duidelijk verschillend:

hoe groter de zelfabsorptie, des te breder is de gemeten overdwarse radi-

antieverdeling .

Figuur 3.3 toont de halfwaardebreedten van deze radiantieverdelingen,

uitgezet tegen de bijbehorende absorptiefaktoren a . Met et wordt bedoeld

de absorptiefaktor die bij de betrokken golflengten gemeten kan worden met

een hulplichtbundel welke dwars door de zuil heen gaat ter hoogte van het

punt M in fig. 3.1. Hoe groter de absorptiefaktor a , des te groter is

uiteraard ook de zelfabsorptie. Fig. 3.3 illustreert hoe de profielbreedte

van de radiantieverdeling toeneemt met a . Ruwweg kan men drie typen

onderscheiden:

a. Verdelingen gemeten bij golflengten, waarbij a kleiner is dan 10 %.

Hiertoe behoren het gehele kontinuüm en alle spektraallijnen in het

zichtbare gebied.

b. Verdelingen gemeten bij golflengten met a tussen 20 en 80 %. Dit is

het geval bij de sterke spektraallijnen in het nabije infrarood, met

uitzondering van de lijnen die zelfomkeer vertonen.

c. Verdelingen gemeten bij golflengten met a groter dan 80 %, hetgeen bij

de lijnen met zelfomkeer het geval is.

Fig. 3.2 bevat van elke groep een voorbeeld gemeten aan een lamp met 1250

tot 1300 bedrijfsuren.



- 40 -

De spreiding in de via herhaalde metingen verkregen halfwaarde-

breedten bij dezelfde golflengte bedroeg maximaal 2 ï. He hal fwaarde-

breedte vertoont tijdens het gebruik van de lamp (zie hoofdstuk 6) een

systematisch verloop; de metingen die in de figuren 3.2 en 3.3 zijn

verwerkt zijn echter zo gekozen dat dit effekt nog niet merkbaar was.

3.2.2. Geometrische radiantieverdeliiig in de dwarsviahtitig, bij de

kathodevlek

De kathodevlek (zie § 1.1.SI is in benadering schi jfvonnig on sluit

aan bij de kathodetop (fig. 3.1). Vormveranderingen van de kathodetop

tengevolge van veroudering van de lamp zijn van invloed op de plaats

en de vorm van de kathodevlek. liet is dan ook niet mogelijk de positie

van de kathodevlek definitief te bepalen bij de ingebruikname van de

lamp. Het maximum in de radiantieverdeling moet telkens opnieuw worden

opgezocht. Wij deden dit bij een golflengte in liet kontinuum, omdat daar

de radiantieverdeling spitser is dan in de spektraallijnen. üe nauw-

keurigheid van deze plaatsbepaling bedroeg 20 pm. Voor andere golflengten

bleek i.h.a. het radiantiemaximum op dezelfde plaats te liggen.

Figuur 3.4 toont enige overdwarse radiantieverdelingen gemeten ter

hoogte van het maximum in de kathodevlek. Deze voorbeelden hebben be-

trekking op straling van versclüllende golflengte, met dienovereenkomstig

verschillende zelfabsorptie. Evenals op halve hoogte in de ontlading

(fig. 3.2) hangt bij de kathodevlek (fig. 3.4) de gemeten breedte van de

radiantieverdeling af van de golflengte, enwel vnl. via de zelfabsorptie.

Per golflengte bleek de breedte goed reproduceerbaar; de spreiding was

maximaal 5 %. In fig. 3.3 (onderste !..romme) zijn de hal iVaardebrecdten

van de kathodevlek-radiantieverdelingen uitgezet tegen de topwaarden a, van

de absorptiefaktor voor de betrokken golflengten. Blijkens de figuren

is de radiantieverdeling ter hoogte van de knthodcvüek ongeveer 1 mm

smaller dan die op halve hoogte in de ontlading, bij gelijke golflengte.

Figuur 3.3 toont dat, ook bij de kathodevlek, de breedte van de radiantie-

verdeling in hoofdzaak bepaald wordt door de zelfabsorptie, en niet

zozeer door andere bijzonderheden van de betrokken spektraallijnen.
Evenals in het midden is er ter hoogte van de kathodevlek buiten het zichtbare ge-

deelte van de boog nog infraroodemissie waar te nemen, terwijl er bovendien bij de ver-

delingen met zelfomkeer aan één kant nog een toename van straling is te zien. Door
39)

Klein is bij een hogedrukxenonlamp van een ander fabrikaat eveneens een gebied waar-
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2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1.5 2,0

I;ig. 3.-1. Als fig. 3.2, maar nu voor de radianticvcrdeling ter hoogte van de kathodevlek. De
metingen zijn uitgevoerd aan een lamp met 1450 tot 1500 liranduren. De grootheid x heeft nu be-
trekking op de afstand tot het midden I' (zie fig. 3.1) van de kathodevlek, terwijl de absolute
radiantie ra.b.v. fig. 3.9 is te bepalen,
x X = 1000 8, ak * -J %. O X = 8280 S, «k * SS %.
0 X = 8232 8, ak =98 %.
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Fig. 3.5. Geometrische radianticverdcl ing in de axiale richting, gemeten aan een lamp met cirka ut' brandurcn. l.angs de ordi-

naat wordt de radiantie in willekeurige eenheden gegeven. l.angs de absis is de afstand in de ontlading uitgenet, met rechts de

kathode K en links de anode A. hik schaaldeel langs de absis komt overeen met 1"5 -..ra in de ontlading.

Registratie a : •• = 5200 S, kontinuiim met -^ *= 1 ° .

„ b : > = 8280 S, spektraall ijn met .̂  = S5 '.'..

„ c : ) = 8232 S, cent nan f'da]"") van spektraall ijn met ;cl fomkeer en-•, * '.'S ,.

t, d : •> = 8819 S, ,, ,, ,, ,, ,. sterke ;el i'orakcer en ,, * >.)S '".
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genomen buiten het heldere deel van de ontlading dat roodachtige straling uitzond. Dit

gebied, door Klein met de terra "red halo" aangeduid, bleek ook enigszins asymmetrisch te

zijn t.o.v. de lampas. Hij geeft echter geen emissieverdeling, maar slechts een globale

schets van de ontlading in vooraanzicht. Klein schrijft het ontstaan van de "red halo"

toe aan door konvektie verhit gas, dat vanaf de witgloeiende kathode naar boven stroomt.

Aangezien de kahtode daar direkt op van invloed is kan, door het niet centraal aangrijpen

van de ontlading op de kathodepunt, hat door konvakti* varhltta g«d««lt« «nig*zins u y a i -

trisch worden.

3.2.3. Geometrische radiantieverdeling in ds lengterichting van de

ontlading

Langs de lijn van kathode naar anode vertoont de ontladingszuil een

verloop in radiantie. Dit vertikale verloop is gemeten, nadat eerst in

horizontale richting het maximum in intensiteit was opgezocht. Bij de

meting werd de lamp in vertikale richting verplaatst t.o.v. de (stilstaande)

meetopstelling, en tegelijkertijd werd de gemeten stralingsintensiteit

geregistreerd. In fig. 3.5 zijn vier karakteristieke verdelingen weerge-

geven. De kathode is in deze registraties aan de rechterkant te denken en

wel direkt rechts van het maximum in de figuren a, b en c. Dit maximum

vormt het centrum van de kathodevlek, die tegen de kathode aan ligt. Het

relatieve minimum aan de andere kant van de registraties komt overeen met

de nabij de anode gelegen donkere ruimte, die in een vergrote afbeelding

ook visueel is waar te nemen (fig. 3.1). Het signaal links daarvan is

afkomstig van stralend xenongas dat zich rond de anode bevindt.

Metingen bij andere golflengten dan die van fig. 3.5 geven i.h.a. een

resultaat dat kwalitatief overeenkomt met één der vier gegeven registraties.

Verdeling a geldt voor het kontinuüm en voor spektraallijnen met absorptie-

faktor kleiner dan 20 %. Verdeling b geldt voor spektraallijnen met grotere

absorptie, met dien verstande dat gaande van kleine naar grote absorptie-

faktor de verdeling volgens a overgaat in die volgens b. De verdelingen bij

lijnen met zelfomkeer hebben elk een eigen vorm, zoals blijkt uit de regi-

straties c en d. De grootste zelfabsorptie vertoont de 8819 X lijn; in de

daarbij behorende verdeling d is het intensiteitsmaximum niet meer in de

kathodevlek gelegen, maar is het verplaatst naar het minder hete deel op de

as van de ontlading dichtbij de anode.
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3.2.4. Geometrische radiantieverdeling over het gehele ziiaanzioht van

de ontlading

In aanvulling op de verdelingen in de dwarsrichting en in de lengte-

richting wordt in fig. 3.6 de relatieve radiantieverdeling gegeven over

het gehele zijaanzicht van de ontladingszuil, bij een golflengte uit het

kontinuüm. Daartoe is op diverse hoogten in xenonlamp telkens de radiantie-

verdeling in de dwarsrichting gemeten. Fig. 3.7 toont de kathodevlek meer

gedetailleerd. Uit het verloop van de "iso-radiantielijnen" blijkt duide-

lijk dat dit helderste deel van de ontlading niet bolvormig doch sterk af-

geplat is, overeenkomstig het platte topje van de kathode.

3.3. Spektrum van de xenonlamp: spektrale verdeling van de radiantie

gemeten in het zioaanziaht van de ontlading

De zijdelingse spektrale radiantie L (\) (zie appendix 1) van het

midden van de ontladingszuil is in de opstelling volgens fig. 2.1 ge-

meten door vergelijking met een wolfraambandlamp, fabrikaat Philips,

waarvan het verband tussen ware temperatuur T en stroomsterkte door de

band bepaald is met behulp van een pyrometer . De spektrale radiantie L

van de band in zo'n wolfraambandlamp, waargenomen via het venster, wordt

gegeven door

waarin T(X) de transmissiefaktor van het bandlampvenster, e{\,T) de

emissiefaktor van de wolfraamband en L (X,T) de spektrale radiantie van

een zwarte straler bij temperatuur T is.

Voor de berekeningen van L (Ajï') zijn de waarden van e(\,T~) ontleend aan een

voornamelijk op de meting van de Vos berustende tabel, die door mede-

werkers van de firma Osram is samengesteld '. De relatieve meetnauwkeurig-

heid in deze e{\,T) loopt wat de toevallige fout betreft van 0,4 % in het

zichtbare gebied tot 2 % in het infrarood. Bovendien zijn waarschijnlijk in

dit laatste gebied de waarden van e volgens de metingen van de Vos syste-

matisch enkele procenten te hoog ; nauwkeurige metingen over een breed

gebied in het infrarood ontbreken echter.

De ijking van de bandlarop is met de door Dr.Ir, J. Bezemer ontworpen fotoelektrische

pyrometer verricht. Voor deze medewerking wil ik hierbij Dr.Ir. J. Bezemer en de heer

H. Schoonderwoerd bedanken.
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Fig. 3.6. Geometrische radiantieverdeling over liet gehele zijaanzicht van de ontlading. De ge-
geven verdeling is bij x = 5000 8 gemeten aan een lamp met 450 branduren. De getallen bij de
iso-radiantielijnen zijn gegeven in schaaldelen van het registratie-apparaat; ze zijn even-
redig met de radiantie.

Bij golflengten, waarbij de absorptiefaktor o over de volledige dikte van de ontlading niet veel
van die bij 5000 8 ( overal a < 4 %) verschilt, is de radiantieverdeling praktisch hetzelfde als
bij 5000 X.

BREEDTE VAN DE KATHOOEPUNT

Fig. 3.7. Gedetailleerde weergave van de relatieve radiantieverdeling in het zijaanzicht van de

kathodevlek. De gegeven verdeling is gemeten bij X = 5000 8 aan een lamp met 80 branduren.
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De transmissiefaktor T(X) van het kwarts bandlampvenster moet voor de

fabrikage van de lamp bepaald worden; achteraf is dit alleen ten koste van

de lamp zelf mogelijk. Volgens fabrieksopgave ' is T U ) gelijk aan 0,93

buiten het gebied van de absorptiebanden van kwarts. Bij de ijking van

een bandlamp (die geschiedt bij golflengten buiten het absorptiegebied)

wordt de transmissiefaktor 0,93 in rekening gebracht. Hierdoor kan

T(A) alleen een fout bij het gebruik van een bandlamp als spektrale

stralingsstandaard veroorzaken bij die golflengten waarbij T O ) f 0,93

is.

De spektrale radiantie L {\,T) van een zwart oppervlak wordt gegeven door

de wet van Planck en is dienovereenkomstig sterk afhankelijk van de tempe-

ratuur. De bandlamp is steeds op een ware temperatuur van 2700 K, gemeten

op de Internationale Praktische Temperatuurschaal van 1968 (IPTS-68),

ingesteld geweest. De meetfout in de temperatuurijking bedroeg maximaal

2 K. De ijking is met een tussenperiode van telkens een jaar gekontroleerd.

Uit het verschil tussen twee opeenvolgende ijkingen kan gekonkludeerd

worden dat de maximale fout in de temperatuur tijdens het gebruik 4 K is

geweest. Dit veroorzaakt een fout in de spektrale radiantie van een zwart

oppervlak van bijvoorbeeld 2,6 % bij 300 nm en 1,6 % bij 500 nm. Via 0,8 %

bij 1000 nm neemt deze fout af tot 0,3 % bij 3000 nm.

Onze opstelling voor de spektrale intensiteitsmetingen werd met de

bandlamp geijkt voordat er aan de xenonlamp werd gemeten. De nauwkeurig-

heid van zo'n ijking is afhankelijk van het spektrale gebied en van de ge-

bruikte detektor. Extra meetproblemen ontstonden bij de waterdampabsorptie-

banden in het nabije infrarood. De relatieve vochtigheid van de lucht is

n.l. niet konstant gehouden tijdens de experimenten; hierdoor werd een

extra meetfout in de betreffende golflengtegebieden veroorzaakt. Een bij-

zonder geval vormt het gebied van 2,4 tot 2,9 pm, waarin niet alleen water-

damp maar ook kwarts een absorptieband heeft. De signaal/ruisverhouding bij

de meting met de bandlamp was in dat golflengtebereik dermate klein,

dat een redelijk nauwkeurige ijking van de opstelling onmogelijk was (en

daarmee de bepaling van de spektrale radiantie van de xenonlamp). De andere

golflengtegebieden waar waterdampabsorptiebanden liggen zijn minder breed;

bovendien bleef in die gebieden een goed te meten signaal over. Bij deze

golflengten is dan ook de normale manier van venverken van de registraties

van bandlamp- respectievelijk xenonlaiiipspektrum toegepast.



- 47 -

De meetfout waarmee de gevoeligheid van de opstelling buiten de

waterdampabsorptiebanden is bepaald loopt van 3 % bij 300 nm, via ruim

1 o bij 1 \im op tot 2 l bij 2,4 ym en bijna 4 % bij 3 ym. In het

kortgolvige gebied is de temperatuurijking van de bandlamp de grootste

foutenbron (2,6 % bij 300 nm), terwijl in het langgolvigc gebied de

relatieve fout in de emissiefaktor (2 % bij 3 ym) samen met de ruis in

hot geregistreerde signaal (circa 3 %) de voorna;tmste foutenbronnen zijn.

Bij 1 ym wordt de uiteindelijke meetnauwkeurigheid bepaald door de tempe-

ratuurijking on de emissiefaktor gezamenlijk (beide veroorzaken een meet-

fout van 0,8 "O-

De invloed van strooilicht op de spektrale metingen is bij een aantal

golflengten nagegaan door

a. of de radiantieverhouding tussen de xenonlamp en de bandlamp S2 te

bepalen met en zonder extra interferentiefilter voor de intreespleet

van de monochromator,

b. of de "transmissie" te meten van een optische afsnij-filter, waarvan

de afsnij-golflengte groter was dan de golflengte waarbij de strooi-

lichtbijdrage bepaald moest worden. Bij 300 nm werd bijvoorbeeld een

kleurfilter WG 320 van Schott gebruikt, waarvan de transmissiefaktor

bij 300 nm volgens de specifikaties ' kleiner was dan 1.10 .

Aan de hand van deze experimenten is steeds in elk golflengtegebied sen

geschikt filter voor ordeselektie en strooilichtbeperking gekozen. Hiermee

is bereikt, dat de meetfout ten gevolge van strooilicht in het ultra-

violet kleiner dan 1 % en in het zichtbare gebied en het infrarood tot

1,5 ym kleiner dan 0,8 % is geweest. In het gebied boven 1,5 ym varieerde

deze meetfout van 1 tot 2 %.

De monochromator is na elke verwisseling van rooster met behulp

van een kwikspektraallamp op de juiste golflengte-stand ingesteld bij

de groene kwiklijn (5460,7 X ) . Daarna is met een aantal andere spektraal-

lijnen de afwijking van de golflengteschaal bepaald. Deze afwijking was

steeds kleiner dan 3 A. De doorgelaten spektrale bandbreedte AA is ver-

meld in tabel 3.1. De geringe hoeveelheid straling van de bandlamp in het

ultraviolet en de ongevoeligheid van de detektor in het infrarood nood-

zaakten daar .tot vergroting van de intreespleet van de monochromator,

vergeleken met metingen in het zichtbare gebied. Hierom mogen uit de ver-

kregen spektrale verdelingen boven 1130 nm geen konklusies worden getrok-

ken over de breedte van de spektraallijnen. De getekende verdelingen geven
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Tabel 3.1. Bandbreedte van de monochromator

in de diverse golflengtegebieden.

Golflengtegebied

(nm)

300 - 400

400 - 860

860 - 1130

1130 - 1600

1600 - 2600

2600 - 3000

Bandbreedte

(nm)

1,5

0,15

0,3

3
6

12
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na vermenigvuldiging met AX slechts de radiantie weer die bij de betref-

fende golflengte X door de bron wordt uitgezonden in een gebied met half-

waardebreedte AX rond X. Er zijn geen experimenten gedaan om de spektraal-

lijnen boven 1130 nm nauwkeuriger uit te meten, aangezien niet de lijnen

doch het kontinuüm (en dan nog speciaal dat in het ultraviolet en het

zichtbare gebied) voor de toepassingen van de xenonlamp in de eerste plaats

van belang is.

3.3,1. Spektrale verdeling van de radiantie uit het midden van het zij-
aanzióht van de ontladingezv.il

Met de beschreven opstelling werd de zijdelingse straling uit de

xenonlamp spektraal gemeten. De golflengtestand van de monochromator

werd kontinu gevarieerd en de bijbehorende uitslag (evenredig met de de-

tektorstroom) werd geregistreerd. Het verkregen resultaat, dus de uitslag

als funktie van de monochromatorstand, werd herleid tot het gewenste

resultaat, dat is de spektrale radiantie als funktie van de golflengte.

De herleiding van uitslag tot radiantie geschiedde via de gevoeligheid

van de opstelling, zoals die gevonden was door de bovengenoemde ijking

met behulp van de bandlamp. De herleiding van monochromatorstand tot

werkelijke golflengte betrof de korrekties voor de bovengenoemde afwijkingen

van de golflengteschaal van de monochromator.

Fig. 3.8 toont het via deze herleidingen gevonden spektrale verloop

van de radiantie van het midden van de ontladingszuil, dus bij het punt

M in fig. 3.1.

De nauwkeurigheid van de uitslagen, verkregen met de xenonlamp, werd

1begrensd door de fluktuaties in de straling van die lamp; laatstgenoemden

bleken echter kleiner dan 0,4 % te zijn. De nauwkeurigheid van de radiantie

in fig. 3.8 wordt bovendien (en voornamelijk) beperkt door de fouten in

de ijking van de bandlamp. Samengevat leidt dit er toe dat de standaard-

deviatie 0 in de gemeten spektrale radiantie van het midden van de ont-

ladingszuil loopt van 4 % bij 300 nm via 1,5 % bij 1 \m tot 4 % bij 3 pm.

In deze getallen is de langzame afname van de radiantie tengevolge van

veroudering van de lamp buiten beschouwing gelaten. Figuur 3.8 heeft

betrekking op een lamp die ongeveer 830 uur in bedrijf was geweest. De

radiantieafname door voortgaande veroudering bedraagt bij zo'n lamp

slechts ongeveer 0,2 °/oo per uur (zie hoofdstuk 6), hetgeen gering is
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Goll lengte (nm)
Fig. 3.8. Spektrale radiantie L{>.) van liet midden van de ontlading in een hogedrukxenonlamp, type XKO 900 K, bij cirka S30

branduren. De stroomsterkte bedroeg 45,0 A en de brandspanning was 20 V. lte radiantie beeft betrekking op de ontlading met de

ballon; er is niet gekorrigeerd voor de absorptie door de ballon.

De stippellijn in figuur d geeft het golflengtegebied aan waarin zowel kwarts als waterdainp een absorptieband hebben, waardoor

de gevoeligheid van de opstelling (en daarmee de radiantie) aldaar niet bepaald kon worden. In gebieden niet alléén absorptie

t.g.v. de waterdamp is door het niet konstant houden van de luchtvochtigheid een extra onzekerheid van cirka 2 ° veroorzaakt;

dit betreft vrij kleine golflengtegebieden bij U25, 1125, 1100 en 1850 nm.
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in vergelijking met onze meetfouten.

Een vergelijking met in de liLeratuur vermelde metingen aan hoge-

drukxenonlampen wordt gegeven in § 3.3.3.

3.3.2. Spektrale verdeling van de radiantie uit het zijaanziaht van

de kathodevlek

De spektrale radiantie van punt P (fig. 3.1) van de kathodevlek

is op i.h.a. dezelfde wijze bepaald als die van het midden van de ont-

ladingszuil. Tijdens de metingen aan de kathodevlek is echter wel ge-

bruik gemaakt van een stabilisatie-systeem (zie hoofdstuk 6). Nadat bij

een stroomsterkte van 45,0 A door de xenonlamp de kathodevlek op meet-

venster W« (fig. 2.1) was afgebeeld, werd het stabilisatiesysteem in-

geschakeld. Van de door W., gaande straling wordt dan circa 10 % zonder

spektrale selektie gevoerd naar een Si-fotocel, die naast de hoofdlicht-

bundel is opgesteld. De bestralingssterkte van de Si-cel wordt door

regeling van de lampstroom konstant gehouden. Hiermee wordt bereikt

dat de spektrale radiantie, gemeten via de monochromator en de fotomulti-

plikatorbuis, in het golflengtegebied waarin de Si-cel gevoelig is

(400 - 1100 nm) konstant is binnen 0,3 % over een periode van één uur;

buiten dit golflengtegebied blijven de fluktuaties in spektrale radiantie

cirka 1 %.

De andere foutenbronnen in de bepaling van de spektrale radiantie

zijn gelijk aan die bij de metingen aan het midden van de ontladings-

zuil. De fluktuaties (circa 1 %) in de geregistreerde uitslag zijn

echter, buiten het gevoeligheidsgebied van het stabilisatie-systeem,

groter dan bij het midden van de zuil. De standaarddeviatie a in de

spektrale radiantie van de kathodevlek loopt van 4 % bij 300 nm, via

1,5 % bij 1 ym en 2,5 % bij 2,4 ym tot 4 % bij 3 pm.

De verdelingen zoals die zijn weergegeven in fig. 3.9 hebben be-

trekking op een lamp met 10 bedrij fsuren. Het verloop in de spektrale

radiantie van de kathodevlek zonder stabilisatie (dus bij konstante lamp-

stroom) is dan ongeveer 1 % per uur. De invloed van strooilicht is het-

zelfde als in § 3.3.1, evenals de spektrale bandbreedte in de diverse

golflengtegebieden.
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3.3.3. Voorlopige diskussie van de resultaten

Uit de figuren 3.8a en 3.9a blijkt dat in het golflengtegebied

van 300 tot 700 nm de spektrale verdeling zowel in het midden van de

ontlading als in de kathodevlek het karakter heeft van een kontinuüm

waarop (enkele) lijnen zijn gesuperponeerd. In de kathodevlek wordt

slechts 1 % van deze straling als lijnstraling uitgezonden; in het

midden is dat 5 «,

De relatieve spektrale verdeling van het kontinuüm wijst op een

hogere ware temperatuur in de kathodevlek dan in het midden. De radian-

tie bij 400 nm is in het spektrum van de kathodevlek n.l. groter dan

die bij 600 nm, terwijl in het spektrum van het midden deze radianties

nagenoeg gelijk zijn. Dit blijkt ook uit de in hoofdstuk 6 vermelde

verdelingstemperaturen: 6500 K voor het spektrum van de kathodevlek en

5700 K voor dat van het midden.

De spektraallijnen zijn vooral in de kathodevlek erg verbreed. De

lijnen tussen 450 en 500 nm en ook die tussen 800 en 1000 nm lopen

praktisch in elkaar over tot een quasi-kontinuüm.

In de literatuur zijn diverse metingen van het spektrum van

xenonlampen vermeld, maar veelal zijn dit relatieve metingen of zijn ze

beperkt tot een klein golflengtegebied. Bovendien maakt men niet altijd

onderscheid tussen de kathodevlek en het midden van de zuil, maar is een

gemiddelde over de hele zuil of over een groot gedeelte daarvan gemeten.

Voorts ontbreekt opgave van het aantal bedrijfsuren en de invloed daarvan

op de spektrale radiantie. Hierdoor is vergelijking met de resultaten

van ons onderzoek slechts wat orde van grootte betreft zinvol. In tabel

3.2 worden onze resultaten bij drie golflengten uit het meest intense

deel van het spektrum gegeven samen met resultaten van andere auteurs.

Plaats en afmeting van het meetgebied zijn, indien vermeld in het be-

treffende artikel, in de tabel opgenomen.

Onze resultaten liggen wat het midden betreft onder de in de fabrieks-

dokumentatie ' vermelde gegevens over hetzelfde type lamp terwijl onze

meting aan de kathodevlek daar ver boven komt. Gezien de keuze van het

meetgebied is te verwachten, dat onze meting aan het midden dichter bij

de meting uit het Osram-laboratorium ligt dan onze meting aan de kathode-

vlek. Overeenstemming wat orde van grootte betreft is zeker aanwezig.
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Fig. 3.9. Als in fig. 3.8 maar nu voor de spektrale radiantie Z.(A) ter hoogte van de kathodevlek. Het weergegeven spektrum

heeft betrekking op een lamp met 10 branduren bij een stroomsterkte van 45,0 A en een brandspanning van 19 V.

In fig. c is vermoedelijk in het gebied rond 1400 nm een bandstruktuur aanwezig. De oorzaak daarvan kan zijn een verschil

in luchtvochtigheid tijdens de ijking van de opstelling en tijdens de metingen aan de xenonlamp.



Tabel 3.2. Spektrale radiantie bij drie golflengten;

vergelijking met gegpvens uit de literatuur.

Referenties Type lamp Vermogen Hants en/of afmeting

O'O van het meotgcbicd

Spectrale radiantie (lï/cm" ster ;'Jii)

1 = 40(1 ren :• = 600 nm > = 800 nut

Searle e.a.

Kechlibarov47)

Schulz46}

Klein39)

Cann1ü)

Fabrieksdokumentatie "'

Fabrieksdokumentatie '

Dit experiment

Dit experiment

Hanovia

XBO 500

XBO

Hanovia

PEK X 7

XBO 900

XBO 450

XBO 900

XBO 900

538 C 9

491 C 39

5

K

K

II'

IV

900

500

ono

2200

90(1

450

900

900

gehele ontlading

kathodcvlek

ontladingszuil

kathodevlek: 0,25 •

langs zuilas; 3,2 •

langs zuilas; 3,2 *

midden; l),05 * 0,05

Kathodevlek; 0,05 «

0,(13

0,5

0,5

mm"

0,05

non"

inin"

mm"

-)
min"

0,(>0

0,2-

0,24

3,3

0,3

0,""

0,42

0,3"

5,5

0

0

1

n
0

0

,2b

,3

,5

,(>8

,-14

,38

,9

0,14

0,18

1,1

2,5

0,58

0,36

0,30

2,1

I

Bij deze drie golflengten is er praktisch alleen kontinuiim-stralingsemissic.
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De resultaten van de metingen van Schulz ' aan de zuil van de ont-

lading in een XBO-lamp komen redelijk overeen met die van onze metingen

aan het midden van de zuil in hetzelfde lamptype. De optredende ver-

schillen vinden waarschijnlijk hun oorsprong in het verschil in meet-

gebied en of het verschil in aantal uren dat de onderzochte lamp in be-

drijf geweest is (Schulz vermeldt helaas geen van beiden). Bovendien

zijn de metingen van Schulz gedaan bij een stroomsterkte van 42 A door de

lamp, terwijl onze experimenten zijn uitgevoerd bij een gemiddelde

stroomsterkte van 45 A. Dit verschil in stroomsterkte heeft een verschi]

van circa 10 « in radiantie (zie hoofdstuk 6) tengevolge. Interessant is

nog te vermelden dat Schulz aan zijn lamp een manometer had bevestigd,

waarmee hij een druk van 31,2 atmosfeer heeft genieten tijdens het in

bedrijf zijn van de lamp.

Onze metingen aan de kathodevlek komen wat de orde van grootte betreft

het dichtste bij de metingen van Klein'3 ', die experimenten heeft uit-

gevoerd met eenzelfde lamptype van een ander fabrikaat. Het vermogen van

de door Klein gebruikte lamp is cirka 2,5 keer groter dan dat van onze

lamp, maar de lengte van zijn meetgebied is een faktor 5 groter. Hiermee

wordt, gezien het verloop van de radiantie langs de as van de boog (zie

fig. 3.5), de toename van de radiantie, die er moet zijn tengevolge van

de vermogenstoename, zeker niet volledig genivelleerd. Voor een goede

vergelijking van twee lampen zijn, speciaal wat de radiantie van de

kathodevlek betreft, gegevens nodig over de kathodepunt. Eon spitsere

punt geeft een grotere vermogensdichtheid en daarmee een grotere radiantie

(zie bijvoorbeeld de invloed van het aantal branduren op de radiantie in

hoofdstuk ö).

De spektrale verdelingen in het infrarood (b t/m d van de figuren

5.S en 3.9) hebben meer het karakter van een lijnenspektrum met een

kontinue ondergrond. Hierdoor is de xenonlamp in het infrarode gebied

minder geschikt voor de beoogde toepassingen als stralingsstandaard of

als achtergrondlichtbron. Van de in de literatuur vermelde metingen in

dit golfgebied zijn vooral vanwege hun uitgebreidheid de metingen van

Kechlibarov ' het vermelden waard. Genoemde auteur heeft zijn metingen

aan een XBO 450 W lamp uitgesterkt tot 12 ym toe, waarbij men zich wel

mag afvragen in hoeverre de straling van de kwarts ballon bepalend is

geweest voor de waargenomen emissie in het langgolvig infrarood.
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3.4. Stralingsabsorptie in de xenonlamp: geometrische verdeling van

de absorptiefaktor gemeten in het zijaanziaht van de ontlading

De ontlading in de hogedrukxenonlamp is tamelijk lichtdoorlatend.

In principe is het dus mogelijk de radiantie van een hogedrukxenonlamp

in een bepaalde richting te vergroten door de lamp via een er achter

staande spiegel in zichzelf af te beelden (zie § 1.2.3). Tevens kan men

op die manier in het samengevoegde spektrum het kontinuüm in verhouding

tot de lijnen sterker maken. In dit verband is het van belang te weten

in welke mate de lamp straling absorbeert en bij welke golflengten dit

voornamelijk gebeurt. Hetzelfde geldt voor het geval dat men door

plaatsing van meerdere lampen achter elkaar de radiantie en/of de vorm

van het spektrum wil beïnvloeden.

Mede om deze reden hebben wij de absorptiefaktor a van de ontladings-

zuil bij een aantal golflengten gemeten, zowel op halve hoogte in de

zuil als in de kathodevlek. De metingen betreffende de plaatsen M en P

op de as (zie fig. 3.1), en andere plaatsen op dezelfde twee hoogten in

de ontlading.

De opstelling voor het meten van absorptiefaktoren is reeds beschreven

in § 2.2. Het principe van de meting berust op modulatie van de achtergrond-

stralingsbron B, die in de te onderzoeken lamp Xe (fig. 2.3) wordt afge-

beeld, en synchrone detektie van de straling nadat deze de lamp heeft

doorlopen. De sterke ongemoduleerde eigen straling van Xe heeft dan

slechts invloed op het ruisniveau. De absorptiefaktor a is gelijk aan het

quotiënt van de geregistreerde stralingsintensiteit uit B met Xe ont-

stoken en met Xe gedoofd. In principe heeft de lampballon geen invloed

op de op deze manier gemeten waarden van a.

3.4.1. Absorptiefaktoren en hun geometrische verdeling op halve hoogte

in de ontladingszuil

a. Absorptiefaktoren in het midden van de zuil

Bij de metingen met stralingsbundel door M (fig. 3.1) zijn twee

werkwijzen toegepast:

1. De lamp Xe werd zo opgesteld dat M afgebeeld werd op meetvenster
2

HL, dat daarbij op 100 x 100 urn stond ingesteld. Vervolgens werd
venster V^ zo verplaatst, dat de geregistreerde uitslag maximaal werd;
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dit was nodig om er zeker van te zijn dat inderdaad de absorptie behorend

bij punt M werd gemeten. Daarna werd W- op 100 pm hoogte en 0,6 mm breedte

ingesteld, en werd de uitslag geregistreerd met Xe ontstoken respektievelijk

gedoofd.

2. De meting aangaande M werd ook uitgevoerd als onderdeel van een volledige

meetserie omvattende alle punten ter hoogte van M. De instelling van de

lamp was daarbij hetzelfde als bij werkwijze 1, maar daarna werd Xe in

horizontale richting met konstante snelheid door de meetstralingsbundel

bewogen, terwijl gelijktijdig de door Xe verzwakte intensiteit van die

bundel werd geregistreerd. Dit gebeurde nogmaals nadat Xe was uitgeschakeld.

De laatste registratie word als 100 ï-waardc gebruikt voor de berekening

van de waarden van a.

Beide werkwijzen leverden binnen de meetnauwkeurigheid dezelfde resultaten

in M op. Het meer achteraf meten van de 100 %-waarden, zoals bij iverkwijze

2 gebeurt, is dus toelaatbaar.

In tabel 3.3 worden bij een aantal golflengten uit het belangrijkste

deel van het spektrum de absorptiefaktoren vermeld. De metingen betreffen

zowel het kontinuüm als spektraallijnen. De xenonlamp Xe voerde daarbij

een stroom van 45,0 A.

De standaarddeviatie in de gemeten waarden van de absorptiefaktoren

bedraagt niet meer dan 2 % absorptie. Dit geldt ook nog bij a = 98 % ab-

sorptie; tengevolge van de emissie-ruis van Xe is onderscheid tussen

a = 100 B (optisch volledig dicht) en a = 98 % niet goed meetbaar. De door

ons gevonden resultaten komen voldoende overeen met door andere gemeten
481

waarden. Grabner vindt a = 6 \ gemiddeld voor het zichtbare golflengte-

gebied, evenals Rovinskii en Razumtseva •*.

b. Absorptieverdeling in de dwarsrichting in de zuil

Evenals voor de radiantie (§ 3.2.1) is voor de absorptiefaktor na-

gegaan, hoe deze verloopt over de breedte in het zijaanzicht van de ont-

ladingszuil. Beide gegevens worden in hoofdstuk 4 omgezet in radiële

verdelingen en de resultaten worden in hoofdstuk 5 gebruikt om er het

radiële temperatuurverloop in de zuil uit af te leiden.

De meetmethode is reeds in § 3.4.1 sub a beschreven, als werkwijze

2. In fig. 3.10 wordt een voorbeeld gegeven van de registratie bij

A = 8347 °. De variaties in de 100 I-lijn geregistreerd met niet ont-

stoken lamp Xe worden veroorzaakt door de ballon van de lamp; het rela-
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Tabel 3.3. Absorptiefaktoren a , gemeten in het midden van de zuil, over

de volledige dikte van de zuil.

Golflengte Aard van het Absorptiefaktor

(ft) spektrale gebied (%)

4000

4501

4624

4671

4734

5500

6400

7642

7700

8229

8232

8237

8280

8347

8409

8500

8816

8819

8830

kontinuüm

spektraallijn

spoktraallijn

spektraallijn

spektraallijn

kontinuüm

kontinuüm

spektraallijn

kontinuüm

top zelfomkeerlijn

dal zelfomkeerlijn

top zelfomkeerlijn

spektraallijn

spektraallijn

spektraallijn

kontinuüm

top zelfomkeerlijn

dal zelfomkeerlijn

top zelfomkeerlijn

2
4

4
5

6

3

4

25

6

90

98

98

80

57

36

2

94

99

98

Opmerking: Wanneer de absorptiefaktor over de volledige dikte van de ont-

lading wordt bedoeld, zonder daarbij de hoogte in de ontlading te speci-

ficeren, zal de aanduiding a(0) of a (V) worden gebezigd.
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I:ig. 3.10. Absorpticinotinp bij een speKtrnal 1 ijn: Registratie van de intensiteit van de achter-

grondlichtbron B bij 8.ÏJ7 S niet ontstoken xenonlamp \e. IV streeplijn geeft de absorpt ievrije

Kaarde aaji (dat is met Xc stroom loos}. Umgs de absis is de positie van Xc t.o.v. de optische

as uitgenct, en langs de ordinaat de detektorstroom t.g.v. de straling uit B (in willekeurige

eenheden). In de figuur is tevens het geometrisch scheidend vermogen (-Hl"-) ter grootte van

50 yin aangegeven.

lie modulaticfrekiventic van de straling uit B bedroeg 70 II;; de detektor ras afgestemd op deze

frekwentie. He ruis werd veroorzaakt door de ongemoduleerde stralingsemissie van Xc.
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tieve verloop van deze lijn is praktisch onafhankelijk van de golf-

lengte. In fig. 3.11 wordt bij enkele spektraallijnen, die op de as

een absorptiefaktor hebben tussen 20 en 80 l, het verloop van de absorp-

tiefaktor gegeven in de dwarsrichting. Voor golflengten met a < 20 l op

de as is het verloop niet voldoende nauwkeurig meetbaar, terwijl bij heel

grote a te weinig informatie over het hart van de ontlading wordt ver-

kregen om later de temperatuurverdeling te kunnen berekenen. Ter illus-

tratie is in fig. 3.11 eveneens de absorptieverdeling opgenomen bij

8819 8, waar de spektraallijn met de meeste zelfomkeer ligt.

