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Inleidins 

Tijdens een meetproces treden fouten OPe Deze kunnen 
worden onderverdeeld in A. Toevallige fouten. 

B. Systematische fouten. 
Vrijwel de belangrijkste systematische fout die er 
optreedt, is welke veroorzaakt wordt door de temperatuur. 
In het Laboratorium voor Lengtemeting worden vele soor
ten meetinstrumenten geijkt tegen standaarden. Hierbij 
behoren ondermeer eindmaten. Ook de linealen, ingebouwd 
in een 3D-meetmachine kunnen beschouwd worden als stan
daarden, omdat ze dienen als referentie voor het weg
meetsysteem van de machine. 
De afmetingen van deze eindmaten en linealen zijn echter 
alleen voldoende nauwkeurig bekend bij de referentie
temperatuur van 20 graden Celsius. 
Bij andere temperaturen zullen echter de afmetingen 
gecorrigeerd moeten worden, ten gevolge van de lengte
veranderingen onder invloed van de temperatuur. Dit 
is mogelijk indien de thermische uitzettingscoefficient 
van deze linealen en eindmaten bekend is. 
Mijn opdracht luidde daarom ook als volgt: Ontwerp een 
dilatometer, om de gewenste uitzettingscoefficient te 
kunnen bepalen, zodanig dat de lengteveranderingen van 
de linealen en eindmaten ten gevolge van temperatuurs
veranderi.ng gecorrigeerd kunnen worden. 
Hierbij werd als eie· gesteld dat na temperatuurcorrectie, 
de_nauwkeurigheid van de linealen en eindmaten binnen 
10 7 meter per meter zou zijn, indien er geen andere fout
bronnen op zouden treden. 
Om de vereiste hoge nauwkeurigheid te bereiken moet men 
gebruik maken van verplaatsingsopnemers (b.v. induktief) 
of van het meten van lengte doormiddel van interferentie 
van laserlicht. Aangezien het aerste inbouwproblemen 
geeft, kiezen we voor interferentie van laserlicht. 
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Hoafdstuk 1 

net eisenpakke! 

De drie belangrijkste eisen zijn: 
A. De meetobjekten (linealen, eindmaten) moeten zodanig 

voor temperatuursveranderingen gekorrigeerd kunnen 
worden dat de fout in de lengte, na korrektie, ten 
gevolge van deze temperatuursveranderingen, kleiner 
zal zijn dan 0,1 r.. m/m. 

B. Meetobjekten met 1engten van 10 em tot 1,5 m moeten 
kunnen worden gemeten. 

C. Er moet worden ~emeten in het temperatuursgebied 
van 15°C tot 25 c. 

Er geldt: 
L7= L20( 1+ ~ (T-20) ). Hierui t volgt: 

k-L20 
cJ. = {1-20)L20 
Hieruit volgt dat de nauwkeurigheid, waarmee de uit
zettingseoefficient bepaa1d moet kunnen worden is 
0,1 f m/mK 
De onnauwkeurigheid in de uitzettingscoefficient be
staat uit de vo1gende termen 

J <J... :: (do( J.J. (AL) -f( &0<. -J J Ll() + (~ J (11.7) 
a (4L) ~lOJ.tlT d 1:)0 hi.A! d47 /A~ L20 

1r = Lengte, bij temperatuur T (~ 
120= 1engte, bij temperatuur 20 C r~ 
41 = 1 -120 (m] 
t.T = T-20r-cl 
~ = Temperatuursuitzettingseoeffieient [11K] 

.iL -
ck -

stel dat de drie termen aan de reehterkant alle in 
dezelfde mate bijdragen tot de fout in de uitzettings
coefficient. 
De toe1aa tbare fouten in respec tieve1ijk AT, 120,..1L 
worden in tabel 1 weergegeven. 

Gegevens: 
4d = 1()7 [l/Kl 
120= 10-'- 1,5 [rriJ 
AT = 10['c7 6 
d. minimaa1 = 10- [1/f1 : f1as, kwarts 
d maximaal = 25.10- II/K : aluminium 
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Tabel 1 

D-/K] L20[m] T ["c] J, (4 L) [m] of (AT) eel d L20 fm7 

1.10·
b 

10 
-I 

10 3,3.10 
-8 0,33 3,3.10 

-3 

.6 
5.10 -1 5.10-l 1 010 1,5 10 0,33 

25010. 6 10-1 10 3,3.10 -B 1,3.10 ·2 -II 1,3.10 

25010-b 1,5 10 5.107 1,3.10 
-2 2.1Q-3 

Conclusies: 
1. Het is eenvoudig om L20 te meten binnen de gewenste 

nauwkeurigheid. 
2. OmAT binnen de gewenste nauwkeurigheid te bepalen 

moet gebruik gemaakt worden van weerstandsthermo
meters. Nauwkeurigheid ongeveer 0,01 K 

3. Om A L te meten binnen de gewenste nauwkeurigheid 
maken we gebruik van interferentie van laserlicht. 
De nauwkeurigheid van de laser is: . .1 1/L = 5.10-7 
De laserinterferometer is dus voldoende nauwkeurig. 
Het is echter noodzakelijk om externe invloeden 
te bekijken, om de gewenste nauwkeurigheid te kunnen 
bereiken. 

4. Door L20,.4L,AT te meten kan ci. bepaald worden.. 
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Hoofdstuk 2 

Analyse van enkele dilatometers. 

1. Keuze kriteria en invloed van de brekingsindex van 
lucht. 

Om tot een goede keuze in het ontwerp van de dilato
meter te komenis het noodzakelijk eerst een aantal 
mogelijke oplossingen te beoordelen. 
De twee belangrijkste kriteri.a zijn: 
A. Het gedrag van de konstruktie onder invloed van de 

temperatuux-. Aangezien het meetobjekt verwarmd moet 
worden van een temperatuur van lSoC tot 2S'C za1 
de temperatuur een belangrijke invloed hebben op de 
meetnauwkeurigheid. 

B. Indi.en er in lucht wordt gewerkt za1 oak de toestand 
van de lucht een belangrijke invloed nebben op het 
meetresultaat. 

Andere invloeden, zoals tri11ingen, doorbuiging van 
meetobjekt en ondersteuning worden op dit moment niet 
bekeken .. 
De invloed vande toestand van de lucht op het meet
resu1taat kunnen we op de vo1gende manier beschrijven. 
V~~r de laserinterferometer geldt: 
Een gemeten lengte L=K.)~ , met 

".4 
K= Geheel getal 
)~= Golflengte laser1icht in lucht[m~ 
Er geld t .All= "If, met 

n 
n= Brekingsindex van de lucht. .6 

AV:::; Golflengte in vacuum tm], dit is 0,633.10 m 
Of te wel: 
L=K. XV 
4n 

De brekingsindex van lucht is ondermeer afhanke1ijk 
van de druk, temperatuur en vochtigheid van de 1ucht. 
Dez~ afhankelijkheid kan met behulp van de formule van 
Edlen beschreven worden. 

Edlen: n(P,T,H) = 1 + (n-l) .A.P - C.H. 
sl+B.T 

Met: ~ 
(n-l)s ongeveer 3.10 s 
A.P ongeveer 1,1 voor P=l.lO Pa 
B.T.ongeveer 0,1 voor T=20oC 
C.H ongeveer 3.1cr'voor normale omstandigheden. H is 
absolute vochtigheid uitgedrukt in Pa. 



Er geIdt: 
dL = - dn 
L n 
Dus de invIoed van P,T,H is als voIgt: r 

(
dL) = -3.101voor dP=100 Pa bij P=I.10 Pa 
L H,T 

-6 0 II 

(
dL) - 1.10 voar dT=~ C rond T=20 C 
L P,H-

(~L~P,T 
.,. 

= 1.10 vaor dH=80 Pa rond H=aOO Pa. 

Conclusie: Men moet P,T,H voldoende nauwkeurig meten. 

2. De verschillende principes. 

Principe I. Volgens Iit.(i) 

Voor schets en beschrijving zie volgende pagina. 
De voornaamste nadelen van deze oplossing zijn: 
1. Indien de temperatuur van het meetobjekt konstant 

blijft en als de temperatuur van de kwartsstaven 
weI verandert, ontstaat er een fout in de lengte
meting door de uitzetting van de kwartsstaven. 

2. Ook als het kwartsblok of de geleidingsstaaf van 
temperatuur verandert en het meetobjekt niet, ont
staat er een meetfout. 

3. De twee benen van de lichtweg Iiggen ver uit elkaar. 
Ondanks de vrij korte lichtweg kan er een grote 
fout ontstaan, indien er een temperatuur, druk of 
vochtigheidsgradient ontstaat tussen beide licht
wegen tijdens het meetproces. De brekingsindex van 
de lucht in be ide benen zal dan verschiIIend zijn. 
Voar invloed van deze fout zie paragraaf 1. 

Principe II. Volgens Ir. P. Schellekens 
Voor schets en beSchrijving zie pagina 7. 

Voordelen van deze oplossing zijn: 
1. Het is een symmetrische konstruktie, waardoor er 

geen meetfout zal ontstaan als de temperatuur van 
het meetobjekt konstant blijft en de temperatuur 
van de kwartsstaven of de verbindingsstaven verandert, 
behalve wanneer of de beide verbindingsstaven of de 
beide kwartsstaven onderling in temperatuur gaan 
verschillen tijdens de meting. 