3.4.2. Absorptiofaktoren en hun geometrische verdeling bij de kathodevlek

a. Absorptiefaktoren in het midden van de kathodevlek.

In tabel 3.4 worden de resultaten van de absorptiemetingen bij het

centrum P (fig. 3.1) van de kathodevlek gegeven. De meetmethoden zijn

hetzelfde geweest als bij de metingen aan het midden van de ontlading.

Ter vergelijking zijn in tabel 3.4 eveneens de absorptiefaktoren vermeld,
391die door Klein gemeten zijn in de kathodevlek van een Hanovia hoge-

drukxenonlamp van 2 kW.

De standaarddeviatie in a is maximaal 5 % absorptie. De metingen van

Klein komen wat spektraallijnen betreft goed met onze experimenten

overeen. Bij 8500 R vindt Klein echter een grotere waarde voor a hetgeen

waarschijnlijk te verklaren is uit het grotere vermogen van de door hen

onderzochte lamp. Bovendien is misschien de spektrale bandbreedte bij

zijn metingen, waarbij hij een prismamonochromator als spektraalapparaat

heeft gebruikt, niet voldoende klein geweest. Metingen in het zichtbare

gebied heeft Klein niet kunnen doen omdat hij de anode van een koolboog- i

lamp als achtergrondlichtbron gebruikt heeft. Grabner vindt in liet t

zichtbare gebied een absorptiefaktor in de kathodevlek van 16 % uit foto- I

metrische metingen, terwijl Rovinskii en Razumtseva ' met een selenium- i

fotocel als detektor op cirka 25 % absorptie in de kathodevlek uitkomen.

Een verklaring van dit hoge percentage, dat voornamelijk op het konti-

nuüm betrekking heeft, is niet eenvoudig te geven, temeer daar er wel

overeenstemming met onze metingen is wat het midden van de zuil betreft.
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Pig. 3.11. Verloop van de absorptiefaktor r»U) in dc dwarsrichting ter hoogte van het midden

van de ontlading in de hogedrukxcnonlamp. Do weergegeven meetresultaten hebben allen betrek-

king op golflengten met voornamelijk lijnemissie.

De getekende punten zijn elk het gemiddelde over cirka 111 metingen, lie standaarddeviatie in

de gemiddelde waarde van u(0) is bij alle golflengten kleiner dan l 1. van het onverzwakte

signaal.
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Tabel 3.4. Absorptiefaktoren a gemeten ter hoogte van de kathodevlek,
K

over de volledige dikte van de ontlading. (Vgl. tabel 3.3).

Golflengte Aard van het

spektrale gebied

Absorptiefaktor volgens

dit experiment (ï)

AbsorptJefaktor
39)

volgens Klein e.)
4000

4S01

4624

4671

4754

5500

6400

7642

7700

8227

8232

8245

8280

8347

8409

8500

8809

8819

8840

fcontinuüm
spektraal1ijn

spcktraallijn

spektraallijn

spcktraallijn

kontinuüm

kontimiüm

spektraallijn

kontinuüm

top zelfomkeerlijn

dal zelfomkeerlijn

top zelfomkeerlijn

spektraallijn

spektraallijn

spektraallijn

kontinuüm

top zelfomkeerlijn

dal zelfomkeerlijn

top zelfomkeerlijn

4
10

8

10

11

4

10

27

13

86

98

97

85

62

42

16

91

98

97

86

23

90

97
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b. Absorptieverdeling in de dwarsrichting

Uitgaande van het centrum P (fig. 3.1) van de kathodevlek zijn

absorptieverdelingen in de dwarsrichting gemeten volgens dezelfde

methode als bij de metingen aan het midden van de ontladingszuil. Ana-

loog aan hetgeen in § 3.2.2 en 3.2.4 is opgemerkt over de relatie van

de gemeten emissieverdeling met de kathodevorm moeten ook de absorptie-

verdelingen met enige reserve worden beschouwd. Via Abel-inversie is

wel de bijbehorende radiële absorptieverdeling te bepalen langs de in

fig. 3.1 getekende horizontale lijn door P; de resultaten daarvan staan

in hoofdstuk 4.

In fig. 3.12 zijn de absorptieverdelingen getekend bij vier spek-

traallijnen die in P een absorptiefaktor hebben tussen 20 en 80 ".

De in dit hoofdstuk vermelde absorptiemetingen hebben betrekking

op de gehele zuildikte. Het zijn dus langs de waarnemingsrichting

geïntegreerde grootheden. De in de tabellen 3.3 en 3.4 vermelde ab-

sorptiefaktoren, gemeten ter plaatse van de as van de ontlading, tonen

aan dat de absorptie in het kontinuüm klein is. Achter elkaar plaatsen

van meerdere lampen als middel om in de gezamenlijke radiantie het konti-

nuüm te versterken en het tevens meer gewicht te geven t.o.v. de

spektraallijnen is dus mogelijk.

lig- 3.12. AJs in fig. 3.11 maar nu voor het verloop van de absorptiefaktor a ter hoogte van
óc Kathodevlek.
It standaarddeviatie in het gemiddelde waarde van a(01 is in dit geval bij alle golflengten
kleiner dan 5 " van het onveravakte signar1.
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L(x)

L.

! \

i:ig. 4.1. Doorsnede van tic ontladingszui 1 looilrccht op do ;is. In figuur a zijn de koördi-

nutcn aangegeven die voor de rndiantioverdeling .r) van bolam; ;ijn. In figuur li is

hetzelfde gedaan voor de transmissievcrdcl ing iU') • / is Je intensiteit van de stra-

ling uit achtergrond]ichtbron li (;ic fig. 2.S) vóór het doorlopen van de -ui 1 en /( is de

intensiteit van die straling daarna, n is de helft van de diameter van de zuil.
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H O O F D S T U K 4

....BEPALING VAN DE RADIELE STRALINGSEMISSIE- EN ABSORPTIEVERDELINGEN IN

•Slill O\TL<\DI.\G IN DE XENONLAMP

4.1. Abel—inversie bij een ontladingszuil:

principe en rokensohema

De in het vorige hoofdstuk beschreven metingen van de radiantie-

cn absorptievcrdclingcn in de dwarsrichting (loodrecht op de as van

de ontladingszuil) hebben betrekking op geïntegreerde grootheden. V.r

werd steeds een langs de waarnemingsrichting geïntegreerde grootheid

gemeten. Bijv. de gemeten radiantie L(x) betreft de in de ontlading ge-

produceerde en vervolgens naar buiten tredende (dus niet onderweg ge-

absorbeerde) straling, afkomstig van alle punten op de optische as van

de meetopstelling en gericht langs die as (nl. gaande naar de spektro-

meter). Het is mogelijk de korresponderende lokale grootheid, i.e. de

stralingsemissie e(r) per volume-eenheid in de ontlading en per steradi-

aal, uit deze metingen af te leiden ingeval de ontlading cylinder- of

bolsymmetrisch is. De vergelijkingen die hierbij een rol spelen zijn

integraalvergelijkingen van (meestal) het Abelse type , die in prin-

cipe door middel van een inversie opgelost kunnen worden. Aangezien de

gemeten verdeling gewoonlijk niet als analytische funktie bekend is en

wèl met meetfouten behept is, moet men bij de inversie benaderingsproce-

dures toepassen. De eerste in de literatuur beschreven procedures ' '

zijn grafische methoden, later gevolgd door zuiver numerieke methoden
53-571 57)

. In ons onderzoek is gebruik gemaakt van de door Frie ' beschreven
58)

methode van Abel-inversie, gekombineerd met een door Elder ' e.a. aange-

geven reeksontwikkeling voor de stralingsemissie in het geval van een ont-

lading met zeif absorptie.

4.1.1. Inversie van een gemeten radiantiever deling L[x) bij verwaarloos-

bare zelf absorptie

In fig. 4.1.a is een doorsnede loodrecht op de as getekend van een

cylindersymmetrische ontladingszuil.
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Het verband tussen de volumestralingssterkte E O ) (zie appendix 1)

en de zijdelingse radiantie L{x) van de zuil wordt in dit geval

gegeven door:

(4.V-

en y = //?2 - xz tcrwij] R de straal van dewaarin r = /yz +

betreffende doorsnede is.
Aangezien de ontladingszuil niet scherp begrensd is, mort hut begrip c;Lra.il nader om-

schreven worden. In onze berekeningen hebben wo (ie pl.uitr., V'in wa.ir <iF cio radiantic

Hx) kleiner is dan 's * van dn topwaarcio 1,(0), al:; r.inii v,in du zuil aangenomen. Daar-

bij zij opgemerkt dat de keuze van een "te grote" H rjeen invloed heeft op het berekende

verloop van e (r) bij gegeven /,(,c). In principe m.ig de ini egr.it ir in fornmle 1.1 van

0 tot o» lopen, immers buiten de zuil geldt c = 0.

Bij vergelijking 4.1 is verondersteld, dat alle in dc waarneniLngsrichting

geëmitteerde straling buiten de boog waargenomen kan worden, m.a.w. dat

er geen zelfabsorptie plaats heeft.

Door substitutie van y = x2 gaat dc vergelijking voor L{x) over in

R
L(x) = 2 ƒ

x
(4.2)

Vergelijking 4.2 is een Abelse integraalvergelijking voor de volume-

stralingssterkte e(r). De oplossing van deze vergelijking luidt:

1 *
= 1 ƒ ck (4.5)

r
waarin V (x~) = -T, L(a;).

Aangezien L(a;) meestal niet bekend is als analytische funktie en

bovendien, als dit wel het geval is, er veelal een niet eenvoudig inte-

greerbare funktie in vergelijking 4.3 ontstaat, moet men zoals reeds ver-

meld werd gebruik maken van andere oplossingsmethoden.

Op de oudere, grafische methoden wordt hier niet nader ingegaan,

aangezien we die niet toegepast hebben.

De in de literatuur beschreven numerieke methoden zijn globaal onder

te verdelen in twee groepen:

a. methoden, waarbij uitgegaan wordt van de oplossing van de integraal-

vergelijking volgens formule 4.3. De gemeten grootheid L{x) wordt

bijvoorbeeld benaderd door een zodanig gekozen funktie dat de inte-

graal in vergelijking 4.3 analytisch is uit te werken. Tengevolge van

de differentiatie werken meetfouten in L{x) en fouten in de zo-
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juist genoemde benadering daarbij sterk door in z(r).

b. methoden, waarbij e(r) wordt voorgesteld door een geschikt gekozen

funktie waardoor de oorspronkelijke relatie 4.2 tussen L(ar) en e(r)

analytisch is te behandelen. De via de funktievoorstclling van e(r)

ingevoerde parameters moeten na de integratie bepaald worden door ver-

gelijking van de aldus berekende L(x) met de gemeten L(x).

Meetfouten werken bij beide methoden van buiten naar binnen door vanwege

de integratie van r tot E rcspektievelijk van x tot H. De onder b be-

schreven methode lijkt in eerste instantie beter omdat daarin differenti-

atie niet expliciet voorkomt. Bij de praktische uitwerking van formule 4.2

maakt men echter meestal gebruik van een schilprocedure (zie onderstaande

tekst, i.h.b. de vergelijkingen 4.10 en 4.11), hetgeen in feite een vorm

van differentiëren impliceert. Uit het oogpunt van de te bereiken nauw-

keurigheid is er in principe geen voorkeur voor één der beide methoden

van bepaling van e (r).

Een eenvoudige en in veel gevallen voldoende nauwkeurige oplossing,

uitgaande van vergelijking 4.2, is de straal onder te verdelen in kleine

intervallen en F(P) binnen elk van deze intervallen konstant te veronder-

stellen53^ .

Bij een verdeling in m gelijke intervallen (fig. 4.2) met eindpunt

O I
r2» — » *" •(=».), — » v (=0), waarbij interval k loopt van

tot r, , gaat vergelijking 4.2 voor het punt x. over in

L(jc.) = 2 2 ƒ g(r) y dr

Met de veronderstelling dat op elke interval

dan

i

(4.4)

konstant is, volgt

(4.5)

waarbij E(JV) de konstante waarde van e in interval k is.

.Hieruit is direkt af te leiden, dat

e (**•)) = l£(a;-|)/t̂ f2 - rl, waarna voor i = 2, 3, , m de grootheid

e(r-) is te berekenen via de rekurrente betrekking:

1 L(x.) i-i ,
1 /^2 _ r2 2 &=1
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L(x)

Fig. 4.2. Verdeling van de zuil in m gelijke intervallen in verband met de Abcl-invcrsie
volgende de methode van Frie . De radiant ie /(--) van het zijaanzicht wordt gemeten in
de punten -x,, -x7 , -x, , s s., , .-,, _••,.

As van de zuil

I
10

m = 10

25

8

Rand van de zuil

O
0,1 0,2 0,3 0,4 Q5 0,6 0,7 0,8 Q9n 1.0

20 15 10
0 0,5
m= 25

1.0 1.5 2,0

Fig. 1.3. Normering en verdeling van de straal van de ontladingszuil voor de Alicl-
inversie volgens de methode van l-'rie. De afstand tussen de punten op de genoniiccrdc
schaa1 i s 0,1.

ra: aantal intervallen; i: nummer van de cquidistantc punten (:' = (', 1, >•>);
p: genormeerde afstand tot de as van de ontlading; p : genormeerde straal van de ont-
ladingszuil (in bovenstaand voorbeeld 1,(1 rcspekticvel ijk 2,5).

,
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De op deze manier bepaalde waarde voor e(r.) is te beschouwen als

gemiddelde waarde van e(r) over interval z'. Hierdoor is de waarde

e(0) op de as in feite slechts door interpolatie te vinden.
571Frie ' heeft de boven beschreven inversiemethode verbeterd door

benadering van z[v) in interval k door a-j>2 + b, , waarin a-. en

0^ konstanten zijn (d.w.z. onafhankelijk van r zijn) in interval k

en waarin afc meestdeels negatief is. Hiermee wordt bereikt, dat de

afgeleide van e(» in de as gelijk aan nul is, zoals dat bij de heer-

sende rotatiesymmetrie en kontinuïteit van de afgeleide ook hoort

te zijn. Bovendien wordt e(0) nu berekend en hoeft er dus geen inter-

polatie plaats te vinden, nl. c(0) = b . 13e konstanten a en b uit de

vergelijking s(r) = ar2 + b worden volledig bepaald door de waarden van

e in de randpunten van het betreffende interval. Ulk punt, met uit-

zondering van de punten r = 0 en r = /?, komt als begin- en ei.idpunt van

een interval voor, waarbij de interpolaties in opeenvolgende intervallen

op elkaar aansluiten.

Op interval k wordt

(4.7)

voor de parameters a, en b,, uit z{r) = a,r2 + b, geldt dus

en bk =
- V»?

(4.8)

k-"\ k fc-1 fe

Door substitutie van vergelijking 4.7 in 4.4 zou men een rekurrente

betrekking kunnen afleiden voor e(r„.), analoog aan vergelijking 4.6.

In de praktijk is het handig de straal van de ontlading te normeren.

Hierdoor kan er gewerkt worden met koëfficiëntenschema's die onafhankelijk

zijn van de straal van de ontladingszuil. Voert men alleen de dimensie-

loze grootheid ^ in, dan moet men bij een verdeling van de straal in een

ander aantal intervallen een nieuw koëfficiëntenschema berekenen. Frie

heeft daarom een extra normeringsfaktor p geïntroduceerd, dus p = p ^

gesteld, waardoor het mogelijk is het aantal intervallen te variëren

bij gelijkblijvende, op de genormeerde scliaal gemeten, afstand tussen de

punten. In fig. 4.3 wordt deze normering weergegeven voor een afstand

Ap = 0,1 tussen de punten op de genormeerde schaal en voor de verdeling

van de straal in 10 respectievelijk 25 intervallen. Het getal i geeft
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het nummer aan van de equidistant gekozen punten en p geeft de waarde

op de genormeerde schaal aan horend bij r. (= x.) volgens

r :

x .Als wij tevens t, = p -s invoeren gaat vergelijking 4.4 over in

<> - 2 S
. i P dp

(4.9)

f4.1Oj

Vergelijking 4.7 voor e(^) houdt herschreven tot e(p) dezelfde vorm.

Substitutie van e(p) in 4.10 levert na enig rekenwerk het volgende

resultaat:

P

-£- , en voor £ = 2 , 5 , , m geldt

1 L(?.) p i-1

waarin

%k ~
2 . { 2

T- f (Pi. - cr }. (4.12)

Met vergelijking 4.12 zijn de koëfficiënten, die voor de inversie nodig

zijn, te berekenen.

In de praktijk is het handig een koëfficiëntenschema samen te stellen
it % it A

bestaande uit o. . en (c. , - c. . ..), waarin e. , verbonden is met

o. , volgens de vergelijking e. , = Ap e. ,. De koëfficiënten c. ,

zijn slechts van i en & afhankelijk, waardoor het mogelijk is ze apart,

voorafgaande aan de eigenlijke inversie, te berekenen. In appendix 3

wordt dit nader uitgewerkt en wordt aangetoond dat voor een verdeling

van de straal in minder dan 25 intervallen een deel van het voor m = 25

uitgerekende koëfficiëntenschema gebruikt kan worden.

Tevens wordt in appendix 3 een voorbeeld gegeven van de gemeten grootheid

L[x) en de daarbij door inversie bepaalde e(r). Elders in dit hoofdstuk,

bij de behandeling van de uit onze metingen berekende geïnverteerde

grootheden (§ 4.3.1), worden £(*••) en s(r) ook grafisch weergegeven

(fig. 4.14). In appendix 3 worden voorts de termen aangegeven, die bij

de berekening van e(r) via vergelijking 4.11 van elkaar afgetrokken

worden. De bedoeling hiervan is de invloed van meetfouten in L{x) op
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het resultaat voor c(r) te demonstreren.

Frie geeft nog een variant op de boven beschreven methode aan door voor het buitenste

interval te eisen dat de afgeleide van E ir) op de rand van de zuil gelijk aan nul is.

Hij geeft daartoe een tweede koëfficiëntenschema aan waarmee het eerder genoemde schema

moet worden gekorrigeerd. De invloed hiervan IJ alleen aan de ranci van de zuil merk-

baar; de meetnauwkeurigheid is center te klein om deze korrektie voor ons zinvol te doen

zijn. Het verschil in de resultaten van beide inversiemethodes is bi] de emissieverdeling

op halve hoogte in de .luil al kleiner dan 0.5 * op ven afstand van jQ R uit do rand van

de zuil.

4.1.2. Inversie van een gemeten Lvanamiaaicpo'rfclinrt i(x)

Wij beschouwen weer een doorsnede van de ontladingszuil loodrecht op

zijn as, waarop nu echter van buiten af een stralingsbundel met intensiteit

I valt (fig. 4.1.b) op een afstand x van het centrum. Na het passeren van

de ontlading wordt de intensiteit TJx) van die bundel gegeven door:

I}(x) exp(- ƒ c K(X,IJ) dy) (4.13)

waarin K(x,y) de absorptickoëfficiënt ter plaatse (x,y) is en y = JR - x .

[ In principe mogen de grenzen +_ y vervangen worden door _+ <», ivant buiten

de zuil geldt K = 0].

Deze vergelijking 4.13 geldt slechts voor het geval dat *:{x,y) konstant

is over de bandbreedte van het spektraalapparaat. Hieraan is in ons geval

in goede benadering voldaan, gezien de sterk verbrede spektraallijnen

(zie ook § 4.3).

Voor de transmissiefaktor x{x) van de zuil ter plaatse x in een richting

evenwijdig met de y-as geldt dus:

I.
T(.-C) = = exp(- f K(a\,7/)

-i/e
(4.14)

Voeren wij nu het begrip optische laagdikte l(x) in met x{x) = exp(-l(z)~)

dan volgt

zfoO = ƒ óy. (4.15)

In ons geval mag wegens de cylindersymmetrie K(x,y) geschreven worden als

K(Ï>) en kan vergelijking 4.15 herleid worden tot
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K(J*) r dr
(4.16)

hetgeen weer een Abelse integral'vergelijking is waaruit K O ) door in-

versie van l(x) = -In T O ) is te bekekenen.

De transmissieverdcling T(X) is, aangenomen dat de rcflekticvcr-

liezen verwaarloosbaar zijn, direkt uit de absorptievcrdcling a(x)

te berokenen via de relatie i(x) = 1 - a(a-). De absorpticverdeling

a{x) is gemeten met de opstelling van fig. 2.3 volgens de methode be-

schreven in S 3.4.1; daarbij wordt de eigen emissie van de ontlading

niet meegemeten. De Abcl-invcrsie van l{x) = - In x(a:) geschiedt op de

wijze zoals in !i 4.1.1 voor de radiantievcrdeling bij verwaarloosbare

zeifabsorptie is beschreven.

[Misschien zou het met het oog op het gebruik in dit hoofdstuk logischer

zijn geweest in hoofdstuk 3 direkt de transmissicfaktoren te vermelden

i.p.v. de absorptiefaktoren. Wij hebben dit niet gedaan omdat het begrip

absorptie meer voor de hand ligt bij deze ontlading met zijn (bij een

aantal golflengten) grote zelïabsorptie.]

4.1.3. Inversie van een gemeten radiantieverdeling L(x) bij matige

zeIfabsorptie

In het geval van niet verwaarloosbare zelfabsorptic moet eerst de

radiële absorptieverdeling «(]•) worden bepaald voordat de radicle emissie-

verdeling c(r) kan worden berekend uit de gemeten radiantieverdeling

L(x). In de nu volgende uiteenzetting nemen we aan dat dit gebeurd is en

dat KO?) dus bekend is.

Voor de in de waarnemingsrichting uittredende straling (fig. 4.1.a)

geldt voor ontladingszuilen met zelfabsorptie de volgende uitdrukking voor

de radiantie:

L(x) = ƒ e
 E(x,y) exp(- ƒ

 e K(x,y') dy') dy,
-yo y

(4.17)

waarin <(.x,y') de absorptiekoëfficiënt ter plaatse (x3y
1) is. Omdat onze

zuil cylindersymmetrisch is, mogen e(x3z/) en K(x3y') geschreven worden

' ) , en kan door het splitsen van de integraal van -y totals e(r) en

+w in de

vergelijking 4.17 worden afgeleid:
in de delen van -y tot 0 en van 0 tot +y en enig rekenwerk uit
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£(*) = 2
R r
ƒ e(r) cosh( ƒ

KO') r' dr' r dr
/ 2 2 ) 7f=—2

/r' - ar /r - x
(4.18)

Deze vergelijking is geen Abelse integraalvergelijking, zodat er voor de

oplossing van deze vergelijking een andere methode gevolgd moet worden.

Voor transmissies T(V) > 75 % geldt

v *(r') r' dr' _2
cosh( ƒ /•? 7= ) - 1 < 10" , zodat voor die gevallen

x /r>' - x

vergelijking 4.18 bij goede benadering te schrijven is als

ƒL(x) exp(Ü(aO) = 2 ƒ (4.19)
2

- x
Aangezien expQZ(aO) = 1//r(;c) kan men, bij geldigheid van vergelijking

4.19, de volumestralingssterkte e(^) vinden door Abel-inversie toe te

passen op £(^)//T(X), hetgeen de hoeveelheid rekenwerk aanzienlijk re-

duceert .

Wij willen ons echter niet beperken tot T(X) > 75 °, omdat bij

zulke grote transmissies, dus lage absorpties, de absorptiekoëfficiënt

K(r-) moeilijk nauwkeurig is te bepalen. In verband met de uit e(r) en

K(Ï>) op basis van wetten van Kirchhoff en Planck in hoofdstuk 5 te

berekenen temperatuurverdeling is een nauwkeurige kennis van <{r) juist

zeer gewenst.

Voor situaties (golflengten) waarbij 10 "„ < x(a;) < 75 "„ volgen

wij een door Elder, Jerrick en Mrkeland'1 aangegeven oplossings-

methode. De volumestralingssterkte z(r) wordt daarbij benaderd door

middel van een reeksontwikkeling:

e(r) = (4.20)

De eerste term e (r) van deze reeks wordt (per definitie) verkregen

door Abel-inversie toe te passen op L(x)/H(x), hetgeen via T(X) =

exp(-l(x)) door de onderstaande uitdrukking is weer te geven:
i? e (r) r dr

:(*)) = 2 ƒ % , • (4.21)

De volgende termen van de reeks worden (eveneens per definitie) be-

paald door middel van een rekurrente betrekking:

l
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(4.22)
x /r - x x
waarin eenvoudigheidshalve het argument van de cosh-term geschreven is

als f{x3r), dus

K(J"') i»' dj"

ƒ(*,*") 5 ƒ (4.23)

De juistheid van de reeksontwikkeling 4.20 met deze definitie van

e0, c „ — is te verifiëren door de reeksontwikkeling te substitueren

voor e(r) in vergelijking 4.18.

Volgens de basisvergelijking 4.18 voor de zijdelingse emissie L(x)

in het geval met zelfabsorptie moet elke term van de reeks voor e(r)

met coshf(x,r) vermenigvuldigd worden. Aangezien coshf{x,r) > 1 en

e(r) > 0 volgt met vergelijking 4.21 dat eQ(r) > e(r).

Met gebruikmaking van de uit L(x) en l(x) bepaalde eo(:r>) en <(r) kan

het rechterlid van vergelijking 4.22 voor n = 1 worden uitgerekend voor

elke x-waarde; het resultaat is een funktie van x. Vergelijking 4.22 is

dan te beschouwen als een Abelse integraalvergelijking (zie vergelijking

4.2) waaruit door middel van inversie zAr) is te bepalen. Hierna kan

deze procedure voor de volgende termen van de reeksontwikkeling worden

herhaald.

Uit vergelijking 4.22 volgt, wegens cosh/(a,-,r) > 1, dat de reeks voor

e(r) alternerend is. Bovendien geldt veor het argument van de cosh in

formule 4.22:

r Kfr't r' dr'
ƒ(*,*•) - ƒ , 7 1

x *r ~ x
ƒƒ / 2 2
x /r' - x

T ( « ) , (4.24)

waarin l(x) de optische laagdikte en r(a?) transmissiefaktor is (zie

§ 4.1.2). Hieruit volgt dat bij de voor ons van belang zijnde situaties,

waarbij steeds T(X) > 10 % en dus de absorptie kleiner dan 90 ö is, het

argument f(x,r) kleiner is dan 1,15. De faktor {1 - cosh/fer)} blijft

daardoor in absolute waarde kleiner dan 0,75. Dit heeft tengevolge (zie

formule 4.22) dat voor gelijkmatig verlopende verdelingen L(x) en l(x),

zoals wij die gemeten hebben, steeds |s (v) \ < \z i M | - In zijn alge-

meenheid is dit niet via vergelijking 4.22 aantoonbaar omdat het een

integraalvergelijking betreft, maar in de meest voorkomende praktische
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situaties zal dit zeker het geval zijn.

In kombinatie met het alternerende karakter van de reeks konvergeert

hierdoor de reeks voor c(r) snel. Voorts is te zien, dat de fout, die

gemaakt wordt door liet afbreken van de reeks bij de term e , kleiner dan

IW>I is-
In de praktijk blijkt bijvoorbeeld, ingeval de transmissiefaktor bij
x = 0 ongeveer 15 " bedraagt, de over de straal van de zuil gemiddelde

-4relatieve invloed van E » W kleiner dan 3.10 en de maximale relatieve

invloed kleiner dan 1.10 ' te zijn. In fig. 4.4 wordt een voorbeeld ge-

geven van het verloop van het benadcringsproces voor e O ) bij A = 8280 ft.

lto absorptiefaktor in het centrum van do zuil was daar 85 ", gemeten over

de gehele zuildikte.

Het hier beschreven proces is verwerkt in een in Aijjol geschreven

komputerprogramma, waarbij alle Abel-inversies via de methode van l:rie

worden uitgevoerd.

C8)

Elder" c.s. gebruiken een andere methode voor hun Abel-inversies. Zij be-

naderen hun meetgegevens (in feite £ U)//xte)) door een oneven veelterm in de

variabele u = /l - (x/ff) , waarmee de Abelse integraalvergelijking eveneens analytisch

oplosbaar is. Een bezwaar van deze methode is dat Elder c.s. hun benadering over de

gehele zuildikte tegelijk laten geldon, waardoor bij een goede aanp>ssing nabij het

centrum, door het gebruik van veel termen de rand slecht (i.e. met oscillaties tussen

de meetpunten) wordt weergegeven. Dit in tegenstelling tot de inversiemethode van Frie

waarbij per interval wordt benaderd, zodat het verloop tussen de meetpunten goed blijft.

Ter kontrolc van de numerieke uitwerking van de door ons gevolgde inversie-methode is

echter de procedure volgens Elder c.s. eveneens in een programma verwerkt. De verschillen

in de volgens de beide procedures gevonüen eindresultaten waren merendeels kleiner dan

1 *. Beide inversie-methoden werkten dus bevredigend.

4.2. Verwerking van de meetgegevens:

werkwijze en de daarbij optredende fouten

Om, vanuit de gemeten absorptie- en radianticverdelingen in de dwars-

richting, tot de bijbehorende radiële emissieverdeling te komen, moet

zowel op de absorptie- als op de radiantieverdeling Abel-inversie worden

toegepast; op de radiantie zelfs, wegens de zelfabsorptie, een aantal keren

in de vorm van een iteratieproces, zoals beschreven in § 4.1.3. De toe-

gepaste methode voor Abel-inversie is een "schilproces" waarbij meet-

fouten van buiten naar binnen doorwerken. Het voortplanten van meetfouten
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• i <

eO i t l> c?' t3 * " cO l t1'c?

0.2 0.4 0.6

Fig. 1.-I. lïccrgave van het verloop van hot bcnaderingsproces van i via de reeksontivikkc-
ling uit vergelijking 4.20. Langs de ab.sis is de relatieve afstand v/iï tot de as uit-
gezet. Hierbij is i' de werkelijke afstand tot de as en /• de straal van de ontlading.
De absorptiefaktor op Uc as van de ontlading bedroeg 85 " bij de beschouwde golflengte
(8280 S ) .
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vormt een probleem bij alle methoden van Abel-inversie. De procentuele

fout in de door inversie verkregen grootheid (funktie van r) kan de

procentuele fout in de gemeten grootheid (funktie van a:) vele malen

overtreffen, orcdat de geïnverteerde grootheid wordt berekend uit het

verschil van (vooral in de buurt van de as) nagenoeg gelijke getallen.

Om inzicht te krijgen in de grootte van deze fouttoename hebben

we aan een (ietwat geschematiseerde1) gemeten radiantieverdeling op-

zettelijk "fouten" toegevoegd en toen nagegaan hoeveel de geïnverteerde

funktie daardoor veranderde. Het gekozen voorbeeld is de radiantie-

verdeling L(x) bij \ = 8347 K. Deze werd eerst (via een kleinste kwa-

draten benadering) door een even polynoom p(x) van de vierde graad

benaderd. In fig. 4.5 zijn de meetpunten van L(x) en de polynoombe-

nadering p(x) getekend. Nadat de bijbehorende transmissieverdeling t(:c)

op soortgelijke wijze door een polynoom q(x) van de tweede graad was

benaderd, is, via Abel-inversie op p(x)//q(x), de eerste term e (r)

van de reeks voor e(r) berekend. Het aantal bij de inversie gebruikte

punten bedroeg met de rand meegerekend 26. Vervolgens zijn op p(a;)

in die punten fouten van 0, +1 of -1 % van de waarde van p(x) via een

toevalsproces gesuperponeerd. Daarna is Abel-inversie toegepast op

p (x)//q(x), waarin p (x) het van "meetfouten" voorziene polynoom

p(x) is. Dit is 25 maal gedaan, namelijk voor 25 onafhankelijke fouten-

reeksen. In fig. 4.6 wordt e*(/>) gegeven horend bij het oorspronkelijke

polynoom p(x), alsmede het verloop van de standaarddeviatie in de

c*(r)-waarden, die volgen uit de p (x)-polynomen. Ter illustratie is
° * *
tevens de inverse s (r) aangegeven van één polynoom p (x), dat wille-

keurig gekozen is uit het totaal van 25 van deze van "meetfouten" voor-

ziene polynomen. De standaarddeviatie nabij de as (r/R < 0,1) blijkt

IS a 30 i te zijn.

Dit resultaat komt wat orde van grootte betreft overeen met de resul-

taten van Koek en Richter" ': Eén enkele meetfout van 1 % in een punt

bij r/R =0,2 resulteert volgens hen, bij een verdeling van de straal

in 50 intervallen, in een fout van 7 % in de geïnverteerde grootheid

in datzelfde punt. Dichter naar de as van de ontlading wordt dit ver-

menigvüldigingseffekt snel groter.

Het is mogelijk het buitensporige effekt van plaatselijke meet-

fouten te beperken door eerst door middel van een benadering de gemeten

(geregistreerde) kromme L(x) "glad te strijken" ("smoothen"). Het prin-



Fig. 4.5. Relatieve radianticverdcling /. in de dwarsrichting ter hoogte van het midden

van de ontlading ;.ls funktie v;;n de relatieve afstand x/H tot de as van het zijaanzicht

van de ontlading. ïic ook liet onderschrift bij fig. 4.4. Pc weergegeven verdeling is ge-

meten bij 1 = 8347 A, waarbij de absorptjcfaktor op de as cirka 60 ° was.

Door de meetpunten is via een kleinste kwadraten methode een even polynoora van de vierde

graad gelegd. Dit is gedaan na spiegeling van de geregistreerde radiantieverdeling om

de as. Hierdoor zijn meestal in deze figuur bij één waarde van J:/~. tv.ee meetpunten aan-

wezig.

o Meetpunten uit de linkerhelft van het zijaanzicht van de ontlading; .1 meetpunten uit

de rechterhelft; polynoom ; U-) = <>i,,~ - 0,214 (-•/?'>' - 0,on 124 (r/.-:)'1.

l:ig. 4,(i. Voorbeeld van het dooruerken van meet fouten h\\ .Vbel-invcrsie. Op een door

een polynoombenadering gladgestreken meting van de radiantieverdeling (fis- 4.5)

zijn via een kansproces "fouten" v;in d, 1 of - 1 ' gesuperponeerd in ^5 equidistant

langs de absis gelegen punten. I>e relatieve afstanJ tot de a> is net x-/~ aangegeven.

+ Inverse z van de oorspronkelijke pol\iioombenaderi!i;4.

A Inverse e* van een willekeurig gekozen van "meetfouten" voorzien poiynoom. Zie

voor de betekenis van e bijv. fig. l.l.

De "vol" getekende lijnen geven de grenzen aan van het gebied r.et fvcrtikalc") breedte

2 cfr), waarin o O ) de standaarddeviatie is, gevonden uit -5 onafhankelijke fouten-

reeksen.

Bij de golflengte (8547 Si waarbij de meting, waarvan hier is uitgegaan, is uitgevoerd

bedraagt afo) cirka 00 ". Dit impliceert dat E voor elke waarde van v/r minder dan

10 ° verschilt van het uiteindelijke resultaat voor --. Zie cok fit;. 4.12.

oo

I
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cipe daarbij is, dat men in elk te beschouwen punt x. het plaat-

selijke meetresultaat £(x„.) vervangt door een gewogen gemiddelde
ir

van £(x) in de naaste omgeving van dat punt. Dit kan zowel grafisch

als via een numeriek procédé geschieden ~ '. Ken probleem daarbij

is het bepalen van de gunstigste breedte van het gebiedje waarover

gemiddeld gaat worden: als men het klein kiest, vertonen de gemiddel-

den nog een vrij grote toevallige fout ("ruis"); als men het groot

kiest, introduceert men systematische fouten en verliest men relevante

informatie.

Wat onze metingen betreft is deze aangelegenheid vooral van belang bij

het verwerken van de gemeten transmissievcrdclingen x(x), waarop veel

ruis is gesuperponeerd van de (ongemoduleerde) straling van de onder-

zochte xenonlamp zelf; zie fig. 3.10 of fig. 4.7.

In principe kan het gladstrijken geheel gedaan worden door een kom-

puter. De experimentele grafiek met alle ruis (bijv. fig. 3.10) moet

dan ingevoerd worden in de komputer, en hot programma moet de wijze

van middelen (weging, gebiedsgrootte, lineaire of kwadratische aan-

passing) bevatten. In plaats daarvan gaven wij de voorkeur aan een

eerste "smoothing" d.m.v. een met de hand getekende kromme.

Deze kronme werd vervolgens op een aantal (circa 20 a 25) equidistante

punten afgelezen en die punten werden dan benaderd door een even poly-

noom (met bijv. 8 termen dus 8 aangepaste koëfficiënten) hetgeen een

tweede gladstrijking impliceert. In appendix 4 bij dit hoofdstuk wordt

een toelichting gegeven op de benadering door t.o.v. de verzameling

meetpunten orthogonale polynomen '. Tevens wordt daar kort ingegaan op

de zin van het gebruik van dergelijke polynomen.

Of beide bovengenoemde gladstrijk-handelingen in de verwerking van

de meetgegevens toelaatbaar zijn, is in de praktijk als volgt nagegaan

a. Invloed uan het tekenen van een "gemiddelde kromme".