2. De lichtweg in lucht is klein en beide lichtwegen 
liggen dicht bij elkaar, waardoor de kans op een 
gradient in druk, temperatuur of vochtigheid van 
de lucht kleiner geworden is dan bij principe I. 
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Principe I 

1. Interferometer 
2. vaste referentiespiegel 
3. Kwartsblok 
4. Kwartsstaven 
5. Geleidingsstaaf, verbonden met lopende spiegel 
6. Meetobjekt 

Het is een verticale opstelling. 
Het meetobjekt is via een geleidingsstaaf verbonden 
met een spiegel. De geleidingsstaaf kan bewegen met 
behulp van een bladveerkonstruktie.(niet getekend) 
Het laserlicht wordt in de interferometer verdeeld in 
twee bundels. Een'bundel naar een vaste referentiespiegel. 
De andere naar de lopende spiegel. 
Indien het meetobjekt, dat zich in een oven bevindt, 
verwarmd wordt, zal de lengteverandering van het meet
objekt via de geleidingsstaaf door gegeven worden aan 
de lopende spiegel. De verplaatsing van de lopende 
spiegel zal een verandering van het interferentie
patroon geven welke geregistreerd wordt. 
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Principe II 

1. Interferometer en hoekspiege1 
2. Kwartsb10k 
3. Kwartsstaven 
4. Verbindingsstukken 
5. Referentiestaaf 
6. Meetobjekt 

Het is een horizonta1e, symmetrische konstruktie. 
Het 1aser1icht wordt in de interferometer verdee1d 
in twee bunde1s. E1ke bunde1 gaat naar een lopende 
spiegel. Ret meetobjekt en de referentiestaaf, welke 
zich in de oven bevinden, zijn doormidde1 van ver
bindingsstaven verbinden met de lopende spiege1s. 
Bij verwarming van zowe1 het meetobjekt a1s de re
ferentiestaaf zu11en de lopende spiege1s zich ver
p1aatsen. Aangezien de uitzettingscoefficient van 
het referentiestuk vee1 lager is a1s die van het meet
objekt (en bekend) za1 het referentiepatroon ver
anderen. Deze verandering wordt geregistreerd. 
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Nadelen van deze oplossing z~Jn: 
1. lridien de beide kwartsstaven onderling een verschil

lende temperatuur hebben, zal de interferometer een 
hoekverdraaiing krijgen. Indien het temperatuurs
verschil tijdens het meetproces verandert, zal er 
een meetfout ontstaan. Ook zal er een meetfout ont
staan, indien de beide verbindingsstaven een in het 
meetproces veranderlijke temperatuurverschil hebben. 

2. Temperatuursverandering van de interferometer en 
de hoekspiegel zal een meetfout veroorzaken. 

3. De lengteverandering van het referentiestuk ten
gevolge van de temperatuursverandering zal ook ge
meten zijn. Dus moet ofwel de uitzettingscoefficient 
van het referentiestuk precies bekend zijn (Dit is 
waarschijnlijk niet het geval) of de uitzettings
coefficient van het referentiestuk moet veel kleiner 
zijn dan die van het meetobjekt. 

Principe III. Volgens Drs. J. de Koning 

V~~r schets en beschrijving zie pagina 9. 
Het grote voordeel van deze oplossing is dat de lengte
verandering van het meetobjekt direkt wordt gemeten 
zonder tussen- en/of referentiestaven, zoals bij oplos
singen I en II .. 

De nadelen zijn echter: 
1. Temperatuursverandering van de interferometer en 

hoekspiegel geeft een meetfout. ZO ook temperatuurs
verandering van de dubbele hoekspiegel. 

2. Indien beide verbindingsstaven een temperatuurs
verschil hebben, welk tijdens het meetproces ver
andert zal er een meetfout ontstaan. Dit is op te 
lossen, door in plaats van twee verbindingsstaven 
een centrale staaf te gebruiken. 

3. Er is een erg lange luchtweg, waardoor de brekings
index van de lucht een grote invloed heeft op de 
meting. Zie formule van Edlen. Dit is te ondervangen 
door te werken in vacuum, wat echter weI andere na
delen met zich meebrengt, vooral met betrekking tot 
de warmteoverdracht in de oven. 



-9-

Principe III 

1. Interferometer~en hoekspiegel 
2. Kwartsblok 
3. Dubbele hoekspiegel 
4. Verbindingsstaaf 
5. Oven 
6. Meetobjekt en twee eindspiegels 

De uitzetting van het meetobjekt wordt direkt gemeten. 
De uitzetting wordt verder op dezelfde wijze gemeten, 
als bij de beide voorgaande principes. 
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Hoofdstuk 3 

Analyse van het definitief gekozen ontwerp 

1. Definitieve keuze 

Vanuit de voor- en nadelen van de in het vorige hoofd
stuk besproken principes is het volgende definitieve 
ontwerp naar voren gekomen. Zie onderstaand figuur. 

LAUllLUIlT 

I L-.. _____ _ 

----, 
I 

~ 

1. Interferometer.en hoekspiegel 
2. Oven 
3. Referentieplaat 
4;.. Eindspiegel 
5. Meetobjekt 
6. Eindspiegel 
7. Centrale verbindingsstaaf 

Eet laserlicht wordt in de interferometer verdeeld 
in twee bundels. Een naar de vaste eindspiegel, de 
andere bundel gaat naar de eindspiegel verbonden met 
het meetobjekt. Indien de temperatuur, en dus de lengte, 
van het meetobjekt verandert, dan zal eindspiegel 6 
verplaatsen. Het interferentiepatroon zal veranderen 
en wordt geregistreerd. 
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Het ontwerp is voornamelijk op de volgende overwegingen 
gebaseerd. 
1. Een zoveel mogelijk symmetrische konstruktie. 
2. Direkte meting van het meetobjekt zonder tussen

en/of referentiestaven. 
3. Ret proberen te voorkomen dat de interferometer 

een hoekverdraaiing krijgt, welke misschien tijdens 
het meetproces zou veranderen en tot een meetfout 
zou leiden. 

De konstruktie za1 zodanig uitgevoerd worden dat het 
meetobjekt zowe1 links als rechts van de centrale staaf 
geplaatst kan worden, zodat er twee metingen uitgevoerd 
kunnen worden en daardoor een gemidde1de kan worden 
bepaald 

2. Foutenana1yse 

De berekeningen zijn uitvoerig beschreven in bij1age A. 
De volgende inv10eden zijn van belang voor het meet
resultaat: 
1. Invloed van de brekingsindex van de lucht. 

De brekingsindex van lucht is afhanke1ijk van P,T,H. 
Zie hoofdstuk 2. 
Bij dit ontwerp 1eidt de inv10ed van de brekings
index tot de vo1gende conc1usies: 
A. Buiten de oven. Korte luchtweg. Om het meet
resu1taat te kunnen corrigeren voar de invloed van 
de brekingsindex, kan worden volstaan met het op 
een plaats meten van temperatuur en druk van de 
lucht. 
B. Binnen de oven. Lange 1uchtweg. Kier is nood
zakelijkj een drukmeting, en meerdere temperatuur
metingen langs de lichtweg in de oven. 

2 .. Invloed van de tempera tuur van de interferomet,er 
en hoekspiege1. 
Indien tijdens.het meetproces de temperatuur' van 
de interferometer en de hoekspiege1 verandert, dan 
zal de 1ichtweg in de interferometer en hoekspiege1 
veranderen. Dit za1 tot een meetfout 1eiden, indien 
het meetresu1taat niet voor de temperatuurs ver
andering wordt gecorrigeerd. Dus moet ook de tempera
tuur van de interferometer en hoekspiegel worden 
gemeten. 

3. Invloed van de temperatuur van de centrale staaf. 
Het is duidelijk dat als de centrale staaf een uni
forme temperatuur heeft er geen meetfout op zal 
treden, omda t, bi j tempera tuursverandering de licht
weg in beide benen zal veranderen. Echter indien 
de centrale staaf een temperatuurgradient bezit, 
zal de staaf kromtrekken, waardoor de interferometer 
een hoekverdraaiing zal krijgen. In hoofdstuk 6 
wordt hier verder op in gegaan. 
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Conclusies: 
Het is mogelijk de meetresultaten binnen de gewenste 
nauwkeurigheid te verkrijgen door: 
1. Temperatuurmeting van de interferometer en hoek

spiegel. 
2. Temperatuurmeting buiten de oven. Dit kan dezelfde 

zijn als bij 1. 
3. Een aantal temperatuurmetingen binnen de oven. 

Temperatuur van de lichtweg en temperatuur van het 
meetobjekt. 

4. V~~r het gehele systeem. een druk, en vochtigheids-
bepaling. 

Als extra ve~ligheid tegen allerlei onbekende fouten 
kan het meetobjekt twee keer gemeten worden, waarna 
eI!' een gemiddelde kan worden bepaald. 
Bovendien zal het ook nog mogelijk zijn de metingen 
in vacuum uit te voeren. Hierdoor zal de invIoed van 
de brekingsindex van de Iucht geelimineerd worden. 
Echter indien er in vacuum ~ordt_gewerkt, zal de ver
warmingstijd van het meetobjekt sterk toenemen, omdat 
er dan aIleen warmteoverdracht door straling is. 
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Hoofdstuk 4 

De Hewlett-Packard interferometer 

Bij de dilatometeropstelling zal een H.P.-laser inter
ferometer gebruikt worden. 

De laserinterferometer bestaat uit een laserlicht
bron, met een gestabiliseerde golflengte, en een inter
ferometer waarin deling van straling optreedt. 
Deze straling wordt gedeeld naar polarisatierichting 
en niet naar amplitude, zoals bij vele andere laser
interferometers. De uittredende laserstraling be-
staat. uit twee bllLndel~ die onderling loodrecht ge
polariseerd zijn (fiiEc) en een iets verschillende 
fre~uentie ( fl en f2 ) hebben. De gescheiden bundels 
doorlopen verschillende wegen, waarna ze weer bij elkaar 
gebracht worden. Interferentie kan echter pas optreden 
als de bundels dezelfde polarisatierichting hebben ge
kregen. Dit gebeurt indien de bundels een lineaire 
interpolator doorlopen. Zie onderstaand figuur. 

f:'t1J / 
/ 

/ Ho_(JItS i.htlAIRE r'/. .... ltiU7"~ 
/ 

C (-"J 
De interferentie die nu optreedt is niet visueel waar 
te nemen daar El en E2 verschillende frequenties hebben. 
V~~r signaalverwerking zie onderstaand schema. 