In een registratie van de door de xenonlamp doorgelaten straling van

de achtergrondlichtbron (zie fig. 3.10) is eerst een vloeiende kromme

getekend, waarbij telkens over een intervallengte van cirka 2 schaaldelen

in de registratie (totale langs de abscis gemeten lengte cirka 35 schaal-

delen) is gemiddeld. Vervolgens zijn op de linkerhelft van deze kromme

. f
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Pig. 4.7. Registratie van de intensiteit bij 8317 S van de achtergrond lichtbron, ter-

wijl de ontstoken xononlnmp overdwars door de lichtbundel verschoven werd. l.;mgs de

absis is de positie van de xenonlamp t.o.v. de optische as v:m de opstelling uitge-

zet (1 schaaldcel fcomt overeen met 0,1 uw) en langs de ordinaat de detektorstroom

t.g.v. de straling uit de achtergrondlichtbron (in willekeurige eenlicdcn).

In de linkerhelft van de registratie is de middeling over intervallen van circa 0,5

schaaldcel en in de rechterhelft die over intervallen van circa 2 schaaldeIon aan-

gegeven.
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50 equidistante punten afgelezen. Daarna is in dezelfde registratie

een kromme getekend, waarbij het gemiddelde is genomen over stukjes

van l schaaldeel in de registratie; hierdoor wordt dus meer struktuur

uit de registratie meegenomen. Op de linkerhelft van deze kromme zijn

eveneens 50 punten afgelezen, bij dezelfde absiswaarden.

Ter illustratie van de beschreven manieren van middelen toont fig. 4.7

het resultaat in een (andere) registratie van de door de xenonlamp

doorgelaten straling. In de linkerhelft van deze registratie is ge-

middeld over kleine intervallen, terwijl in de rechterhelft de midde-

ling over grotere gebieden is weergegeven.

De twee zojuist genoemde series van 50 meetpunten zijn vervolgens be-

naderd door even polynomen volgens de in appendix 4 beschreven methode;

deze benaderingen zijn voortgezet tot en met de 14 graad. In tabel 4.1

worden de meetpunten, afkomstig van beide verwerkingsmethoden, samen met

de gevonden benaderingen van de 14e graad met elkaar vergeleken. De

middelbare afwijking tussen beide polynoombenaderingen bedraagt 2.10

bij een gemiddelde waarde van de transmissiefaktor van 0,587. De rela-

tieve middelbare afwijking is dus 3,4 °/oo, hetgeen kleiner is dan de

door de ruis veroorzaakte onnauwkeurigheid per punt na de eerste

"smoothing". Bovendien is deze afwijking veel kleiner dan de inreprodu-

ceerbaarheid van een meting (registratie), zoals gegeven in fig. 3.10.

Vijf na elkaar uitgevoerde registraties spreidden maximaal 3 % rond het

gemiddelde; dit werd in 3 punten gekonstateerd. Wellicht ten overvloede

kan ook nog gewezen worden op de onzekerheid in liet zogenaamde 100 %-

signaal (uitslag tengevolge van de achtergrondlichtbron met de xenon-

lamp gedoofd, zie fig. 3.10). Deze onzekerheid veroorzaakt op zich een

onnauwkeurigheid in de transmissiemeting van minstens 1 %.

Uit de genoemde resultaten konkluderen wij dat door onze wijze van

tekenen van een gemiddelde kromme (en benaderen met een polynoom) geen

relevante informatie verloren gaat; blijkbaar middelen wij alleen ruis

uit.

b. Invloed van de benadering door een polynoom met een beperkt aantal termen.

Als niet op andere gronden iets over het verloop van de betreffende

verdeling is te zeggen, is het afbreken van de benadering bij een bepaalde
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graad een vrij willekeurige ingreep. Om de toelaatbaarheid daarvan

te verifiëren hebben wij voor de zojuist bij a besproken hranamiaaic-

meting de benadering van de met de hand getekende kromme voortgezet

tot de graad 20. De benaderingen van de 14C tot en met de 20 graad

verschillen in elk punt minder dan 1,5.10 "̂  in absolute waarde van

elkaar, hetgeen kleiner is dan de meet fouten in de transmissie, lto

konklusic hieruit is, dat liet afbreken van de polynoombenadcring na de

14° graad voor dit voorbeeld gerechtvaardigd is. Wellicht is ook af-

breken vöór de 14 graad al wel geoorloofd. In ons voorbeeld geeft de

benadering van de bL graad reeds liet verloop van de tninsmissieverde-

ling redelijk weer (zie de figuur in appendix V), maar er blijken

dan enkele groepen meetpunten nog duidelijk systematisch naast de kromme

van deze benadering te liggen. Vanwege dit verschijnsel is de benadering

naar hogere graad dan 6 voortgezet.

Aan de hand van een aantal metingen zijn bovenstaande overwegingen

verwerkt in een praktisch rekenkritcrium, waarbij geëist wordt dat

/(n-k-l)]2 kleiner is dan een bepaalde waarde,
n

a7 = [2 (T(X.) - /YOc.

0 ;in ons geval ongeveer 4.10 ; de graad k van het polynoom moet zo ge-

kozen worden dat aan deze voorwaarde voldaan is; zie appendix 5.

In de formule voor o-, is T(X.) de gemeten waarde van de transmissie en

f.(x.) de waarde van het benaderende polynoom, beide op de plaats x..

De aldus gedefinieerde grootheid o, is te beschouwen als de middelbare

afwijking van de meetpunten t.o.v. de polynoombenadcring. lic graad k

van het polynoom is bij onze toepassingen steeds even, en kleiner dan

het totale aantal meetpunten n. De benodigde waarde van k bleek bij

onze transmissiekurven 10 of 12 of 14 te zijn.

De radiantiemetingon leveren minder problemen op, omdat daarbij

de signaal/ruisverhouding aanmerkelijk gunstiger is. Hier kan ivorden

volstaan met direkt uit de registratie van L(x) een aantal punten af

te lezen en vervolgens de in appendix 4 beschreven polynoombenadering

daarop toe te passen. Voor het bepalen van de benodigde graad k van

het polynoom dient weer een kriterium van de hierboven beschreven vorm.

De middelbare afwijking a, mocht in ons geval weer niet meer bedragen

dan 4.10 . Polynomen met de graad 10 of 12 bleken daartoe voldoende

te zijn.
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Pig. 1.8. Abc]-inversie v;m ecn fiuiktic, die voor 0 < x < 1 ^ ' ' j ^ 's ;l;irl l'c 1'uiiKtic

/1-^-" met "mcetfouten" (;ic tckstl en die voor s- •• 1 selijk ;i;m nul is. He Abel-

inversie is uitgevoerd bonder en met toepassing van een polynoom-bcnaderins; op dc

reeks "meetpunten" (2i) equidistimt gelegen punten op het interval van 0 tot 1).

Langs analytische weg berekende inverse van fl.v) = A-,v~.

o Inverse zonder toepassing van de polynoom-bcnadering.

+ Inverse van dc polynoom-benndering.

Tabel 4.2. Halfwaardebreedte van enkele voor de absorptiemetingen

belangrij ke spektraal1ij nen.

Golflengte Breedte ter hoogte

van de kathodevlek

(8)

Breedte ter hoogte

van liet midden

7642

8280

8347

8409

20

20

20

12

10

10

10

5
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In appendix 5 wordt hex kriterium nader toegelicht en wordt aandacht

besteed aan het verband tussen o, en de toevallige fouten tengevolge van

de ruis bij de metingen.

Door het toepassen van de polynoom-benadering worden de toevallige

meetfouten (ruis) inderdaad vroegtijdig voor een groot deel uitgemiddeld.

Het effekt daarvan is nagegaan door op de funktie

in 20 equidistant langs de absis gelegen punten toevallige fouten van

0, 1 of -1 \ van de waarde van f(x) in het betreffende punt te superpo-

neren. Het verloop van de funktie f(x) lijkt enigszins op dat van onze

verdelingen in de dwarsrichting (voor het geval R - 1), waarop Abcl-

inversie moet worden toegepast. Rechtstreekse toepassing van Abel-inversie

op de van "meetfouten" voorziene reeks /-waarden gaf een spreiding van

circa 10 % van de geïnverteerde rond de waarde 0,50, dat is de (konstante)

waarde van de geïnverteerde van /l - x ; aan de buitenzijde waren zelfs

uitschieters tot 50 % toe (fig. 4.8). Na benadering van de van "meetfouten"

voorziene funktie f(x) door een 6e graads polynoom bleek de geïnverteerde

daarvan minder dan 3^ % te verschillen van 0,50, met uitzondering van de

drie meest naar buiten gelegen punten.

De grote afwijkingen nabij X = 1 zijn het gevolg van het feit dat de inverse van f(x)

niet geleidelijk naar nul gaat als x tot 1 nadert, maar voor x = 1 een singulariteit

vertoont. ^ _ _ _

De benadering van fix) = /l - x door orthogonale polynomen ziet er herschreven als een

6 -graads polynoom in x als volgt uit:

1.002 - 0,5613 X2 + 0,1835 X4 - 0,4412 x 6.

In het geval van de van meetfouten voorziene funktie luidde de benadering:

1.003 - 0,6181 X2 + 0,3411 X4 - 0,5515 X6.

4.3. Verwerking van de meetgegevens!

resultaten, dus de absorptie <(r) en de emissie E W

De metingen in de dwarsrichting waren primair bedoeld om daaruit

het radiële temperatuurverloop af te leiden. Daarom zijn, zoals reeds

in § 4.1.3 is vermeld, de metingen voornamelijk gedaan bij golflengten

met op de as van de ontlading^een absorptiefaktor a(0) tussen 20 en 85

Dit betrof verbrede spektraallijnen; in het ertussen gelegen kontinuüm

is de absorptiefaktor veel kleiner. Bij het berekenen van de volume-

stralingssterkte e(r) is bij deze lijnen ook gekeken naar de relatieve

invloed, die de termen van de reeksontwikkeling volgens vergelijking

4.20 voor c(r) hebben op het eindresultaat.
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I:ig. 4.9. Absorptickoëfficicnt ir(>0 op halve hoogte in de ontlading. Voor de tempera-

tuurbepaling (fig. 5.1) uit deze resultaten in komhinatie met die voor dc volumc-

stralingssterkte e(r) (fig. 4.121 zijn niet dc getrokken krommen doch de meetpunten

gebruikt.

11e standaarddeviatie in de over cirka 10 dergelijke metingen gemiddelde waarde van

<(0) bedroeg respektievelijk \, 3, 5 en o ',, gaande van boven naar beneden in de

grafiek.

Fig. 4.10. Resultaten van de Abel-inversie op afzonderlijk de linker- en de rechterhelft
van de transmissieverdeling bij 8347 A.



De venstors W, en W- (fig. 2.3") on do spleten van de monochromator

zijn zodanig ingesteld geweest, dat de doorgelaten spektrale band-

breedte bij de emissiemetingen circa 1 A bedroeg en bij de absorptic-

metingen kleiner was dan 4 A. Gezien de breedte van de bij deze metingen

onderzochte spektraallijnen, zie tabel 4.2, mogen dus zowel de emissie

als de absorptie over de bandbreedte konstant worden verondersteld in

het belangrijkste deel van de ontlading. Deze konstantheid is een voor-

waarde voor de geldigheid van onze werkmethode. In de buitenzone zijn

de spoktraallijncn weliswaar smaller, maar is de absorptie ook geringer.

Als do absorpticfaktor voor alle golflengten binnen de bandbreedte van

het spektraalapparaat kleiner is dan 20 " inag volgens lilder c.a.'

onze werkmethode, dus do methode van Abel-inversie zoals die beschreven

is in § 4.1.2, ook bij kleine lijnbreedte worden toegepast.

4.3.1 Resultaten op halve hoogte in de ontlading

De resultaten aangaande K(r) en e(r) die in deze paragraaf zijn

opgenomen, zijn wat de spektraallijnen betreft verkregen door het be-

rekenen van het gemiddelde over dezelfde metingen als waaruit de radi-

antieverdeling L{x) van fig. 3.3 en de absorptieverdeling a{x) van

fig. 3.11 zijn verkregen. De genieten verdelingen L(x) respektievelijk

a.{x) zijn daarbij telkens per helft verwerkt. Uit een registratie

over de gehele dikte zijn de delen aan weerszijde van de as on-

afhankelijk van elkaar uitgewerkt. Achteraf is over een aantal van deze

resultaten gemiddeld.

Aangezien bij de berekening van de volumestralingssterkte e O ) de

absorptiekoëfficiënt ic(r) bekend moet zijn, wordt in het nu volgende

overzicht van de resultaten na Abel-inversie begonnen met K O ) . In

fig. 4.9 is van de vier reeds eerder genoemde spektraallijnen het ver-

loop van K(P) getekend. Deze resultaten vormen elk het gemiddelde over

circa 10 metingen per golflengte. De standaarddeviatie in K ( 0 ) , de waarde

op de ontladingsas, is in de tekst onder fig. 4.9 aangegeven. De nauw-

keurigheid van de metingen is te klein om gedetailleerder volgen van

de uit de metingen berekende punten te rechtvaardigen, zoals blijkt uit

fig. 4.6 waarbij opzettelijk 'toeetfouten" van slechts maximaal 1 % waren

gesuperponeerd.
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Fig. -1.11. Gedeelte van het niveauschema van Xe I. In de figuur ;ijn slechts de sterkste

spektraallijnen in het zichtbare gebied en in het infrarood tot 9000 % opgenomen. He

termaanduiding is die volgens Moore' .

30V

Fig. 4.12. Volumestralingssterkte e(p) op lialve hoogte in de ontlading, lie weergegeven
resultaten zijn gekorrigeerd voor de ballontransmissie (* 93 ', ) . He standaarddeviatie
in de over cirka 10 dergelijke metingen gemiddelde waarde van e(0") is ongeveer 2 ',-.
Bij 7642 8 is de kromme gestippeld getekend om verwarring met die bij 8409 S te voor-
komen.
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Voor de geldigheid van Abel-inversie (in de beschreven vorm) is

cylindersymmetrie nodig. De gemeten radiantie- en transmissieverdelingen

zijn echter meestal niet geheel symmetrisch, hetgeen een extra onzeker-

heid in de inverse veroorzaakt. Zoals reeds in het begin van deze para-

graaf is vermeld worden daarom de delen aan weerszijden van de as af-

zonderlijk uitgewerkt, zie fig. 4.10; hierbij wordt verondersteld dat

als voorbeeld de linkerhelft van een registratie wordt uitgemeten de

bijbehorende helft van de ontlading wel cylindersymmetrisch is. Genoemde

onzekerheid is een argument te meer tegen liet gedetailleerder volgen

van de punten in fig. 4.9.

In de gevallen waarin een aantal opeenvolgende punten ami dezelfde

kant van de getekende kromme ligt speelt meestal liet 100 "-signaal een

rol. Dit is in hot bijzonder het geval bij het resultaat bij 8409 S;

de metingen, die hieraan ten grondslag liggen, zijn alle uitgevoerd

aan één lamp en uitgewerkt via hetzelfde 100 "-signaal. Dit signaal ver-

toont, achteraf gezien, een toename nabij x = ]fl. Deze toename is niet

duidelijk terug te vinden in de registratie van het achtcrgrondsignaal

met de te onderzoeken xenonlamp in stroomvoerende toestand. Hierdoor

wordt op genoemde plaats een te hoge absorpticfaktor a gemeten, het-

geen na de inversie resulteert in een te hoge absorptiekoëfficiënt K

bij r *" \E en tevens (dientengevolge) in te lage waarden voor K bij

kleine r.

Samengevat kan gezegd worden dat de oorzaak van de variaties, die

door het verloop van de meetpunten in fig. A.9 worden gesuggereerd,

niet in de struktuur van de ontlading mag worden gezocht. Dit blijkt

eveneens uit vergelijking van K(_r) bij 8280 X met <(r) bij 8409 %. De

benedenniveau's van deze lijnen verschillen slechts 0,12 cV (fig. 4.11).

De bezettingsgraad van het benedenniveau van deze lijnen zal dus prak-

tisch hetzelfde verloop met de temperatuur en dus met de straal van de

ontlading hebben. Hun krommen in fig. 4.9 zouden dus vrijwel hetzelfde

relatieve verloop moeten vertonen.

De radiële volumestralingssterkte e(r) is berekend uit de (nagenoeg

bij dezelfde lampouderdom gemeten) verdelingen voor de spektrale radiantie

L{x) en de transmissie r{x), waarna weer gemiddeld is over circa 10

metingen per golflengte. Het in fig. 4.12 gegeven eindresultaat kan
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lig. 4.IS. '.','ecrgave van de invloed van de benadering cosh f(x,r) * 1 (zic de vergelijkingen 1.18 en J.J?> op do volunestral in;;s-

stcrkte «(/•). Langs de ordinaat .:iin e <r) en c(.-) uitgezet in willekeurige eenheden en langs de a'isis Je relatieve afstand

f/h tot de as van de ontlading. l)c grootheid c wordt d.m.v. Abcl-invorsio verkregen uit de gemeten radiant it1- en transmissie-

verdelingen als de genoemde benadering wordt toegepast; •:(;•! wordt uit die verdelingen verkregen na reeksontwikkeling volgens

vergel ijking 4.20.

Aangezien het hier slechts een vergelijking van r en E per golflengte betreft zijn de schalen langs do ordinaat niet onderling

vergelijkbaar gemaakt, maar is gekozen voor een duidelijke weergave van het verschil tussen •- ei: i i-ij elk der golflengten.

n: Aantal termen van de reeksontwikkeling voor e(>0 nodig om de gemiddelde relatieve invloed van -.ie volgende term kleiner dan

1.10 * te doen zijn; de grootte van deze relatieve invloed is met .- aangegeven.

'ifOj: absorpt icfaktcr, gemeten in het midden van de zuil, over de- uil ledige dikto lan de ruil.



samen met de verdelingen voor K(P) gebruikt worden om het radiê'lc

temperatuurvcrloop te berekenen (ric § 5.2).

Bij de resultaten die tot nu toe vermeld zijn is steeds c O )

berekend volgens de in § 4.1.5 aangegeven reeksontwikkeling, na be-

werking van de meetgegevens met de in 5 1.2 beschreven "gladstrijk-

procedures". Om aan te geven welke mate van benadering verkregen wordt

als volstaan wordt met de eerste term r (r) van de reeksontwikkei ing_

voor e O') te berekenen via Abel-inversie van !{.:•)//TJx), wordt in

l'ig. 4.13 zowel e(}'] als t ()•) gegeven bij Lie vier voor onze experi-

menten belangrijke spektraal1ijnen. De resultaten in l'ig. 1.13 hebben

betrekking op een enkele meting voor elk der vier golflengten, hetgeen

voldoende is om de invloed van de cosh-faktor in vergelijking 4.IS te

demonstreren. Tevens is het aantal (••) termen van de reeksontwikkeling

vermeld dat moest worden meegenomen om de relatieve invloed (gemiddeld

over >') van de eerstvolgende term kleiner dan 0,1 ' van de som van Je

voorafgaande termen te doen zijn. In fig. 4.15 is de grootte (V) van

die invloed ook aangegeven. Bovendien zijn de door meting betrekkelijk

eenvoudig te verkrijgen waarden van de ahsorpticfaktor n(0) op de as

van de ontlading bij de figuren opgenomen. Hiermee is liet mogelijk om

als de absorptiefaktor op de as bekend is van te voren vast te stellen

of de vereenvoudigde vorm van Abel-inversie voldoende is. De bijbehorende

relatieve emissievcrdelingen mogen daarbij niet te veel verschillen van

de verdelingen die tijdens dit experiment zijn onderzocht.

Bij golflengten in liet kontinuüm, waar de absorptie verwaarloosbaar

klein is, kan voor de emissie de inversie worden toegepast zoals be-

schreven in 5 4.1.1. In fig. 4.14 is de verdeling van r(?0

bij 500 nm gegeven, verkregen door rechtstreekse Abel-inversie toe te

passen op de gemeten radianticverdcling .:(.;•). De spreiding van de punten

toont nog eens liet doorwerken van meet foute» bij Abel-inversie aan.

Bij vergelijking van de figuren 4.12 en 4.14 valt op, dat de

vohonestra 1ingssterkte r in het kontinuüm (fig. 4.14) relatief snel af-

neemt met toenemende v. Aangezien liet kontinuüm veel rekombinatie- en

remstraling bevat, wijst deze afname van c op een afname van de ionisatie-

graad naar de rand van de ontlading. In een later hoofdstuk wordt on het

verband tussen de temperatuur en de ionisatiegraad nader ingegaan.
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0.5-

1,5

x resp. r (mm)

Fig. 4.14. Op halve hoogte van de ontlading gemeten radiantieverdeling i[x) en de daar-

uit m.b.v. Abel-inversie berekende volumestralingssterktc E O ) in het kontinuüm bij

5000 ft.

Pig. 4.15. Als fig. 4.9 maar nu voor de ab-

sorptiekoëfficiënt ter hoogte van de katho-

vlek.

De standaarddeviatie in de over cirka 15

dergelijke metingen gemiddelde waarde van

K(01 bedroeg respektievelijk 3, 3, 4 en

5 o, gaande van boven naar beneden in de

grafiek.



4.3.2. Resultaten bij de kathodevlek

De radiantie- en de transmissieverdelinsen van de kathodevlek zijn
op dezelfde wijze verwerkt als die gemeten op halve hoogte in de ont-
lading. In fig. 4.15 tot en met 4.17 worden de resultaten na toepassing
van inversie weergegeven.

Vergelijking met de overeenkomstige resultaten op halve hoogte in
de ontlading laat zien dat de afname van de absorptiekoè'fficiè'nt <(r)
in de richting van de as, die door de ligging van de punten bij 8409 X
in fig. 4.9 vrordt gesuggereerd, bij de kathodevlek niet optreedt. Dit
bevestigt het vermoeden dat de genoemde afname niet reëel i s .

In vergelijking met fig. 4.12 en 4.14 tonen de resultaten bij de
kathodevlek niet zo'n groot verschil tussen het verloop van e(r) bij het
kontinuüm en bij de spektraallijnen. Dit suggereert dat de toestand in
de kathodevlek meer bepaald wordt door de nabije elektrode dan door het
radiè'le temperatuurverloop.

Fig. 4.16. Als fig. 4.12 maar nu voor de
volumestralingssterkte ter hoogte van de
kathodevlek. De standaarddeviatie in de ge-
middelde Kaarde van e(0) is steeds kleiner
dan 2 "„. De hier getoonde resultaten zijn
het gemiddelde over cirka 15 dergelijke me-
tingen.

1.0
(mm)

Mg. 4.17. Als fig. 4.14 maar nu voor do
radiantiovordcling CM do volumcstralings-
sterktc tor hoogte van do kathodevlok.
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H O O F D S T U K 5

TB1PERATUURVERDELINGEN IN DE ONTLADING IN DE XENONLAMP EN BESCHOUWING

VAN DE SPEKTRALE EMISSIE IN HET KONTINUUM

5.1. Inleiding

Het doel van ons onderzoek was in eerste instantie de bruikbaar-

heid van een hogedrukxenonlamp als stralingsstandaard te onderzoeken;

daarnaast is het uit fysisch oogpunt interessant wat meer over de struk-

tuur van de ontlading te weten. Daartoe zijn o.a. de in hoofdstuk 3

beschreven absorptie- en radiantieverdelingen in de dwarsrichting gemeten,

waaruit door middel van Abel-inversie de overeenkomstige radicle groot-

heden zijn afgeleid. Hieruit kan m.b.v. de wetten van Kirchhoff en Planck

de radiële temperatuurverdeling worden bepaald. Als deze verdeling bekend

is kunnen daaruit die van andere grootheden zoals van de ionisatiegraad

en de stroomdichtheid worden afgeleid.

Op basis van de heersende druk (cirka 25 atmosfeer onder normale

bedrij fsomstandigheden) en de lage overlangsc elektrische veldsterkte

lijkt het alleszins redelijk te veronderstellen, dat er in de onthul ing

lokaal thermisch evenwicht heerst. Achteraf is het mogelijk door

vergelijking van langs verschillende wegen verkregen resultaten deze

veronderstelling te verifiëren. De temperatuurbepaling via absorptie- en

emissiemetingen is bijvoorbeeld uitgevoerd bij vier golflengten, die

korresponderen met spektraallijnen met verschillende absorptiefaktoren.

Hierdoor is het mogelijk resultaten met elkaar te vergelijken, die welis-

waar volgens dezelfde methode zijn verkregen, maar die berusten op metingen

bij verschillende spektraallijnen. Daarnaast zijn ook andere methoden voor

de bepaling van de radiële temperatuurverdeling toegepast. Aldus kunnen de

resultaten van verschillende methoden vergeleken worden.

Een groot bezwaar van de absorptie- en emissiemethode vormen in de door

ons onderzochte ontlading de problemen die optraden bij de meting van de

absorptieverdelingen in de dwarsrichting (zie § 2.3). Door de straalkrom-

ming op de rand van de ontlading en de optische werking van de lampballon

is het niet mogelijk gebleken de absorptieverdcling in de dwarsrichting
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aan de rand van de ontlading nauwkeurig te bepalen. Dit had tot gevolg

dat het radiële verloop van de absorptiekoëfficiënt x(r) en indirekt ook

dat van de volumestralingssterkte eO) (zie hoofdstuk 4) voor grote

waarden van r niet nauwkeurig bepaald kon worden.

Het feit dat wij herhaalde malen Abel-inversie moesten toepassen op

de gemeten grootheden is een algemeen bezwaar van de temperatuurbepaling

op basis van de wetten van Planck en Kirchhoff. Afgezien van de grote

hoeveelheid rekenwerk vormt daarbij de aan Abel-inversie inherente

doorwerking van meetfouten naar liet midden vrm de onthul ing een niet

te onderschatten bezwaar. Daarom is tevens het verloop van de radiantie-

verdeling in de dwarsrichting gemeten bij golflengten waarbij de zelf-

absorptie verwaarloosbaar klein was; vervolgens is daaruit het radiële

temperatuurverloop afgeleid. De extra problemen, die optraden aan de

rand van de ontlading bij de meting van de absorptieverdeling ,speelden

bij deze methode geen rol. Wel moest nog Abel-inversie worden toegepast,

maar in dit geval slechts één keer. Wat de keuze van golflengten betreft,

waarbij deze "zelfabsorptievrije" emissiemetingen gedaan konden worden,

waren er twee verschillende mogelijkheden:

a. Spektraallijnen met verwaarloosbare zelfabsorptie.

Uitgaande van een Boltzmann-verdeling voor de bezettingsgraad van

de energieniveau's is het mogelijk uit de emissieverdeling de relatieve

temperatuurverdeling te berekenen. Een absolute temperatuurbepaling is

mogelijk als tevens de benodigde overgangswaarschijnlijkheid bekend •

is. In de literatuur komen slechts enkele vermeldingen van de over-

gangswaarschijnlijkheden van xenon voor; bovendien is het de vraag

of de daar opgegeven getallen zonder meer toegepast mogen worden bij

de hoge dichtheden die in een hogedrukxenonlamp voorkomen.

b. Golflengten in het kontinuüm, waarin de zeifabsorptie eveneens ver-

waarloosbaar klein is. Op basis van de formule van Kramers-Unsöld '

voor de spektrale emissie van een optisch dun gas is de temperatuur

te berekenen, mits de elektronendichtheid bekend is. Deze laatste kan

m.b.v. de wet van Saha, bij gegeven druk en gegeven samenstelling van

het gas, als funktie van de temperatuur worden geschreven. Substitutie

hiervan in de relatie van Kramers en Unsold geeft de mogelijkheid de

(relatieve) radiële temperatuurverdeling af te leiden uit de radiële
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verdeling van de volumestralingssterkte e(r) bij een golflengte in het

kontinuüm. Een absolute bepaling is eveneens mogelijk mits de andere

grootheden die in de formule van Kramers en Unsold voorkomen voldoende

bekend zijn voor de door ons bestudeerde ontlading.

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat wij eveneens getracht hebben

de temperatuur te bepalen uit de absolute radiantie in de toppen van de

spektraallijnen die zelfomkeer vertonen. Deze methode, die berust op een

door Bartels •* ontwikkelde theorie, is uit experimenteel oogpunt aantrek-

kelijk aangezien slechts emissiemetingen nodig zijn en aangezien zonder

veel rekenwerk (t.w. zonder Abel-inversie) uit de gemeten emissie de tem-

peratuur (t.w. de hoogste voorkomende temperatuur op de waarnemingslijn)

kan worden afgeleid. Omdat a priori niet duidelijk was of aan de in de

theorie van Bartels opgenomen veronderstellingen voldaan was in de ontla-

ding binnen onze lamp, konden wij de op deze wijze verkregen resultaten

slechts gebruiken om te verifiëren of genoemde methode toepasbaar is op

dergelijke hogedrukontladingen. De resultaten bij twee verschillende spek-

traallijnen waren helaas niet voldoende met elkaar in overeenstemming,

hetgeen voor ons aanleiding is geweest om de methode van Bartels niet in

de beschouwing te betrekken behalve wat betreft fig. 5.18.

*

5.2. Bepaling van de radiële temperatuuwerdeling met behulp van de

gevonden absorptie- en emissieverdelingen.

5.2.1. Principe van de methode

Als een gas in thermodynamisch evenwicht is geldt het principe van

het gedetailleerde evenwicht: Elk proces komt even vaak voor als zijn

inverse proces. Toepassing hiervan op de stralingsemissie met stralings-

absorptie als zijn inverse proces leidt tot de wet van Kirchhoff voor het

verband bij een bepaalde golflengte \ tussen de volumestralingssterkte

e en de absorptiekoëfficiënt K bij gegeven temperatuur T:

e = K /izCA,T3 (5.1)

waarin £2(A,y) de spektrale radiantie is van een zwarte straler bij tempe-

ratuur T. Vele plasma's en gasontladingen (zowel in het laboratorium als

in de zon en de sterren) verkeren echter niet in volledig thermodynamisch



J evenwicht, aangezien de stralingsdichtheid er meestal kleiner is dan die

j van de "zwarte straling" bij de betreffende temperatuur. Als de overige

.1 verdelingen wel met behulp van één temperatuur zijn te beschrijven mag

' spreken van thermisch evenwicht, lïanneer een gas in thermisch evenwicht

verkeert, geldt tic wet van Kjrchhofj' eveneens daar c en K slechts

;' afhangen van de bezettingsgraad van de betrokken energieniveau's en van

enkele atomaire konstanten ,̂ althans voor zover het een spektraallijn

• betreft. Bij golflengten in het kontinuüm moeten, om de wet van Kirchhoff

: geldig te doen zijn , de elektronen een snelheidsverdeling volgens

, Maxwell hebben (met de elektronentemperatuur gelijk aan de gastemperatuur)

en moet de ionisatiegraad gegeven worden door de wet van Saha. Aan beide

.; voorwaarden wordt bij thermisch evenwicht voldaan.

j Als e(A) en K(A) bekend zijn is uit form. S.1 de temperatuur af te

• leiden via de wet van Planck voor de spektrale radiantie van een "zwarte

;. straier". Per eenheid van golflengte A en als funktic van X geldt

2
L (A,T) = 2£- {exp(he/\kT) - I}"1, (5.2.a)
z Aö

waarin h de konstante van Planck, a de lichtsnelheid in vakuüm en k de

konstante van Boltzmann is. Bij diverse stralingsprocessen ligt het voor
de hand de betreffende grootheden als funktie van de frekwentie v (in

sec" ) en per eenhe

krijgt dan de vorm

sec" ) en per eenheid van frekwentie te schrijven. De formule van Planck

(5.2.b)z %

a

Formeel gezien geldt form. 5.2.a slechts in vakuüm. In een gas met brekings-

index n wordt de spektrale radiantie verkregen door het rachterlid van
2

5.2.a met n te vermenigvuldigen, ingeval X de golflengte in
vakuüm blijft voorstellen. Aangezien echter \n - 1j « 1 is deze korrektie

meestal niet van belang.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de gemeten absorptiekoëfficiënt

K(A) (§4.3) beïnvloed is door de gestimuleerde emissie. Wanneer men

bijvoorbeeld de absorptieverdeling a(x) in de dwarsrichting meet met be-

hulp van een achtergrondlichtbron (zie § 2.2) zal de gemeten waarde van

a(aO in principe niet de zuivere absorptiefaktor zijn. Tengevolge van de



- 100 -

gestimuleerde emissie is in hoofdstuk 3 een "te hoge" transmjssiefaktor en
dus een "te lage" absorptiefaktor a(x) gevonden. De absorptiekoëfficiënt
K(*0 die door Abel-inversie of anderszins uit a(x) wordt berekend zal dien-
overeenkomstig lager zijn dan de zuivere absorptiekoëfficiënt K * O ) . Het
verband tussen beide koëfficiënten ter plaatse r wordt gegeven door

K W = K*(A) (1 - exp(- ho/XkT)), . (5.3)

waarbij in de notatie eenvoudigheidshalve de plaatsafhankelijkheid is
weggelaten. Als de gestimuleerde emissie "verrekend" wordt in de absorptie-
koëfficiënt moet de volumestralingssterkte in vergelijking S.1 die t.g.v.
de spontane emissie zijn•(aangegeven door e'(A) in referentie 68). Voor
de spontane emissie e(A) geldt

e(A) = e*(A) (1 - exp(- te/XWP)), (5.4)

waarin e (X) de totale emissie (bedoeld wordt de volumestralingssterkte
t.g.v. de totale emissie) voorstelt. Hieruit volgt in kombinatie met ver-
gelijking 5.3 dat de wet van Kirchhoff ook geldt in de in 5.1 gegeven
vorm als men de totale emissie kombineert met de zuivere absorptiekoëffi- .
ciënt.
Samengevat kan men dus de temperatuur met behulp van de wetten van Planck
en kirchhoff op twee manieren bepalen:
a. spontane emissie delen door de effektieve absorptie, of
b. totale emissie delen door de zuivere absorptie.

Uit de metingen zoals wij die hebben uitgevoerd volgt, zoals blijkt
uit vergelijking 4.14,de effektieve absorptiekoëfficiënt «(r); hiermee " |
samen gaat dat de volumestralingssterkte e(r) in vergelijking 4.17 die
tengevolge van de spontane emissie voorstelt. Wij kunnen dus uit de in
hoofdstuk 4 vermelde waarden voor e(r) en ic(r) direkt de temperatuur be-
palen volgens de wetten van Planck en Kirchhoff overeenkomstig de zojuist
genoemde relatie a.

5.2.2. Resultaten op halve hoogte in de ontlading

Veronderstellend dat in de ontladingszuil lokaal thermisch
evenwicht heerst, hetgeen gezien de hoge dnik en de lage veldsterkte in
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eerste instantie wel gerechtvaardigd is, kunnen wij de temperatuurverde-

ling bepalen uit het radiële verloop van de absorptiekoëfficiënt K(r) en

dat van de volumestralingssterkte e O ) . Deze lokale grootheden zijn zelf,

zoals beschreven in hoofdstuk 4, via Abel-inversie bepaald uit metingen van

de transmissie- respektievelijk radiantieverdeling in de dwarsrichting

(loodrecht op de waarnemingsrichting). Om de bepaling van <(r>) voldoende

nauwkeurig te doen zijn is het nodig dat de absorptiefaktor a (x) midden

in het zijaanzicht van de ontlading (dus bij x = 0) voldoende groot is.

Anderszijds mag a (x) niet te groot zijn omdat er dan praktisch geen

straling uit het hart van de ontlading gemeten wordt, waardoor e(r) voor

r ** 0 niet voldoende nauwkeurig is te bepalen. In de praktijk van dit

onderzoek is gebleken dat metingen bij golflengten met 20 % * aQ(a0 = 85 %

bruikbaar waren voor ons doel. Uit tabel 3.3, waarin de absorptief aktor

a (dat is a(x) ter hoogte van het midden van de ontlading) bij een aan-

tal golflengten is opgenomen, blijkt dat alleen enkele spektraallijnen in

het zeer nabije infrarood in aanmerking komen. Hierbij moet volledigheids-

halve worden opgemerkt dat de spektraallijnen in het verder gelegen infra-
391rood volgens de metingen van' Klein ' aan een lamp met een twee keer zo

groot vermogen waarschijnlijk ook een voldoende grote absorptie vertonen.

Bij deze lijnen hebben wij echter geen metingen verricht. Het is bovendien

de vraag of deze lijnen voldoende breed zijn t.o.v. de bandbreedte van ons

spektraalapparaat (zie tabel 3.1), die wij in dit golflengtegebied moesten

instellen. De eis dat de spektraallijnen breed zijn t.o.v. de bandbreedte

is, zoals reeds in 4.3 is opgemerkt, nodig om via Abel-inversie op de

transmissieverdeling de absorptiekoëfficiënt tc(r) te kunnen bepalen. Aan

deze voorwaarde is, zeker wat het centrum van de ontlading betreft (zie

tabel 4.2), voldaan bij de spektraallijnen met golflengte 7642, 8280,

8347 en 8409 %. Van deze vier lijnen zijn in fig. 4.9 de radiële verdeling

van de absorptiekoëfficiënt K(Ï>) en in fig. 4.12 die van de volumestralings-

sterkte e(r) gegeven, waaruit met behulp van de vergelijkingen 5.1 en 5.2

de radiële temperatuurverdeling is te berekenen. Dit is voor elk der vier

lijnen afzonderlijk gedaan; de resultaten van deze berekening worden samen

weergegeven in fig. 5.1.

De nauwkeurigheid van deze temperatuurbepaling wordt in de praktijk

door de nauwkeurigheid waarmee K[Y) en e(r) bekend zijn bepaald. De
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Tabel 5.1. Onzekerheid in de m.b.v. de wetten van Planck en Kirchhoff

bepaalde temperatuur nabij de as van de ontlading.

Golflengte Onzekerheid in de tenperatuur

Op halve hoogte Bij de kathodevlek

370

250

270

7642
8280

8347

8409

Zie § 5.2.2.

370
250

230

300

** Zie § 5.2.3.

r (mm)

Fig. 5.1. Radiële teroperatuurverdeling T(r) op halve hoogte in de ontlading; r is de afstand
tot de as. De temperatuur is uit de bij spektraallijnen met matige zelfabsorptie geneten
emissie- en absorptieverdelingen L(x) en a(a) berekend via e(r) en K(2>).
De spreiding, die voor r < 0,7 fi cirka 300 K bedraagt (zie tabel 5.1), is in verband met de
afleesbaarheid van de tekening niet aangegeven. Gebruikte spektraal]ijncn: + 7012 S; O8280 A,
A 8347 S; D 8409 8.
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onzekerheden, die in de konstanten in de wet van Planck voorkomen en de

meetfout in de golflengte zijn vergeleken met de meetfouten in K(*\) en

e(iO verwaarloosbaar klein. Een schatting van de meetfout in <(r) is reeds

bij fig. 4.9 gegeven door de standaarddeviatie in het gemiddelde van K(0)

over cirka 10 metingen; dit is eveneens gedaan bij fig. 4.12 voor e(r).

Deze standaarddeviaties betreffen de onzekerheid t.g.v. toevallige meet-

fouten. Daarnaast treedt er een onzekerheid in e(r) op die veroorzaakt

wordt door de ijking van de opstelling als geheel met behulp van een band-

lamp, net zoals dat het geval is bij de spektrale radiantiemetingen (zie

§ 3.3). Voor de temperatuurbepaling m.b.v. de wetten van Planck en Kirch-

hoff is immers de absolute waarde van de volumestralingssterkte nodig.

Tenslotte moet er nog rekening worden gehouden met de invloed van strooi-

licht (cirka 1 % in dit golflengtegebied, zie § 3.3) op de waarde van

e CO).

Samengevat leidt deze foutendiskussie tot de in tabel 5.1 weergegeven on-

nauwkeurigheid in de temperatuur T op de as van de ontlading. Hierbij is

de relatieve fout in het quotiënt E(0)/K(0), dat volgens de wet van

Kirchhoff gelijk is aan de "zwarte straling" L bij de astemperatuur, via

differentiatie naar T van de wet van Planck omgezet in de relatieve fout

in de temperatuur. Bij een temperatuur van 9000 K geldt voor het golflengte-

gebied rond 8000 % in goede benadering

ÓT ÓL
— * 0 , 4 5 - ^ (5.5)

Uit fig. 5.1 blijkt dat op de as van de ontlading alleen de twee uiterste

waarden niet binnen de meetfout met elkaar overeenkomen. Het is ons niet

duidelijk of de temperatuur gevonden via A = 7642 A door de lage absorptie

bij deze golflengte, en daardoor moeilijk nauwkeurig te bepalen K, te hoog

is of dat de temperatuur via X = 8280 8 te laag is omdat er door de grote

absorptie te weinig straling uit het hart van de ontlading gemeten is.

Nadere beschouwing van de metingen per golflengte laat zien dat de

spreiding in de berekende temperaturen tot cirka 0,7 deel van de straal

R praktisch even groot is als op de as van de ontlading. Voor r > 0,7 R

wordt de spreiding al spoedig zodanig dat aan de gevonden temperaturen

voor dat deel van de ontlading weinig waarde mag worden toegekend.

Wat de kwestie van het veronderstelde lokaal thermisch even-

wicht betreft kan uit de boven beschreven resultaten worden gekonkludeerd
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dat deze veronderstelling bevestigd wordt. In 5 5.5. l bij de diskussic

de resultaten wordt hierop nader teruggekomen.

5.2.3. Resultaten bij ds kathodevlek

De kathodevlek is als plaats mot de grootste radiant ie in de xenon-

lamp van belang voor de beoogde toepassingen, fn dit doel van de ont-

lading is ook het aandeel van hot kontinuüm in de stralingscmissic het

grootste. Direkt daarmee samenhangend zullen in de kathodovlck de elcktro-

nendichtheid en de temperatuur de hoogste waarde bereiken. In verband hier-

mee zijn ter hoogte van de kathodevlek metingen gedaan om, via dezelfde

procedures als voor het midden van de ontlading toegepast, de temperatuur-

verdeling in radiële richting te bepalen. Hierbij moet duidelijkheids-

halve worden opgemerkt dat de gevonden temperatuurverdeling die is

langs een rechte lijn loodrecht op de as van de ontlading door het centrum

P (zie fig. 3.1) van de kathodevlek.

Voor de temperatuurbepaling via de wetten van Kirchhoff en Planck

moet weer lokaal thermisch evenwicht worden verondersteld. Ot' dit

in dit gebied met zijn kathodeval, dus hoge elektrische veldsterkte, het

geval is zal achteraf beoordeeld moeten worden. De overwegingen die bij

de keuze van de golflengten, waarbij zinvol gemeten kon worden, een rol

hebben gespeeld zijn dezelfde als bij de metingen aan het midden van de

ontlading. Dit heeft geleid tot metingen bij dezelfde golflengten. Kombi-

natie van de in fig. 4.15 weergegeven verdelingen van de absorptiekoëffi-

ciënt K ( » met die van de in fig. 4.16 gegeven verdelingen van de volume-

stralingssterkte e(r>) geeft het radiële temperatuurverloop van fig. 5.2.

De meetfouten zijn van dezelfde grootte als bij het midden van de

ontlading; zie tabel 5.1. Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat er

bij de kathodevlek over meer meetresultaten gemiddeld is. Anderzijds ver-

oorzaken de fluktuaties in de lokale radiantie bij een meting aan de kathode-

vlek een grotere toevallige fout in e(0) dan bij een meting in het midden.

Opvallend in fig. 5.2 is de duidelijke afwijking die het resultaat

bij 8280 X t.o.v. de resultaten bij de drie andere golflengten vertoont

voor r < 0,5 mm. Misschien is de absorptie bij deze golflengte in het

centrum van de lijn zo groot geweest dat er over een smal golflengtegebied

zelfomkeer is opgetreden, die t.g.v. de niet zeer kleine bandbreedte van
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r (mm)

Fig. 5.2. Radiële temperatuurverdeïing r(i') ter hoogte van de kathodevlek, berekend uit de

gevonden emissie- en nbsorpticverdelinjjen, zoals bij fig. 5.1.

De betekenis van de symbolen is dezelfde als in i"ip. 5.1.
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de monochromator niet door ons is gekonstateerd. De resultaten bij de andere

golflengten stemmen binnen de meetnauwkeurigheid met elkaar overeen zodat

ook voor de kathodevlek de veronderstelling van lofoi.il thermisch evenwicht

bevestigd lijkt te zijn.

De nauwkeurigheid van de temperatuurbepaling buiten de as is tot

r * 0,7 R even groot als voor r = 0. Voor grote waarden van v is de spreiding

per golflengte hier wederom zo groot dat aan de gevonden T-waarden weinig

betekenis mag worden toegekend. Dit blijkt trouwens ook uit fig. 5.2 zelf.

5.3. Bepaling van de vadiële temperatuuwerdeling uit de radiële intensi-

teitsverdeling van een zelfabsorptievrije spektraallijn

5.3.1. Principe van de methode

In de algemene inleiding in § 5.1 is reeds gezegd, dat voor zelfab-

sorptievrije emissiemetingen twee wegen open staan om bij de xenonhoge-

druklamp via dergelijke metingen tot een relatieve temperatuurverdeling

te komen. Hiervoor kan n.l. gemeten worden bij bepaalde spektraallijnen

of bij golflengten in het kontinuüm. Experimenteel gezien is er weinig

onderscheid, maar de interpretatie van de meetgegevens verschilt t.g.v.

het verschil in oorsprong van de straling. De voor deze interpretatie

benodigde gegevens uit de theorie worden daarom apart besproken. We beginnen

met de lijnen.

De volumestralingssterkte e^j.jn van een spektraallijn met golflengte j

X wordt gegeven door j

elijn = h Aminmhvrm = k Armnm H ^'^

waarin A de overgangswaarschijnlijkheid, n de koncentratie van atomen

in de aangeslagen toestand m, en n het benedenniveau van de spektraallijn

aangeeft die uitgezonden wordt bij de overgang van het atoom van toestand

m naar toestand n. Bij (lokaal) thermisch evenwicht wordt het aantal

atomen per volume-eenheid in de toestand m gegeven door de Boltzmann-

formule
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nm = "a

waarin n de totale koncentratie van de atomen, Em de hoogte van het

energieniveau m en J/f2V de toestandsom is. Deze laatste wordt gegeven door

U(T) " | gm exp(- fiy*?), (5.8)

waarbij de sommatie in principe loopt over alle energieniveau1s.

In veel gevallen is hot statistische gewicht g van de grondtoestand echter

een voldoende benadering van U. Het aantal atomen nn per volume-eenheid
a

is, in geval van één soort atomen die hoogstens enkelvoudig ioniseren,

verbonden met de druk p door de toestandsvergelijking
p = kT (ne + nL + na) (5.9)

waarin n de elektronendichtheid en n- de ionendichtheid is. Hierbij

geldt n = n- volgend uit de quasi-neutraliteit; n zelf is te berekenen

m.b.v. de wet van Saha. In ons geval bleek n « n (zie § 5.4.2).

In principe is het mogelijk door kombinatie van de vergelijkingen 5.6

tot en met 5.9 bij gegeven druk uit een absolute meting van e,- - de tempe-

ratuur te berekenen mits de overgangswaarschijnlijkheid bekend is; zie o.a.

§ 5.5.2. Op de konkrete situatie van de ontlading in de xenonlamp is dit

echter niet zonder meer toepasbaar. Ten eerste is de druk tijdens de ex-

perimenten niet meetbaar; hij is slechts globaal bekend uit de fabrieks-

specifikaties (25 a 30 atm)o Verder is het niet zeker of de in de litera-

tuur vermelde overgangswaarschijnlijkheden bij zulke hoge drukken mogen

worden gebruikt, afgezien nog van de nauivkeurigheid van deze overgangs-

waarschijnlijkheden. Gegevens hierover ontbreken bij de uit berekeningen

verkregen resultaten in referentie 69. Wij zullen in eerste instantie

deze niet voldoende nauwkeurig bekende grootheden opnemen in een faktor C

die zeer weinig (nl. via U) van de temperatuur en daardoor ook zeer weinig

van r afhangt

Via de temperatuur op de as, die wij m.b.v„ de Planck-Kirchhoff-methode

hebben gevonden, is de waarde van Cn voor een gekozen spektraallijn te

berekenen. Hierna kan uit het radiële verloop van e voor die lijn
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100-

x «O (CENTRUM)
X.4734 A
x » 1 m m

t:ig. 5.3. Registraties van de spektrale radiantie rond de spektraallijnen bij 4501 en -1734 X

op tKee plaatsen in het zijaanzicht van de ontlading; de afstand tot de symmetriclijn is met

x aangegeven.

Deze registraties betreffen punten op halve hoogte in de ontlading. I.angs de ordinaat is

het gemeten signaal in willekeurige eenheden uitgezet, terwijl langs de absis de golflengte-

aanduiding van de monochromator in A-eenheden is aangegeven, lie bandbreedte van het spektraal-

apparaat bedroeg 0,4 8.

De bijdrage van het kontinuüm aan de radiantie is d.m.v. interpolatie bepaald, zie de streep-

lijn in elk der registraties.
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dat van de temperatuur T worden afgeleid. Bij deze werkwijze wordt niet

de absolute waarde doch slechts het relatieve radiële verloop van e ge-

bruikt.

5.3.2. Reoultaten op halve hoogte in de ontlading

a. De relatieve radiölc temperatuurverdeling

De spektraallijnen in het zichtbare gebied vertonen, zoals blijkt uit

tabel 3.3, slechts weinig absorptie. Deze lijnen zijn dus in principe ge-

schikt om via "zelfabsorptievrijc" emissiemetingen de temperaturen in de

ontlading te bepalen. Wij hebben daaruit de lijnen 4501 A en 4734 X voor

onze metingen gekozen. Deze lijnen liggen elk aan de rand van een dicht

bij elkaar gelegen groep lijnen. Hierdoor wordt het scheiden van de lijn-

emissie van de kontinuüm-stralingsemissie vergemakkelijkt.

Om het radiële verloop van de (over de gehele lijnbreedte geïntegreerde)

volumestralingssterkte e(r) te kunnen vinden, moesten we het overeenkom-

stige verloop van de lijn-radiantie L{x) meten. Daartoe is in punten, die

in het zijaanzicht op 0,1 mm afstand van elkaar liggen, telkens de radiantie

als funktie van de golflengte geregistreerd over een spektraalgebied dat

breder was dan de betreffende spektraallijn. In fig. 5.3 worden van elk der

lijnen enkele voorbeelden van deze registraties gegeven. In de verkregen

lijnprofielen is steeds door middel van interpolatie de bijdrage van het

kontinuüm bepaald, waarna door aftrekken het netto intensiteitsprofiel van

de lijn werd gevonden. De totale netto intensiteit van die lijn is vervolgens

berekend (benaderd) door in het netto intensiteitsprofiel de topwaarde te ver-

menigvuldigen met de halfwaardebreedte van de lijn. Op de aldus gevonden

reeks getallen voor L(x) is dan een polynoombenadering toegepast, zoals be-

schreven in § 4.2 en weergegeven in fig. 5.4, teneinde het doorwerken van

meetfouten bij de daarna uit te voeren Abel-inversie te beperken. Uit de

gemiddelde temperatuur op de as van de ontlading, die volgens de Planck-

Kirchhoffmethode 8800 K bedroeg, is voor elk der lijnen de konstante Cna be-

paald van vergelijking 5.10. De energie van het bovenniveau van de 4501 8 -

lijn bedraagt 11,07 eV en die van de 4734 8 -lijn 11,05 eV b4^ (zie ook

het niveauschema in fig. 4.11).
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f Q
0 0.5 1,0

•x resp. r(mm)
• \

l:ig. S.4. Verloop vim de totale (d.w.z. dc over de 1 ijnhreciln- soïntcsrevrdo) ";ell"ahsorptie-

vrije" lijncmissic LM bij 4501 S op halve hoogte in dc ontlading, tc::uncn met de poUmoom-

benadering ( 1 van L(x), de daamit berekende radicle verdeling v;m dc volnmestraliiigs-

sterkte i{r)x en het teniperatuurverloop T(i<). Het uit dc lijncmissic gevonden temperatuur-

verloop is relatief; de temperatuur op de as (r = 0) in hownstaande figtmr is ontleend a;«i

de met de Planck-Kirchhoffmethodc (zie fig. 5.1) verkregen resultaten.

" Henvoudigheidshalve is in deze figuur het symbool ?(H gebruikt voor de over dc 1ijnbreedtc

geïntegreerde voUimestralingssterkte. In dc tekst van 5 5.3 is deze grootheid met r...
aangeduid.
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In fig. 5.4 worden voor de lijn X = 4501 $ de gevonden verdelingen gegeven,

t.w. de radiantie i(i), de bijbehorende volumestralingssterkte c(_r) (beide

in willekeurige ordinaat-eenheden) en de temperatuur T{r) (genormaliseerd

op r(0) = 8800K). In fig. 5.5 gebeurt dit voor X = 4734 S.

11e nauwkeurigheid van de aldus gevonden relatieve tempcratuurverdeling

wordt bepaald door de onzekerheid in het relatieve verloop van e O ) . l)e

volumestralingssterkte e(r>) wordt bij deze methode door slechts eenmaal

toepassen van Abel-inversie berekend uit de gemeten netto intensitcitsver-

deling L(x) van de betrokken spcktraallijn. Dit in tegenstelling tot de

noodzaak van herhaalde Abel-invcrsies hij de temperatuurbepaling op basis

van de wetten van Planck en Kirchhoff (zie 5 5.2). 11e meetfouten in L(x)

werken dan ook bij de temperatuurbepaling uit zclfabsorptievrije emissie-

metingen minder sterk door. Bovendien komt in vergelijking 5.10 de tempe-

ratuur slechts in de exponent voor, waardoor de relatieve fout in de buiten

de exponent staande grootheden cirka 14 * verzwakt in het resultaat voor

de temperatuur verschijnt. De relatieve temporatuurverdeling is daardoor

volgens de methode van deze paragraaf voor ?• < 0,9 R ruim binnen 1 ° nauw-

keurig te bepalen, hetgeen dan ook het belangrijkste voordeel is van deze

methode boven de in § 5.2 besproken werkwijze.

b. De absolute waarde van de temperatuur op halve hoogte

Met behulp van de in fig. 3.8 gegeven spektrale radiantie van het

midden van de ontladingszuil zijn de relatieve verdelingen van de netto

lijnemissic uit de figuren 5.4 en 5.5 in een absolute maat om te zetten.

Wij zullen dit alleen doen voor e(0), zodat alleen de temperatuur op de

as onafhankelijk van voorafgaande resultaten zal worden bepaald. De rela-

tieve temperatuurverdeling is immers reeds voldoende nauwkeurig bekend.

Voor de volumestralingssterkte bij lijncmissie geldt

Gliin = "~ A
mi~ expt-E/kT), (5.10.a)

J -ha mi n(7) kT

hetgeen direkt is af te leiden door kombinatie van de vergelijkingen 5.6,

5.7 en 5.9. Hierbij is wel verwaarloosbaar kleine ionisatiegraad ondersteld,

zodat formule 5.9 gereduceerd wordt tot r = >;,*"ƒ'. Formule 5.10.a is

gelijkwaardig met de voor de relatieve temperatuurberekening benutte

formule 5.10; alleen de daarin voorkomende konstante <' is ver-
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vangen door de algemene konstanten tezamen met de atomaire grootheden die

de stralingsintensiteit bepalen.

De overgangswaarschijnlijkheid A is voor diverse xenonlijnen door Chen

en Garstang berekend; bovendien is die voor de spektraallijn bij 4501 8

experimenteel bepaald door Hackmann c.s.''0) De resultaten, die de genoemde

auteurs vinden, verschillen echter bijna een faktor vier, zodat het raad-

zaam leek de tcmpei'atuur via beide waarden voor A te berekenen.

In tabel 5.2 worden de eindresultaten van deze procedure gegeven samen met

de bij de betrokken spektraallijn behorende konstanten; voor de toestand-

som U(T) is de waarde 1 genomen op basis van de berekeningen van Drawin

en Felenbok 71^.

De toevallige fout in e(0) i.v.m. het eenmaal uitvoeren van Abel-in-

versie is cirka 10 °. Tezamen met de fouten t.g.v. de ijking van de op-

stelling en de invloed van het strooilicht op de spektrale metingen ver-

oorzaakt dit een onzekerheid in e(0) van cirka 12 %. Van de door Chen c.s.

berekende waarden voor A is de nauwkeurigheid niet bekend, terwijl Hack-

mann c.s. een meetfout van 12 'l opgeven. Dit laatste leidt tot: een relatieve

fout van cirka 17 % in het quotiënt van e(0) en A in formule S.lü.a.

In de daaruit te berekenen temperatuur veroorzaakt dit echter slechts een

onzekerheid van ruim 1 I of te wel cirka 100 K. Hierbij moet nog worden

opgemerkt, dat de onbekendheid van de druk p (25 a 30 atm) een systematische

fout van 20 % in e(0)//5 p in 5.10.a veroorzaakt. Door de keuze van p = 25

atm bij tabel 5.2 kunnen de daar vermelde temperaturen maximaal 120 K te

hoog zijn.

Samengevat leidt dit tot de konklusie dat de temperatuur op de as met
een onnauwkeurigheid van cirka 200 K uit de absolute lijnemissie is bepaald.
Hierbij is uitgegaan van Hackmann's waarde voor de overgangswaarschijnlijk-
heid A en de meetfout daarin. Het verschil tussen de door Chen c.s. en de

rm
door Hackmann c.s. gevonden waarden voor A resulteert in dit temperatuur-

gebied in een verschil van cirka 700 K. Door vergelijking met volgens de

andere methode verkregen waarden voor de temperatuur in de xenonlamp is

het mogelijk na te gaan welke van de twee geciteerde waarden voor A

volgens onze experimenten het meest betrouwbaar is; zie § 5.5.1.
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5.3.3. Resultaten bij de kathodevlek

a. De relatieve radiële temperatuurverdeling

De temperatuurbepaling kan praktisch op dezelfde manier worden uit-

gevoerd als in § 5.3.2 beschreven is voor de bepaling op halve hoogte in

de ontlading. De spcktraallijnen zijn echter sterker verbreed waardoor liet

scheiden van de lijncnstraling van het kontinuüm nog moeilijker is; boven-

dien is de lijnvorm van dien aard dat liet produkt van lijnhoogte en half-

waardebreedte geen goede maat is voor de totale lLjnemissie. Daarom is het

oppervlak onder een registratie van het spektrum met een planimetcr bepaald,

nadat door middel van interpolatie het kontinuüm daarvan was afgetrokken.

Vanwege deze bewerkelijke procedure is volstaan met metingen hij A = 4501 S,

temeer daar er bij het midden van de ontlading geen signifikantc verschillen

waren tussen de resultaten bij deze lijn en die bij 4754 ft.

Wat de zelfabsorptie aangaat moet opgemerkt worden dat de absorptiefaktor

ou (dit is de procentuele absorptie gemeten over de gehele dikte van de

ontlading, dus bij x = 0, ter hoogte van de kathodevlek) weliswaar 10 %

bedraagt (zie tabel 3.4), maar dat korrigeren hiervoor niet nodig is omdat

een procentuele fout in de emissie, zoals in § 5.3.2 is vermeld. 14 x

verkleind in de temperatuur verschijnt.

Op de gemeten verdeling L(x) is een polynoombenadering toegepast i.v.m. de

uit te voeren Abel-inversie. In fig. 5.6 is voor X = 4501 $ de verdeling

£(#), met zijn polynoombenadering, de daaruit berekende verdeling e(r>) en

tenslotte de temperatuur 2'(r) aangeven. Hierbij is voor de as (r = 0) uit- '

gegaan van 10130 K, het gemiddelde van de via de Planck-Kirchhoffmethode !

gevonden astemperaturen (zie fig. 5.2). ï

De nauwkeurigheid van de temperatuurbepaling kan op dezelfde wijze

worden geschat als in § 5.3.2. Hier moet echter wel rekening gehoudon

worden met de grotere relatieve afwijking van de gemeten L(x) t.o.v. de

polynoombenadering daarvan. De standaarddeviatie van de meetpunten t.o.v.

de polynoombenadering is 13 % van de gemiddelde waarde van L(x). Bij een

relatieve temperatuurbepaling vallen de relatieve fouten in e(r) en e(0)

voor kleine waarden van r praktisch tegen elkaar weg. Voor r = 0,5 Ft

bijvoorbeeld is de procentuele fout in T nog slechts cirka 3 %; voor

grotere waarden van v neemt deze fout geleidelijk toe tot cirka 10 % bij
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0,5 1,0
•x resp r (mm)

l-'ig. 5.(i. Als f ig . 5.4 inanr nu voor de betreffende grootheden t e r hoogte van tie katliodcvlek.

(ie temperatuur op de as is weer ontleend ;i;in de met de Planck-Kirchhoffmethode ( ; ie f ig . 5.2)

verkregen resu l ta ten .
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r » 0,9 R.

b. De absolute waarde van de temperatuur bij de kathodevlek

De relatieve waarden van E bij \ - 4501 % (fig. 5.6) zijn via het

spektrum uit fig. 3.9 in absolute maat om te rekenen. Daarna kan, ana-

loog aan hetgeen voor het midden van de ontlading is gedaan, de tempe-

ratuur op de as bepaald worden. In tabel 5.2 worden de resultaten van

deze berekeningen gegeven samen met. de temperatuur op halve hoogte in do

ontlading. De onzekerheid in het aldus gevonden resultaat voor de tempera-

tuur bedraagt cirka 6 %, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door de

reeds bij de relatieve temperatuurbepaling genoemde grotere spreiding in

de meetresultaten voor L(x),

Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat hetgeen in § 5.3.2 is gezegd over

de waarden voor A hier eveneens van toepassing is.

Tabel 5.2. Temperatuur in enkele punten op t'o as van de ontlading

zoals bepaald uit de absolute intensiteit van spektraallijncn

X

(ft

4501

4734

89)
Overgang

6s[1U° - 6 p ' [ ] ] 1

6s l1J]° - Gp'I 1J]2

q
' m

3

5

A
mn

(a"1)

1,9.10° (ref.69)
5.9.105 (ref.70)

1,5.106 (ref.69)

'm

(eV)

11,07

11,05

Temperatuur

(K)

Op halve Bij de
hoogte kathode

vlek

7979 9345

8651 10289

7976

* Zie § 5.3.2.b. **Zie § 5.3.3.b.
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5.4. Bepaling veen de radiële temperatuurverdeling uit de radiële intensi-

teitsvsrdeling van zelfabsorptievrije kontinuüm-emissie, en be-

schowing van de spektrale emissie in het kontinuum

5.4.1. Prinaipe van de temperatuurbepaling uit de kontinuüm-emissie

Uitgaande van de theorie van Kramers' voor de absorptiekoëfficiënt

van straling bij absot^tic door "gebonden-vrij" overgangen (dus fotoioni-

satie) in een heet gas heeft Unsold*5 ^ een formule afgeleid voor de

kontinuüm-stralingsemissie van gassen waarvan het niveau-schema lijkt op

dat van waterstof ("wasserstoffShnlich"). Bij de berekening van de to-

tale spektrale absorptiekoëfficiënt, dus de bijdrage van alle absorberende

toestanden te samen, wordt de sommatie over de dicht onder de ionisatie-

grens gelegen niveau's vervangen door een integratie. De niveau's die

dicht onder het ionisatie-niveau liggen zijn door de druk veelal zodanig

verbreed dat ze, mede doordat ze dicht opeen liggen, in elkaar overlopen.

Ze vormen het zogenaamde termkontinuüm. De genoemde integratie wordt uit-

gevoerd vanaf de grens van dit termkontinuüm tot en met alle niet ge-

bonden toestanden, waarbij de bezettingsgraad van de niveau's via de

Boltzmannfaktor in rekening wordt gebracht. Door de uitbreiding van het

integratiegebied tot en met de niet gebonden toestanden wordt de "vrij-

vrij" absorptie ook meegenomen.

Maeckcr en Peters*"*' hebben iler.e theorie samengevat en komen via de

wetten van Kirchhoff en Planck tot de volgende fin het C.JJ.S.-stelsel

geldende) relaties voor de emissie:

Voor v < v , waarin v de frekwentie is die korrespondeert met de afstand

hv tussen de ondergrens van het termkontinuüm en de ionisatiegrens,

dgeldt
„ 2 6„2
32-T e Z ,, M M .

e (V) = ett gi
\l-mY'L3/3 o\l-m

en voor v > v

32ir e Z fr
e±± e X e x p ( 8 ) (5.12)
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De grootheid e(v) beschrijft de per eenheid van frekwentiegebied uitge-

zonden straling van een oorspronkelijk vrij elektron in het veld van een

ion (waaraan het elektron al dan niet gebonden gaat worden). In de relaties

5.11 en 5.12 is a de lichtsnelheid in het vakuüm, e de lading en m de massa

van het elektron. De elektronendichtheid wordt gegeven door n en de ionen-

dichtheid door «.. Hierbij is uitgegaan van enkelvoudige ionisatie.
2De faktor Z ^ (door Maecker en Peters aangegeven met {Z+a} ) is liet kwa -

draat van de effektieve lading van de kern met de binnenelektronen. Bij

waterstof komt hier de kernlading (= I) zelf te staan. Bij meer gckompli-

ceerde ionen zal de baan van de elektron, dat de optische overgang uitvoert,

tendele binnen de élektronenwolk verlopen. Hierdoor ondervindt dit elektron

gemiddeld een sterker veld dan bij een waterstofion. De faktor Z rr be-

schrijft dit verschil tussen een waterstofion en een meer gekompliceerd

ion.

Uit de literatuur is ons geen experiment bekend dat het door de re-

laties van 5.11 en 5.12 gegeven verband tussen o en de frekwentie v kwanti-

tatief bevestigt. Afgezien van de verschil Jen in absolute waarde, waarvoor

het produkt n n. mede bepalend is, tussen theorie en experiment treedt

vooral de afwijking bij kleine frekwenties op de voorgrond. Bij grote fre-

kwenties is de exponentiële afname van e(v) bij toenemende v in een groot

aantal gevallen in redelijke benadering gevonden, maar de onafhankelijkheid

van e(v) var» v voor kleine frekwenties (dus in het langgolvige gebied) is

in geen enkel ons bekend experiment over een groot frekwentiebereik gemeten.

De oorzaak van deze diskrepantie moet volgens Biberman c.s. 'in de eerste

plaats gezocht worden in de door Unsold ingevoerde grootheid Z rr. Deze

faktor, die, zoals eerder reeds gezegd is, het verschil tussen waterstof en

een zwaarder element vertegenwoordigt, kan volgens Biberman c.s. niet on-

afhankelijk van de frekwentie van de stralingsovergang zijn. Op basis van

quantummechanische beschouwingen over de werkzame doorsnede voor fotoioni-

satie voeren zij daarom in plaats van Z rr een faktor % in, die van de

frekwentie afhankelijk is en volgens latere berekeningen van o.a. Schlüter

* ook enigszins van de temperatuur afhankelijk is. In het onderstaande

zal, om verwarring met andere auteurs te voorkomen, de door Biberman c.s.

gedefinieerde funktie met het symbool f worden aangeduid.

Een tweede oorzaak voor de verschillen tussen het experiment en de theorie,
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die volgens Unsold zelf "wenigstens naherungsweisc" geldig is, moet ge-

zocht worden in het begrip termkontinuüm en de daarmee samenhangende grens-

frekwentie v . Dit begrip is ingevoerd om, bij de berekening van de absorp-

tiekoëfficiënt, de sommatie over diskrete energienivenu's om te kunnen

zetten in integratie. De niveau's moeten daartoe volgons Unsold voldoende

dicht opeenliggen. Deze niet cxakt vastgelegde voorwaarde heeft aanleiding

gegeven tot verschillende waarden voor vn bij dezelfde soort ontladingen.
461 *"

Schuld bijvoorbeeld rekent, voor een ontlading in een hjgedrukxenon-

lamp, zoals degene waaraan dit onderzoek is gewijd, alle aangeslagen ni-

veau's (vanaf 8,31 eV tot uun de (ongestoorde) ion i.sat k-energie f/j = 12,13 eV')

tot het termkontinuüm. Hij komt dan tot v = 8.10 Hz bij een ionisatie-

energieverlaging van AE = 0,5 eV (zie bij formule 5.17). De genoemde waar-

de voor v past volgens Schulz bij benadering in de door hem gemeten spek-

trale verdeling, op grond waarvan men echter bijvoorbeeld ook wel tot

v * 5.10 Hz zou kunnen besluiten.

Schirmer komt bij metingen aan een hogedrukxenonlamp van 6000 W tot

v = 5,5.10 Hz (- 2,3 eV) en verklaart vervolgens het grote verschil
o

tussen theorie en experiment uit het feit dat de niveau's tussen 9,6 en

11 eV niet voldoende dicht opeenliggen.

Een beschouwing van het niveauschema ' , waarvan in fig. 4.1 slechts

enkele niveau's zijn weergegeven, laat zien dat het eerste aangeslagen

niveau op 8,31 eV ligt, gevolgd door een niveau op 8,44 eV. Het daarop

volgende niveau ligt echter pas op 9,45 eV. Daarna is de afstand tussen de

opeenvolgende niveau's van de orde van 0,1 eV. Een uitzondering daarop

vormt het gebied van 10,6 tot 10,9 eV waarin geen niveau's liggen.

De problemen t.g.v. de VT^J willekeurige definitie van de grensfre-

kwentie v zijn te ondervangen door bij de berekening van de funktie i(v,T)

in principe over de afzonderlijke termen te sommeren. Deze sommatie mag

volgens Biberman ''''•'c.s-, vanwege het feit dat de theoretische uitdruk-

kingen voor de werkzame doorsnede voor fotoionisatie ook slechts benaderingen

zijn, tot een bepaalde frekwentie v vervangen worden door een integratie.

Hierdoor komen zij wel tot analoge relaties als Macckcr en Peters"" op basis

van de theorie van Kramers en Unsold hebben gevonden (alleen de faktor Zxs vervangen door de funktie ?(v,r)), maar de grensfrekwentie v heeft in

hun relaties een andere betekenis dan in de theorie van Unsold. Door Biber-
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man c.s. is v slechts ingevoerd ter vereenvoudiging van de berekening van

de totale werkzame doorsnede voor fotoionisatie, terwijl in de theorie van

llnsöld de grensfrekwentie een duidelijk breekpunt in de spektrale verdeling

aangeeft. I>3 door Biberman c.s. berekende funktie ?(v,r) is dan ook geens-

zins onafhankelijk van de frckwentie.

Vanwege dit feit is door Schnapauff' de korrcktie-funktie anders gedefini-

eerd en wel zo dat voor het gehele frekwenticbereik deze funktie % (v,ï) alle

frekwentic-afhankclijk faktoren gaat bevatten. De (kunstmatige) splitsing

in de formulering van e(v) vervalt daarmee en bij enkelvoudige ionisatie

geldt
„2 6
327T e "n^i

e (V) = = xr? Yp, % (v ,T). (. . -o

Het verband met de door Biberman e.a. gedefinieerde funktie f (v,'-") wordt

geven door de volgende relaties:

voor \> < v £(v,T) = f [y,T) en
g h(v-x> ) (5.M)

voor v > v %. (y,T) = f (v,y) exp( kT * ).

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat de door Sclinapauff gedefini-

eerde funktie I(v,r) is te splitsen in een vrij-gebonden deel % en een

vrij-vrij gedeelte ? volgens

L aiv,T) (1 - exp(- fy) + ëff(v,f) exp(- § ) , (5.15)

waarin y het statistische gewicht van de grondtoestand van het ion en u. (T]

de toestandsom daarvan is. Deze vergelijking wordt ook door Schulze-Gulde '
on

en door Meiners en Weiss' ' gebruikt voor de beschrijving van de kontinuüm-

emissie bij schokgolven respektievelijk bij een kaskadeboog. Goldbach c.s/'

gebruiken praktisch dezelfde formule, maar zetten op de plaats van % de

Gaunt-faktor g^r voor vrij-vrij overgangen. Deze quantummechnnische korroktic

van de klassieke theorie van Kramers moet eigenlijk ook in de term die de

vrij-gebonden overgangen beschrijft worden opgenomen. Ze verschilt evenwel

zo weinig van 1 bij beide overgangsprocessen ' dat deze korrektie wel ver-

waarloosd mag worden. De funktie £ (y,T) daarentegen moet liet verschil, rat de

kontinuüm-stralingsemissie betreft, tussen een waterstofatoom en een ander

atoom beschrijven. (Formeel gezien zou bij emissieprocessen steeds over
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ionen i.p.v. atomen gesproken moeten worden, maar aangezien dit voor de

aanduiding van de bedoelde verschillen niet essentieel is zullen wij voor-

taan in dit verband steeds over atomen spreken). In principe zal ook bij

vrij-vrij overgangen een korrekticfaktor moeten worden aangebracht om de

vergelijkingen voor e (v) mede voor andere atomen dan waterstof geldig te

doen zijn. De formulering volgens 5.15 is wat dit betreft korrekt, waar-
ffbij nog gezegd moot worden dat ? veelal dicht bij 1 zal liggen omdat bij

veel vrij-vrij overgangen het twcc-puntladingcnmodd,zoals dat voor water-

stof geldt, een goede benadering vormt.

De vergelijking 5.13 is, in de gegeven formulering, bedoeld te gelden

in het c.g.s.-stelsel. Na invullen van de diverse konstanten en omrekening

naar S.I.-eenheden resulteert

6(v) = 5,44.10"52 - ^ i Hv,T), (5.16)

waarin de volumestralingssterkte e(v) de eenheid J m "̂ ster krijgt, ter-

wijl de elektronendichtheid n in m moet worden uitgedrukt evenals de

ionendichtheid n-.

De elektronendichtheid n (en daarmee de ionendichtheid n- want wegens
e ï (*.fs\

de quasineutraliteit is n- = n ) is met behulp van de wet van Saha ' voor
enkelvoudige ionisatie

n H. 21/. (T) {2vmkT)3/2 E. - M .

-£-! = — ! - exp(--i 1) (5.17)

"a y a ( T ) h kT

te schrijven als funktie van de temperatuur T. In deze vergelijking is

U-(T) weer de toestandsom van het enkelvoudig geïoniseerde atoom, U (T)

de toestandsom van het atoom zelf en w het aantal atomen per m . De ioni-

satie-energie wordt gegeven door E., terwijl /SE- de verlaging daarvan

geeft t.g.v. de aanwezigheid van naburige ladingsdragers. Ionisaties van

hogere orde mogen gezien de te verwachten temperaturen en de grote waarde

van hun /•,'• wel verwaarloosd worden. !)c wet van Saha is na imail Ion v;ui de

diverse konstanten en onder gelijktijdige invoering van de druk p te

schrijven in de vorm

n^i = 3,50.1044 -^j T> p exp(- 1
 kf

 1 ). (5.18)
3
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Hierin is uitgaande van formule 5.9 de druk p (in N/m ) benaderd door

p = nokT op basis van de te verwachten lage ionisatiegraad (zie § 5.4.2).

Substitutie van 5.18 in vergelijking 5.16 geeft

e(v) = 1,90.10 / 7 7i^ 5-p$(v,D cxp(- x
 kT

 J ). (5.19)
a

Deze vergelijking geeft de volumestraling per eenheid van frckwentic v en

als funktie van v. Als funktie van de golflengte \ en per eenheid van golf-

lengte kan men de volumestraling vinden door substitutie van v = a/X en ver-

menigvuldiging van het rechterlid van de vergelijking met a/l .