. v,~ 

La •• r 

51' S2' So: spiegels 
PP: polarisatiescheidend 

prisma 
P: lineaire polarisator 
01: fotodiode 
e: horizontaal gerichte 

polarisatie 
t: vertikaal gerichte 

polarisatie OJ 

pp 

Teller Display 
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Worden de spiegels Sl en lof S2 verplaatst dan ver'
andert. tengevolge van het Dappler-effect de door de 
verplaatste spiegel gereflecteerde straling van fre
quentie met een waarde A f. Deze frequantie verschuiving 
wordt door de detector gemeten en is: 

2 v 
At. = c/n f 

met: 
af = Optredende frequentieverandering [11 s1 

v = Verplaatsingssnelheid spiegel (m/~ 
f = Frequentie van de door de spiegel gereflectee%de 

straling [lIs) 
c = Lichtsnelheid [m/~ 
Ii - Br'ekingsindex van het medium, waardoor de straling 

heen gaat. 
A = Golflengte Laser' [m] 

Omschrijving geeft: 
A f c .A 

v = -r.2n = f_ 2 

De a~elegde w~g is dan als voIgt: 

S = fV(t)dt = jAfCt) .~t rm] 
-(. 4, 

De Kewlett&Packard He-Ne laserinterferometer meet 
het aantal golflengten, gedeeld door 4. 
Indien er' een lengte L wordt gemeten, dan is 

L = K.{- , met K is een geheel getal. Met speciale 

hulpmiddelen is het echter mogelijk A te meten. 4w 
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Hoofdstuk 5 

De warmteoverdracht in de dilatometer 

1. Inleiding 

De ruimte, waarin het meetobjekt zich bevindt,wordt 
verwarmd door het laten rondstromen van water, van 
een bepaalde temperatuur, door kanalen in de zij
wanden en de bodem van de ruimte. 
Bij verwarmen vindt het warmtetransport plaats van 
het water via de wanden en de lucht naar het rneet
objekt. Bij afkoelen is het warmtetransport in de 
tegenovergestelde richting. 
Indien de dilatometeropstelling gevuld is met lucht 
vindt het warmtetransport plaats door rniddel van voor
al vrij convectie, en in geringe mate door rniddel van 
geleiding en straling. Indien men werkt in vacuum zal 
er alleen warmte door middel van straling overgebracht 
kunnen worden. Dit zal leiden tot zeer lange opwarm
tijden. We berekenen echter alleen de situatie waar
bij er in lucht gewerkt wordt. 
We willen graag informatie verkrijgen over het verloop 
van de temperatuur van het meetobjekt als funktie van 
de tijd. Ook willen we weten ofdat de beschikbare pomp 
en thermostaat in staat zijn voor voldoende warmte 
toe- of afvoer. 

2. Het verloop van de temperatuur van het meetobjekt 
als funktie van de tijd. 

2.1 Warmtemodel 

We nemen het volgende model aan: 
1. De verwarm~ngswanden verwarmen de lucht in een zeer 

korte tijd: tl 
Na deze tijd tl heaft de ruimte een constante tempera
tuur Tcb. 

2. Vervolgens wordt in deze ruimte met verwarmde lucht 
(T=TG'O) een meetobjekt geplaatst met aanvangstemperatuur

·T=TO. 
3. Het meetobjekt beschouwen we als e·en tweedimensionaal 

objekt. We nemen de lengtemaat groot ten op zichte 
van de breedte en hoogternaat. 

We verwaarlozen dan de tijd tl ten op zichte van de 
tijd die nodig is om het meetobjekt van een temperatuur 
TO naar een tempera tuur T<X' te brengen. 
Het pr'obleem is een insta tionair tweedimensionaal 
warmtegeleiding probleem. 
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2.2 De berekeningsmethode 

We volgen de berekeningsmethode volgens literatuur (4) 

De ·algemene vergelijking 
~ 222 
cJT (d~ dT dT) . .:sr ;:: a ~ r + ";) y. + 'd Zl J 

In het een-dimensionaal 
~ . 'dT = a -»2; '1" = T ( x, t) 

Met als randvoorwaarden: 
T'(x,O} == TO 
T(x = Xf t.>O) = '1"«> 
T(x =-X, t>O} = T~ 

waar we vanuit gaan is: 

T = T(x,y,z,t.) 

geval wordt dit: 

De exacte oplossing van dit probleem is hiermee te 
bepalen. Ret is echter een er~ ingewikkelde berekening. 
Om het rekenwerk te beperken en omdat we geconfronteerd 
worden met een twee-dimensionaal warmtegeleidings pro
bleem volgen we de benaderin~smethode vblgens literatuur 
(4). We bekijken eerst het een-dimensionale geval en 
gaan dan over op twee dimensies. 
Deze berekening wordt uitvoerig beschreven in bijlage B. 

2.3 Resultaten en conclusies 

Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de volgende materialen 
waarui t het mee.tobjekt kan bestaan, namelijk 
a. Glas 
b. Staal 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor twee waarden van 
een temperatuurstap. 
a. Temperatuurstap = l·C 
b. Tempera tuurstap. = 2,5 °c 
In bijlage B zijn de resultaten in. de vorm van grafieken 
en tabellen weergegeven. 

Conclusies. 
1. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat een glazen 

meetobjekt. eerder de gewenste temperatuur zal be
reiken, dan een stalen meetobjekt. 

2. Het verwarmen van de meetobjekten is een langzaam 
proces, vooral bij een temperatuurstap van l~. 
Door een temperatuurstap van 2,5°C te nemen wordt 
het verwarmingsproces sneller. Bij een temperatuur
stap van 2,5~ verkrijgt men toch nog voldoende 
rneetpunten om de uitzettingscoefficient te kunnen 
bepalen. 

3. Doordat de temperatuur van het meetobjekt voort
durend zal veranderen, is het noodzakelijk het 
meetproces dynamisch uit te voeren. De ternperatuur 
van het meetobjekt zal op nauwkeurige wijze moet4n 
worden geregistreerd. 
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4. Indien we de temperatuurvereffeningscoefficienten van ~. 
respectievelijk glas en staal bekijken (a glas=4,02.10( 
mYs, a staal=1,38.10-S'mYs), dan blijkt dat de temperatuur 
van een stalen meetobjekt zich veel sneller zal ver
effenen dan de temperatuur van een glazen meetobjekt. 
Aangezien de temperatuur van het meetobjekt aan het 
oppervlak wordt gemeten, moet men bij een glazen meet
objekt voorzichtiger zijn dan bij een stalen. 

5. Het werkelijke warmteproces zal sneller zijn, dan 
het volgens het model berekende warmteproces, omdat 
in het model de warmteoverdracht door middelvan 
straling verwaarloosd is. 

2.4 Verwarmingstijd van de lucht. 

Er moet nog worden aangetoond dat de verwarmingstijd 
van de lucht inderdaad verwaarloosd kan worden ten 
op zichte van de verwarmingstijd van het meetobjekt. 
De berekeningsmethode is dezelfde als volgens 2.2. 
De berekeningen zijn weergegeven in bijlage C. 

Bij een tempera tuurstap van 1 °c is de verwarmi:qgstij.d 
van de lucht 33 seconden. Bij een stap van 2,5 DC is 
de verwarmingstijd 47 seconden. Deze tijden zijn dus 
te verwaarlcizen ten op zichte van de tijd die nodig 
is om hat meetobjekt op ·te warmen,. 

3. Energiebalans van het verwarmingssysteem 

De volgende stap in de analyse van het verwarmings
proces is. het berekenen van de temperaturen van de 
verwarmingswanden. 
Deze temperaturen zijn te berekenen door een energie
balans op te stellen. Ook kunnen we hiermee de warmte
stroom door de verwarmingswanden berekenen. 
De volledige berekeningen zijn weergegeven in bijlage D. 

Resultaten: 
Tm = Temperatuur van het meetobjekt[~] . 
Tw = Temperatuur van de verwarmingswanden ['b7 
Q = Warmtestroom door de wanden [J Is7 

Temperatuur van het meetobjekt wordt in stappen van 
2,5 DC verhoogd. 
Tm van x °c tot y"C 

x[OC1 - yr'c1 
15,0-17,5 
17,5-20,0 
20,0-22,5 
22,5-25,0 

Tw['cl 
19,2 
22,2 
25,2 
28,2 

Q [J /s} 
4,13 
5,75 
7,42 
9,10 

Het maximaal benodigde vermogen om het meetobjekt 2,5°C 
te verwarmen is dus ongeveer 10 VI 
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4. Ret temperatuur verloop in de stromingskanalen 

Ret is belangrijk dat het temperatuur verloop in de 
verwarmingsruimte gelijkmatig is. Een gelijkmatig 
temperatuur verloop zal ontstaan indien de temperatuur 
van het water in de stromingskanalen over de gehele 
lengte van de stromingskanalen gelijk zal zijn. 

De drie verwarmingsplaten (twee zijwanden en bodem) 
zijn al dan niet met elkaar verbonden. 
In de wanden bevinden zich stromingskanalen, waardoor 
water stroomt. De verwarmingsplaten zijn van aluminium, 
waardoor verondersteld mag worden dat de temperatuur 
van het aluminium gelijk is aan de wandtemperatuur 
van. de stromingskanalen en gelijk aan de wandtempe:ratuur 
berekend in paragraaf 3. 
De wanden worden geisoleerd. We nemen daarom .. aan da't 
het warmteverlies naar de omgeving verwaarloosd mag 
worden. 

We gaan de geometrie van de aluminiumwand met isola tie 
en stromingskanalen vervangen, door een aaneenschakeling 
van pijpen. Zi.e figuur. 

i(3-l : ~;: 
I I 

I 

~o~ I : 
j ! 1- ____ .J. 

~ 
\liJ 

We krijgen uitein~elijk een lange pijp, met als lengte 
de totale lengte van aile stromingskanalen. 

We kunnen nu de berekeningen uitvoeren als bij warmte
overdracht in een pijp. 
De berekeningen worden weergegeven in bijlage E. 