Uitgaande van vergelijking 5.19 kan men de temperatuur 'i' in eerste be-

nadering bepalen door de temperatuurafhankelijkheid van de toestandsommen

U. en £/ (ü, - 4,36 en U - 1 in het voor ons van belang zijnde temperatuur-
1 a ï • a ...

gebied) en die van de funktie % {- 3 bij v = 6.10 Hz) te verwaarlozen. Dit

is wat de toestandsommen betreft zeker gerechtvaardigd gezien de berekeningen

van Drawin en Felenbok • Ue temperatuurafhankelijkheid van % is te schatten

door vergelijking 5.15 de variatie van £ te ontlenen aan berekeningen

van Schlüter •* en anderzijds % = 1 te veronderstellen, dus onafhankelijk

van 2'. Volgens berekeningen van Schlüter varieert % 1 voor xenon bij 3000 %

van 1,56 bij 16000 K tot 0,63 bij 8000 K, terwijl bij grotere golflengten deze

variatie kleiner is. De variatie dl in S is dus volgens genoemde bere-

keningen steeds kleiner dan 0,12 per 1000 K. Met de veronderstelde tempera-

tuuronafhankelijkheid van % levert differentiatie van 5.15

dl = 1- (1 - exp(- §)) di1* + § expC- §3 ft
ff - JL t a) |£ . (5.20)

Uit deze relatie is na enig rekenwerk te zien dat d£ < 0,2 bij een variatie

van 10 % in T bij 10 K in het voor ons belangrijke frekwentiegebied, zodat

? voor de temperatuurberekening via vergelijking 5.19 onafhankelijk van T

genomen mag worden. Volledigheidshalve vermelden wij nog dat y = '' en dat

I = 1 genomen is voor deze benadering van dl.

Samengevat kan gezegd worden, dat uit de absolute \«iarde van e(v) inder-

daad de temperatuur is te bepalen, zij het met cni.ee onzekerheu'. Daar tie

temperatuur in de exponent voorkomt, hoeven de buiten de exponent voorkomende

grootheden zoals p en I en ook e(v) zelf niet nauwkeurig bekend te zijn.

De verlaging t£- van de ionisatie-energie daarentegen staat in de exponent
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en zou dus een probleem kunnen vormen. Voor de berekeningen van A£^ zijn

n.l. diverse theorieën ontwikkeld, die helaas tot uiteenlopende resultaten

leiden ' . Bij de in onze ontlading te verwachten elektronendichtheid

(= 2.10 m ) en temperatuur (= 10 K) variëren de resultaten van de theo-

retische berekeningen tussen 0,1 en 0,4 eV (zie § 5.4.2). De met A£\ =

0,25 ± 0,15 eV bij Ej * 12 eV korrespondercnde onzekerheid in T bedraagt

echter slechts cirka 1 *, hetgeen voor ons geval niet ernstig is.

Bij de hierna te beschrijven resultaten is de methode in eerste instantie

toegepast voor het bepalen van hot relatieve radicle tcmpcratuurvcrloop,

uitgaande van het relatieve radiële verloop van de volumestraling e (zie

5 4.3). De gasdruk met de onzekerheid daarin (p = 25 £i 30 atin in de in be-

drijf zijnde lamp) speelt dan geen rol.

Vervolgens is ook de absolute temperatuur op de as van de ontlading via

formule 5.19 berekend uit de absolute waarde van e bij de as.

Naast de boven besproken methode is het interessant, mede met het oog

op de verklaring van de gemeten spektrale verdeling (fig. 3.8 en 3.9), de

temperatuur af te leiden uit het (relatieve) verloop van de spektrale inten-

siteit bij grote frekwenties. Dit kan in eerste benadering worden gedaan

op basis van vergelijking 5.12, dus op grond van de theorie van Kramers en

Unsold. Een korrektie hierop is te verkrijgen door invoering van de door

Biberman' '"'' berekende funktie J(v,T) (zie vergelijking 5.14). De om-

gekeerde weg, dus een bepaling van £(v,T) op basis van onze metingen, is,

althans wat de absolute waarde betreft, niet nauwkeurig vanwege de onvol-

doende bekendheid van de druk. Een relatieve vergelijking van % als funktie

van de frekwentie bij bepaalde T met de resultaten van andere auteurs is

wel mogelijk. We zullen daarbij het radiële temperatuurverloop verwaarlozen,

hetgeen blijkens de resultaten in fig. 5.4 gerechtvaardigd is.

5.4.2. Resultaten op halve hoogte in de ontlading:

temperaturen berekend uit do bij vaste golflengte gemeten kontimüim-
intensiteiten

a. De relatieve radiële tcmperatuurverdeling

De absorptie in het kontinuüm over de gehele dikte van de ontlading

is vooral voor golflengten in het zichtbare gebied verwaarloosbaar klein

(zie tabel 3.3). Hierdoor zijn deze golflengten geschikt om uit het radiële
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verloop van de volumestralingsstcrkte e(r) het radiële temperatuurverloop

te bepalen. De grootheid e(r) moet via Abel-inversie bepaald worden uit

de radiantieverdeling L(a:) in de dwarsrichting van de ontlading. Het blijkt,

zoals reeds in § 3.2.1 is opgemerkt, dat bij de golflengten, die hier van

belang zijn (dus met verwaarloosbare zei ('absorptie) het relatieve verloop

van L(x~) praktisch onafhankelijk van de golflengte is. Hierdoor is het wei-

nig nuttig bij meerdere golflengten het relatieve tcmperatuurverloop uit l,[x)

af te leiden. Wij zullen daarom volstaan met de bewerking van de in 5 4.3.1

vermelde meting bij X = 5000 K, waarvan ook de Abel-inversc is bepaald (zie

fig. 4.14).

De temperatuurberekening op basis van vergelijking 5.19 vergt een ge-

talwaarde voor de grootheid bE. voor het konkrete geval van de hogcdruk-

xenonlamp. In § 5.4.1 is reeds opgemerkt dat er geen eensluidende theorie

bestaat over de grootte van de verlaging A£. van de ionisatie-energie E..

Aangezien deze verlaging ten gevolge van de aanwezigheid van naburige la-

dingsdragers niet heel klein is, is het toch nodig een waarde voor A£- op

één of andere manier te schatten, immers AF- is van invloed op het via verge-

lijking 5.19 te bepalen temperatuurverloop. Een praktische komplikatic

wordt gevormd door het feit, dat A£- volgens de formule van Saha (5.17) in-

vloed heeft op de ladingsdragersdichtheid, waarvan bE. zelf weer afhankelijk

is. Voorts is A£'- volgens nagenoeg alle desbetreffende theorieën11'1'1'

expliciet afhankelijk van de temperatuur ï'. Men voor de hand liggende

oplossing is in dit geval, uit te gaan van de via de Planck-Kirchhoffmethode

gevonden temperatuur en daarmee in eerste benadering nQ te berekenen met voor

bE^ een voorlopig geschatte waarde (bijv. 0,2 eV, zie § 5.4.1). Hierna is

bE. in betere benadering te bepalen volgens de daarvoor bestaande theorieën.

Aangezien wij deze theorieën t.o.v. elkaar niet goed op hun waarde kunnen

beoordelen zullen wij HE- volgens verschillende methoden berekenen en daar-

na een middeling uitvoeren.

Een extra probleem schuilt in het feit, dat algemeen gezien de tempera-

tuur T, en daarmee n en bE-, afhankelijk is van de afstand r tot de as van
C 1

de ontlading. In principe zou voor elke waarde van r de verlaging bE- af-

zonderlijk bepaald moeten worden; hierdoor zou echter de bepaling van liet

radiële temperatuurverloop overeenkomstig de in § 5.3.2.a toegepaste me-

thode erg gekompliceerd worden. Wij zullen daarom in eerste benadering vol-

staan met n en AE. te berekenen voor de temperatuur T(0) op de as van
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de ontlading. Dit lijkt, gezien ook het in de figuren 5.1 en 5.4 gegeven

vlakke temperatuurverloop, een redelijke benadering. Achteraf is het dan

nog mogelijk het radiële verloop van n en A£\ te schatten op grond van

het radiële verloop van de temperatuur.

Voor de berekening van de elektronendichtheid gebruiken we formule

5.18 in de vorm

n = 1,87.10" ( ^ r y «?xpl- - W — • 1 C5-21)
ua "k •

waarbij voorlopig &E. = 0,2 eV wordt genomen en de druk p (in N/m ) in-

gevoerd is via p = nkT. Hierbij is dus de ionisatiegraad verwaarloos-
3.

baar klein verondersteld, een benadering die achteraf geverifieerd wordt.
De waarden van de toestandsommen U- en U kunnen ontleend worden aan tabel-

711len van Drawin en Felenbok J. Deze auteurs hebben de toestandsom van
diverse elementen en ionen berekend als funktie van de temperatuur met als

parameter &E. (gesommeerd wordt tot E = E- - A£-). Bij 8800 K blijkt U„

minder dan 2.10 te verschillen van de waarde 1 (voor alle onderzochte

waarden voor A£^ van 0,10 tot 3,0 eV) . U- is eveneens bij de voor ons van

belang zijnde temperatuur praktisch onafhankelijk van A£-; via grafische

interpolatie blijkt U^ = 4,36 bij 8800 K. De temperatuurafhankelijkheid van

de toestandsorav.cn is in dit temperatuurgebied nog gering: U is praktisch
-5onafhankelijk van de temperatuur, terwijl U^ een gradiënt heeft van 7.10

per graad.

Met p = 25 atm en E. = ]\,95 eV blijkt bij T = 8800 K de elektronendicht-
ry — 1 ™

heid n = 2.10 in te ~i in. Substitutie hiervan in drie theoretische
e

benaderingsformules voor M ^ (zie bijv. de referenties 66, 67 en 71) geeft

het volgende resultaat:

volgens Unsold : bE^ = 0,41 eV,

volgens Ecker en Kröll: 0,14 eV resp. 0,20 eV,

volgens Rother : 0,22 eV.

Gemiddeld volgt hieruit A£- =0,24 eV. Na hernieuwde berekening (met deze

waarde voor LE±) blijkt tenslotte nQ = 2.4.10
23 m"3 en AEj = 0,26 ± 0,15 eV

te zijn. De bij A£- aangegeven spreiding geeft de marge aan waarbinnen de

resultaten van de verschillende bij de beschouwing betrokken theorieën

vallen. Uit deze berekeningen blijkt nog eens dat de onzekerheid in AE-

voor ons geval met E- * 12 eV niet ernstig is.
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Bij de afleiding van vergelijking 5.18 is verondersteld dat p = n^.T,

hetgeen een benadering is van de algemeen geldende relatie 5.9. Bij

p = 25 atm en T = 8800 K volgt uit de benaderingsformule voor de druk een

waarde voor n„ van 2,1.10 nf', zodat de ionisatiegraad slechts cirka 1 %
a

bedraagt. De benadering p = n kT is onder deze omstandigheden wel geoorloofd.

De temperatuurafhankelijkheid van Aa. is te schatten cioor de uitdrukking 5.21 voor r,

(net Aff. = 0) te substitueren in de theoretische benadcrimjsforinule voor i'.l' . Dit goett

met de bij onze berekeningen van A£. beschouwde theorK-C-n in allu gevallen eon relatie;

van de vorm

t£L = ƒ(!•) = a f oxpt- St/2&kT), (5.22)

waarin a een konstante is en a en 8 parameters zijn, die afhankelijk zijn van de beschouwde

theorie. Differentiatie van 5.22 geeft

A/ E AT
— = (d + ) — (5.23)
ƒ 2BkT T

hetgeen bij een gemiddelde temperatuur van 8600 K en S. = 12,13 eV te schrijven als

Lf 8,2 AT
— = (a + ) — • (5.24)
f B T

Na middeling over de relaties, die bij de berekening van &E. (= ƒCT)) zijn gebruikt, volgt

uit 5.24:

A/ AT
— * 3 — . (5.25)
ƒ T

Uit de figuren 5.4 en 5.5 volgt dat in het daar ! eschouwdo deel van de ontladinqszuil

AT < 1600 K, zodat uitgaande van de via 8800 K berekende waarde voor A£\ de op Ac. aan

te brengen korrektie A/ steeds kleiner is dan 0,55 * A£\ = 0,14 eV. Alhoewel A/ een korrek-

tie is op de korrektie tE^ van c^ kan formule 5.25 in principe benut worden om de bij een

konstante waarde voor AE. berekende temperatuurverdeling te komgeren. Opgemerkt moet

daarbij wel worden dat deze korrekties van T slechts cirka 1 % bedragen.

Nu A£. bekend is,kan worden overgegaan tot de berekening van het rela- \

tieve radiële temperatuurverloop op basis van vergelijking 5.19. Deze ver- \

gelijking kan bij een bepaalde frekwentie c.q. golflengte geschreven ivorden

in de vorm e(A) = D expf-C^ - &E^)/kT), hetgeen lijkt op de in § 5.5.1

gegeven formule voor e^j,, bij een spcktraallijn. De temperatuwberekening

kan dan ook uitgaande van de temperatuur op de as (8800 K) op dezelfde

wijze worden uitgevoerd als in de genoemde paragraaf gedaan is bij de be-

rekening van T{r) via zelfabsorptievrije spcktraallijnen. Het resultaat van

deze bewerkingen is weergegeven in fig. 5.7, waarbij opgemerkt moet worden

dat A£- = 0,26 eV is genomen over de gehele straal r. De m.b.v. vergelijking

5.25 in kombinatie met 5.19 te bepalen korrektie bedraagt voor de temperatuur
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1.5
-r(mm)

Fig. 5.7. Temperatuurverdeling T(r) op halve hoogte in de ontlading, zoals bepaald op basis

van het radiële verloop van de gevonden voUimestralingssterkte r O ) in het "zelfabsorptie-

vrije" kontinue spektrum bij 5000 S (;ie fig. -I.U1. IV? temperatuur op de as is ontleend

aan de via de Planck-Kirchhoffmcthodc verkregen resultaten (fig. 5.1).

Fig. 5.8. Als fig. 5.7 maar nu ter hoogte van de kathodcvlek.

De bijbehorende voliunestralingssterkte E W is gegeven in fig. 4.17 en de temperatuur op de as
is ontleend aan de net de Planck-Kirchhoffnethode gevonden Temperaturen volgens fig. 5.2.
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Tabel 5.3. Temperatuur op twee plaatsen op de as van de ontlading, zoals

bepaald uit de kontinuüm-stralingsouiissic.

Op halve hoogte Bij de kathodcvlck

(zie § 5.4.2.b) (zie § 5.4.3.b)

Golflengte t{\)a^ T CC*)1'-' T

(8) (K) (K)

5000 0,40 9010 0,70 11100

4000

5000

6000

7000

SOovJ

1,2
2,2

3,4

3,7

9325

9290

9230

9240

1,7

2,7

3,2

3,1

2,5

11130

11050

11010

11245

11470

a) Deze waarden voor £(X) zijn m.b.v. vergelijking 5.15 berekend uit de

door Goldbach c.s. ' gevonden waarden voor £ bij 8860 K.

b) C(A) is berekend op basis van de door Goldbach c.s. aan de berekeningen

van Shcherbakov ontleende waarden voor £ bij 10 K.
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bij v = 1,7 mm slechts 90 K. Voor kleinere waarden van v is deze korrektie

kleiner, zodat wij, rekening houdend met de mectnauwkeurigheid, kunnen

volstaan met de via konstante Ai?, bepaalde temperatuur.

Voor de nauwkeurigheid van de aldus gevonden relatieve temperatuur-

verdeling geldt ongeveer hetzelfde als in § 5.3.2.a is opgemerkt t.a.v.

het resultaat van de lijnemissicmethodc. Voor r < 0,9 R is het relatieve

radiële temperatuurverloop ruim binnen 1 1, (van "'.) nauwkeurig bepaald.

b. De absolute waarde van de temperatuur op halve hoogte

Via de in fig. 4.14 gegeven waarden van de volumestralings-

sterkte e(r) bij 5000R kunnen wij tot een onafhankelijke temperatuurbe-

paling uit de kontinuüm-stralingsemissie komen. De (absolute) schaal langs

de ordinaat in fig. 4.14 is ontleend aan de spcktrale radiantie van fig.

3.8. Aangezien het relatieve verloop van de radiantie L(x) voor wat het

kontinuüm betreft praktisch onafhankelijk van de golflengte is,kan fig. 4.14

ook als relatieve e-verdeling voor andere golflengten uit het kontinuüm

worden opgevat. Met behulp van de verhouding van spektrale radianties kan

vervolgens een kalibratiefaktor berekend worden. Dit is voor enkele golf-

lengten uit het deel van het spektrum met voornamelijk kontinuüm-stralings-

emissie gedaan, waarna met 5.19 de temperatuur op de as is bepaald. De waar-

den van de funktie % (X) zijn daarbij ontleend aan metingen van Goldbach

c.s. ' bij 8860 K, omdat de resultaten van deze auteurs het beste met de

door ons gemeten spektrale verdeling overeenkomen (zie § 5.4.4). De tempe-

ratuur-afhankelijkheid van I is verwaarloosd, hetgeen voor dit doel gerecht-

vaardigd is zoals in § 5.4.1 is uiteengezet. De overige grootheden uit 5.19

zijn bekend. In tabel 5.3 worden de golflengte A, de waarde van £(X) en de

bij de betreffende golflengte gevonden temperatuur gegeven.

De toevallige meetfout in e(0) is weer cirka 10 %, terwijl de onzeker-

heid in % (A) volgens de opgave van Goldbach 21 % bedraagt. Dit leidt echter

slechts tot een fout van ruim 11 % in de temperatuur. Gevoegd bij de door

de onzekerheid in tsE- veroorzaakte onnauwkeurigheid resulteert dit in een

toevallige fout van cirka 200 K in de temperatuur. Hierbij moet wel worden

opgemerkt dat de in de literatuur vermelde waarden voor % (A), waarvan het

grootste deel d.m.v. theoretische benaderingen is bepaald, soms meer dan

een faktor 2 van elkaar verschillen. Een dergelijk verschil veroorzaakt
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een onzekerheid in T van 7 % of meer. De druk p tenslotte heeft praktisch

dezelfde invloed als bij de temperatuurbepaling uit de lijnemissie fzie

§ 5.3.2).

De in de tabel S.3 vermelde waarden voor de temperatuur in het midden

van de ontlading komen binnen de meetnauwkeurigheid met elkaar overeen,

zodat gekonkludeerd mag worden dat het door Goldbach e.a. gemeten relatieve

verloop van |(X) in overeenstemming is met onze resultaten. Zie 5 5.4.4

voor de vergelijking met door ;mdere auteurs gegeven waarde» voor %{)).

5.4.3. Resultaten bij de kathodevlek:

temperaturen berekend uit de hij vaste golflengte gemeten

kontinuvm-intensiteiten

a. De relatieve radiële temperatuurverdeling

Na de uitvoerige bespreking van de methode (§5.4.1) en de toepassing

daarvan op de kontinuüm-stralingsemissie uit het midden van de zuil (§ 5.4.2)

kunnen wij in deze paragraaf volstaan met het aangeven van de verschillen

tussen kathodevlek en midden. Daarna zullen direkt de resultaten worden

weergegeven.

Voor de bepaling van de relatieve temperatuur uit het verloop van de

volumestralingssterkte e(r) in het kontinuüm maken wij gebruik van het in

fig. 4.17 gegeven resultaat voor e O ) bij 5000 %. De verlaging AE1. van de

ionisatie-energie, die in vergelijking 5.19 voorkomt, is, uitgaande van de

bij 8800 K berekende waarde, bepaald met behulp van vergelijking 5.25 en

de gemiddelde temperatuur op de as. Dit leidt tot A£'j = 0,38 eV bij de=c

temperatuur (10130 K, zie § 5.2.3). Hiermee is het in fig. 5.8 gegeven

temperatuurverloop berekend.

De nauwkeurigheid van het aldus gevonden relatieve temperatuurverloop

is te schatten uit de spreiding van maximaal 10 % in het in fig. 4.17 ge-

geven relatieve verloop van c(r). Dit veroorzaakt een onzekerheid in het

relatieve temperatuurverloop van minder dan 100 K voor r < 0,9 R.

b. De absolute waarde van de temperatuur bij de kathodevlek

Analoog aan hetgeen in § 5.4.2.b is beschreven voor het midden van de

ontlading kan hier een onafhankelijke bepaling van de temperatuur ivorden
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uitgevoerd. Uitgangspunten daarbij zijn de figuren 3.9 en 4.17. In tabel

5.3 worden de resultaten van deze berekeningen gegeven samen met de waarden

van £ (X) die voor deze berekeningen zijn gebruikt. De ï-funktie is welis-

waar weinig temperatuurafhankelijk, maar uitgaande van de via de absorptie-

en emissiemetingen gevonden astemperatuur (cirka 10 K) bij de kathodevlek

is het betrekkelijk eenvoudig om voor ï aangepaste waarden te nemen. Wij

zijn daarbij uitgegaan van liet door Goldbach e.a. aan berekeningen van

Shchcrbnkov ontleende verloop van f 1 met de freinvent ie v. Met behulp van

vergelijking 5.15 hebhen wij vervolgens % (v,'.") berekend voor de frekwenties,

die korresponderen met de in tabel 5.3 vermelde golflengten, en ? = 10'* K.

De toevallige mectfout in de tabel 5.3 voor de kathodevlek vermelde

temperaturen bedraagt ruim 200 K, hetgeen veroorzaakt wordt door de fout

in E(0), de onzekerheid in t£. en de fout in de door Goldbach gegeven waarden

De opmerkingen die in § 5.4.2.b gemaakt zijn ten aanzien van de druk en de

in de literatuur voorkomende waarden voor % zijn vanzelfsprekend hier ook

van toepassing.

Uit tabel 5.3 blijkt dat ook de resultaten bij de kathodevlek met elkaar

in overeenstemming zijn, waaruit dezelfde konklusie getrokken kan worden

als in § 5.4.2.b: De door ons gemeten spektrale verdeling komt, wat het ge-

bied van 300 tot 800 nm betreft, relatief gezien overeen met de verdeling,

zoals die door vergelijking 5.19 in kombinatie met de voor de temperatuur-

berekening gebruikte waarden voor % 'X) wordt gegeven. Hierbij moet wel

worden opgemerkt dat de vergelijking van volgens deze methode berekende

temperaturen een erg ongevoelig kriterium is voor de beoordeling van de

diverse benaderingen voor I(X]. Hen meer overzichtelijke kontrole wordt

verkregen door naar de spcktralc verdeling zelf te kijken. Dit wordt dan

ook in de volgende paragraaf gedaan.

5.4.4. Bepaling van de temperatuur' uit heb relatieve spektrale verloop var. de

radiantie in het kontinuïan, en beschouwing van dit verloop

Bij de bespreking van het principe van de temperatuurbepaling uit de

stralingsemissie in het kontinuüm is aan het slot van § 5.4,1 gewezen op de

mogelijkheid van temperatuurbepaling uit de spektrale verdeling, dus uit

het verloop van de intensiteit met de golflengte in het spektrum. In prin-

cipe zou ook op deze manier het radiële temperatuurverloop in de ontlading

bepaald kunnen worden. Daartoe zou bij een groot aantal golflengten in het



- 132 -

lcontinuüm de radiantieverdeling L(x) in de dwarsrichting gemeten moeten

worden. Daarna zou uit elk dezer gemeten verdelingen via Abel-inversie

het radiële verloop van de volumestralingssterkte e(r) bepaald moeten worden.

Door kombinatie van de aldus voor diverse golflengten bij dezcJ fde v ge-

vonden waarde voor e zou dan, na omrekening op frckwcntio-schaal, op basis

van de theorie van Kramers en Unsold voor j'rote fivkiu'iit ifs (u-igol ijKnig

5.12) de temperatuur op afstand v van de as kunnen worden gevonden. Voor

bepalen van <"(r) zou deze werkwijze bij elke P moeten worden toegepast. Van

deze bewerkelijke procedure is afgezien, temeer daar wij roods op drio

andere manieren liet radicle toinpcratuurwrloop hobbo» bepaald.

Wel zullen wij de spektrale radiantie van het centrum van de ontlading

(fig. 3.8, voor x = 0) benutten om een effektieve temperatuur daarvan te

bepalen, en ditzelfde zullen we doen voor de kathodevlek (met gebruik van

fig. 3.9, eveneens voor x = 0). Gegeven het geringe radiële temperatuurver-

loop, dat wij volgens de andere methoden hebben gevonden, moet dit in het

geval van de hogedrukxenonlamp een redelijke benadering van de temperatuur

op de as (dus bij r = 0) opleveren. Bovendien wordt dan tegelijkertijd de

toepasbaarheid van de theorie voor de kontinuüm-stralingsemissie op een

hogedrukgasontlading nader getoetst.

a. Spektrale verdeling en temperatuur op halve hoogte in de ontlading

De spektrale radiantie in het kontinuüm is direkt afgelezen uit een

grotere versie van fig. 3.8 of indien nodig daaruit bepaald via interpolatie

in de gebieden met veel lijnemissie. Na omrekening op frekwentieschaal is

lnL(v) uitgezet tegen de frekwentie v, zie fig. 5.9. In deze grafiek is

direkt te zien dat voor v > 7,5.10 Hz de meetpunten op een hellende rechte

liggen, zodat in dat frekwentiegebied relatief gezien de benadering volgens

vergelijking 5.12 lijkt te kloppen. Uit de helling van de grafiek volgt

echter een temperatuur van 10300 + 200 K, hetgeen duidelijk afwijkt van de

bijvoorbeeld via de Planck-Kirchhoffmethode gevonden temperaturen (zie

fig. 5.1).
181

Door Wende is bij een kaskadeboog in argon een analoge afwijking gekon-
stateerd: via de theorie van Kramers en Unsold werd 15300 K gevonden, maar

op grond van de emissie in spektraallijnen slechts 12000 K. Hieruit trekt

Wende de konklusie, dat het relatieve spektrale verloop voor grote frekwen-
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l:ig. 5.1'. IK; spcktralc kont inuüm-ratliant ie l.(vl, on I.(•.)/? (v), ter hoogte van liet midden van

de ontlading als funktic van de frekivcntic en per eenheid van frekwentic. l.(v) is de hij-

dragc v;in de kontinuümstraï ingscinissio aan de gemeten spektra 1 e radiant ie van het niiaan-

:icht VJUI de ontlading. Cenocmde bijdrage is in gebieden met cowl kontinuüm- als lijn-

emissie d.m.v. grafi.sdie interpolatie bepaald, l.h) is in liet gebied rond 3. IC 11; met stip-

pellijnen aangegeven vanwege de relatie!' zeer sterke .spektraallijnen in dat deel van het

spekt mm.

?(v) is een door Hibernian" ' berekende km irkt icl'unkt ie.
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ties niet voldoende nauwkeurig door de theorie van Kramers en Unsold

wordt beschreven, hetgeen door het hier beschreven experiment wordt bevestigd.

Delen wij echter de spektrale verdeling L(v) door de ?-funktie van Biberman

c.s.'"'''•-' dan volgt uit de helling van de grafiek van In (.1 .(v|/?f'll tegen
14

v (fig. 5.9) voor v > 7,5.10 Hz een temperatuur van 8815 K. Dit is welis-

waar iets hoger dan de via de Planck-Kirchhoffmethode gevonden temperatuur

(cirka 8700 K), maar het is zeker een aanmerkelijke verbetering t.o.v. het

eerder gevonden resultaat. Opvallend is voorts dat de grafiek van ln(L(v)/?(v)

vanaf v = 4,5.10 Hz een rechte is. Dit zou betekenen, dat de tweede bij

formule 5.14 genoemde relatie tussen |(vl en f(v) reeds geldig is vanaf

4,5.10 Hz. Biberman rekent echter, zoals blijkt uit een door Dronov e.a.

gegeven beschouwing, met v =6.10 Hz. Voor v < 4,5.10 Hz is het

quotiënt L(v)A (v) geenszins onafhankelijk van v , zoals door vergelijking

5.13 in kombinatie met de eerste relatie van 5.14 zou worden voorspeld.

Uit deze ervaringen is te konkluderen, dat via de kombinatie van de theorie

van Unsold net die van Biberman de temperatuur is te bepalen uit de konti-

nuümstralingsemissic, maar dat de door deze theorie gegeven heschri jvïng

van het spektrale radkmtic-verloop voor kleinere iYekwnties niet in overeen-

stemming is met het experiment. Dit is ook door Dronov c.s/ ' gekonstateerd

bij schokgolf experimenten in krypton en xenon. De spektrale radiantie is ook

volgens hun experimenten niet konstant in het gebied van de kleinere frekwen-

ties; helaas strekken hun metingen zich niet uit tot frekwenties kleiner dan

4.1014 Hz.

Een oordeel over de toepasbaarheid op de xenonlamp van de door diverse

auteurs berekende c.q. gemeten waarden voor de funktie i; (v) uit vergelijking

5.19 is, als wij tenminste de temperatuurgradiënt buiten beschouwing laten,

te verkrijgen door het quotiënt L(v)/|(v) te bepalen. Hierbij zullen wij ge-

bruik maken van het door Goldbach c.s.''•' gegeven overzicht van de volgens

diverse theorieën berekende waarden voor £ . Genoemde auteurs geven dit

overzicht tezamen met hun experimentele resultaten voor £ in een artikel

over de kontinuüm-stralingsemissie van een kaskadeontlading in xenon. Met

behulp van vergelijking 5.15 hebben we uit % de funktie HvjT') berekend,

waarbij T = 8500 K, £ = 1, y = 4 en U^{T) = 4,36 zijn genomen. In fig. 5.10

is het quotiënt L(v)/|(v) uitgezet tegen de frekwentie voor drie theoretisch

berekende series waarden van £ en voor de door Goldbach c.s. experimenteel
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gevonden waarden. Uit deze figuur blijkt dat de theoretisch bepaalde waarden-

series voor % (v,T) geen van allen overeenkomen met ons experiment; voor

v > 6.10 Hz is de afwijking van l.(v)/?iv) van zijn gemiddelde (konstante)

waarde kleiner dan 20 «, maar voor kleinere frekwenties Is de afwijking

tussen theorie en experiment duidelijk. De experimenteel bepaalde waarden

voor I(v) van Goldbach c.s. daarentegen zijn over het beschouwde frckTvcntie-

gebied relatief gezien binnen 10 % met ons experiment in overeenstemming.

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de % -waarden van Goldbach c.s. ge-

meten zijn bij een druk van 10 atm in en een stroomstorktc van (>n A door de

kaskadeboog, waarvan de temperatuur, die bepaald is uit absolute metingen

van de lijnemissie, 8860 K was. Helaas strekken de metingen van Goldbach c.s.
14zich niet uit tot golflengten boven 800 nm (v < 3,75.10 Hz), zodat een

vergelijking in dat golflengtegebied onmogelijk is. Dit geldt ook voor de
8")

ons bekende berekeningen van % . Schlüter heeft weliswaar berekeningen
"91

uitgevoerd voor X > 800 nm maar zegt in een later artikel' dat deze bere-

keningen niet korrekt zijn. Bovendien neemt i; volgens die berekeningen toe,

gaande van 3.10 naar 1.10 Hz, hetgeen in tegenspraak is met de in fig.

5.9 weergegeven daling van L(v) in dat gebied. De berekeningen van Biberman

c.s. ''' ' van de faktor ? strekken zich wel uit over het infrarood, maar

zijn juist in dit gebied niet in overeenstemming met onze meetresultaten

(zie fig. 5.9). Hetzelfde geldt voor de door Shcherbakov° ' berekende waarden

voor f, die in dat golflengtegebied praktisch met de door Biberman gevonden

resultaten overeenkomen. .

Als wij % (v) volgens Goldbach nemen is het quotiënt L(v)/? (v) ~ 1,5.10 , \

met zoals reeds gezegd een afwijking van maximaal 10 '. Hiervan uitgaande «
14 '

kunnen wij uit onze experimenten \ (v) bepalen voor v < 4.10 Hz, hetgeen " |

helaas in het direkt aansluitende gebied (gestippeld aangegeven in de figuren

5.9 en 5.11) door de sterke lijnemissie bemoeilijkt wordt. Voorts is het de

vraag of de optredende variaties op de stijgende tendens in % (vl (fig. 5.11)

reëel zijn of ontstaan zijn t.g.v. het niet exact op dezelfde plaats in de

ontlading meten bij de diverse spektraalgebieden. In het algemeen gesproken

neemt % af met afnemende frekwentie, waarbij wel opgemerkt moet worden dat

de ontlading voor alle beschouwde frekwenties wat het kontinuüm betreft op-

tisch dun is verondersteld.
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b. Spektrale verdeling en temperatuur bij de kathodevlek

Na omrekening van de spektrale verdeling van het kontinuüm uit het

centrum van de kathodevlek (fig. 3.9) op frekwentieschaal komt hetzelfde

beeld te voorschijn als bij het spektrum van het midden van de ontlading.
14Voor v > 7,5.10 Hz volgt uit de helling van In L(v) tegen v (fig. 5.12)

een temperatuur van 13100 ± 200 K; na invoeren van de korrekticfaktor ?(v)

volgt T = 1OCiOO K. Deze temperatuur is enigermate hoger dan de via de Planck-

Kirchhoffmcthodc gevonden resultaten (fig. 5.2); een verklaring voor dit ver-
" ^ _ • " * • )

schil is niet met zekerheid te geven. Misschien is de volgens Biborman"

berekende daling van f met toenemende v te sterk voor deze temperatuur.

Volgens berekeningen van Schlüter is de toename van ? met 'T het grootst

bij grote frekwenties; de daling van f met toenemende v wordt daardoor ge-

ringer.

Wat de spektrale verdeling op zich aangaat is het interessant na te

gaan in hoeverre de door ons in fig. 5.11 gegeven funktie % de relatieve

spektrale verdeling van de kontinuüm-emissie uit de kathodevlek weergeeft.

In fig. 5.13 is daartoe het quotiënt L(v)/£(v) uitgezet tegen de frekwentie

v. Uit deze grafiek blijkt dat dit quotiënt voor v < 2.10 Hz binnen cirka
1410 % konstant is en dat voor v > 4.10 Hz een duidelijke toename is te kon-

stateren. In het tussenliggende gebied is het kontinuüm te onnauwkeurig

bekend om zinvolle uitspraken over % te kunnen doen. De toename van L(v)/£(v)

is gedeeltelijk te verklaren uit de temperatuurafhankelijkheid van

?(v). De in fig. 5.11 gegeven waarden voor £ zijn n.l. slechts geldig voor

T « 8500 K. Met behulp van formule 5.20 is, gebruik makend van de bereke-

ningen van Schlüter' om di- te bepalen, vanuit fig. 5.11 in benadering
4 14

% (v) bij 10 K berekend. Voor v < 4.10 Hz is geen korrektie aangebracht

vanwege het ontbreken van schattingen voor dj . Na deze temperatuurkorrektie

van ?(v) neemt L(v)/J;(v) aanvankelijk nog toe in de richting van de grotere

frekwenties. De toename is weliswaar minder, maar toch nog cirka 20 % van de
14waarde bij 4,5.10 Hz. Mogelijk ligt de oorzaak hiervan in een te kleine

temperatuurkorrektie, die op haar beurt veroorzaakt is door een te kleine

korrektie in I

Uit fig. 5.10 bleek dat van de drie beschouwde theoretische benaderingen

die van Shcherbakov het best met ons experiment overeenkomt. Aangezien de
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Fig. 5.15. Als fig. 5.1(1 maar nu voor de spcktrale radiantic l.(v) ter hoogte van de kathode-

vlek.

- Met {(vi volgens fig. 5.11.

V Met i fvl volgens fig. 5.11 met korrektic voor het temperatuurverschil tussen midden en

kathodevlek.

• Met t (y) volgens berekeningen van Shcherbakov' bij r = 1(1 K.
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4

berekening van Shcherbakov voor 10 K geldt is het interessant zijn resul-

taten ook toe te passen op het spektrum van de kathodevlek. In fig. 5.13

is te zien dat voor v > 5.10 Hz de berekeningen van Shcherbakov )} rela-

tief gezien ruim binnen 10 °0 onze metingen kunnen beschrijven. Voor kleinere

frelcwenti.es zijn de afwijkingen echter groter.

5.5. Diskussie van de resultaten; besahovaaing van het waargenomen opektrwn

van de ontlading en van de elektrische veldsterkte in de ontlading

5.5.1. Vergelijking van de volgens de diverse methoden bepaalde tempera-

turen op halve hoogte in de ontlading

Zoals in dit hoofdstuk steeds het geval is geweest zullen wij ons ook

bij de diskussie van de resultaten voornamelijk koncentreren op die be-

treffende het midden van de ontlading. De resultaten die ter hoogte van de

kathodevlek zijn gevonden vertonen veelal daarmee zoveel overeenkomst, dat

een korte beschouwing voldoende is.

a. Het relatieve radiële temperatuurverloop

In § 5.2.2 is reeds gezegd dat het ons niet duidelijk is aan welk der

vier resultaten, die volgens de Planck-Kirchhoffmethodc (P-K-methode) zijn ge-

vonden, de meeste waarde moet worden toegekend. Daarom lijkt het ons het

meest zinvol bij de vergelijking met de op andere wijze verkregen resultaten

uit te gaan van het gemiddelde van de vier in fig. 5.1 gegeven temperatuur-

verdelingen. Dit gemiddelde is samen met de via de lijn- en kontinuüm-emissie

gevonden (relatieve) verdelingen in fig. 5.14 uitgezet. De spreiding der

vier via de P-K-methode gevonden resultaten is eveneens aangegeven.

Uit fig. 5.14 blijkt dat voor r ~ 1,5 mm, dus voor r < 0,8 R, zowel het ver-

loop volgens de lijnemissie (Jl-methode) als dat volgens de kontinuüm-emissie

(k-methode) binnen de spreiding van de resultaten volgens de P-K-methode

vallen. Aangezien er geen aanwijsbare redenen zijn voor het door het gemiddel-

de van de P-K-methode gesuggereerde "golvende" temperatuurverloop, lijkt

het gelijkmatig naar buiten afnemende temperatuurverloop volgens de beide

andere methoden meer realistisch.

Wat het verschil tussen de twee laatstgenoemde resultaten betreft moet op-

gemerkt worden dat dit verschil voor r > 0,9 mm net buiten de som der fout-
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Fig. 5.14;'Volgens diverse methoden gevonden temperatuurprofielen op halve hoogte in de ont-

lading.

0 Gemiddelde van de volgens de Planck-Kirchhoffmethode (fig. 5.1) gevonden resultaten.en de

spreiding daarin.

Temperatuurprofiel via lijnemissie-raetingen (fig. 5.4 en fig. 5.5).
.... Temperatuurprofiel via metingen van de kontinuüm-stralingsemissie (fig. 5.7).
De temperatuur op de as (r = 0) is bij de beide laatste methoden ontleend aan het resultaat
van de Planck-Kirchhoffmethode.

Fig. 5.15. Als fig. 5.14 maar nu voor de temperatuur ter hoogte van de kathodevlek.
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enniarges (1 '!>) ligt. Als wij de in § 5.4.2 genoemde invloed van de tempera-

tuur op de verlaging Ai,', van de ioni sat ie -energie in rekening brengen bij

het volgens de k-methode gevonden profiel wordt het verschil iets geringer

(de temperatuur volgens de k-methode wordt aan de rand van de ontlading

maximaal cirka 90 K hoger). Het resterende verschil, indien reëel, is wel-

licht veroorzaakt door het feit, dat de metingen voor de i-methode gedaan

zijn aan een lamp met 1400 branduren, terwijl die voor de k-methode gedaan

zijn aan een andere lanip met 500 branduren.

Ten aanzien van het verschil tussen het tcmpcratuurverloop volgens de

P-K-methode enerzijds en de beide andere in fig. 5.14 gegeven verdelingen

anderzijds voor r > 1,5 mm kan nog vermeld worden dat dit mede te wijten is

aan de straalbreking op de rand van de ontladingszuil (zie § 2.3.2"). De re-

sultaten volgens de P-K-methode zijn daardoor in dat gebied niet nauwkeurig.

De straalbreking op de rand van de ontlading is ook met behulp van een laser-

bundel aangetoond; zie appendix 2.

De in fig. 5.14 aangetoonde mate van overeenstemming tussen de volgens

de verschillende methoden gevonden relatieve radiële temperatuurprofielen

vormt geen goed kriterium voor de veronderstelling dat er lokaal thermisch

evenwicht heerst in de ontladingszui1; het t empe r;i t uu rver loop is

daartoe te gering. Voor dat doel moeten de absolute temperatuurwaarden be-

schouwd worden.

b. De absolute waarde van de temperatuur op halve hoogte.

Een experimentele bevestiging van het heersen van thermisch evenwicht

in het midden van de ontlading is te verkrijgen door de resultaten van de

absolute temperatuurbepalingen volgons de verschillende methoden in de

beschouwing te betrekken.

Uit tabel 5.2 blijkt dat de temperatuur, die m.b.v. de door Hackmann c.s.

gemeten overgangswaarschijnlijkheid is bepaald uit de absolute lijnemissie,

binnen de meetnauwkeurigheid overeenkomt met het gemiddelde resultaat (8800 K)

van de P-K-methode. De door Oien en Garstang berekende overgangswaarschijn-

lijkheden zijn (waarschijnlijk) te hoog; de overeenstemming tussen de, met

hun waarden voor A , uit metingen aan twee verschillende lijnen gevonden

temperaturen is echter frappant.

Uit tabel 5.3 blijkt dat de temperaturen, die via de kontinuüm-stralings-
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emissie bepaald zijn, net binnen de aangegeven foutengrenzen met de resul-

taten van de P-K-methode overeenkomen. Dit geldt niet wat de resultaten

van de «.- en k-methode betreft. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden

dat de onbekendheid van A enerzijds en die van de faktor | (zie verge-

lijking 5.19) anderzijds onvermijdelijk onzekerheden veroorzaken, die

niet in de vermelde foutenmarges zijn vervat. T.a.v. de faktor % moe'.

daarbij gezegd worden dat via vergelijking 5.15 alleen de bijdrage v\in

het grondniveau van het xenonion tot de vrij-gebonden straling wordt ver-

diskonteerd. In principe draagt het eerste aangeslagen niveau van Xe ,

dat slechts 1,3 eV boven de grondtoestand ligt, ook daartoe bij. Hierdoor

moet % feitelijk wat groter genomen worden dan in tabel 5.3 is aangegeven,

hetgeen resulteert in een iets lagere via vergelijking 5.19 te berekenen

temperatuur.
Samengevat mag uit bovenstaande beschouwingen wel gekonkludeerd worden

dat de toegepaste methoden ter bepaling van de temperatuur tot met elkaar

niet strijdige resultaten leiden wat het midden van de' ontlading betreft.

Hiermee wordt dus de veronderstelling dat er in dat midden lokaal thermisch

evenwicht heerst gerechtvaardigd.

5.5.2. Vergelijking van de volgens de diverse methoden bepaalde tempera-

turen bij de kathodevlek

Overgaande naar de kathodevlek zien wij dat de relatieve verdeling

volgens de i- en de k-methode hier ook binnen de spreiding van de resul-

taten van de P-K-methode vallen (fig. 5.15). Het verschil tussen het pro lel

volgens de i-methode en dat volgens de k-methode voor grote v is via in- j

voering van een korrektie voor de verandering van hE. met de temperatuur \

met cirka 100 K te verkleinen; het resterende verschil is wellicht weer te

wijten aan het feit, dat de metingen voor de beide methoden helaas niet

gedaan zijn aan eenzelfde lamp bij eenzelfde oudefdom. De metingen voor de

i-methode zijn gedaan bij een ouderdom van 1600 branduren, terwijl voor

de k-methode is gemeten aan een andere lamp na 500 branduren. Tijdens het

gebruik wordt de kathodepunt iets breder, waardoor de kathodevlek minder

gekoncentreerd wordt.

De langs de verschillende wegen bepaalde absolute temperaturen ontlopen

elkaar bij de kathodevlek meer dan het geval was ter hoogte van het midden;

dit blijkt uit fig. 5.2 en de tabellen 5.2 en 5.3. Het tweede resultaat van
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Tabel 5.4. Emissiefaktoren op halve hoogte in het zijaanzicht van de

ontlading. Ter vergelijking: de over de volledige diameter van de zuil

genieten absorptiefaktoren.

Golflengte

(R)

7642

7700

8229

8232

8237

8280

8347

8409

8500

8816

8819

8830

Aard van het

spektrale gebied

spektraallijn

kontinuüm

top zelfomkeerlijn

dal zelfomkeerlijn

top zelfomkeerlijn

spektraallijn

spektraallijn

spektraallijn

kontinuüm

top zelfomkeerlijn

dal zelfomkeerlijn

top zelfomkeerlijn

Emissiefaktor

e.)

23

6

82

80

90

77

57

35

4

89

58

92

Absorptiefaktor

(%)

25

6

90

98

98

80

57

36

2

94

99

98
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de £-methode komt goed overeen met het gemiddelde resultaat van de P-K-me-

thode (10130 K); de via de waarde van Chen en Garstang voor A berekende

temperatuur wijkt ook nu weer duidelijk af. Hierdoor wordt de eerder ge-

noemde konklusie t.a.v. de door deze auteurs berekende waarden voor de over-

gangswaarschij nlijkheden bevcst igd.

De resultaten van de k-methode komen echter cirka 1000 K hoger uit dan de

resultaten van de beide andere methoden, hetgeen meer is dan de gezamenlijke

foutenmarges. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen of er lokaal thermisch

ovenwicht heerst in de kathodevlck of d;it do ïrkombinat U'temperatuur hier

signifikant hoven de excitatietemperütuur ligt.

5.5.5. Het spektnm van de zijdelingse straling Van de ontlading;

verband met het (absolute) radiële tcmpcratnurvarloop

Uitgaande van de gevonden temperatuurvcrdelingen is het interessant,

het emissiespektrum van de ontlading nader te bezien.

De radiële temperatuurgradiënt is in het midden van de ontlading zo ge-

ring, dat in eerste benadering de temperatuur wel konstant mag worden ver-

ondersteld. Deze temperatuur geven wij aan met ?'/•/•• Dit betekent dat bij

de golflengten, waarvoor de ontlading praktisch optisch dicht is (.zie tabel

3.3), de spektrale radiantie die van een Plancksc straler bij de betreffende

temperatuur dicht moet naderen. Teneinde dit te verifiëren hebhen wij het ge-

deelte van het spektrum met de optische dichte spcktraallijnen samen met

enkele Planckse krommen in fig. 5.16 uitgezet.

Op basis van de in fig. 5.14 gegeven temperatuurvcrdelingen zou 8500 K

< 2"eff < 8800 K zijn. Uit fig. 5. ld blijkt dat ï*cff dichter bij 8500 K ligt;

aannemende dat T „ = 8500 K kunnen wij emissiefaktoren berekenen. In tabel »

5.4 wordt het resultaat hiervan gegeven voor een aantal golflengten, die

ook in tabel 3.3 van de over de volledige diameter van de zuil (dus bij

x = 0) gemeten absorptiefaktoren voorkomen. Volgens de wet van Kirchhoff is

bij thermodynamisch evenwicht de emissiefaktor gelijk aan de absorptiefaktor.

Vergelijking van de tabellen 3.3 en 5.4 laat zien dat dit met uitzondering

van de lijnen met zelfomkeer (8229/37 en 8816/30) in goede benadering het

geval is. Dat de lijnen met zelfomkeer een uitzondering vormen, wordt veroor-

zaakt door het feit dat de waargenomen radiantie bij deze golflengten voor-

namelijk uit een minder heet deel van de ontlading komt, terwijl de gemeten

absorptie afkomstig is van de gehele diameter van de ontlading.
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Fig. 5.16. Spektrale radiantie L(A) van het midden van het zijaanzicht van de ontlading, in

het nabije infrarood. Ter vergelijking: de radiantie volgens de wet van Planck bij vier tempe-

raturen.

Het scheidend vermogen van het spektraalapparaat was voldoende groot zodat de registratie

vrijwel de ware lijnprofielen toont.

SiO-

1050 1100

Fig. 5.17. Als fig. 5.16 maar nu voor de spektrale radiantie I(X) ter hoogte van de kathode-

vlek.
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Volledigheidshalve wordt in fig. 5.17 de spektraIe radiant ie ter

hoogte van de kathodevlek eveneens vergeleken met de radiantie volgens

Planck bij een aantal temperaturen, die op grond van fig. 5.15 ir de buurt

van de effektieve temperatuur zouden liggen. Bij de kathodevlek niet zijn

grotere temperatuurgradiënt is dit echter een minder zinvol begrip. I-r

blijkt dan ook geen goede overeenstemming te bestaan tussen de absorptic-

faktoren uit tabel 3.4 en de uit fig. 5.17 te berekenen cmissiefaktoren.

5.S.4. De overlangse elektrische veldsterkte in de ontlading;

verband met o.a. de temperatuur

Tenslotte gaan wij de elektrische stroomdichtheid J beschouwen, omdat

het elektrische geleidingsvermogen a in xenonplasma's bij drukken en tempe-

raturen, die van dezelfde orde van grootte zijn als in onze xenonlamp, uit

de literatuur bekend is ' '" '" '. Hierdoor is het mogelijk de veldsterkte

E te bepalen, waarna de spanning over de ontlading in de beschouwing kan

worden betrokken.

Bij p = 25 atm en T = 8500 K is volgens Schulz46^ a = 17 fi"1cm~1. I* andere

referenties geven geen van drieën o bij deze T en p, maar bij de tempera-

turen en drukken, die de vier wel gemeenschappelijk hebben, is er redelijke

overeenstemming in de waarden voor a. Met stroomsterkte I = 45 A en ontla-

dingsstraal R = 1,7 mm volgt E = 29 V/cm, hetgeen een plausibele waarde is

bij een brandspanning over de lamp van cirka 20 V en een elektrodenafstand

van cirka 3,5 mm. Voor het spanningsverlies over de elektroden tezamen met

de anode- en kathodeval resteert dan cirka 10 V, hetgeen overeenkomt met de
921

door Spiegelhalter ' aangenomen waarden (1 V voor het spanningsverlies
over de elektrode-aansluitingen en 9 V voor de kathode- en anodeval samen).

De door ons gevonden waarde voor E verschilt echter wel aanzienlijk van de
CJÏ)

veldsterkte in de zuil, zoals die met de volgende door Schulz""; gegeven

benaderingsformule is te bepalen:

E = £ — . (5.26)

2,5 s + l

Hierin is U de aangelegde spanning, U. de anodeval en £/„ de kathodeval,

terwijl s de lengte van de anode- en kathodeval samen en L de lengte van

de zuil is. Uit fig. 3.5 blijkt dat s + l - 3,5 mm. Als wij s = 0,6 mm
921

veronderstellen in navolging van Spiegelhalter ' volgt i = 2,9 mm, waarna
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941uit S.26 volgt E = 23 V/cm. Bauer ' daarentegen vindt bij een druk van

25 atm en T = 8750 K in een cylindervormige ontlading E = 32,5 V/cm, het-

geen met de door oiis gevonden waarde overeenkomt, binnen de nauwkeurigheid

daarvan. De stroomdichtheid en daarmee de veldsterkte E bevat n.l. een on-

zekerheid van ruim 10 % t.g.v. de onbepaaldheid van de diameter 2/f van de

zuil. Voorts moet opgemerkt worden dat het elektrisch veld niet homogeen is.

Een van het bovenstaande onafhankelijke waarde voor E hebben wij bepaald

door twee lampen van hetzelfde type met enigszins verschillende elektroden-

afstand (t.g.v. verschillende ouderdom) te vergelijken. De brandspanning

verschilde 0,7 V (± 3 %), terwijl hot verschil in de elektrodonafstand

0,2 mm (± 15 %) bedroeg. Dit leidt tot E = 35 V/cm, met een meetnauwkeurig-

heid van cirka 15 %• Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat aar, deze

methode van E bepalen de veronderstelling van gelijke anode- en kathodevallen

in de beide lampen te grondslag ligt,hetgeen gezien de optredende veroude-

ringsverschijnselen waarschijnlijk niet geheel juist is.

Met de aldus gevonden waarde E = 35 V/cm (± 15 ") en de stroomdichtheid J =
2 25.10 A/cm (± 10 %) kan het geleidingsvermogen o worden bepaald. Dit leidt tot

o = 14 £2 cm , waaruit via het door Schulz gegeven verband tussen o en T bij

een druk van 25 atm een temperatuur volgt van 8200 K. De temperatuurgevoelig-

heid da/dr bedraagt tussen 8000 en 9000 K cirka 1,1.10~2 ST'K~', waaruit volgt

dat de nauwkeurigheid van de aldus gevonden waarde voor T ruim 200 K bedraagt.

Rekening houdend met de bovengenoemde beperkingen t.a.v. de betrouwbaarheid

van de toegepaste methode van veldsterkte-bepaling mag gekonkludeerd worden dat

de overeenstemming tussen de op deze wijze gevonden temperatuur en de volgens

de andere methoden gevonden waarden voor Tc£f bevredigend is.

Omgekeerd kan met behulp van de bovengenoemde temperatuurafhankelijkheid

van het geleidingsvermogen (die geldt bij thermische ionisatie) afgeleid

worden dat de door ons gevonden effektieve temperatuur van 8500 K stellig

minder dan 10 % fout is. Immers, met een fout van 10 % in T ^ korrespondeert

een fout van cirka 50 % in o. Dit zou, vooral wat de daaruit volgende onder-

grens van a betreft, leiden tot beslist niet met de praktijk overeenkomende

waarden voor de veldsterkte en daarmee de brandspanning.

Samengevat kunnen wij zeggen dat de door ons gevonden temperaturen op

halve hoogte in de ontlading leiden tot korrekte waarden voor aan de ontla-

ding als geheel te meten grootheden zoals het spektrum (zie § 5.5.3) en de

brandspanning.
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5.5.5. Vergelijking met in de literatuur vermelde temperaturen van

boogontladingen in xenon.

Onder de in de literatuur vermelde temperatuurmetingen in xenonboog-

ontladingen zijn voor ons in de eerste plaats de bepalingen interessant, die

gedaan zijn in ontladingen van hetzelfde type als de onderhavige. Op grond
271van luminantie-metingen aan zo'n xenonlamp heeft Lirclié ; een cffcktieve

temperatuur van 7500 K bij de «mode en 1(>' K bij de kathode gevonden, lic

elektrische stroomsterkte bedroeg daarbij 40 A bij een opgenomen vermogen

van cirka 800 W. Bij onze experimenten is dit 45 A respektievelijk 900 W ge-

weest. Eveneens op grond van lichtinctingen heeft Schirmor' in een lamp van

2 kW een temperatuur gevonden van 9100 K in de zuil en 11400 K in de kathode-

vlek. De door ons gevonden temperatuur op de as van de ontlading ligt, wat

het midden van de ontlading betreft, tussen de door deze auteurs gevonden

waarden, hetgeen te verwachten was op grond van het gcdissipcerde vermogen.

Wat het temperatuurverloop in radiële richting betreft tonen metingen van

Unhavaithaya aan een lamp van 3 kW voor r < 0,7 R een praktisch konstante

temperatuur, hetgeen overeenkomt met de in fig. 5.14 weergegeven resultaten.
391Klein ' heeft aan een lamp van een ander fabrikaat een temperatuur in het

centrum van de kathodevlek gevonden van 11000 K bij een vermogen van 2,2 kW.

Genoemde auteur heeft daarbij de temperatuur zowel bepaald via de Planck-

Kirchhoffmethoo'e als via de meting van de kontinuüm-stralingsemissie. Klein

is daarbij uitgegaan van een rekitie als onze vergelijking 5. Il), waarbij hij

de waarde van 2- ontleend heeft aan berekeningen van Schlüter . Voor

r > 0,2 R komen de door Klein langs twee wegen berekende temperaturen niet

met elkaar overeen, hetgeen te wijten kan zijn aan het ontbreken van lokaal

thermisch evenwicht (bij de kathode).

Spiegel hal ter heeft in een xenonlamp bij een druk van 11) atm en een

stroomsterkte van 30 A in de zuil een temperatuur gevonden van 8840 K op

basis van lijnbreedtemetingen. Dit resultaat is, vergeleken met onze experi-

menten, aan de hoge kant; de temperatuur is blijkens zijn metingen praktisch

onafhankelijk van de druk, maar T neemt wel toe met cirka 25 K per ampère

stroomsterktetoename.
on

Tenslotte dient de meting van Goldbach c.s. aan een kaskadeontlading ver-

meld te worden. Zij hebben via de absolute lijn-emissie (vgl. § 5.3) een
4 2temperatuur van 8860 K gevonden bij een stroomdichtheid van 3.10 A/cm en
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3.0

lig. a.\R. ïcmperatuurverloop :(:••) langs do as van de ontlading zoals bepaald volgens de

theorie van Kartels. Langs de ahsis is de afstand ;: tot het centrum van de kathodevlek uit-

gezet, lic metingen zijn gedaan bij de spcktraal lijn bij S231 S. De aangegeven spreiding

heeft betrekking op de verschillen tussen de resultaten die verkregen zijn uit de twee top-

pen van deze zelfomkecrliin. l>o toevallige font per meting is slechts cirka 100 K.

lic in de figuur aangegeven pijlen hebben betrekking op de plaatsen waar het temperatuurver-

loop in de dwarsrichting is gemeten volgens de andere methoden (zie de figuren 5.14 en 5.151.
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een druk van 10 atm. In de zuil van de door ons onderzochte xcnonlamp is

de stroomdichtheid slechts 5.10 A/cm ; het lijkt waarschijnlijk dat door

Goldbach c.s. bij deze stroomdichtheid een lage temperatuur ^ou worden

gevonden dan de door ons gemeten 8800 K op de as. Hierbij moet worden opge-

merkt dat de radiële warmte-afgifte in een kaskadcontlading, tengevolge

van het verschil in technische konstruktie, verschilt van die in de door

ons onderzochte lamp.

Konkludcrend kan gezegd worden dat de door ons gevonden waarden voor

de temperatuur globaal gezien met de in de literatuur vermelde resultaten

overeenkomen, lien meer nauwkeurige vergelijking is niet mogelijk, mede

doordat in onze lamp de gasdruk niet nauwkeurig bekend is.

5.6. Addendum: Het overlangse temperatuurverloop

Volledigheidshalve vermelden wij tenslotte het via de methode van

Bartels ' ^ gevonden temperatuurverloop langs de as van de ontlading.

De genoemde methode leverde zoals reeds in § 5.1 is opgemerkt, bij twee

spektraallijnen niet voldoende met elkaar overeenkomende resultaten op.

Wij hebben daarom van een gedetailleerde beschouwing afgezien, temeer

daar wij reeds diverse andere methoden ter bepaling van temperaturen

hebben toegepast die wêl voldoend overeenstemmende resultaten leverden.

Het overlangse temperatuurvcrloop hebben wij echter alleen volgens

de methode van Bartels bepaald, omdat deze weinig bewerkelijk is. Kut

de keuze van de golflengte betreft hebben wij ons laten leiden door een

vergelijking van de volgens de methode van Bartels verkregen resultaten

voor het midden van de ontlading en voor de kathodcvlck, met die van de

andere methoden. De metingen aan de spektraallijn bij 8231 A bleken, ge-

middeld over de beide toppen van deze zelfomkcerlijn, waarden voor de

temperatuur op te leveren die het beste met die volgens de andere methoden

overeenkwamen. Fig. 5.18 toont het resultaat: de temperatuur daalt mono-

toon met toenemende afstand tot de kathode (terwijl de zuildoorsncdc mono-

toon toeneemt met die afstand, zie fig. 3.1").
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H O O F D S T U K 6

PRAKTISCHE ASPEKTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE Xl-NOMIOGEDRUKLAMP:

VEROUDERING, STABILISATIE EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

6.1. Inleiding

Kennis van de verandering van de eigenschappen van de xenonlamp tijdens

het gebruik is vanzelfsprekend noodzakelijk voor een zinvol gebruik van

zo'n lamp. Voor vcrlichtingsdoeleindcn is het meestal voldoende de pro-

centuele afname van de totale lichtstroom over lange tijd te kennen. Deze

afname is, volgens opgave van de fabrikant, bij het door ons onderzochte

type lamp XBO 900 IV cirka 30 ° over een periode van 2000 branduren bij

konstante stroomsterkte door de lamp (terwijl de brandspanning en dus de

energietoevoer weinig veranderen, behoudens bij de onderbrekingen).

Voor de door ons beoogde toepassingen van de lamp, bijvoorbeeld bij het

gebruik als spektrale stralingsstandaard of bij het gebruik als achter-

grondlichtbron voor temperatuurmetingen volgens de omkeemethode, is liet

op de eerste plaats van belang de verandering van de spektrale eigenschappen

van de zijdelingse uitstraling van de ontlading te kennen. Dit geldt zowel

voor de veranderingen op korte termijn als voor het verloop op lange termijn.

Voorts is het interessant te weten of de geometrie van de ontlading tijdens

het gebruik verandert, hetgeen vooral van belang is voor het geval dat men

de hoge helderheid van de (kleine) kathodevlek wil benutten.

Het verloop op lange termijn zal, zoals gebruikelijk is, met de term

veroudering worden aangeduid. In § 6.2 wordt de invloed van de ouderdom

van een lamp op bovengenoemde eigenschappen besproken aan de hand van me-

tingen aan enkele lampen, zonder daarbij op de oorzaak van de gevonden ver-

anderingen in te gaan. Wel is van deze lampen op vrij willekeurig over de

levensduur verspreide momenten de transmissiefaktor T(A) van de ballon ge-

meten; dit vanwege de direkte invloed van T(X) op de spektrale radiantie-

verdeling. Er ontstaat namelijk een donkere laag op sommige gedeelten van

de ballon; deze zwarting is visueel waar te nemen.

Wat de veranderingen op korte termijn betreft is reeds in § 1.1.5
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gewezen op de fluktuaties in de plaatselijke radiantie en op de mogelijke

reduktie daarvan door middel van optische terugkoppeling. In § 6.3 wordt

hier nader op ingegaan en worden de resultaten besproken die bereikt zijn

bij de stabilisatie van de spektrale radiantie ter hoogte van de kathode-

vlek.

Tenslotte worden in 5 (>.4 de konsekwenties besproken van de gekonsta-

teerde veroudering van de xenonlamp voor de toepassingsmogelijkheden van

deze lamp. In deze diskussie moeten natuurlijk de spektra Ie verdelingen

en de radiantieverdelingen in de dwarsrichting zoals die in hoofdstuk 3

vermeld zijn, worden betrokken.

6.2. Veroudering: invloed van het aantal hranduren en het aantal

ontstekeningen van de lamp

6.2.1. Invloed op de transmissie van de ballon

De transmissiefaktor T(>) van de lampballon kan gemeten worden

in een opstelling met een achtergrondlichtbron, zoals die weergegeven is

in fig. 2.3. Tijdens de diverse experimenten is de achtergrondlichtbron

B met de bijbehorende optiek steeds opgesteld geweest, zodat de ballon-

transmissie op elk gewenst moment gemeten kon worden.

De bepaling van r(X) verloopt in principe1 als volgt: IV stralingsintensiteit

van B wordt bij een bepaalde golflengte X gemeten met de stroomlozc xenon-

lamp Xe in de optische lichtweg en vervolgens met Xe daarbuiten. Uit het

quotiënt van deze twee aldus gemeten intensiteiten volgt na worteltrekking

- de straling van B passeert immers de ballonwand van Xe twee keer - de

transmissiefaktor van de ballonwand.

In de praktijk bleek echter de optische werking (breking, lenswerking) van

de lampballon voor het verkrijgen van nauwkeurige meetresultaten een belemme-

ring te vormen. Zie ook § 2.3. Als de ballon van Xe zich buiten de optische

lichtweg bevond viel de van B afkomstige lichtbundel, die een kleine dia-

meter had vergeleken met de afmetingen van de tussen Xe en de detektor

gebruikte optiek, op andere delen van die optiek dan tijdens de meting met

Xe in de lichtweg het geval was. Bovendien bleek het beeld van \i~ (zie fig.

2.3) niet meer centraal op meetvenster W. te vallen. Vanwege dit feit moest

bij de meting van T(X) de lichtbundel van B via venster W 2 en het diafragma
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voor holle spiegel M1 ruimtelijk nog meer beperkt worden. Meetvenster W.

moest daarbij zover geopend worden dat alle door Xe doorgelaten straling

dit venster kon passeren. De detcktor werd voorts dicht tegen de uittrec-

spleet van de monochromator geplaatst om het meetresultaat zo min mogelijk

door de inhomogenitcit van het detektoroppervlak te laten beïnvloeden.

Ondanks de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen bleken de ballontransmissie-

metingen slechts mogelijk met een nauwkeurigheid van 2 ", zodat het (rela-

tief geringe) verloop niet goed te bepalen was. Dit wordt geïllustreerd

door het feit, dat bij enkele lampen transmissiefaktoren zijn gemeten van

95 o, hetgeen bij de gegeven dikte van de hallonwand (2,8 mm) enkele procen-

ten boven de volgens de literatuur te verwachten waarde voor kwarts (93 »,

bij een verlies van 7 °0 t.g.v. rcflektie) ligt. Bovendien bleek uit een

experiment, waarbij de ballontransmissie direkt na elkaar met een fotomulti-

plikatorbuis en met een Si-fotocel als dctcktor werd gemeten, het resultaat

voor T(A) af te hangen van de gebruikte detektor. De waarden voor T(\) met

de Si-cel als detektor lagen cirka 2 " hoger dan die met de fotomultipli-

katorbuis als detektor. Ter kontrole is ook met beide detektoren de trans-

missie van een grijsfiltcr gemeten. Hierbij werd slechts een verschil van

0,2 "Ö gevonden bij een gemiddelde waarde van 81,8 °„, waarbij de via de Si-

cel gevonden waarde nu juist de kleinste was. Dit bevestigt het vermoeden

dat de optische werking van de ballon meer nauwkeurige metingen van T(X)

in de weg stond.

In fig. 6.1 zijn een aantal metingen van de tnmsmissicfaktor i (.\)
weergegeven, uitgevoerd aan vier lampen na verschillende aantallen brand-

uren. liet aantal doorstane branduren zal in het vervolg met de term ouder-

dom worden aangeduid.

Opgemerkt moet worden dat de zwarting van de ballon, en daarmee dus de ver-

mindering van de transmissie, niet alleen afhangt van de ouderdom van de

lamp maar mede afhankelijk is van het aantal keren dat de lamp ontstoken is.

Men kan dit ook aangeven door bij gegeven ouderdom naar de gemiddelde brand-

tijd per keer ontsteken te kijken. De fabricksopgave van een gemiddelde

levensduur van 2000 uur en een afname van de lichtstroom van 30 ° in die

tijd is gebaseerd op een brandtijd van slechts 20 minuten per keer ontsteken.

Uit fig. 6.1 blijkt dat de transmissiefaktor T(A) van lamp 1,, die 2000 uur

kontinu heeft gebrand, slechts 3 a 4 % is gedaald gedurende deze periode.
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Fig. 6.1. Transmissiei'aktor T van de hallorovund van enkele hogedrukxenonlampen, als i'imktie v;n

de golflengte \ bij verschillende aantallen branduren. Iiiiidelijklieidshalvc is slechts bij één
meetserie de nauwkeurigheid aangegeven; bij de overige meetseries is die hetzelfde.

• lamp 1. na 200 branduren. Lamp 1̂  is kontinu blijven branden gedurende de-e tijd.

O lamp 1, vóór de ingebruikstelling.

A ,, ,, na 400 branduren en cirka 20 ontstekingen.

• „ „ na 2000 hranduren en cirka 35 ontstekingen.

+ ,, ]- na 1100 branduren en cirka 400 ontstekingen.

• „ 1, vóór de ingebruikstelling.

Bij 0,8 urn vallen de symbolen • en • samen.
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Hetzelfde is gebleken uit de metingen aan lamp 12, waaraan wat de trans-

missie van de ballon betreft het meest volledige meetprogramma is uitge-

voerd. Na 400 branduren was er bij deze lamp nog geen verschil te konsta-

teren met de toestand vóór de ingebruikstelling, terwijl na 2000 uur de trans-

missie in het ultraviolet met cirka 8 1, en in het zichtbare gebied met cirka

4 o was afgenomen. De gemiddelde brandtijd per ontsteking was 55 uur van

deze lamp (dus weinig ontstekingen). Van lamp 1- daarentegen, met een brand-

tijd van 3 uur por keer ontsteken (dus veel meer ontstekingen), was T(A)

reeds na 1100 uur cirka 4 % gedaald in het zichtbare gebied.

De vermindering van lichtopbrengst met 30 ", die volgens de fabrieksopgave

voornamelijk door zwarting van de ballon wordt veroorzaakt, wordt door onze

metingen niet weersproken mits de invloed van het aantal keren dat de lamp

ontstoken is in de beschouwing wordt betrokken. De belangrijkste verouderings-

parameter lijkt het aantal keren dat de lamp ontstoken is en niet het aantal

branduren te zijn.

Wat de variatie van de transmissie over de ballon zelf betreft kan

worden gezegd, dat binnen de bij onze experimenten bereikte nauwkeurigheid

er geen signifikante verschillen te konstateren waren tussen de transmissie

ter hoogte van het midden en die ter hoogte van de kathodevlek. (Het hoogte-

verschil is slechts cirka 2 mm bij een ballonstraal van 20 mm, zodat weinig

verschil venvacht mocht worden). Uit visuele waarneming blijkt trouwens dat

het meeste verstoven en/of verdampte elektrodenmateriaal boven de anode

terecht komt, d.w.z. op een deel van de ballon dat voor de benutte stralings-

stroom niet van belang is.

De variatie van lamp tot lamp is geringer dan de meetfout in onze experi-

menten ,hetgeen in fig. 6.1 is te zien. Hierin is in aanvulling op de boven- f| (

vermelde resultaten T bij 0,5 uin opgenomen van lamp l_j voordat deze lamp in

gebruik werd genomen.

Het verschil in transmissie tussen twee lampen van dezelfde ouderdom is dus

kleiner dan of gelijk aan 2 ", op voorwaarde dat de schakelfrekwentie van de

lampen niet te veel verschilt.
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6.2.2. Invloed van de veroudering op de spektrale radiantie

tussen 400 en 800 nm

In hoofdstuk 3 is de spektrale radiantie gegeven van twee plaatsen

(het midden en de kathodevlek) uit het zijaanzicht van de ontlading. Hierbij

is steeds de ouderdom van de betreffende lamp vermeld. In deze paragraaf

zal, in aanvulling daarop, het verloop van de spektrale radiantie in het

gebied met de sterkste kontinuüm-stralingscmissie (100 - eSOl) nm) tijdens het

gebruik worden beschouwd. I)e stroomsterktc I is daarbij konstant gehouden;

het aan de lamp toegevoerde vermogen neemt bij konstantc 1 over een periode

van 2000 uur cirka 2 % toe t.g.v. de lengtcvenandering van de ontlading.

Van lamp 11 is, tijdens het 2000 uur durende gebruik, met variabele

tussenpozen de radiantie gemeten bij 400, 500, 600, 700 en 800 nm op beide

genoemde plaatsen in het zijaanzicht. l)e lamp is, zoals in § 6.2.1 reeds

is gezegd, voortdurend blijven branden. Daarnaast is, om enige, zij het

beperkte, statistiek op te bouwen, de veroudering gemeten aan drie andere

lampen gedurende kortere of langere perioden van hun levensduur, al naar ge-

lang andere experimenten met deze lampen werden uitgevoerd. Hierbij moet

echter worden gewezen op het feit dat de veroudering ook afhangt van het

aantal keren ontsteken.

In fig. 6.2 is de relatieve spektrale radiantie ter hoogte van het midden

bij de vijf genoemde golflengten uitgezet tegen de logarithme uit het aan-

tal branduren. De overeenkomstige gegevens van de kathodevlek zijn in

fig. 6.3 opgenomen. Uit deze figuren blijkt dat de radiantie in alle gevallen

vanaf cirka 60 uur in goede benadering een lineaire funktic is van de loga-

rithme uit het aantal branduren. Vanaf een ouderdom van 60 uur is de rela-

tieve radiantie te benaderen m.b.v. de formule

L(t)/L(60) = 1 - a log(t/60), (6.1)

waarin L(t~) de radiantie bij een bepaalde golflengte, t de verstreken

brandtijd in uren en a een parameter is, die in principe van de golflengte

en van de plaats van meting kan afhangen. De waarden van a zijn met behulp

van een kleinste kwadratenaanpassing bepaald uit de in de figuren 6.2 en 6.3

weergegeven meetresultaten, zie tabel 6.1. Hierin zijn ook de resultaten

opgenomen van metingen aan drie andere lampen. Het verloop van de radiantie
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Fig. 6.2. Relatieve spektnile radiantie in het zijaanzicht van de ontladingszuil ter hoogte van

het midden van de zuil, als tunktie van het aantal brandurcn t. De in doze figuur weergegeven

meetresultaten hebben betrekking op xenonlamp 1 „ die na eenmaal ontstoken te zijn voortdurend

is blijven branden.
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van deze lampen was steeds dusdanig, dat het verband met de ouderdom

eveneens als lineaire funktie van log t kon worden beschreven. Deze lampen

I2, I4 en Ir zijn echter, zoals reeds eerder gezegd, ook voor andere experi-

menten benut. In verband hiermee is in tabel 6.1 de ouderdom aangegeven

waarbij de metingen gedaan zijn, die voor de bepaling van de parameter a

zijn gebruikt. Bij deze tabel is tevens globaal aangegeven hoe elk van deze

lampen is gebruikt, d.w.z. wat het gemiddelde aantal branduren per ontste-

king is geweest in de periode voorafgaande aan en/of in die waarin de ver-

oudering is gemeten. In die gevallen dat de radiantie niet bij t = 60 was

gemeten is deze bij de berekening van a als tweede parameter bij de kleinste

kwadratenaanpassing bepaald.

Uit tabel 6.1 blijkt dat wat het midden betreft de resultaten zeer

sterk spreiden over de verschillende lampen, hetgeen o.a. veroorzaakt kan

zijn door het gebrek aan uniformiteit bij het vastleggen van het midden.

Tijdens het gebruik neemt n.l. de afstand tussen de elektroden toe en wel

voornamelijk als gevolg van het verstuiven en/of verdampen van het kathode-

materiaal. Als het midden van een lamp voor de ingebruikname wordt vast-

gelegd t.o.v. het lamphuis, zoals is gedaan bij lamp 1.., is dit "midden" na

2000 branduren cirka 0,4 mm dichter bij de anode gelegen dan bij de kathode

(zie § 6.2.3). Wordt het midden van een lamp echter pas later vastgelegd,

zoals is gedaan bij 1^, dan ligt dit punt dichter bij de kathode dan in het

eerstgenoemde geval. Daardoor zal het verloop van de radiantie van het bij

een zekere ouderdom vastgelegde "midden" sterker zijn dan dat van het bij

een nieuwe lamp vastgelegde "midden". Deze bewering berust op het nog grotere

verloop dat in de radiantie van de kathodevlek is gekonstateerd, gekombineerd

met de vertikale intensiteitsverdeling van de ontlading (zie fig. 3.5.a).

Een verplaatsing van 0,4 mm vanuit het midden richting kathode gaat n.l.

gepaard met een toename van cirka 20 I van de radiantie van het zijaanzicht

van de ontlading.

Uit de vergelijking van de resultaten van de lampen 1, en 1 2 blijkt inder-

daad dat het "midden" van 1, sterker verloopt dan dat van 1-. De resultaten

van 1. passen echter niet volledig in dit beeld, zodat gekonkludeerd moet

worden dat andere effekten (bijv. het aantal keren dat de lamp ontstoken is")

mede een rol gespeeld moeten hebben.

Uit tabel 6.1 is wel een kwalitatieve overeenstemming te konstateren bij
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Tabel 6.1. Waarden van de parameter a uit vergelijking 6.1
ter beschrijving van de veroudering.