Conclusies: 
1. Ret temperatuur verlies over de lengte van de stromings

kanalen is te verwaarlozen. Dus gelijkmatige temperatuur 
in de verwarmingsruimte. 

2. De temperatuur van het water moet gelijk zijn aan 
de gewenste wandtemperatuur en is gelijk aan de 
temperatuur instelling van de thermostaat. 
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5. Drukver1iezen in de st.romingskana1en 

Om te onderzoeken ofdat de aanwezige pomp vo1doende 
capacit.ei t en vermogen heeft, maken we een ruwe schat
ting van de drukver1iezen in de stromingskana1en. 

De berekening is vo1gens 1iteratuw.: (4}. 
De belangrijkste drukver1iezen ontstaan door: 
1. Ruwheid van de kanaa1wand. 
2. Drukver1iezen in de bochten. 

De berekeningen zijn weergegeven in bij1age F. 
Uit het resu1taat b1ijkt dat de aanwezige pomp za1 vo1-
doen. 
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Konstruktieve aspekten 

1. Inleidine 
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De drie belangrijkste aspekten, die bij de konstruktie 
van de dilatometer naar voren komen zijn: 
1. Op1egging van het meetobjekt. 
2. Het omzetten van de lengteverandering van het meet

objekt ten gevolge van temperatuurveranderingen 
in een verplaatsing van de aan het meetobjekt ge
koppelde eindspiege1. 

3. De keuze van het materiaa1 en de afmetingen van de 
centrale staaf, waarop de interferometer is be
vestigd. 

2. De opleeeing van het meetobjekt 

De eisen, die we aan de op1egging van het meetobjekt 
stellen zijn: 
1. De ondersteuning moet zodanig zijn dat de door

buiging van het meetobjekt minimaal is. 
2. De lengteveranderingen van het meetobjekt ten ge

volge van temperatuurveranderingen mogen niet ver
hinderd worden. 

3. De ondersteuningen moeten in de lengte richting van 
de dilatometer vrij verplaatsbaar zijn, zodat meet
objekten van verschillende lengten gebruikt kunnen 
worden. . 

4. De ondersteuningen moe ten op eenvoudige wijze de
monteerbaar zijn. 

5. Het meetobjekt moet in hoogte verstelbaar zijn, 
afhankelijk van de geometrie van het meetobjekt. 

6. Het meetobjekt moet zijdelings gepositioneerd worden, 
waarbij 2 b1ijft ge1den. 

Aan de eisen is op de vo1gende manier vo1daan: 
1. De ondersteuningen worden gep1aatst op 0,21 van 

het begin en eind van het meetobjekt. 
Bij ondersteuning op deze punten is de verticale 
verl'laatsing van begin- en eindv1ak van het meet
abjekt ten gevo1ge van doorbuiging nul. Bovendien 
is de doorbuiging van het midden van het meetobjekt 
praktisch nul, omdat de ondersteuning dicht bij de 
Airysche punten 1igt. De op andere punten aanwezige 
doorbuiging za1 een tweede orde fout geven, die 
verwaar100sbaar is. 

2. Het meetobjekt rust bij e1ke ondersteuning op een 
asje, wat over koge11agers ro1t. Een eventue1e 
1engteverandering van het meetobjekt za1 door de 
1age wrijving van de koge11agers niet verhinderd 
worden. 
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3,4,5,6. Zie bijlage H. 

3. De bladveerkonstruktie 

am de lengteveranderingen van het meetobjekt door te 
geven aan de eindspiegel wordt gekozen v~~r een blad
veerkonstruktie. Het grote voordeel van de bladveer
konstruktie is dat de beweging van het meetobjekt wrij
vingsloos wordt overgebracht. De eindspiegels worden 
op de bladveren geplaatst. 
Ret. is echter noodzakelijk om niet vanui t de nulstal¥i 
van de bladveren te beginnen,omdat: 
1. Het meetobjekt met een lichte klemkracht moet worden 

vastgezet. 
2. Bladveren hebben vaak in gestrekte stand enige dwars

boIling of "wind", zodat ze tegen lichte buiging 
relatief sterk verzetten om dan met een knakkend ge
luid toe te geven. Zie literatuur (8). 
Oplossing: Niet rond de nulstand gebruiken, maar 
reeds in een gebogen stand. 

3. Bij temperatuurverlaging moet de bladveerkonstruktie 
nog steeds in kontakt blijven met het meetobjekt. 

Eisenpakket bladveerkonstruktie: 
1. De aandrukkracht uitgeoefend door de bladveren op 

het meetobjekt mag geen invloed hebben op de meting. 
2. De optredende buigspanning mag de toelaatbare niet 

overschrijden. 
3. !fet gewicht van de spiegel mag geen knik ve.roo:c

zaken. 
4. De bladveerkonstruktie moet voldoende torsiestijf 

zijn om een eventuele scheefstand van de spiegel 
binnen een bepaalde grens te houden. Een begin 
scheefstand kan door de lengteveranderingen van 
het meetobjekt vergroot worden. De toelaatbare 
scheefstand is ongeveer 1 graad. 

5. De voorspankracht moet voldoende zijn om de rol
weerstand van de rollen te overwinnen. 

6. De lengte van de bladveren moet niet te groot ziJjn 
om de inbouwruimte te beperken. 

Dit eisenpakket leidt tot een aantal berekeningen, 
waaruit de afmetingen van de bladveer bepaald kan worden. 
Deze berekeningen zijn uitvoerig beschreven in bijlage G. 

4. Het bepalen van de afmetingen en het materiaal van 
de centrale as. 

A. Materiaalkeuze. 

1. We dienen een materiaal te hebben met een zo groot 
mogelijke temperatuurvereffeningscoefficient om 
de temperatuur van de as zo gelijkmatig mogelijk 
te houden. 
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2. Indien er een temperatuurverschil over de door
snede van de staaf ontstaat zal de staaf kromtrek
ken. Om hat effekt hiervan zo klein mogelijk te 
houden dient het materiaal: 
A. Een kleine uitzettingscoefficient te hebben. 
B. Een hoge buigstijfheid te hebben. 

Om tot een keuze te komen, vergelijken we een aantal 
materialen door ze een bepaalde waardering te geven. 
1 ::: goed 
2 = matig 
3 = slecht 

a ::: Temperatuurvereffeningscoefficient [~/~ 
d. = Ui tzettingscoefficient [r'] 
E ::: Elastici tei t,smodulus [N/mml] 

1. Aluminium s waardering 
a ::: 9,47. ~p- [myal 1 
(){ = 25.10 S'[K ~ 3 
E ::: 0,731.10 [N/mm11 2 

2. Kwarts -~ l 

a ::: 0,04.~p ~~~ 3 
0(::: 5.10 {[K j 2- 1 
E = 0,22.10 [N/mm~ 3 

3. Koolstof ~$' 
a ::: 0,66.19, [m~sJ 3 
ex =- 2,7.10 s[K 1 1 
E = 0,016.10 [N/mm~1 3 

4-. E.P. verster~t met grafiet 
a = 0,03S.tO[m)'s} 3 
ex ::: 25.10' {;' [K-'l 3 
E ::: 1,4a.IO [N/mm~ 1 

5. Invar Ni10 36 
a = 0, 26 .1~~G [ntis] 3 
0( = 1, 5 .1 ° [K 1 1 
E =- 1,6.10·" IN/mm2,] 1 

De keuze gaat dus tussen: 1. Aluminium 
2. Invar Nil0 36 

De doorbuiging van een staaf onder invloed van een 
temperatuurgradient kan a1s voIgt worden beschreven. 
Zie literatuur (6) 

A 

Lengte L (ml 
Diepte t [~ .fl 
Uitzettinscoefficientd ~J 
Temperatuurgradient AT [Kl 
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Indien de temperatuurgradient in hat horizontale vlak 
is, dan is ook de hoekverdraaiing in dat vlak. 
De hoekverdraaiing van punt A is: 

fA = it-.L.4T 

De hoekverdraaiing van de staaf veroorzaakt een scheef
stand van de interferometer, met als gevolg een fout 
in het gemeten weglengteverschil. 

De fout:.d 1 = 1.tA -9 
Toelaatbare fout:&l = 5.1~2 m 

1 = 5.10 m _I 
De toegestane hoekverdraaiing is dan 1.10 rad. 

We kunnen nu de gewenste afmeting van de centrale staaf, 
namelijk de diameter D berekenen. 

fA = 4~ .L.dT, dus D = 4fA .L.AT 

stel: L = 1600~fm 
= 1.10 rad 

_ (, -I 
Aluminium: 0( = 25.10 K 
Dit geeft: D = 10Q mm, als.:::iT = 0,01 K 

-6 -/ 
Invar Nilo 36: = 1,5.10 K 
Dit geeft: D = 6 mm, als AT - 0,01 K 

Conclusie: 
We kiezen Invar Nilo 36 als hat materiaal voor de 
centrale staaf, met een diameter van 30 mm ( Deze af
meting is in voorraad ). 
Dit betekent dat een temperatuurgradient van 0,,05 K 
toegelaten kan worden. In werkelijkheid zal een 
dergelijke temperatuurgradient niet optreden. 
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5. Enkele opmerkingen 

1. De eindspiegel, gemonteerd op de bladveerkostruktie 
wordt met een kogel tegen het meetobjekt geplaatst. 
Om t.e voldoen aan het Abbe-meetprincipe is het nood
zakelijk dat d~ eindspiegel, de kogel en het meet
objekt op een lijn liggen. 

2. Om eventuele thermische bewegingen van de verwarmings
wanden uit te schakelen is het noodzakelijk de re
ferent.ieplaat op de centrale as te mont.eren. 

3. Om de vervaardiging van de verwarmingswanden zo 
eenvoudig mogelijk te houden is besloten de stromings
kanalen te frezen uit de wanden. Hierna wordt over 
de stromingskanalen een plaat gclijmd, waarna de 
plaat en de wand met behulp van bauten wordt vas~
getrokken. 

4. De gehele dilatometer wordt op een tafel opgesteld, 
zodanig dat trillingen tot 10 hz worden uitgedempt. 
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Hoofdstuk 7 

De meetprocedure en de meetopstelling 

1 De meetprocedure 

De metingen moeten als voIgt worden uitgevoerd. 
1. Meting zonder meetobjekt. 

Plaats beide spiegels tegen de referentieplaat. 
A. Verwarm het systeem over het gehe1e gewenste 

temperatuurgebied, dus van 15 'e tot 25 °e. 
B. Meet voortdurend de kondities van de lucht in 

het systeem, dus druk, temperatuur en vochtig
heid. Bepaa1 met deze gegevens de golflengte 
van het laserlicht. 

C. Meet de weg1engteverschillen. Korrigeer deze 
weglengteverschilleh voor de temperatuur van 
de interfero:meter. 

D. Nu is dus de fout in het systeem bepaald, zonder 
dat het meetobjekt aanwezig is. 

2. Meting m.et meetobjekt. 
A. Verwarm het systeem in stappen van 2,5°e. 
B. Meet aan het eind van de opwarmtijd de weg-

1engteverschil1en en de kondities van de lucht. 
Deze metingen dienen dynamisch te gebeuren, aan
gezien de temperatuur van het meetobjekt voort
durend zal veranderen. 

C. Korrigeer deze weglengteverschillen voor de af
wijkingen gevonden tijdens 1 en korrigeer ook 
voor de temperatuur van de interferometer. 

3. Meting met meetobjekt. 
Dezelfde meting a1s bij 2, aIleen nu het meetob
jekt geplaatst aan de andere zijde van de centrale 
as. 

4. Neem het gemiddelde van de metingen en bereken daar
ui t de thermische ui tze"tr;tingscoefficient. 

1 dL 2 d.. = L -aT = A + BT:+ e T + ••••• 

2 Meetopste11i~ 

Zie schema volgende pagina. 
1. H.P. He-Ne laser, no.5526A 
2. H.P. interferometer, no.10565B 

hoekspiegel, no.10558A 
eindspiegels, no.10550B 

3 .. Weerstandsthermometers PTIOO 
4. Kwikbarometer 
5. Pe1tierelement 
6. Diesselhorstcompensator 
7. Koe1installatie 
8. Colora thermostaatbad en pomp. 
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Bij1age A 

FOUitenana1yse van het definitief gekozen ontwerp 

1. Inv10ed van de brekingsindex van de 1ucht 

Zie figuur. 

---~ 

<l~ 

Een 1engte 1 kan bepaa1d worden door: 1 = r _*v = P.~Y, 
waarbij P detor een detector bepaa1d wordt. 

Ste1 op tijdstip t1; temperatuur T1; Stukje 11 heaft 
b:t='ekingsindex n1 " enz. 
Ste1 op tijdstip t2; temperatuur T2; Stukje 11 heeft 
brekingsindex nI, enz. 

t:t1: PI. ..:. tv ( 11nl + 12n2 - 13n3 - 14n4) 

t:t2: P2 - f'v (fLl - LO.o( (T2 - Tl}] ru. + L2rl2 - L3n3 

- L4n4) 

Verandering: 41 P=-PI-P2. 

L1 P - tv fLl.( nl - n1) + LO.C«(T2 -Tl)n1 + 12( n2 -n2) 

- 13(n3 - n3) - L4(n4 - fi4.-}] 

nl -n1 = dn1, n2 - n2 = dn2, n3 --"n3 = dn3, n4 - n4 = dn4. 



i.lP = ~~ ( Lldnl - L4dn4 + L2dn2 - L3dn3 + a LO(T2 - Tl}nl) 

Er geldt: L4 Ll = LO, stel dnl = dn4 • 

.dP.~v= L2dn2 - L3dn3 - LO.a(T2 - TIJru. - LOdn4. 
, 

Hierbij is: L2dn2 - L3d.n3 de fout buiten de oven en 
LOdn4 de fout binnen de oven. 

De verandering van de brekingsindex kan worden veroor
zaakt door verandering van zowel temperatuur, druk en 
vochtigheid van de lucht. De vochtigheid is minder van 
belang .. 

A. Fout binnen de oven. 

~P.Av= LOdn4. De fout in de lengte wordt dan: 

AL = Lod~t 
Stal LO = 1,5 m, met Edlen voIgt dan: 

. ~ ~ . (AL)}{,T= 1,5.-3.1Q = -4,5 .. 10 m voor dP = 100 Pa. 
I J ) -t -I () \AL P,~ 1,5.1.10 = 1,5,10 m voor dT :. 1 C 

Toegestaan is L = 5.161
m voor LO = 1,5; m 

Canclusie: 
De druk in de oven moet dus bep~ald worden met een 
nauwkeurigheid van 100 Pa (l.lO-bar) 
De temperatuur in de oven langs de lichtweg moet worden 
bepaald met een nauwkeurigheid van 0,1 K. Dit betekent 
2 of 3 temperatuurmetingen langs de lichtweg in de oven. 

B. Fout buiten de oven. 

t1 P j.v= L2dn2 - L 3dn3 

Stel dn2 = dn3 

<1P.Av= (L2 - L3 }dn3, de fout in de lengte word t dan: 

AL = (L2 - L3 )d~§ 
L2 - L3 
spiegel 

(11 L 'H, T 

(LlL}p, H 

wordt bepaald doar de afmetingen van de hoek
en is 5.1cr~m, met Edlen voIgt dan: 

.~ -1 -8 = 5.10.-3.10 = -1,5.10 m voor dP= 100 Pa 
-2 -6 -9 () = 5.10.1.10 :. 5.10 m voor dT = 1 O. 

Er kan dus worden volstaan met een temperatuur en 
drukmeting buiten de oven. 
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2. Invloed van de temperatuur van de interferometer 
en hoekspiegel 

Stel: Geen andere invloeden; Brekingsindex lucht ver
andert niet. 
Zie figuur. 

Lc 

nL = Brekingsindex lucht 
ng = Brekingsindex glas 

------~ 

Op tijdstip tl: Temperatuur Tl 
Op tijdstip t2: Temperatuur T2 

1 Op t = tl: Pl = AV (LlnL + L2n2g - L3n3g - L4nL - LSnL 

- L6nL) 

Op t = t2: P2 = ~ eft1 - LO.~(T2 - Tl3nL + L~n2g -

L)n3g - L4nL - L,nL - LbnL) 
Verandering:AP = Pl -P2 . 

.1P = ~v f (Ll - L1)nL + LO.C«T2 - Tl)nL + L2n2g - L~n2g 
- L3n3g + L)n3g - (L4 - L4)nL - (L5 - L?)nL -

(L6 -Lb)nL 

Noem: Ll - L1 = dLl 
L4 - L4 = dL4 
L5 - L~ = dL5 
L6 - L6 = dL6 
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oAP.Ai-' = 0{ LO( T2 - Tl )nL + dL1.nL - dL6nL - d14nL - dL5nL 

+ L2n2g - 1~n2g - L3n3g + L)n;g 

Er geldt:l. dL1 = d16, v1ak A ver~aatst niet. 
2. L2 = L3, 14 = L5. 

Stel: n2g = n3g en n2g = n3g 
Dan: 

AP-Av=d.LO(T2 - T~) - 2dL4-nL, waarbij 2d14n1de fout 
is, die ontstaat door temperatuur verandering Van de 
hoekspiegel. 

De fou.t die optreed t is dan:A L = 2d14, met dL4 = L40 .c{.r-Ll T . 
• 3 

Stel: L40 = 2,5.10, m 
r('$" -d..s = 1.lv K, 

dan:A1 = 5.10'Jm per ~C • 

Het is dUB noodzakelijk om de temperatuur van de hoek
spiegel te meten. 
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· Bij,lage B 

Het 'Verloo eratuur'van het meetob'ekt als 
unktie van 

Syrnbolenlijst: 

a: Temperatuurvereffeningscoefficient van het 
meetobjekt [mYs] 

a: Warmteoverdrachtscoefficient van de Iucht aan 
de wand van het meetobjekt [w/~Kl «: Gemiddelde warmteoverdrachtscoefficient van de 
Iucht aan de wand van het meetobjekt [w/m~l 

Bi: Getal van Biot [-1 
B: Volumeuitzettingscoefficient lucht rl/~ 
c: Konstante [-1 

Specifiek warmte Iucht bij konstante druk [J /kgK1 
Zwaartekrach t versnelling fm/ s'"] 

Cp: 
g: 

G:r: 
L: 

AL: 
). m: 

Getal van Grashaff [-] 
Karakteristieke lengte [~ 
Warmtegeleidingscoefficient van de Iucht (W/mK] 
Warmtegeleidingscoefficient van het meet-
objekt [W/mK] 

m: Konstante [-] 
Nu: Getal van Nussel t r.-1 

Nui(r) ! Inwendig dimensieloze warmteoverdrachts
coefficient £-1 

l : Dynamische viscositeit van de lucht [kg/m~ 
Pr: Getal van Prand tl [-1 
t: Tijd [sJ 
T: Temperatuur meetobjekt op t=t it] 

Temperatuur lucht [Ocl TIXi: 
TO: 
Tw: 

.6.Ts: 
Il Tmax: 

Begintemperatuur meetobjekt oy t=o L~] 
Wandtemperatuur meetobjekt ["CJ 
Tempera tuurstap ['C] 
Maximaal temperatuurverschil tussen meetobjekt 
en lucht ( Ttx:I - TO) [IIC] 

r: Getal van "Fourier [-1 
€1: Dimensieloze kalorische temperatuur' [-1 e: Gemiddelde dimensieloze kalorische temperatuur ~] 
'(': Kinema tische viscosi tei t van de lucht [m:r s1 
X: Karakteristieke Iengter~ 
Y: Karakteristieke Iengte 1m] 
Z: Karakteristieke lengter~ 
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De berekeningsmethode is volgens literatuur (4) 

Een-dimensionaal 

De benaderingsoplossing is de volgende vergelijking: 

e = b.tf [4f . ..1-- -r I l 
!J;. t Nile (~)) 

Definities: 
l.@: Dit is de gemiddelde dimensieloze kalorische 

- temperatuur. 
8is als/volgt gedefinieerd: 
e:: ('h+oj S{l) 1'ft oIf 

Voar plaat geldt: n=2 
..(=-: Verhouding van de afstand tot 
f X het midden van de plaat en 

de halve plaatdikte. 
1 -?J heeft betrekking op de hoeveelhe1d opgenomen 
warmte in vergelijking met het aanvankelijk enthalpie
verschil. 