Lamp

Tijdvak

(uur)

X (nm)

400

500

600

700

800

Midden

h h 1A
60 - 700 - 60 -

2000 1800 500

a a a

0,20 0,37 0,27

0,19 0,33 0,25

0,19 0,32 0,26

0,14 0,28 0,23

0,16 0,30 0,23

Kathodevlek

h h \ h
60 - 600 - 60 - 1200 -

2000 1800 500 1500

a a a a

0,37 0,41 0,46 0,38

0,36 0,39 0,43 0,38

0,34 0,37 0,41 0,36

0,32 0,35 0,40 0,36

0,32 0,36 0,38 0,35

uebruik van de lamp in de periode vóór en/of tijdens de meting van de ver-

oudering:

11 Kontinu gedurende 2000 uur.

12 Gemiddeld 55 branduren per ontsteking.

1. Van 0 tot 100 uur ouderdom: 15 branduren pei ontsteking; daarna kontinu.

1 5 Gemiddeld 5 branduren per ontsteking-
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de lampen 11, 1~ en 1. wat de verandering van de relatieve spektrale ver-
deling betreft. Het verloop bij de drie kleinste in de tabel vermelde golf-
lengten is groter dan dat bij de overige twee golflengten.

Samengevat moet uit tabel 6.1 voor het midden gekonkludeerd worden dat
er geen waarde voor a is aan te geven die voor de drie lampen samen tot een
redelijke beschrijving van de veroudering leidt. Een zinvolle korrektie voor
het verloop van de spektrale radiantie ter hoogte van het midden is bij een
gegeven lamp alleen te verkrijgen door bij een ouderdom van 60 tot bijv.
200 uren enkele metingen te doen, waaruit de v/aarde van de konst.'uite a
is te bepalen. Met formule 6.1 is dan de spektrale radiantie bij een hoger
aantal branduren (tot 2000) to voorspellen me+ een nauwkeurigheid van 2 "
van de waarde bij 60 branduren.

In tabel 6.1 is te zien dat wat de kathodevlek betreft de gevonden waar-
den van a minder spreiden. Dit bevestigt het vermoeden dat de extra grote
spreiding in de resultaten, die voor het midden zijn gevonden, met de be-
paling van het midden te maken heeft. Vergelijking van het linkerdeel van
tabel 6.1 met het rechterdeel laat zien dat de veroudering meer invloed
heeft op de kathodevlek dan op het midden; voor lamp 1, verschillen de waar-
den van a globaal genomen zelfs een faktor twee. Aangezien in de transmissie-
faktor T(X) van de lampballon (fig. 6.1) geen verschillen tussen midden en
kathodevlek waren te konstateren,kan hieruit gekonkludeerd worden dat de
eigenschappen van de kathodevlek zelf sterker veranderen. Bovendien is de
vermindering van T(X) te gering om de afname van de spektrale radiantie te
kunnen verklaren. Dit geldt zowel voor de kathodevlek als voor het midden
van de ontlading.

Wat het praktische gebruik van de in tabel 6.1 vermelde waarden van a
voor de kathodevlek betreft zou men per golflengte een eerste korrektie voor
de veroudering kunnen aanbrengen m.b.v. de gevonden gemiddelde waarde van a
bij die golflengte. Bij nauwkeurig werk is het beter in elk individueel
geval de verouderingsparameter a apart te bepalen.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat in de literatuur weinig méér
bekend is over de veroudering van dit lamptype dan de afname van de licht-
opbrengst. Deze vermindering bedraagt, zoals reeds in § 6.2 is gezegd,
30 % over een periode van 2000 uur bij een gemiddelde brandtijd van 20 minu-
ten per keer ontsteken. Dit percentage is in overeenstemming met de door
ons gemeten vermindering van de spektrale radiantie in het midden (fig. 6.2),
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maar lawp 1. is daarbij wel voortdurend aan gebleven. De gekonstateerdc

overeensteinming moet daarom als toevallig worden beschouwd, temeer daar

andere plaatsen uit de ontlading een ander verloop vertonen. Pit is

eveneens gebleken uit de door ons met behulp van een Si-fotocel gemeten

totale stralingssterktc van de ontlading in een richting loodrecht op de as.

Deze over liet gevoeligheidsgebied (100 - 1100 nm) van de fotocel geïnte-

greerde grootheid bleek bij lamp 1. slechts enkele procenten te verminderen,

hetgeen te verklaren is met de in 5 0.2.1 vennelde geringe vermindering

van de ballontransmissic in kombinatie met de gekonstateerde verbreding

en verlenging van de ontlading (zie 5 0.2.3 en :' o.J.li.

Wat de variatie in de veroudering (spreiding der --waardeni van lamp tot lamp

betreft kan nog worden vernield dat dit verschijnsel (geringe uniformiteit'

bij een type xenon lamp met lange ontlading eveneens isdoor Sear1e c.s.

«ekonstateerd.

4-)

5. Invloed van de vevoiidcri-n<j op rit. ue.one.tric, ?r;e i'adicaiticverdcZz>.ac>:

Fle veranderingen in de geometrische radianti everdelingen over het zij-

aanzicht van de ontlading komen vooral bij de kathodevlek tot uiting. De

punt van de kegelvormige kathode wordt tengevolge van verdamping en/of ver-

stuiving van het kathodemateriaal geleidelijk aan stomper, maar bovendien

blijkt de kathodepunt door een bijkomende vervorming extra verbreed te

worden. Deze bijkomende vervorming heeft echter een kleiner effekt op de ver-

breding dan het stomper worden. Dit is te zien in fig. 6.4, waarin een foto

van de elektroden van zowel een nieuwe lamp als van lamp 1. met een ouder-

dom van 2000 uur is opgenomen. Itoor de verbreding van de kathoc • wordt de

energiedichtheid in de kathodevlek geringer, hetgeen tot uiting komt in

de afname van de spcktralc radiantic, zoals in de vorige paragraaf is ge-

vonden, en in de verbreding van de kathodevlek; zie fig. 6.5, waarin de half-

waardebreedte van de radiantieverdel ing in de dwarsrichting is uitgezet

tegen het aantal branduren. liet maximum van de radiantieverdeling in verti-

kale richting (zie fig. 5.5.a) wordt met stijgend aantal branduren eveneens

breder (m.a.w. minder scherp). Om dit weer te geven hebben wij de breedte

van deze verdeling op 10 % onder het maximum gemeten bij \ - 500 nm, zie

fig. 6.6. Bij genoemde golflengte zijn eveneens de andere in deze paragraaf

vennelde metingen uitgevoerd, omdat 500 nm centraal ligt in het golflengte-
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10"
-Kuur)

Fig. 6.5. Breedte op 50 ° van de tophoogte (= "50Vbreedtc") van de horizontale radiantievcr-

deling in het zijaanzicht van de ontlading in xenonlamp 1., ter hoogte van de kathodevlek,

als funktie van de ouderdom van de lamp. lie metingen zijn verricht Iiij 500 nm, maar de resul-

taten zijn ook voor andere golflengten uit het kontinuüm geldig.

De "901-breedte" is hier ongeveer de helft van de "50°„-breedte"; vergelijk fig. 3.4 voor

4000 8.



- 165 -

gebied met sterke kontinuüm-emissic en de bijdrage van lijnemissie bij

500 nm verwaarloosbaar klein is. lic hier vermelde gegevens voor A = 500 nm

mogen ook bij andere golflengten met praktisch volledig kontinuün-emissie

worden gebruikt, gezien de eerder gekonstatcerde overeenkomst in de geome-

trische radianticverdelingcn bij deze golflengten.

De veranderingen van de kathode zijn ook van invloed op de halfwaardebreedte

van de radianticverdcling ter hoogte van liet midden, zoals blijkt uit

fig. 6.7. Relatief gezien is de toename van halfwaardehrcedtc vanzelfsprekend

veel geringer dan bij de kathodevlek. Volledigheidshalve moet hierbij ge-

zegd worden dat het midden van de ontlading in vertikalc richting van lamp

lp waaraan de metingen voor de fig. d.S tot en met (i.'? zijn verricht, is

vastgelegd bij de in gebruikname van deze lamp fzic ;' 3.2.1). Dit midden

is dus na veroudering niet meer het meetkundige midden tussen de elektroden.

De afstand tussen de elektroden nam bij lamp 1. toe van -V! ™' toen de

lamp nieuw was tot •!,.' mn bij 20(10 branduren. Iicze toename is, zoals

blijkt uit fig. (i.4, voorn.'imelijk het gevolg van het "afbranden" van de

kathodepunt. Dit is ook gebleken uit metingen van de positie van de kathode-

vlek t.o.v. de optische opstelling, en daarmee t.o.v. de kathodesokkcl van

de lamp. Net centrum van deze vlek bleek bij lamp 1, n,i 21U10 branduren 0,4 mm

lager te liggen dan bij <!c in gebruikname van de lamp (X.B. De kathode ligt

onder de anode). Voorts is reeds in 5 3.2.1 opgemerkt dat de elektroden

waarschijnlijk n:.et evenveel uitzetten, h'ij hebben de uitzetting van elk

der elektroden niet afzonderlijk gemeten, maar wel tezamen: De afstand tussen

de elektroden is in stroomvocrende toestand 0,8 mm kleiner dan in stroonüoze

toestand bij dezelfde ouderdom van de lamp. Het door ons vastgelegde "midden"

zal daardoor bij een stroomvoerende lamp met weinig branduren waarschijnlijk

dichter bij de kathode liggen, maar door het "afbranden" van de kathodepunt

zal het midden verder van de kathode af komen te liggen.

De breedten die in de figuren h.5 tot en met 6.7 zijn vermeld zijn elk

op 10 urn nauwkeurig bepaald uit registraties van de betreffende radiantie-

verdelingen. De oorzaak van de grotere spreiding van de punten rond de vloei-

ende krommen in deze figuren is gelegen in de fluktuaties die voortdurend

in de xenonlamp optreden, hetgeen gebleken is uit de vergelijking van twee

direkt na elkaar gemeten verdelingen. Zie verder § 3.2.2 en § 3.2.5 voor

meer gegevens over de nauwkeurigheid, waarmee de breedten van de radiantie-
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l;ig. Ö.7. It 5(l°.-hreedtc van de horizontale radi;mt ieverdel ing in hct zija.-uiciclit van de

octlading in xenonlamp 1,, ter hoogte van het midden, als fimktie van de ouderdom v.ui de

lamp, ite metingen zijn verricht bij 500 nm, maar de resultaten nijn ook vonr andere golf-

lengten uit het kontinuüm geldig.
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verdelingen konden worden bepaald.

De in de grafieken van deze paragraaf getoonde gegevens hebben, zoals

reeds gezegd, allen betrekking op lamp 1*, die speciaal voor het onderzoek

van de veroudering is gebruikt. De andere lampen vertoonden echter in grote

lijnen hetzelfde gedrag, zodat de hier vernielde resultaten kwalitatief

algemeen geldig zijn. Ten aanzien van de kwantitatieve invloed van de ouder-

dom op de geometrische verdelingen moet men met het aantal keren dat

een lamp ontstoken is rekening houden.

6.2.4. Verband tussen enkele van de ouderdom afhankelijke eigenschappen

Uit metingen van de totale stralingssterkte van lamp 1. met behulp

van een Si-fotocel is gebleken dat deze grootheid bij konstante stroom-

sterkte I slechts cirka 2 l afnam over een periode van 2000 uur (hetgeen

veroorzaakt kan zijn door de zwarting van de ballon). De lokale spektrale

radiantie L nam echter over dezelfde periode aanzienlijk af: cirka 30 °

in het midden, respektievelijk cirka 65 % bij de kathodevlek. Dit schijn-

baar tegenstrijdige verloop is mogelijk doordat tevens de afmetingen van

de ontlading veranderen. De lengte / neemt cirka 10 % toe over de periode

van 2000 uur, terwijl de diameter d ter hoogte van het "midden" in dezelfde

tijd cirka 15 % toeneemt (zie fig. 6.7). Tezamen resulteert dit in een kom-

pensatie in de totale stralingssterkte voor de afname van L van cirka

25 %, hetgeen wat orde van grootte betreft een aannemelijke waarde is ge-

zien de resultaten die in de figuren 6.2 en 6.3 zijn vermeld.

De konstantheid van de totale stralingsproduktie binnen de lampballon

is in overeenstemming met de geringe verandering in het toegevoerde ver-

mogen, die optreedt als de lamp met konstante stroomsterkte wordt gebruikt.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat lamp 1, , waarmee bovengenoemde re-

sultaten zijn verkregen, voortdurend is blijven branden. Om in het algemeen

iets te kunnen zeggen over de verandering van de totale stralingsproduktie

tijdens het gebruik van een xenonlamp is een systematisch onderzoek naar

de invloed van de schakelfrekwentie noodzakelijk.

Wat de afname van de lokale spektrale radiantie op zich betreft is het

interessant de theorie van de kontinuüm-stralingsemissie (zie § 5.4) in de
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beschouwing te betrekken, be volumestralingssterkte c, die uit de radiantie

L door midde] van Abel-inversie kan worden berekend, zal tegelijk met /.

afnemen met toenemende ouderdom van de lamp. Voor een homogene zuil fd.w.z.

c onafhankelijk van de afstand r tot de as) geldt bijvoorbeeld dat <•

cirka 40 % zal moeten afnemen als L cirka 30 " afneemt en / met IS ° toe-

neemt, zoals dat voor het midden van de ontlading het geval is. Met behulp

van vergelijking 5.19 voor c is te berekenen dat hiermee een temperatuur-

daling van cirka 300 K gepaard gaat. Uit metingen volgens de methode van

Bartels (zie § 5.6) is bij lamp 1. een verschi' van 350 K gekonstateerd in

de temperatuur op de as ter hoogte van liet midden (hij ü^ ingebruikname

9100 K en na 2000 uur 8750 K), hetgeen redelijk overeenkomt met de boven

geschatte daling van 300 K.

Bij de kathodevlek daalt L cirka 65 '!., terwijl ;' zelfs verdubbelt (zie

fig. 6.5). Dit resulteert in een relatieve daling van <. met ruim S0 •;,,

hetgeen via vergelijking 5.19 te herleiden is tot een temperatuurdaling

van ongeveer 1100 a 1200 K. Experimenteel hebben wij via de Bartols-mcthode

een daling van 1250 K gevonden (van 11200 naar 9950 10, zodat gckonkludeerd

mag worden dat de gemeten veranderingen van de radiantie van de lamp ge-

heel of grotendeels via de eveneens gemeten daling van de temperatuur ver-

klaard kunnen worden.

In de bovenstaande beschouwing is geen onderscheid gemaakt wat betreft de

golflengte. Uit fig. 6.2 voor het verloop van de radiantie van het midden

blijkt echter dat de kortgolvige zijde van het zichtbare gebied over een

periode van 2000 uur enkele procenten meer is verlopen dan de langgolvigc

zijde. Voor de spektrale radiantieverdcling ter hoogte van de kathodevlek

(fig. 6.3) bedraagt dit verschil cirka 5 "«.

Teruggaande naar de theorie van Kramer en Unsold voor de kontinuüm-emissie

(zie § 5.4.1) zou dit verschil verklaard moeten kunnen worden met behulp van

de faktor exp(-/z(v-v )/kT). Deze faktor beschrijft voor frekwenties v

groter dan de zogenaamde grensfrekwentic v ; de afname van de emissie met toe-

nemende frekwentie (zie de vergelijkingen 5.11 en 5.12). De bepaling van v7

is, zoals reeds in § 5.4.1 is uiteengezet, een probleem bij deze theorie.

Uitgaande van de in de figuren 5.9 en 5.12 gegeven spektrale kontinuüm-
14radiantie L(v) zou men v = 4,5.10 Hz kunnen nemen. Hiermee is met behulp

o

van de vergelijkingen 5.11 en 5.12 af te leiden dat bij een daling van 10 'l

in de temperatuur de spektrale radiantie bij bijvoorbeeld 450 nm cirka
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10 % meer zou moeten dalen dan die bij 700 en 800 nm. Dit is niet in

overeenstemming met de experimenteel gevonden verschillen, zodat hiermee

de eerder getrokken konklusie bevestigd wordt dat de theorie van Kramers

en Unsold de kontinuüm-emissie van de hogedrukxenonlamp niet voldoende

nauwkeurig beschrijft.

Op basis van de o,a. door Biberman gekorrigeerde theorie van Kramers en

Unsold is de genoemde sterke afname van de spektrale radiant ie bij kleine

golflengten, dus grote frekwenties, via de korrektiefunktie Hv,?0 te ver-

klaren (zie vergelijking 5.19). In § 5.4.4 is opgemerkt dat de door Gold-
851bach c.s. ; experimenteel gevonden waardenseries voor i,(v,T) het beste

met onze metingen overeenkomen. Uit de vergelijking van hun resultaten bij

10500 K met die bij 8860 K blijkt dat bijvoorbeeld bij X = 450 nm de waarde

van i met cirka 5 % daalt gaande van T = 10500 K naar T = 8860 K. Bij

750 nm daarentegen neemt $ bijna 1 % toe bij dezelfde temperatuurverande-

ring. Dit is dus globaal gezien wel in overeenstemming met de door ons ge-

vonden verschillen in het verloop van de spektrale radiantie tussen het

kortgolvig en het langgolvig deel van het zichtbare gebied.

Samengevat kan gekonkludeerd worden dat er twee mechanismen zijn van

veroudering, waardoor de spektrale radiantie in het zichtbare gebied (daar

buiten hebben wij wat dit betreft geen metingen verricht) daalt tijdens

het gebruik van een xenonlamp:

1. Zwarting van de ballonwand, althans bij een hoge schakelf rekwentie van

de lamp. Hierdoor neemt de totale stralingsopbrengst van de lamp af.

2. Afstompen van de kathodepunt, waardoor de ontlading breder en langer

wordt. Hierdoor wordt de energiedichtheid geringer, hetgeen een ver-

laging van de temperatuur tot gevolg heeft. Dit resulteert in een af-

name van de lokale kontinuüm-stralingsemissie. Genoemd effekt is voor-

al in het begin sterk, getuige het logarithmisch verband van de radiantie

met het aantal branduren, en speelt 66k zonder schakelen een rol.

6.3. Stabilisatie van de lokale radiantie

6.3.1. Principe van de stabilisatiemethode

Bij diverse toepassingen van de hogedrukxenonlamp is het gewenst een

scherpe afbeelding van de ontladingszuil op een spleet cf op een ander-
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soortige opening van een optisch systeem te maken. In die gevallen is de

stabiliteit van de lokale radiantie een belangrijk kriterium voor de bruik-

baarheid van de lamp. Aansluitend op de in § 6.2 vermelde langzame ver-

anderingen in de radiantie gaan wij daarom nu de snelle fluktuaties in de

beschouwing betrekken. Hierbij wordt een methode hesclireven waarmee deze

fluktuaties gereduceerd kunnen worden; dezelfde methode kan overigens ge-

bruikt worden ter kompensatie van het langzame verloop van de radiantie.

Genoemde fluktuaties treden vooral op bij de kathodevlek; de hieronder be-

schreven experimenten hebben dan ook allen op deze plaats van de ontlading

betrekking.

De oorzaak van de snelle fluktuaties in de intensiteit van de door

bijvoorbeeld de intreespleet van een monochromator gaande straling moet

gezocht worden in de beweging van de (op de spleet afgebeelde) ontlading

zelf. Dit blijkt uit de in § 1.1.5 genoemde variatie in de lichtopbrengst

van de ontlading als geheel (binnen 0,1 "o konstant over een periode van

1 uur) in vergelijking met de fluktuaties in de radiantie ter hoogte van do

kathodevlek (tot 10 % van de gemiddelde waarde). De genoemde beweging kan

niet met eenvoudige hulpmiddelen worden tegengegaan, al moet worden opgemerkt

dat een regelmatige luchtstroom langs de lamp zeer belangrijk is voor het

stabiel branden daarvan. Via de elektrische stroomsterkte door de lamp is

het echter betrekkelijk eenvoudig mogelijk de lokale radiantie te regelen.

De xenonlampen van het door ons onderzochte model XBO hebben n.l. vanaf

het type met een veraogen van 450 W een stroomregelbereik waarbinnen de

lampen normaal, d.w.z. zonder extra fluktuaties, branden. Voorts is uit

metingen van o.a. Schurcr en Stoolhorst"'' gebleken dat het verblind

tussen de spektrale radiantie L(X) en de stroomsterkte I in het voor ons

belangrijke spektraalgebied van 3500 tot 8000 A wat de kontinuüm-stralings-

emissie betreft praktisch onafhankelijk van de golflengte is. In goede

benadering geldt L{X) = yl ' , waarin y een evenredigheidskonstante is.

Gebruik makend van deze eigenschap kan men binnen liet stroomregelbereik

van de lamp de radiantie "sturen" via optische terugkoppeling. Uen klein

deel van de uitgezonden straling wordt daartoe op een fotocel geworpen,

waarvan het uitgangssignaal als stuursignaal voor de stroombron dient.

De praktische uitwerking van deze methode en de voorzorgsmaatregelen,

die genomen moeten worden om een redelijke winst in stabiliteit te boeken,

worden beschreven in de volgende paragraaf.
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In § 6.3.3 worden de verkregen resultaten vermeld en wordt o.a. ingegaan

op het verschil tussen de fluktuaties in de straling, die de sturende

fotocel waarneemt en die in de via een andere detektor, bij een bepaalde

golflengte, waargenomen straling.

6.3.2. Optische opstelling en vegelappavatuuv

Gezien de oorzaak van de Huktuatios is hot duidelijk dat men, om

de radiantie van een bepaald (klein) gebied uit de ontlading te kunnen

stabiliseren, er eerst voor moet zorgen dat alleen de straling uit dat

gebied op de regelende fotocel kan vallen. Daartoe hebben wij in onze

opstelling voor de spektrale metingen (fig. 2.1) een tussen-afbeelding

van de xenonlamp gemaakt op meetvenster W, waarmee het gewenste gebied

uit het zijaanzicht van de ontlading kon worden geselekteerd. Tussen W

en de sektorschijf C werd, als stabilisatie gewenst was, een transparant

schijfje van een geschikt gekozen materiaal schuin in de stralingsbundel

geplaatst. De keuze van genoemd materiaal hing af van het spektraalgebied,

waarin we met de door het schijfje doorgelaten stralingsbundel wilden ex-

perimenteren. Wij hebben CaF2 gekozen dat een vrijwel konstante absorptie-

koëfficiënt heeft in het gehele voor ons van belang zijnde spektraalgebied,

zodat het schijfje bij alle experimenten in de bundel kon blijven staan.

De door het schijfje gereflekteerde straling werd opgevangen op een

fotocel, waarvoor bij onze uiteindelijke experimenten een silicium-foto-

diode type HAV 1000 van het fabrikaat EG & G is gebruikt. Dit type fotocel

is, mits in een thermostaat geplaatst, voldoende stabiel (zie ook § 2.4.2).

Veranderingen in de gevoeligheid van de regelende fotocel hebben n.l. di-

rekt ongewenste invloed op de stroomsterkte en daarmee op de radiantie van

de xenonlamp.
Voorafgaande aan de keuze van genoemde cel is ook geëxperimenteerd roet een CdS-foto-

weerstand als detektor. Met dit type fotoweerstand, waarmee ook door Schurer en
971

Stoelhorst is gewerkt, kon slechts na zeer langdurige belichting bereikt worden,

dat de drift in de via een andere fotocel gemeten spektrale radiantie bij 5500 X kleiner

dan 1 % per uur was. De oorzaak hiervan bleek gelegen te zijn in de afhankelijkheid van

de gevoeligheid van dit type fotoweerstanden van de direkte voorgeschiedenis . Slechts

na urenlange bestraling bleek de gevoeligheid van de fotoweerstand niet meer te ver-

lopen. Vanwege dit verschijnsel zijn wij overgegaan op de Si-cel. De spektrale gevoelig-

heid van deze cel is echter minder goed geschikt voor het voor ons belangrijke gebied

van 3500 tot 8000 & dan die van de CdS-cel.
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Voor de Si-cel hebben wij bij enkele experimenten een kleurfilter
geplaatst om de sturing van de landstroom af te stemmen op de fluktuaties,
die optraden in het golflengtegebied dat bij de experimenten van belang was.
Verdere optische voorzieningen zijn niet nodig voor de stabilisatie, zodat
het heel goed mogelijk is de voor de stabilisatie benodigde extra appara-
tuur, op de hierna te bespreken elektronische regelinstrumenten na, achter
de intreespleet van een spektraalapparaat te plaatsen. De door ons gebruikte
tussen-afbeelding diende slechts om het experimenteren met de methode van
stabilisatie te vergemakkelijken.

De elektronische regelapparatuur was grotendeels hetzelfde als door Schurer
en Stoelhorst en later door Rutgers ' is beschreven. Alleen het brugcircuit
met de fotoweerstand is vervangen door een schakeling waarin de fotodiode
is opgenomen. De door de fotostroom over een stabiele weerstand ontwikkelde
spanning werd in onze opstelling vergeleken met een referentiespanning. Het
verschil van beide spanningen werd versterkt en vervolgens via een elektro-
nische optelschakeling bij een vooraf ingestelde spanning geteld. Het uit-
gangssignaal van deze schakeling diende als stuursignaal voor een emitter-
volger, die parallel aan de xenonlamp was aangesloten op een voedingsbron
die een konstante stroom leverde. De emittervolger en de voorspanning waren
zo gedimensioneerd dat zonder stuursignaal van de Si-cel een stroom van 4 A
door de emittervolger liep. De laatste kon maximaal 8 A voeren, zodat een
stroomvariatie door de xenonlamp van cirka 10 % naar beide kanten rond de
gemiddelde waarde van 45 A mogelijk was. Hiermee is tevens het nut van de
bovengenoemde voorspanning aangegeven.
Schurer en Stoelhorst moesten hun brugoircuit iets naast het evenwicht zetten om eer.

voorspanning te verkrijgen, waarmee de emittervolger zo ver opengestuurd werd dat deze

bij het gewenste bestralingsniveau op de fotocel gemiddeld een stroom voerde ter grootte

vi»n 10 * van de lampstroom. Hiermee was het mogelijk de larapstroom naar believen te

vergroten of ta verkleinen. De instelling van dit stabilisatiesysteem was echter vrij

moeilijk temeer daar er fasedraaiing optrad in hun met wlsselspanning gevoede brug-

circuit. Vanwege dit verschijnsel zijn wij eerst overgegaan op een gelijkspanningsbrug,

waarna zoals boven reeds gezegd is later een Si-fotocel als detektor is ingevoerd.

In fig. 6.8 wordt het elektronische blokschema van het stabilisatiesysteem
weergegeven. De diverse onderdelen zijn volgens algemeen bekende principes
gebouwd. Door Pulfrey ' is een dergelijke schakeling voor een hogedruk-
kwiklamp van 200 W in detail beschreven.
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Fig. b.8. Blokscheina van het stabilisatie-systeem.

Fig. b.9. Registraties van de fluktunties in de emissie uit het zijaanzicht van de ontlading,

ter hoogte van de kathodevlek.

De registraties a en b hebben betrekking op het door een Si-cel, die als stuur-cel werd benut

bij d<2 stabilisatie, afgegeven signaal; registratie a is zonder, b met stabilisatie vervaardigd.

De registraties c en d hebben betrekking op de door een fotomuitiplikatorbuis bij 500 run ge-

detekteerde straling; c is zonder en d met stabilisatie opgenomen. De registraties zijn kort

na elkaar opgenomen, en betreffen allen dezelfde lamp. Bij registratie b was de gevoelig-

heid ongeveer een faktor 100 vergroot; zie de pijlen.
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6.3.3. Resultaten; bespreking van de aan de methode van stabilisatie

inherente beperkingen

Bij de hieronder vermelde resultaten van de stabilisatie wordt onder-

scheid gemaakt tussen de stabiliteit van de door de sturende fotocel ge-

detekteerde straling en die van de spektrale stralingsenergie in een door

de monochromator doorgelaten (smal) golflengtegebied. Bij toepassingen

van de lamp waarbij spektrale eigenschappen in het geding zijn is stabili-

teit van de spektrale stralingsenergie gewenst.

Een hoge stabiliteit van de door de 11stuur-cel" geregistreerde straling

houdt niet in dat de spektrale energie in elk golflengtegebied even stabiel

is. De stuur-cel meet n.l. de over zijn gevoeligheidsbereik geïntegreerde

stralingsenergie met een door zijn relatieve gevoeligheid bepaalde ge-

wichtsfaktor. Ter illustratie van het bovengenoemde verschil in stabili-

teit worden in fig. 6.9 enkele registraties getoond, die gemaakt zijn met

onderdrukte nul van het detektiesysteem. De registraties a en b hebben

betrekking op de door de stuurcel gemeten van de kathodevlek afkomstige

straling, waarbij registratie a zonder en registratie b met stabilisatie

is vervaardigd. De registraties c en d geven de door de fotomultiplikator-

buis achter de uittreespleet van de monochromator bij \ = 550 run gemeten

stralingsenergie weer; registratie c is zonder en registratie d is met

stabilisatie gemaakt. Uit registratie b blijkt dat het signaal van de stuur-
-4cel ruim binnen 1.10 stabiel is; registratie d toont aan dat de spektrale

stralingsenergie onder dezelfde omstandigheden "slechts" binnen cirka 0,5 °

stabiel is. De via de stuur-cel gemeten stabiliteit mag dus niet gebruikt

worden voor de specifikatie van de stabiliteit van de spektrale stralings-

energie. Wij zullen daarom hieronder steeds de stabiliteit van de achter de

monochromator gemeten stralingsenergie beschouwen.

De beschreven stabilisatie-methode is door ons toegepast bij de metingen

van de spektrale verdeling van de radiantie van het zijaanzicht van de ka-

thodevlek (zie § 3.3.2). Bij de overeenkomstige metingen aan het midden van

de ontlading was geen stabilisatie nodig. Een stabiele stroombron (in ons

geval beter dan 1.10 over 8 uur) is dan reeds voldoende om, afgezien van

het langzame verloop t.g.v. de veroudering, een stabiliteit van 0,4 ". in

de spektrale stralingsenergie te verkrijgen.
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In aanvulling op het in fig. 6.9.d gegeven meetresultaat voor de res-

terende fluktuaties op korte termijn (de in fig. 6.9 weergegeven registra-

ties beslaan een periode van ruim 10 minuten] is het van belang te weten hoe

het met de stabiliteit op lange termijn is gesteld. Dit speciaal met het

oog op de bruikbaarheid van de hoge helderheid van de kathodevlek. Daartoe

hebben wij de straling van de kathodevlek gedurende 100 uur gestabiliseerd.

Gedurende deze tijd hebben wij geregeld de spektrale stralingsenergie bij

550 nm gemeten m.b.v. een fotomultiplikatorbuis, waarbij wij steeds met

een stabiele bandlamp als referentiebron de gevoeligheid van het detektie-

systeem hebben gekontroleerd. Het met de xenonlamp als bron geregistreerde

signaal varieerde slechts 0,5 % rond de gemiddelde waarde gedurende deze

periode, na korrektie voor het verloop in gevoeligheid. Uit dit experiment

blijkt dat de radiantie van het zijaanzicht van de ontlading gedurende lange

tijd ruim binnen 1 % konstant kan worden gehouden met het bovenbeschreven

stabilisatiesysteem. Een voorwaarde daarbij is wel dat de emittervolger

gedurende deze tijd binnen zijn regelbereik blijft. In een periode dat de

xenonlamp snel verloopt, dus bij weinig branduren (zie fig. 6.3), zal de

instelling van de emittervolger spoedig moeten worden bij geregeld door de

stroombron een grotere stroom te laten leveren. De Jamp krijgt dan dezelfde

stroom toegevoerd als tegen het einde van de voorafgaande periode, terwijl

de emittervolger weer 4 A voert. Deze mogelijkheid tot tussentijds bij re-

gelen wordt vanzelfsprekend beperkt door de maximaal toelaatbare stroom-

sterkte door de xenonlamp. In het geval van de XBO 900 W loopt het stroom-

regelbereik van 30 tot 53 A, zodat uitgaande van I = 45 A, zijnde de nomi-

nale waarde, maximaal 8 A extra mag worden toegevoerd. Via het verband

tussen radiantie en stroomsterkte (zie § 6.3.1) is af te leiden dat deze

stroomtoename de mogelijkheid biedt 30 % vermindering van radiantie te

kompenseren.

Samengevat kan dus gezegd worden dat de kombinatie van lamp en stuur-cel een

ruim binnen 1 % stabiele spektrale stralingsbron oplevert gedurende lange

perioden (van de orde van tientallen uren). De lengte van de periode wordt

bepaald door de snelheid van verouderen van de lamp, zie fig. 6.3. Hierbij

moet wel worden opgemerkt dat vergroting van de stroomsterkte door de lamp

het verouderingsproces zal versnellen.

Tenslotte zijn vanuit praktisch oogpunt enkele opmerkingen van belang:
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1. Van de stralingsbundel, waarmee één of ander experiment of proces

moet worden uitgevoerd, zelf moet een deel van de energie op de stuur-

cel worden geworpen. Hierdoor gaat een deel van de beschikbare stra-

lingsenergie voor het uiteindelijke doel verloren, hetgeen als een na-

deel van het beschreven stabilisatie-systeem moet worden beschouwd.

Om dit te ondervangen hebben wij geprobeerd de stabilisatie te laten

werken op een stralingsbundel, die wel uit de kathodevlek afkomstig

was, maar die met de meetbundel (dit is de bundel die naar de monochro-

mator ging) een hoek van 20° maakte. Deze methode bleek echter niet zo

effektief: fluktuaties van meer dan 1 'ó bleven in de meetbundel voor-

komen.

2. Wanneer men in een beperkt golflengtegebicd wil werken is het raad-

zaam met behulp van kleurfilters voor de stuur-cel de op die cel val-

lende straling tot dat gebied te beperken. Ite door ons gebruikte Si-cel

bijvoorbeeld reageerde zonder kleurfilter sterk op het nabije infra-

rood; om een optimale stabilisatie in het gebied van 350 tot 500 run te

bereiken was een filter noodzakelijk.

6.4. Konklusies ten aanzien van de beoogde toepassingsmogelijkheden

6.4.1. Konklusies ten aanzien van het gebruik van de hogedrukxcnonlamp

als sekundaire standaard voor spektrale radiantie

In § 1.2 is gewezen op de mogelijkheid de hogedrukxcnonlamp te ge-

bruiken als sekundaire standaard in de spektroradiometrie, in aanvulling

op de bekende bronnen voor spektrale radiantie als de oven (zwarte straler).

de wolfraambandlamp en de anode van de koolbooglamp. Door liet hier be-

schreven onderzoek wordt inderdaad bevestigd dat met de xcnonlamp cen

aanzienlijke winst in spektrale radiantie, speciaal in het kortgolvige

deel van het zichtbare gebied en in het ultraviolet, is te boeken in ver-

gelijking met genoemde bronnen (zie tabel 2.l tezamen met de figuren 5.8

en 3.9). In dit verband is het zinvol te wijzen op het type xcnonlamp met

suprasil ballon. Met een dergelijke lamp, die naar houw volkomen gelijk is

aan het door ons onderzochte type, is in het ultraviolet een extra winst te

bereiken dankzij de grotere transmissie van suprasil in dit golflengte-

gebied. Bij 250 nm bijvoorbeeld is de transmissiefaktor van suprasil cirka
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25 % groter dan die van normaal kwarts. Een nadeel van de lamp met supra-

sil ballon is de grote ozonproduktie, waardoor afzuiging van de lucht uit

het lamphuis of spoelen van de lamp met bijvoorbeeld stikstof noodzakelijk

is. Deze ingrepen komen echter de stabiliteit van de lamp niet ten goede.

De xenonlamp brandt namelijk het meest stabiel als er niet met geforceerde

koeling wordt gewerkt, maar de koeling via natuurlijke konvektie plaats

vindt. Vanuit dit oogpunt is het raadzaam in de gevallen dat niet in het

golflengtegebied onder 300 ran wordt gewerkt een zogenaamde ozonvrije lamp

te gebruiken. Voor golflengten groter d;in 320 run is de emissie van zo'n

lamp gelijk aan die van ile normale uitvoering met gewoon kwarts.

Naast het uitzenden van intense straling over een breed golflengte- *

gebied zijn dupliceerbaarheid, reproduceerbaarheid en stabiliteit belang-

rijke kriteria ter beoordeling van de vraag of de lamp geschikt is als

standaardbron.

De dupliceerbaarheid vormt wat de xenonlamp betreft geen probleem. Het

door ons onderzochte lamptype is een normaal in de handel verkrijgbare lamp,

die ook in allerlei gebieden buiten de wetenschappelijke sfeer wordt toege-

past.

De reproduceerbaarheid van de (spektralc) eigenschappen laat echter

wat de absolute waarde van de lokale radiantie betreft te wensen over. De

spektrale radiantie van lamp 1.. bijvoorbeeld was na 1 uur branden ter

hoogte van de kathodevlek gemiddeld over het zichtbare gebied cirka 20 °

lager dan die van lamp 1, bij dezelfde ouderdom. Voor het midden van beide

lampen bedroeg dit verschil zelfs ruim 25 %. De relatieve spektrale verde- i

lingen van de overeenkomstige punten ontliepen elkaar f»chter slechts enkele i

procenten.

De reproduceerbaarheid is derhalve wat de absolute waarde betreft niet vol-

doende voor een standaardbron, tenzij een onafhankelijk selektie-kriterium

kan worden gevonden. De relatieve spektrale verdeling in het zichtbare ge-

bied is echter binnen 5 ° reproduceerbaar, zodat in het algemeen met een

ijking bij één bepaalde golflengte (al dan niet met aanpassing van de stroom

door de lamp) kan worden volstaan.

Wat de stabiliteit betreft is reeds in 5 6.3.3 gezegd dat de lokale

spektrale radiantie ruim binnen 1 " konstant gehouden kan worden over tien-

tallen uren mits gebruik gemaakt wordt van een stabilisatiesysteem. Kan men



- 178 -

O

KATHODEVLEK

MIDDEN

400 500 600 700
• A ( n m )

l i g . ( i . l O . S p e k t r a l e r a d Kui t i e t e n i p e r a t i n i r ., v o o r d e kon t m u ü m s t r a l m g s e n i s s i e , ; i N f u n k t i e

v a n d e g o l f l e n g t e ' , o p t u e e p l a a t s e n m h e t ; i i a a n " k lit \ ,-iri d e o n t l a d i n g . l>e ; ; e g e u ' i i > b i i

d e k a t h o d e v l e k z i j n g e m e t e n a a n e e n lamp met o r k a \0 l i r a n d u r e n e n d i e \ o o r h e t m u i d e n a a n

d e z e l f d e lamp b i j e i r k a SIK' l i r a n d u r e n . U ' in ik ' f i g u u r g e p , e \ c n u a a n l e n \ o o r ' r i j n b i n n e n

2 'l n a u u k e u r i g .

H i j e e n o \ ' e r e e n k o m s t ï g e n i e u u e lamp w i s .',, t e r h o o r . t e \ a n h e t m i d d e n r u i m 10 " e n b i j d e

k a t h o d e v l e k r u i m S '.'. h o g e r .



- 179 -

om één of andere reden geen gebruik maken van een stabilisatiemethode

dan moet men met de in § 6.2.2 beschreven verouderingsverschijnselen

en met grotere "snelle" fluktuaties rekening houden. Indien men echter

van een bepaalde lamp in een konkrete gebruikssituatie tussen Mi en bijv.

200 uur de verouderingsparameter a ("zie vergelijking 6.1) bij enkele

golflengten bepaald heeft,is het mogelijk het verloop van de spektrale

radiantie te voorspellen met de in 0.1 gegeven relatie tussen de radian-

tie en het aantal branduren. Zie voorts 5 6.2.2.

Uit het bovenstaande kan tenslotte gckonkludeerd worden dat de hoge-

drukxenonlamp als sekundaire standaard voor spektrale radiantie bruik-

baar is mits er of stabilisatie wordt toegepast of gekorrigcerd wordt

voor de veroudering van de lamp. Voor absolute metingen is een ijking nood-

zakelijk.

6.4.2. Kotiklusies ten aanr.ier: van het aehvuik vcoi tic ho'j*.'Jm<kxcYio>iicinp

als achtergvondlichtbrim

Voor een achtergrondlichtbron bij omkeertempcratuunnctingen of bij

absorptiemetingen, vooral aan hete gassen, is een hoge radiantie een be-

langrijk gebruikskriterium. Hen geschikte maat daarvoor is de zogenaamde

radiantietemperatuur T (zie appendix 1), die, wanneer de spektrale

emissie bekend is, via de wet van Planck te berekenen is voor de afzonder-

lijke golflengten.

Uitgaande van het in de figuren 3.8 en 3.9 weergegeven spektrale verloop

van de zijdelingse stralingsemissie ter hoogte van het midden respektie-

velijk de kathodevlek hebben wij 'ƒ_ berekend voor diverse golflengten.

In fig. 6.10 wordt T„ gegeven voor wat de kontinuümstralingsemissie be-

treft tussen 300 en 800 nm. Uit deze figuur blijkt dat de hogedrukxenon-

lamp ter hoogte van de kathodevlek een aanzienlijk hogere radiantietempe-

ratuur heeft dan bijvoorbeeld de anode van een koolboog, waarvan T., cirka
12)

3800 K bedraagt (de emissie in de CN-banden buiten beschouwing gelaten).

Een nadeel van de xenonlainp is echter de kleine afmeting van het gebied

met deze hoge helderheid, zoals getoond wordt door fig. 3.7 waarin de radi-

ant icverde ling over het zijaanzicht ter hoogte van de kathodevlek is weer-

gegeven voor een lamp met cirka 10 branduren. Hieruit is af te leiden dat

het gebied, waarin T„ minder dan 1 °> van de maximaal voorkomende waarde af-
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wijkt, bij benadering slechts 50 * 150 ym is. liet midden van de ontla-

ding is wat dit betreft gunstiger; zie de figuren 3.5 en 3.0. De winst

in radiantietemperatuur is daar echter vergeleken met de koolbooganode

niet zo groot. In het golflengtcgebicd, waarin bij de kool hoopl;imp de be-

langrijkste emissie in de CN-banden ligt, levert de xenon lamp praktisch

alleen kontinuüm-emissic. Dit kim als een voordeel van de xenonlamp boven

de koolbooglanin worden aangemerkt. *

In aanvulling op de in fig. 0.10 gegeven radiantietemperaturen voor de

kontinuüm-stralingsemissic geven wij in tabel 0.2 de radiantietempera-

tuur bij enkele spektraailijnen uit het gebied tussen 750 en 1000 nm.

Deze waarden zijn hoger dan die van het kontinuüm in hetzelfde golflengte-

gebied. Ze zijn bovendien interessant i.v.m. de verschillen in de geome-

trische radiantieverdelingen (zie de fig. 3.2 t/m 3.5) bij een aantal van

deze lijnen in vergelijking met die bij de golflengten met zuiver konti-

nuüm-emissie. Tengevolge v;in de zei fabsorptie namelijk heeft het helderste

deel van de ontlading bij deze golflengten, vooral langs de as van de

ontlading gemeten, aanzienlijk grotere afmetingen dan boven voor de

kontinuüm-emissie is aangegeven.

Voorts moet nog worden opgemerkt dat de hier vermelde radiantietempera-

turen wat de kathodevlek betreft betrekking hebben op een lamp met een

ouderdom van cirka 10 branduren, terwijl die voor het midden een lamp met

cirka 800 branduren betreffen. Dit betekent dat bij een overeenkomstige

nieuwe lamp de radiantietemperaturen ter hoogte van het midden ruim 10 ".

hoger zullen zijn dan hier is aangegeven. Voor de kathodevlek is dit ver-

schil ruim 5 °. Het verloop in rR , dat gekoppeld is aan het verloop van

de spektrale radiantie, kan vanzelfsprekend ('gedeeltelijk) gekompenseerd

worden m.b.v. een stabilisaticmethode.

Tenslotte moet nog gewezen worden op de mogelijkheid via het achter

elkaar plaatsen van lampen de gezamenlijke emissie nog meer het karakter

van een intens kontinuüm te geven, lien gaver spekt nun, d.v.-.z. meer konti-

nuüm-emissic in verhouding tot de 1ijnemissie, is zowel voor een standaard-

bron als voor een achtergrondlichtbron gunstig. Wegens de geringe absorptie

in het kontinuüm vergeleken met die bij de sterke lijnen in het nabije

infrarood (zie § 3.4) kan men door het achter elkaar plaatsen van lampen,
1011

of met lampen van groter vermogen l , een sterker kontinuüm en daarmee

een gaver spektrum verkrijgen.
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Tabel 6.2. liadiantictemperatuur op twee plaatsen dn het zijaanzicht van de

ontlading, zoals berekend uit de gemeten radiantie L(x) bij een aantal

spektraallijnen.

Golflengte Radiantietemperatuur hij x

(R) (KI

top

dal

top

top"

dal

top

top

dal

top

7642

8232

8280

8347

8409

8819

8952

9045

9162

9800

9923

Op halve

hoogte

5?. 70

7830

7740

8150

7650

6770

5770

8090

7140

8180

7830

8100

8260

8200

7790

7920

8250

Hij de

kathodevlek

6690

9470

8320

10080

9730

8680

7700

10190

7830

10510

9630

9920

10110

10060

8170

9490

10090

Bij een lamp met cirka 800 branduren, zie fig. 3.8.

Bij dezelfde lamp met cirka 10 branduren, zie fig. 3.9.

De in deze tabel vermelde waarden voor de golflengte betreffen de lijn-

centra, zonder de verbreding.

De vermelde waarden voor de radiantietemperatuur worden geacht binnen

2 o nauwkeurig te zijn; ze gelden per lijn in een spektvaalgebied van

cirka 10 R.
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Samengevat kan gezegd worden dat de hogedrukxenonlamp als achter-

grondlichtbron goed bruikbaar is, mits men de optiek 20 kiest dat voor

de betreffende toepassing een voldoende groot gebied van gelijke helder-

heid kan worden geselekteerd. Bij een toereikend groot spektraal scheidend

vermogen is het mogelijk door geschikte keuze van golflengte reeds bij

het type met een vermogen van 900 W bij normaal gebruik radiantietempe-
4

raturen tot 10 K te bereiken. Bovendien kan men door kortstondige over-
391belasting ; de radiantietemperatuur opvoeren. Een vergroting van het

toegevoerde vermogen tot 5 x de nominale waarde leidt bij het onderha-

vige lamptype bij de kathodevlek tot een geschatte radiantietemperatuur

van ruim 8000 K (inplaats van 6000 K) bij 500 nm.

6.4.3. Konklusies ten aanzien van het gebruik van de hogedrukxenonlamp

als bron voor hoge (spektrale) bestralingssterkte

Volledigheidshalve willen wij tenslotte wijzen op de mogelijkheden

die de hogedrukxenonlamp biedt als bron voor bijvoorbeeld biologische

bestralingsexperimenten en kleurbeoordelingsproeven e.d. waarbij geen

(scherpe) afbeelding van de lamp toegepast wordt. De stralingsopbrengst

van de ontlading als geheel verloopt namelijk slechts enkele procenten

over de periode van 2000 uur mits de schakel frekwentie laag is. Hierdoor

is de lamp bijzonder geschikt voor allerlei doeleinden waarbij een kon-

stante hoge stralingssterkte noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij het

testen van zonnecellen ' en bij biologische experimenten.

Voor kleurbeoordelingsproeven e.d. is vooral de relatieve spektrale ver-

deling van belang. Ter karakterisering hiervan wordt in de praktijk het

begrip verdelingstemperatuur (zie appendix 1) gebruikt. Op basis van de

door C.I.E. ' vastgelegde trichromatische distributiekrommen volgt na

enig rekenwerk voor de spektrale verdeling van de kontinuüm-stralings-

emissie ter hoogte van het midden een verdelingstemperatuur van cirka

5700 K en voor die van de kathodeviek cirka 6500 K, onder gebruikmaking

van de door Pivovonsky en Nagel ' gegeven tabellen. Volledigheidshalve

moet worden opgemerkt dat de invloed van de lijnemissie op de verdelings-

temperatuur verwaarloosbaar is daar de sterkste lijnemissie buiten het

zichtbare gebied plaats heeft. Zie voorts § 3.3.3. Uit de in § 6.2.2 be-
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schreven verouderingsverscliijnselen volgt dat de verdelingstemperatuur

praktisch niet verandert tijdens het gebruik omdat de radiantie in het

van belang zijnde golflengtegebied overal nagenoeg even sterk afneemt.

In principe zal de verdelingstemperatuur wel iets dalen omdat de radi-

antie bij de kleine golflengten enkele procenten meer verloopt tijdens

het gebruik dan die bij de grote golflengten, llcze daling kan desgewenst

gekompenseerd worden door verhoging van de stroomsterkte.

Konkluderend kunnen wij zeggen dat de xenonlamp ook als bron voor

hoge bestralingssterkte en als bron (met een vrijwel niet met de ouder-

dom verlopende verdelingstemperatuur) voor kleurbeoordelingsproeven e.d.

bruikbaar is. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit laatste door ons

slechts gekonstateerd is voor de stralLnKsemissie vanuit twee plaatsen

(kathodevlek en midden) in het zijaanzicht.
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A P P E N D I X 1

Overzicht van de voor dit onderzoek belangrijke grootheden uit de spektro-

radiometrie, met de daarbij gebruikte eenheden

Absorptiefaktor a

Absorptiekoëfficiënt K

Bestralingssterkte

Emissiefaktor e(\,T)

Optische laagdikte l

Radiantie (helderheid)

Spektrale radiantie

Symbool £(A)

: De verhouding van de door een medium geabsor-

beerde stralingsstroom tot de op dat medium

vallende stralingsstroom.

: De relatieve verzwakking van de stralingsstroom

per eenheid van de in een absorberend medium af-

gelegde weg.

Eenheid: m .

: De per tijdseenheid en per eenheid van oppervlakte

ontvangen stralingsenergie.

Eenheid: W m .

: De verhouding van de radiantie van een willekeu-

rige straler bij bepaalde temperatuur T tot die

van een zwarte straler bij dezelfde T.

: De over de dikte van een absorberend medium ge-

integreerde absorptiekoëfficiënt.

: De per eenheid van schijnbaar oppervlak uitge-

zonden stralingssterkte. Met schijnbaar opper-

vlak wordt de projektie van het werkelijke opper-

vlak op een vlak loodrecht op de waarnemings-

richting bedoeld.

: De radiantie per eenheid van spektraal gebied.

: De bij bepaalde golflengte en per eenheid van

golflengte uitgezonden radiantie.

Eenheid: W cm ster nm~ .

Symbool L(v) : De bij bepaalde frekwentie en per eenheid van

frekwentie uitgezonden radiantie.
-2 -1 -7 -1Eenheid: (W m ster s =) J m "ster .

Radiantietemperatuur T R : De temperatuur van de zwarte straler, die bij

gegeven golflengte dezelfde spektrale radiantie

heeft als de beschouwde stral uigsbron.

Eenheid: K.
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Transmissiefaktor T

Stralingssterkte

Stralings s troom

Ve rde1ings temperatuur

Volumestralingssterkte

Symbool E(A)

Symbool e1±.

Symbool e (v)

-1

De verhouding van de door een medium doorge-

laten stralingsstroom tot de op dat medium

vallende stralingsstroom.

De per tijdseenheid en per eenheid van ruimte-

hoek in een bepaalde richting uitgezonden stra-

lingsenergie.

Eenheid: W ster"

De hoeveelheid stralingsenergie, die per tijds-

eenheid wordt uitgezonden, ontvangen of een

vlak passeert.

Eenheid: W.

De temperatuur van een zwarte straler, waarvan

de spektrale radiantie in het zichtbare gebied

evenredig of nagenoeg evenredig is met die van

de beschouwde stralingsbron.

Eenheid: K.

De per eenheid van volume in een bepaalde rich-

ting uitgezonden stralingsenergie per tijds-

eenheid en per eenheid van ruimtehoek.

De bij bepaalde golflengte X en per eenheid van

golflengte uitgezonden volumestralingssterkte.

Eenheid: W cm ster nm .

De over de lijnbreedte geïntegreerde volume-

stralingssterkte bij een spektraallijn.

Eenheid: W cm ster" .

De bij bepaalde frekwentie v en per eenheid van

frekwentie uitgezonden volumestralingssterkte.

Eenheid: (W master s = ) J ir.~°stcr~1.

N.B. Buiten de grootheden waarbij in dit overzicht reeds op de spektrale,

dus van de golflengte (resp. frekwentie) afhankelijke aspecten is ge-

wezen, is het ook voor de andere grootheden mogelijk ze bij een be-

paalde golflengte (of frekwentie) en/of per eenheid van golflengte (of

frekwentie) te definiëren; dit met uitzondering van het begrip verde-

1ings temperatuur.

Het gebruik van nm en cm in sommige eenheden is hier gekozen om aan te

sluiten aan bestaande literatuur,

lien „zwarte straler" straalt volgens de wet van Planck.
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A P P E N D I X 2

Onderzoek van straalkvomming door de xenon-

ontlading met behulp van een laserbundel

In § 2.3 zijn de optische problemen die optraden bij het verschuiven

(optisch aftasten) van de xenonlamp besproken, met het doel na te gaan

wat de invloed daarvan is in de opstellingen zoals wij die uiteindelijk

voor de emissie- en absorptiemetingen hebben gebruikt. Daaraan vooraf-

gaande is geprobeerd na te gaan in welke mate de lichtbundel uit een ach-

tergrondlichtbron (B in fig. 2.3) tijdens de passage van de xenonlamp van

richting verandert. Dit was uit praktisch oogpunt noodzakelijk i.v.m.

de keuze van de openingshoek van de spiegels of lenzen na de xenonlamp.

Voor het onderzoek van de genoemde richtingsverandering is een laserbundel

uitermate geschikt. Dankzij de hoge intensiteit in een zeer smal golf-

lengtegebied is het n.l. mogelijk de laserbundel vóór en na de xenon-

lamp ook bij brandende lamp waar te nemen, ondanks de hoge intensiteit

van de lamp.

In een opstelling die in principe hetzelfde was als getekend in fig.

2.3 werd een helium-neonlaser op de plaats van achtergrondlichtbron B

gezet. Met de niet stroomvoei'ende lamp Xe in de middenpositie werd de

laser zo ingesteld dat de laserlichtbundel, die door venster W2 ging,

centraal op meetvenster hL viel. Hiermee werd bereikt dat de laserbundel

in het horizontale vlak door liet midden van Xe ging. De vertikale in-

stelling van Xe was daarbij zo gekozen dat de laserbundel, ook bij stroom-

voerende lamp, zeker de kathode niet zou raken, maar de lamp zou passeren

op een plaats dicht bij de kathodevlck (dus even boven het in fig. 3.I

aangegeven punt P). Daarna werd op 40 cm afstand van Xc een vlakke

spiegel geplaatst, waarmee de laserbundel werd afgebogen om vervolgens

op cirka 6 m afstand op een scherm te worden opgevangen. Tussen Xe en de

genoemde vlakke spiegel bevond zich daarbij geen enkel optisch element.

Op het scherm werden vervolgens zowel bij stroomlozc als bij stroomvoerende

lamp Xe de kontouren van de rode laservlek getekend, met als parameter de

horizontale verplaatsing van Xe loodrecht op de optische as. Bij stroom-

loze lamp varieerde de vorm van de lichtvlek op het scherm praktisch niet.
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Verplaatsing ^ 104.
van de lichtvlek

(cm)

1 2 3
.Verscruving Xe (mm)

Breedte bij
\ . 8 2 8 0 A
\=8231 A

Fig. A2.1. Richtingsverandering, door straalkronming, van een smaJle horizontale lichtbundel

(uit ee;i laser) bij passage door de vertikale xenonontlading, dicht boven de kathode. Absis:

aantai mm zijdelingse (horizontale) verschuiving van de ontlading t.o.v. de lichtbundel. Ordi-

naat: aantal cm zijdelingse (horizontale) verplaatsing van de lichtbundel, gemeten op 6 meter

afstand voorbij de ontlading.

De dubbele pijlen geven de bij enkele golflengten gemeten breedte van de ontlading ter hoogte

van de kathodevlek aan. Deze breedten betreffen feitelijk de breedten van de radiantieverdeling

in het zijaanzicht bij de betreffende golflengten.
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Wel verplaatste de vlek zich over cirka 8 cm wanneer Xe 3 mm verschoven

werd uit het midden. Bij stroomvoerende lamp daarentegen veranderde de

vlek sterk van vorm bij een verplaatsing van Xe tussen 1 mm en 1,6 mm,

om daarna zijn oorspronkelijke vorm weer terug te krijgen. De vlek ver-

plaatste zich daarbij aanvankelijk steeds verder, maar keerde bij grotere

verschuiving van Xe gedeeltelijk op zijn schreden terug: zie fig. A2.1.

Deze verplaatsing is globaal gemeten door telkens het centrum van de

lichtvlek te bepalen; vooral bij de standen van Xe, waarbij de vlek sterk

vervormd was, kon dit niet heel nauwkeurig geschieden.

In de figuur wordt het resultaat hiervan gegeven samen met de verplaatsing

van de vlek bij niet stroomvoerende lamp. Tevens zijn in deze figuur de

breedten van enkele karakteristieke emissieverdelingen in de dwarsrichting

aangegeven ter hoogte van de kathodevlek. Hieruit blijkt dat de 'grootste

verplaatsing bij de rand van het zichtbare gedeelte van de ontlading ge-

vonden wordt. Uit fig. A2.1 blijkt voorts dat de verplaatsing van de licht-

vlek op het scherm niet volledig symmetrisch is, hetgeen weer duidt op

een lichte asymmetrie in de xenonontlading zelf, zoals ook reeds in

fig. 2.7 en 3.4 is gekonstateerd.

Resumerend kan gezegd worden dat aan de hand van de aldus gemeten

verplaatsingen de optiek zo gekozen kon worden dat de lichtbundel van de

achtergrondlichtbron bij iedere gewenste positie van de xenonlamp binnen

de optiek bleef vallen. De optredende richtingsveranderingen bemoeilijkten

echter de absorptiemetingen in de rand van de ontlading, zodat de tempera-

turen, die in dat deel via de Planck-Kirchoffmethode zijn gevonden, weinig

nauwkeurig zijn.
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A P P E N D I X 3

Abel-inversie met "normering" volgens Frie

In de rekurrente betrekking 4.11 voor e(p^) komen de koëfficiënten

e. , voor, die onafhankelijk zijn van de te inverteren grootheid. De met
%t * *

o. , verbonden koëfficiënten c . , ( e . , = A p x ( 3 ) behoeven daarom

slechts éénmaal uitgerekend te worden. De resultaten kunnen in een drie-

hoeksmatrix gerangschikt worden. De koördinaat van v . op de genormeerde

schaal wordt gegeven door p. = p r ./R = m Ap r^/R, waarin Ap de stapgroottc
is \J Is

is op de genormeerde schaal en m het aantal intervallen waarin de straal

verdeeld is. Aangezien r./R = {m—i)jm (zie fig. 4.2) volgt direkt dat

p . = {m—i) x Ap.

Substitutie hiervan in vergelijking 4.12 geeft met o. -, = Ap x c. , :
*

a. 2 2

3{ [m-(fc-i)] -lm-k]

r 2 2 n r 2 :
[m-(k-])] - [m-i] I - [m-k] - [m-i]

i 1 l

hetgeen voor k = i overgaat in e. . = -= {
Is y Is O

2

(t-1)] - [m-i] } .

Uit formule A3.1 blijkt dat voor een verdeling van de straal in

vallen met m* < m geldt:

(A3.1)

inter-

{o. 7) = (ci,kJm* K m-m .,) , waarin de,m-m*+k m'

buiten de haakjes geplaatste index het aantal intervallen van de verdeling

aangeeft. Het koëfficiëntenschema voor m bevat dus tevens het schema voor

m. < m.

Aangezien in vergelijking 4.11 voor k / i de koëfficiënten steeds in

paren voorkomen is het praktisch, in de koëfficiëntenmatrix de waarden van

a. . en voor k f- i het verschil (e. , - o. , -) op te nemen.
Is y~is % y K. % j/t ' I

In tabel A3.1 worden deze koëfficiënten weergegeven voor m - 25 en Ap = 0,1,

Deze tabel komt overeen met de door Frie gegeven tabel 1 voor de koëffi-

ciënten o. j, en {a. , - e . , . . , ) . De koëfficiënten van onze tabel en die
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Tabel A3.2. Overzicht van de berekening van e(r).

x resp.

r (mm)

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

L{x)

(W/cm2

3,3

1,45

3,6

7,1
1,08

1,45

1,83

2,19

2,52

2,82

3,13

3,37

3,63

3,83

4,02

4,17

4,26

4,30

ster nm)

.10"3

.IQ"2

.IQ"2

JO"2

.10"1

.10"1

.10"1

.10"1

.10"1

.10"1

.10"1

.10"1

.1O"1

.10"1

.io-1

.1O"1

.IQ"1

.10"1

1

7

1

3

5
7

9

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

I

,65.10~2

,3

,8

,6

,4

,3

,2

,10

,26

,41

,57

,69

,82

,92

,01

,09

,13

,15

II

0

1,40.

5,8 .

1,45.

2,7 .

4,2 .

5,7 .

7,3 .

8,8 .

1,03

1,17

1,32

1,43

1,57

1,67

1,79

1,90

2,01

IQ"2

ID"2

10"1

IQ"1

10"1

10"1

10"1

e W
(W/cm3 <

4,2

1,54

3,3

6,0

7,7

9,2

1,08

1,21

1,30

1,39

1,55

1,56

1,75

1,77

1,93

2,01

2,02

2,11

;ter nm)

IQ"2

10"1

IQ"1

10"1

10"1

10"1

-

In de eerste kolom wordt de positie in de ontladingszuil gegeven. De volg-

orde van punten voor de inversie is vermeld in de tweede kolom. De

afstand op de genormeerde schaal (fig. 4.3) wordt gegeven door

P . = (1 - ï) x 0,1. In kolom I staat de waarde van de eerste term tussen

de akkoladen in vergelijking 4.11 en in kolom II die van de tweede term.

L{x) is de gemeten radiantieverdeling en e(^) de daaruit m.b.v. inversie

berekende volumestralingssterkte.
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van de tabel van Frie schelen dus slechts een faktor Ao - 0,1. Bovendien

zijn in cnze tabel de koëfficiënten c. . duidelijkheidshalve onderscheiden
* * t>t

van de koëfficiënten o. , - c . ,.-,.
ï- y K 1* y K ' I

Bij een onderverdeling in m* < m moeten van het koëffieiëntenschema de

laatste m^ rijen en kolommen worden gebruikt. De normeringsfaktor ." wordt

dan gegeven door p = w. x Ap.

De radiële grootheid t (r) wordt volgens vergelijking l.il verkregen

door telkens twee termen van elkaar af te trekken. De relatieve nauwkeurig-

heid waarmee E O ) wordt gevonden is afhankelijk van het relatieve verschil

tussen de twee termen. De mectfoutcn in de grootheid .'.(<•) zullen, afhanke-

lijk van dit verschil, relatief gezien meer of minder van invloed zijn.

Teneinde de grootte-orde van dit verschil aan te geven wordt in tabel A3.2

een voorbeeld van efr) gegeven samen met de twee termen die v;in elkaar af-

getrokken moeten worden, lie gemeten grootheid !,(x) is de spcktrale radiantic-

verdeling in de dwarsrichting van het midden van de ontladingszuil hij

X = 500 nm. De straal van 1,8 mm is in 18 intervallen verdeeld.
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A p P n N D r x 4

Gebruik van t.o.v. de verzameling meetpunten orthogonale polynomen

Als van een grootheid met parameter x de waarden y., , y gemeten

zijn bij x., — , x wordt vaak via een kleinste kwadraten benadering

een funktievoorstelling y = j\x) bepaald, waarmee (eventuele) verdere be-

werkingen uitgevoerd worden. De meest voor de hand liggende formule voor

fix) is een polynoom in x van zekere graad k: fix) =5: a x .
m=0 m

Van de som van de kwadratische afwijkingen
n

S = ï. . - f{x,)Y = i-
z % i=\

i, .

i . - Y, a x .)

m=Q

kan het minimum bepaald worden als funktic van de parameters a (m = 0, 1,

— , k) door middel van differentiatie naar deze parameters van de uit-

drukking voor 5. Dit leidt tot een stelsel van k + 1 vergelijkingen voor

evenzoveel parameters a . Dit stelsel kan met matrix-rekening worden opge-

lost. In de praktijk blijken hier echter bezwaren aan te kleven . Vooral

bij hogere graadsbenaderingen kunnen de verkregen koëfficiënten a met

fouten behept zijn.

Een middel tegen dit ongewenst verschijnsel is de benadering uit te voeren

in t.o.v. de verzameling meetpunten orthogonale polynomen. Voorafgaande

aan de eigenlijke kleinste kwadraten benadering wordt er eerst een zodanige

reeks polynomen „ , , .. , ,
o ix) = a[m) x m + aim] arm"1

 + — + a ( m ) me t m = 0 , 1, — , kHm m m-\ o
gekonstrueerd dat iq , q.) = 0 voor m f l.

Met iq , q7) wordt het inprodukt van de polynomen q en q, bedoeld over de

verzameling van de meetpunten; het wordt gedefinieerd door

De kleinste kwadraten benadering komt neer op het benaderen van een reeks

koëfficiënten b
0' T

* n k
S = z iv. - Z b q

zodanig dat

minimaal wordt.

Deze procedure leidt eveneens tot een stelsel vergelijkingen, maar de nume-

rieke problemen die kunnen optreden bij de eerste methode worden op deze

manier vermeden1 . Bovendien zijn de parameters b onafnankelijk van de

gekozen graad k van de benadering, zoals bij iedere ontwikkeling van



- 194 -

een funktie in orthogonale polynoom het geval is. Deze onafhankelijkheid van

b van de graad k biedt voordelen hij de berekening: Men behoeft, indien

een benadering van hogere graad gewenst is, niet opnieuw te beginnen, maar

kan voortbouwen op de reeds gevonden benadering.

De orthogonale polynomen q (x) zelf worden via een rekurrente betrekking

gekonstrueerd, waarbij alleen de waarden van x.[i = 1, — , m) van belang

zijn. Deze waarden mogen overigens willekeurig, dus zonder voorschrift

over de onderlinge afstand, gekozen worden.

Als voorbeeld van de toepassing van deze polynomen wordt de benadering

van een transmissiemeting T ( X ) , zoals gegeven is in fig. 3.10, uitgewerkt:

De transmissie is afgelezen uit de registratie in 25 equidistant gelegen

punten, beginnend op de as van de ontlading. Uitgaande van de cylinder-

symmetrie van de zuil wordt aan elk gemeten paar (x., i(i.)) voor x. ? 0

een paar (-x., T ( X . ) ) toegevoegd; x„. is de relatieve afstand tot de zuil-

as, waarbij de straal van de zuil H = 1 is genomen. De zo gevonden 49 paren

(x., x(xO) zijn gebruikt om de koëffLeienten van de kleinste kwadraten be-

nadering te berekenen. In tabel A4.1 worden de polynomen q (x) tot en met

m = 6, tezamen met de koëfficiënten b uit de benadering

6
y • = Z b q {x.) voor i = 1, , n.

m=0

Door de termen met gelijke machten van x samen te nemen kan men deze be-

nadering direkt herschrijven tot een veelterm in x; dit wordt eveneens

in tabel A4.1 weergegeven. In fig. A4.1 tenslotte worden de meetresultaten

en de opeenvolgende benaderingen getoond.
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100-

Fig. A4.1. Weergave van de opeenvolgende benaderingen van de gemeten transmissieverdc-
ling bij ). = 8347 8 door t.o.v. de verzameling meetpunten orthogonale polynomen. In het
bijschrift bij c!e krommen is de graad k van de benadering aangegeven. De relatieve af-
stand tot de as is met x/P. aangeduid, o meetpunten.



Tabel A4.1. Overzicht van de benadering van de gemeten transmissieverdeling bij \ = 8347 A

door middel van t.o.v. de verzameling meetpunten orthogonale polynomen.

Graad

m

0

1

2

3

4

5

6

Orthogonaal polynoom

= V - 3,47!

='V3 - 6,24"

= ..-4 - 8,91.

* 5 "' ''4
= S - 1,15

= „-6 - 1,41

10"'

U) -
10"'

!o-'

(••••) -

+

?m(x)

3,47.10"'

2,77.10"'

••••

'1

/ * 9,26.10"

2,63.10"'

2,57.10"' ...

2,60.11)"'

4,89.10"' ,r

7 3

(-)

(x)

U)

(-'•)

- 2,41.10"2

Koëfficiënten

5

6

1

- 4

bm

,92.10"'

0

,35.10"'

0

,56.10"'

0

,59.10''

Benadering in

5,

6,35.

1,56

4,59

V
92.

10"

-1

10'

10"

10"'

1 -,U)

1

•<1

5,

6,

1

]

92

35

3,

4,

Benadering als

polynoom in x

.10-'

.10"' / * 3,

86.10"'

59.10"'./'*

-2.10

96. 10

8,1)5.

3,9".

-1

-1 „2

10"' ,4

10"'
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A P P E N D I X 5

Praktisch kriterium voor het afbreken van de polynoombenadering

Bij de benadering van n meetpunten {x., y .) door een polynoom p. O)
1 v 105)

van de graad k wordt in het algemeen een schatting van de standaard-

deviatie gevonden door berekening van
n

- ƒ -
K { n - k - \

waarin y. de in z. gemeten waarde van de betreffende grootheid is. De

som van de gekwadrateerde afwijkingen wordt dus gedeeld door het aantal

vrijheidsgraden.

In ons onderzoek hebben we bij een aantal metingen van zowel de

radiantie- als de transmissieverdeling a. als funktie van de graad k

uitgerekend. Door zoals in § 4.2 onder b beschreven is tevens te kijken

naar de verschillen tussen de opeenvolgende benaderingen hebben we een

bovengrens voor a, bepaald, en wel zodanig dat bij de benaderingen, waar-

voor a, kleiner was dan die grens, er geen systematische verschillen

tussen de betreffende benadering en groepen opeenvolgende meetpunten

voorkwamen; dit laatste werd grafisch gekontroleerd. Aan de hand van een

aantal metingen is aldus voor de transmissie 3,5.10 en voor de radi-

antie 4.10~3 als bovengrens voor o-, genomen bij een invoer van cirka

25 meetpunten. De gegeven getallen zijn aantallen schaaldelen (maximum =

100) van het registratieapparaat.

Bij latere berekeningen werd geëist dat o, kleiner was dan deze bovengrens,

dat wil zeggen de graad k werd zo hoog gekozen dat hieraan werd voldaan.

Hierdoor kon verder worden afgezien van het vergelijken van opeenvolgende

benaderingen.

De gekozen bovengrens voor a, komt bij de transmissie wat orde van

grootte betreft overeen met de toevallige fout tengevolge van de ruis

op de meting. De ruis op een registratie als weergegeven in fig. 4.7
-4

veroorzaakt gemiddeld een fout van 8.10 in de transmissie. Bij de emissie

is de ruis minder gemakkelijk te schatten maar ze is zeker kleiner dan

0,1 schaaldeel van het registratieapparaat.
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SUMMARY

In this thesis an account is given of an investigation into the

radiation properties of a commercially available high pressure xenon lamp

(type XBO 900 W) in the spectral range 0.3 to 3 ym. The purpose of the

study was to find out whether such a lamp can serve as a (secondary)

standard of radiation in spectroscopie and radiometric measurements. The

main advantages of the xenon lamp over other secondary standards such as

the tungsten strip lamp and the anode of a carbon arc lamp are the high

temperature of its discharge and the resulting strong radiation over a

broad spectral range.

In chapter 1 the high pressure xenon lamp is described and compared

with other bright sources of radiation, and the research programme is

outlined. The latter includes a number of emission and absorption measure-

ments, with the help of which it will be possible to study the structure

of the discharge.

In chapter 2 the apparatus for emission and absorption measurements

is described. Attention is given to the optical problems arising from

diffraction in the quartz bulb and from ray curvature at the boundary of

the discharge. The problem of superlinearity which occurs in a photomulti-

plier tube at high irradiances is discussed. This problem can be adequate-

ly solved by the choice of a suitable voltage divider.

All measurements in this study relate to radiation emitted in and

near the horizontal plane, the axis of the lamp being vertical. Further-

more, all measured quantities necessarily are quantities integrated along

the line of sight. The measured geometrical distributions of absorption

and emission across the discharge are given in chapter 3 for some charac-

teristic wavelengths where pure continuum emission, combined continuum and

line emission, or emission from spectral lines with self-reversal occurs.

These measurements relate mainly to the horizontal distribution at a

height halfway between the anode and the cathode of the vertical discharge

and to the horizontal distribution at the cathode spot, which is the

brightest part of the discharge. Also, the distribution of the emission from

anode to cathode at several wavelengths and a two-dimensional distribution

at one wavelength are shown. Special attention is given to the distribution

in the cathode spot. The spectral distributions of the emission from the
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middle of the discharge and from the middle of the cathode spot are given.

These show mainly continuum emission, upon which a number of spectral

lines are superimposed, especially in the infrared. The spectra] range in

which mainly continuum emission is found makes the xenon lamp attractive

as a spectral standard of radiation.

The measurements reported in chapter 3 all relate to quantities which

result from an integration along the line of sight. In chapter -1 a

procedure is described for deducing local quantities from the measured

integrated quantities via the so-called Abel-inversion. 'Hiis procedure

is applied to both absorption and emission measurements. In the case of

the latter a distinction is made between measurements with and measurements

without self-absorption. Special attention is given to the accumulation of

errors of measurement in the Abel-inversion and it is shown how these

errors can be reduced. As a result, the radial distributions of absorption

and emission in the discharge are shown.

In chapter 5 the radial distribution of the temperature in the dis-

charge is determined. On the basis of the laws of Planck and Kirchhoff

and on the assumption of local thermal equilibrium, a calculation converts

the radial distributions of absorption and emission into the radial distri-

bution of the temperature. To supplement the results and as a check on the

assumed local thermal equilibrium the distribution o r the temperature is

also determined from measurements of absorption-free line emission, and

from measurements of absorption-free continuum emission in two ways.

it is concluded that local thermal equilibrium does in fact prevail in

the middle of the discharge but there are doubts as to the state of the

gas in the cathode spot.

The results of our measurements agree with the experimental results
or ^

of Goldbach et al. . However, none of the existing theories on the

continuum emission of a hot gas appears to be in agreement with our re-

sults over the whole spectral range (0.3 - 3 urn) considered.

In chapter 6 the changes that occur in the radiation of the lamp in

the course of use are reported. The local emission decreased markedly as

a function of the time of operation, due to blunting of the cathode and

resultant broadening of the discharge. 'Hiis decrease can be represented

by an empirical relation between the emission and the age of the lamp.

Next a method of stabilizing the local (spectral) emission is described.
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By means of an optical feedback system which controls the lamp current,

the spectral radiance of the cathode spot - which is the spot with the

largest fluctuations when no stabilization is applied - can be stabi-

lized to well within 1 % for a period of tens of hours.

Finally, possible applications of the xenon lamp are discussed.

It can serve as an useful secondary standard of spectral radiance if stabi-

lization and/or correction for the ageing of the lamp are applied. If

the lamp is to serve as a standard for absolute measurements one absolute

calibration suffices. When the lamp is used as a background light source

of high radiance the small dimensions of the discharge and the large

radiance gradients are a disadvantage. In such cases an optical system

is needed which permits the selection of a sufficiently large area of

constant radiance. The lamp is quite suitable for colour tests, biological

irradiance experiments and the like, where the emission is integrated

over the area of the discharge. The total radiant power as a function of

the number of burning hours decreases by only a few per cent provided

the lamp is not turned on and off too frequently. The distribution tempe-

rature (colour temperature) of the radiation is practically independent

of the age of the lamp.
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