2. e: Dimensieloze temperatuur 
1: - T<p e= TO- TClO 

De gemiddelde kalorische temperatuur van een plaat 
is dus: _ 
T = Ta> - (T4'O - TO). e 

3. AR: Dit is een faktor afhankelijk van de geometrie. 
V-
I: Plaat 
2: C,ilinder 
3;' Kogel 

4. ris het getal van Fourier. 

J').I_~ 
l"- x~ 

5. Bi is het getai van Biot 
«.x 

- ).~ 

6. Nui(~) is de inwendige dimensieloze warmteoverdrachts
coefficient. 
Deze is als voIgt gedefinieerd: 

. ()' (' . t 4- 1 ) ° , 5 NU1 1"', = Nu~ ,rP + V - ; V~~r een plaa t 
'l {' 

ldt 

NUi,cO =6,09 

We hebben echter niet met een-dimensionaal,maar een 
twee- dimensionaal probleem te maken. 
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V~~r twee dimensies geldt: 
e(x,y,t) = el(x,t).e2(y,t); Dus e=e/.e'J,. 
Stel dat de afmetingen van het meetobjekt in x- en y
richting hetzelfde zijn. Dan geld t S 1 :: t} 2 

;:;::; - - [:zM 1-' 1 Dus:' t:7:; e,. e2.= ~ - V' I -::-i-/~ 
. 8f N",tr) 

V~~r de bepaling van het getal van Biot is het nood
zakelijk om ~ te berekenen. 
De warmteoverdracht is met behulp van vrije convectie. 
De warmteoverdrachtscoefficient van het gehele meet
objekt kan bepaald worden met de volgende formule. 

Nu = c(Gr.pr)m j 

AIle stofconstanten worden bepaald bij de gemiddelde 
temperatuur: T = (T~+ Tw)/2; Op t=O is Tw=TO. 
Volgens literatuur (5): c=0,55 
, m=O,25 
en 
Nu = d X: : Getalvan Nusselt 

Pr = C~:t: Getal va~ Prandtl 

G~' - g.B(T~ - Tw)L __ o Getal van Grashoff 
- yi{ ° 

We gaan de lucht en daarmee ook het meetobjekt in stap
pen van L1 Ts tt; verwarmen. 
Op het tijdstip t=O is het temperatuurverschil tussen 
wand en lucht het grootst:JTmax = JTs. 
Na t=G wordt dit verschil kleiner, en zal op de duur 
o t worden. 
Een goed ge~iddelde voora is dan: 

- I r:4~ 
C( :: A.7':..cc cC J (.4 T) 

o· 
We zijn nu dus in staat om het verloop van de temperatuur 
van het meetobjekt als funktie van de tijd te berekenen. 

Resultaten. 

Er zijn berekeningen uitgevoerd voor de wolgende materi
alen, waaruit het meetobjekt kan bestaan, namelijk: 
a. Glas 
h. Staal 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor twee waarden van 
de temperatuurstap: 
a. stap is 1 °c 
b. Stap is 2,5°C 
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1. Berekening van de gemidde1de warmteoverdrachts
coefficient. 

We nemen de ~arden 
AL= 26,03.10~ W/mK 
Cp= 1,007.10.,J/kgK 

van de 1ucht bi j 20 CC, 1 Bar. 

~ = 17 t 98.10., kg/ms 
y= 15,13.1°.3 ref/s 
(9= 3,419.10 l/K 
g= 9,81 m/s2 

Pr= 0,70 
Proefstaaf: Lengte 1,5 m 

Breed te 4.10-2
, m = 2X 

Hoogte 4.10~ m = 2Y 
1. 1 1 
L = 2X + 2Y 

Hieruit vo1gt: d = 3,06(ATmax)0,25 W/nfK 

2. Berekening warmteoverdracht naar g1azen meetobjekt. 

Temperatuurstap: 1 °0 , dan (j = 3,06 W/m'x 
Temperatuurstap: 2,5"C, danOl'= 3,85 W/rffK 
Karakteristieke 1engte: X = 2.10-2 m 
Materiaa1 gegevens:~_= 0,79 W/mK 

fJ = 2550 Kg/m! 
Cp= 770 J/K~ 2 

a= 4,02.10-tm~s 

3. Berekening warmteoverdracht naar sta1en meetobjekt. 

Hierbij ge1den deze1fde gegevens, a1s bij 2, beha1ve 
AlIt= 50 W/mK 3 
f = 7850 Kg/m 

Cp= 460 J/KgK 
a= 1,38.10-£ mo/s 

Tabe11en: 

Uit berekeningen zijn de vo1gende tabe11en ontstaan. 

Tabe1 1: 
Materiaa1: G1as 
Temperatuurstap: 1°C, 2,5°C 
Too = 20°C 

Tijd [minutenJ 

o 
Slap: 1 C 

T [OC1 

o 
10 
20 
30 
45 
60 
75 
90 

19,00 
19,08 
19,16 
19,23 
19,33 
19,41 
19,48 
19,55 

o Stap: 2,5 C 
fcc] 

17,50 
17,77 
18,01 
18,22 
18,50 
18,73 
18,93 
19,10 
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Vervo1g tabe1 1 : 
I) 

Stap: 1 C S ia 12: 2, 5 DC 
Ti jd lminutenJ if rOCl T LOC1 
105 19,60 19,24 
120 19,65 19,36 
135 19,69 19,46 
150 19,73 19,54 
165 19,76 19,61 
180 19,79 19,67 

Tabe1 2: 
Materiaal: Staal 
Temperatuurstap: 1 'c, 2,5 't: 
TeO = 20 etc 

S.!ap: 2,~ Siar: 1 °c C 
Tijdlminuten) T CtJ T '(;1, 

0 19,00 17,50 
10 19,05 17,65 
20 19,10 17,80 
30 19,14 17,94 
45 19,20 18,12 
60 19,26 18,30 
75 19,32 18,45 
90 19,37 18,60 

105 19,41 18,72 
120 19,46 18,84 
135 19,50 18,94 
150 19,53 19,04 
165 19,57 19,13 
180 19,60 19,21 

Tabel 3: 
Materiaal: Glas 
Temperatuurstap: 
T cD = 15,20,25 ClC 

1 °c T 
Ta'J x 100% 

Tijd[minuteril T~ =15lC] T<o =20 [l7el ~=25 Le] 
0 93,3 95,0 96,0 

10 93,9 95,4 96,3 
20 94,(4 95,S 96,6 
30 94,9 96,2 96,9 
45 95,5 96,6 97,3 
60 96,1 97,0 97,6 
75 96,5 97,4 97,9 
90 97,0 97,8 98,2 

105 97,3 98,0 98,4 
120 97,7 98,3 98,6 
135, 98,0 98,5 98,8 
150 98,2 98,7 98,9 
165 98,4 98,8 99,1 
180 98,6 99,0 99,2 
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Tabe1 4: 
Materiaa1: G1as 

2,5 CC Temperatuurstap: T - x 100% T = 15,20,25 °c Td) 

Tijd lminutea! T IX] = 15 [Oe1 Td' =20["C] Too =25[OC] 

0 83,3 87,5 90,0 
10 85,1 88,9 91,1 
20 86,7 90,1 92,e 
30 88,1 91,1 92,9 
45 90,0 92,5 94,0 
60 91,5 93,7 94,9 
75 92,9 94,7 95,7 
90 94,0 95,5 96,4 

105 94,9 96,2 97,0 
120 95,7' 96,8 97,4 
135 96,4 97,3 97,8 
150 96,9 97,7 98,2 
165 97,4 98,1 98,4 
180 97,8 98,4 98,7 

Tabe1 5: 
Materiaa1: staal 
Temperatuurstap: 1 tiC T x 100% Tit) = 15,20,25~ T~ , 

Teo =20Loc1 T(D =25["CJ Ti jd Iminu ten) T~ =15 LC) 

0 93,3 95,0 96,0 
10 93,7 95,3 96,2 
20 94,0 95,5 96,4 
30 94,3 95,7 96,6 
45- 94,7 96,0 96,8 
60 95,1 96,3 97,0 
75 95,4 96,6 97,3 
go 95,8 96,8 97,5 

105 96,1 97,1 97,6 
120 96,4 97,3 97,8 
135 96,6 97,5 98,0 
150 96,9 97,7 98,1 
165 97,1 97,8 98,3 
180 97,3 97,9 98,4 



-38-

Tabe1 6: 
Materiaa1: staal 

2,5 ()C Temperatuurstap; T x 100% T/lD = 15,20,25 °C Teo 

T i j d Cminu teriJ T~ =15 rcJ TQO =20 rcl T", =25tCJ 

0 83,3 87,5 90,0 
10 84,3 88,3 90,6 
20 85,3 89,0 91,2 
30 a6,3 89,7 91,8 
45, 87,5 90,6 92,5 
6:0 88,7 91,5 93,2 
75 89,6 92,3 93,8 
~ 90,6 93,0 94,4 

105 91,5 93,6 94,9 
120 92,3 94,2 95,4 
135 92,9 94,7 95,8 
150 93,6 95,2 96,2 
165 94,2 95,7 96,5 
180 94,7 96,0 96,8 

Grafieken: De voorafgaande tabe11en zijn in de 
vo1gende grafieken weergegeven. 











Afmetingen ruimte: 
Lengte: 1,5 m 
Breedte: 2.10 m 
Roogte: 2.10 m 
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D 
Temperatuurstap: 1 C • 
Stel: Temperatuurverschil over de wand is 2,5 C. Dit 
geeft (J = 2,89 W jrrlK 

Gegevens lucht (20#C, 1 Bar): 
~= 26,03.10 WjmK 
a= 2,17.10 m'Zjs 

~(1:) = 22,5 °c 
~O = 20 "e 

T = 21 'c 
Hierui t voIgt: e= 
We kunnen nu 
St.el: teO) = 
Dan: t(l) = 

t(2) = 
t( 3) = 
t(4) = 
t(5) = 

een iteratieproces 
CI:J 
58 s 
38 s 
34 s 
33 s 
33 s 

uitvoeren: 

>t;I 

Er zijn dus 33 seconden nodig om de lucht 1 C op te 
warmen. Dit is ~e verwaarlozen ten op zichte van de 
tijd welke nodig is om het meetobjekt 1°C in temperatuur 
te verhagen. 

2e Berekening: 

" Nu een temperatuurstap van 2,5 C. 
stel:Temperatuurverschil over de wand is 5°C. 

-e _- T - ToO _ 22,5 - 25 - 0 5 
TO - T~ - 20 - 25 - ,. 

Iteratieproces: 
Stel: teO) = ()() 
Dan: t(l) = 76 s 

t(2) = 52 s 
t(3) = 48 s 
t(4) = 47 s 
t(5) = 47 s 

Ook deze opwarmtijd is te verwaarlozen. 

Opmerking: 
De voorafgaande berekeningen z~Jn uitgevoerd met een 
Ii ,die waarschijnlijk niet geheel correct is, maar bij 
een andere ~ zal de orde van grootte van de opwarm
tijd niet veranderen. De conclusie blijft dus dat we 
de opwarmtijd van de lucht kunnen verwaarlozen. 
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Bij1age C 

Berekeni ng wan de opwar rntijd van de 1ucht. 

De berekening is op de ze1fde wijze a~s de berekening 
in bij1age B. A11een hebben we nu t e rnaken met een 
dr ie-dirnens i onaa1 prob1eern. 
De syrnbo1en1ijst van bij1ag e B is hier ook ge1d i g . 

Dr ie-dirnens ionaa1: 

e=~ f- Ix -r _,_ -I- ";7"""-,' =-
8i e x) A/"i en-) 

Schrijf a11es in 

--rx= a.t {; ---xr-
a .t 

y , 

(Y 

a , t z i jn voor a11e drie de d i rnensies ge 1 i jk . 

Ti = Tx (T/ J t. :: Tx (+f 
Na enig rekenwerk vo1gt: 

(t/ + 
I ( ( v " ,)-o,s-:-'-f 6 oq-+..!L , -r-) . -ft.; '/Y X 'fx 

tdn ( I )'1 / + x e _,_ +(604-+-':L _,_)-gS' 
&x '/ Y IX' 

+ 
'( : l -/ 

B;.-7 >( 6>">Yltht-t1 
1e Berekening: 

Gegevens: 
De warrnteoverdrachtscoe ff i cient wordt bepaa1d door 
wa rrnte overdracht door natuur1i jke convectie . 
Voor vertica1e wand en ge 1dt a1s de hoogte van de wand (H) 
k1einer is dan 0,3 rn . 

d = 1,5.372( llHT'}0 ,25., met 4 T is het ternperatuurverschil 

ove r de wand . Zie 1iter atuur ( 2). 
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Bij1age D 

Energieba1ans van het verwarmingssysteem 

Symbolenlijst 

A: 
Aw: 
Am: 
Av: 

d. L. : 

d.o : 

Opperv1ak tma] 
[m~l Opperv1ak verwarmingswand 

Opperv1ak meetobjekt [m~] 
Oppervlak verlieswand [m17 
Warmteoverdrachtscoefficient verwarmingswand naar 
de lucht [w/rftKl 
Warmteoverdrachtscoefficient 1ucht naar verlies
wand [W / rrtK7 
Warmteoverdrachtscoefficient iso1atiewand naar 
omgeving [W /mi\J 

Cp: Specifieke warmte luc'ht bij constante druk [J/kgK] 
H: Hoogte verwarmingswand [m1 
K: Warmtedoorgangscoefficient van verlieswand LW/m~l 

Dikte a1uminiumwand [ml L1: 
12: 
>., : 
).2 : 
Q: 

t>l : 
t: 

Tw: 
T1: 
Tm: 
To: 
VI: 

Dikte isolatiewand [ml 
Warmtegeleidingscoefficient aluminium [W/mKl 
Warmtege1eidingscoefficient isolatiemateriaa1 ~/mKJ 
Warmtestroom [wl 
Dichtheid lucht [Kg/miJ 
Ti jd [sl 
Tempera tuur van de verwarmingswanden ['cl 
Temperatuur van de lucht(OC] 
Temperatuur van het meetobjekt ["c1 
Omgevingstempera t.u.ur [·c1 
Volume 1ucht [ml1 

De vo1gende stap in de analyse van het verwarmings
proces is het berekenen van de temperaturen van de 
verwarmingswanden. Deze temperaturen zijn te berekenen 
door een energiebalans op te stellen. 

Figuur: 
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() 

We gaan de ruimte in stappen van 2,5 C verwarmen. 

A. De verwarmingswanden. 
De verwarmingswanden bestaan uit drie gedeelten. Namelijk 
twee zijplaten en de bodemplaat. 
We veronderstellen dat de temperatuur van deze wanden 
overal gelijk en constant is. 
De warmteoverdracht vindt plaats door middel van vrije 
convectie. 
Voor de warmteoverdrachtscoefficienten gelden dan: 

Verticale plaat:clw.: It5372(TW
H

- TI)O,25 W/mT. 

Horizontale plaat:lXl9= 2,488(Tw - Tl}O,25 W/rrll<: 

B. Verlieswand. 
De warmteverlies gevende oppervlakken zijn: Voor- en 
achterwand; Deksel. 
Om het warmteverlies zoveel mogelijk te beperken, zul
len we deze wanden isoleren. 

Figuur: 

10 ~o 
7'.FhP,F,f.47kIlHl/IItLIIIII' 

~ ~ 

Voor de warmtestroom door de oppervlakken geldt: 

Q = K.A.(Tl -To) W 
1 

V~~r K geldt: K = 1 + L1+ L2, 1 
d7 T;"" ). ') r:I. () 

Omda t el, en d.. o onbekend z i jn, stellen we dL:: rio:' CJ:> • 
De werkelijke warmtedoorgangscoefficient zal dan kleiner 
zijn, als de hier berekende. 

c. Meetobjekt. 
De warmteoverdrachtscoefficient van de lucht naat het 
meetobjekt is bij een temperatuurstap van 2,5u C: 
dlll= 3,85 W/m~ 
Zie bijlage B. 
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We kunnen nu de tota1e energieba1ans opste11en: 

Qin - Qmeetobjekt - Qver1ies = fL • (f • V1.~~1 

Omdat de tijd, die nodig is om de 1ucht te verwarmen 
gering is, nemen we a1s ruwe benadering voor dT1:~" 

at A4" 
Dit geeft: 
d.w.Aw.(Tw - T1) - dlll.Am.(T1 - Tm) - K.Av.(T1 - To) = 

AT1 
= fL .Cp.V1. 4 t " 

We kunnen hieruit dan berekenen: 
1. Tw 
2. De warmtestroom door de verwarmingswanden: 

Q = a.w.Aw.(Tw - T1). 

Gegevens: 
1. Afmetingen van de wanden: 

Zijwanden! 1,5xOl2 ~; H:0,2 m 

~~~~~ : e~ , ~~~ t~r:and: 0, 2xO, 2 ml 

Dekse1: 1~5xO,2 m~ -2 
2. L1 = 2.10 m; L2 = 2.10 m 

~I = 229 W/mK; A2 = 0,035 W/mK 
3. To = 20°C 3 
4.pt: 1,1881 KgLm (bij 20°C) 

Cp = 1,007.10 3 J/kgK (bij 20°C) 
5.i1 T1 = 2,5 I1C 

.d t = 50 s 

Er wordt verwarmd in stappen van 2,5°C 
Ste1: Beginsi tuatie T1=Tm:15 "c, To=20 °C. 
Op t=O wordt de 1ucht verwarmd. Na ongeveer 50 s is de 
1uchttemperatuur T1=17,5°C geworden. De temperatuur van 
het meetobjekt is dan nog steeds 15~C. 

Resu1taten: 
TIn van X·C naar Y "c • 

X(C7CJ-y["cl_ 

15-17,5 
17,5-20 
20-22,5 
22,5-25 

TwtCJ 

19,2 
22,2 
25,2 
28,2 

4,13 
5,75 
7,42 
9,10 

Het maximaa1 benodigde vermogen om het meetobjekt 2,5°C 
te verwarmen is dus ongeveer 10 W. 
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Bijlage E 

Warmteoverdracht bij turbulente stroming door een 
pijp met constante wandtemperatuur. 

Symb(Q)lenli j st : 

«: 
Cp: 

D: 

Warmteoverdrachtscoefficient [w/~K7 
Specifieke .warmte bij constante druk [J/kgK] 
Diameter pijp [m1 

L: 
X: 
'1,= 

Re: 

f: Wrtjvingsgetal van Filonenko [-1 
Lengte van de pijp [ml 
Warmtegeleidingscoefficient. ~/mKl 
Dynamische viscositeit (Kg/msl 
Getal van Reynolds [-1 

Pr: 
Q: 
p: 

st: 
T: 

Tw: 
To: 
Tl: 

Getal van Prand tl (-1 
Warmtestroom [~1 
Dichtheid [Kg!m ] 
Getal van stanton [-1 
Yloeistoftemperatuur op afstand X vanaf het begin 
van de pijp [tlCl 
Wandtemperatuur van de pijp [~J 
Vloeistoftemperatuur op X=O [~1 
Vloeistoftemperatuur op X=L [OCl 

V: Stromingssnelheid vloeistof fm/s] 
X: Lengtecoordinaat van de pijp [m1 

We willen graag de in- en uitstroomtemperatuur van 
het water in de verwarmingswanden weten.Dit is te be
rekenen met het model van : Warmteoverdracht bij 
turbulente stroming door een pijp met constante wand
temperatuur. 
We veronderstellen dus: 
1. Turbulente stroming. Dit geldt als Re>2300 
2. Constante wandte~peratuur. 

We kunnen dit veronderstellen, omdat de pijpwand 
de lucht in de-verwarmingsruimte in zeer korte tijd 
opwarmt. De temperatuur van de lucht blijft dan 
constant, dus zal ook de temperatuur van de wand 
constant blijven 

Bij een constante wandtemperatuur geldt voor het ver
loop van de vloeistoftemperatuur in de pijp als funktie 
van X: 

Tw - T 4 
Tw - To = eXP (- stonoX) (1) 

st: Getal van stanton st = f.CP • V 

Bij turbulente stroming in een pijp geldt volgens 
Petukhov en Popov: 
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st = ----------~---~---
1,07 + 12'7~(prt - 1) 

Vo1gens Fi1onenko ge1dt: 

) -2 f = (1,58LnRe. -3,28 

met: 
Geta1 van Ite:yno.lds :Re = f~ 
Getal van Rrand tJl, ~ Er = 1 ~p 

(2) 

(4) 

(5 ) 

De warmteoverdracht van de v1oeistof naar de wand is: 

(6) 

Bij een bepaa1de warmtestroom Q en warmtetemperatuur 
Tw vo1gt uit de verge1ijkingen (1) tim (61: 

To = Tw + (1 ~ c2)c1 °c 

T1 = To - tr °c 
met: - 2 4 
c1 = f .Cp.v·f.D ; c2 = exp( - StITL) 

Rasu1 ta ten: 

We berekenen To en T1 voor het geva1 van verwarmen 
van 22,~oC naar 25°C. 

Gegevens: 
Pomp: Capaciteit: 20 L/min. 
Pi j p: D = 15.10· 3 m 

L = 36 m (Per wand 8 kana1en 
Wand: Tw = 28°C 

van 1,5 m 1angte) 

Q = 10 W 
V1oeistof: Water, 
Gegevens bij 30°C: p = 

Cp = 
A = 

'? = 
Re = 

Resu1taat: Tw = 28°C 

3 
995,7 Kgim 
4,176.10~ J/kgK 
0,616 W/mK 
792.10· Kg/ms 
3,56.10 'I. Dus turbu1ente 

To = 28,002 'c 
T1 = 28,OOO'C 

stroming 
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Bij1age F 

Drukver1iezen in de stromingskana1en 

Berekening volgens literatuur (4). 

De be1angrijkste drukver1iezen ontstaan door; 
1. Ruwheid van de kanaa1wand. 
2. Drukverlies in de bochten. 

1. Drukverlies ten gevolge van de ruwheid van de wanden. 
L y2 

.1P =i·'iii·r·2 
:,.L - Lengte [m1 
Di = Inwendige diameter [ml 

P = Dichtheid [Kg/m'l 
y = Stromingssne1heid [m/s1 
) = Weerstandfaktor ~1 

V~~r turbulente stroming in ruwe buizen geldt volgens 
Prandt1-Karman; 

1 D' 'if = 21og(K1. ) + 1,14; Met K afhankelijk van de ruwheid. 

2. Drukverliezen in de bochtstukken. 
y2 

A P = I" .-2'- ; IU ;\veerstandfaktor 

Gegevens: 
Pomp: Ca.paci te.i t: 20 L7min. 

Yermogen : 70 '1/ 
Dus op te brengen drukverschil: 2,1 bar 

Overige gegevens; 
L = 36 m .3 

Di = 15,.10 m < ' 
f = 995,7 Kg/m (Bij 30 ·C) 
Y = 1,89 m/s 
K = 0,05 mm (Tabe1 1, Literatuur (4» 
j" = 0,2 

Totaal drukverlies is 1,18 bar. De pomp zal dus voldoen. 
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Bijlage G 

Berekening van de bladveerkonstruktie 

Symbolenlijst 

a: Karakteristieke afstand behorende bij de bladveer [m] 
A: Oppervlak doorsnede meetobjekt [m1 
a: Uitzettingscoefficient [1/K] 
b: Breedte bladveer [ml 

Gl: Geometriefaktor [-1 
C'B: Buigstijfheid per veer [N/mJ 
CT: Torsiestijfheid per veer [Nml 
Eb: EIasticiteitsmodulus bIadveer[N/m1

] 

E~: Vervangende elasticiteitsmodulus bladveer [N/m~] 
Em: Elasticiteitsmodulus meetobjekt [N/d] 

F: Aandrukkracht [Nl 
Fb: Buigingskracht [N] 
Fv: Voorspankracht [N1 
Fg: Gewicht rol tN] 
Fq: Gewicht meetobjekt [N1 
Fw: Wrijvingskracht fNl 

AFb: Verandering buigkracht [Nl 
f: Indrukking bladveer [ml 

fw: Wrijvingscoefficient (-1 
fr: Wrijvingsarm t .. g.v. deformatia rol [ml 
'f ,,! Hoek'llerdraaiing bladveer [radl 
~ GIijdingsmodulus (N/m~ 
h: Dikte bladveer [ml 
I: Traagheidsmoment (m~7 
K: Veiligheidsfaktor [~ 
L: Lengte bladveer [m1 

La: Beginlengte meetobjekt f.ml 
AL: Lengteverandering t.g.v. de temperatuur [m? 

AVJ,): Elasttsche lengteverandering meetobjekt [m] 
Mw: Wringend moment [N~ 
r: Straal boring van het lager [ml 
R: Straal rol [ml 

AT: Temperatuurverandering (·cl 
~: Toelaatbare buigspanning fu/m~ 
p! Wrijvingscoefficient lager C-l 
Y: Constante van Poisson (-1 
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In hoofdstuk 6 z~Jn een aantal eisen met betrekking 
tot de bladveerkonstruktie aangegeven. Deze leiden tot 
de volgende berekeningen. 

We kiezen als materiaal:· ~ 2 
Gehard bandstaal: E = 2,1.10 N/mm 2 

G = 8,15.l0~ N/mm 
1 = 800 N/mm1 

Lengte bladveer: 50 mm 
Breedte bladveer: 50 mm 

1. Eis ten aanzien van torsieverdraaiing. 

Het is mogelijk dat de bladveren gaan verdraaien ten 
opzichte van de as door het meetobjekt. 
ZL& onderstaand figuur: 

lLAlJvid 

De bUigingskracht in de bladveren loopt door de centrale 
as van de bladveerkonstruktie.De verdraaiing van de 
bladveren heeft een wringend moment tot gevolg. 
Stel dat de bladveerkonstruktie van uit de verdraaide 
stand terug wil keren in de nulstand. Er zal een wrij
vingskracht ontstaan. 

Er ontstaat evenwlcht als: 

Mw = Fb.a. tanf + fw.Fb.a (Momentevenwicht om A) 

V~~r klewe hoekenf geldt: tan,! =( • 
Er geldt: Mw = 2.CT. 

Fb = 2.CB.f 

Dit geeft: 

t - -!~ ._C=B-;,.,--f--.,.----__ 
- CT - CB. f 

Deze hoek is dus de hoek, waarin de bladveerkonstruktie 
blijft staan. De eindspiegel mag een hoekfout van 1 0 

hebben. 
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Voor bladveren geldt: 
3 

CB b.h.E 
= L3 

3 ~ 0,63 0,52) . b CT Cl. b.~....!Q . 01 = 3'- (1 n=n: = , --+ --:-s- ' n n 
We hebben te maken met een bladveer met een grote 
breedte-lengte verhouding. Er moet dus rekening gehouden 
worden met de optredende dwarscontractie. Dit kan onder
vangen worden door in plaats van de E-modulus, de ver-
vangende 3-modulus ~= E te gebruiken. De E- modulus 

1 - \,,1 ~ ~ 
wordt daardoor ongeveer 10~ groter. E = 2,31.10 N/mm. 

Stel: fw = 0,1 
a = 35 mm 

Met L = 50 mm, voIgt hieruit dat de toelaatbare indruk
king van de veren m.b.t. de eis voor torsiestijfheid 
1,25 mm is. 

2. De invloed van de buiging van de bladveren op het 
meetresultaat. 

A. Invloed voorspankracht. . 
De voorspankracht heeft tot gevolg een elastische in
drukking van het meetobjekt. Er ontstaat dus een af
wijking van de beginlengte van het meetobjekt. 
De toegestane afwijking in de beginlengte van het meet
objekt is echter dermate groot, dat de invloed van de 
voorspankracht te verwaarlozen is. 

B. Invloed door verandering van de buigkracht t.g.v. 
verplaatsing van het meetobjekt door temperatuurs
verand-eringen. 

Lengteverandering van het meetobjekt t.g.v. ve;rander'ing 
van de temperatuur is: 

A L = a..LO.AT 

De verandering van de bUigingskracht is dan: 

A Fb = 2. C B .Ll L 

Dan is de elastische lengteverandering van het meet
objekt ten gevo~ge veranderde bUigkracht. 

A (A L) = A Fb • LQ 
Em.A 
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V~~r de toelaatbare buigstijfheid geldt dan: 

CB '" .4 (.dL)toelaatbaar.Em.A 
- 2.~ .~T.LO 

Gegevens: 
Toegepasce meetobjektmat,erialen: o.a. glas en staal 
Toegepaste meetobjektlengten: 100~ LO ~ 1500 mm 
Toegepast temperatuurgebied: 15 ~ T:!: 25 ClC , AT = 10 fC 
staal.: 
LO := I t 5 m 
.d.T = 10't .6 

d. := 11,5.10 11K 
Em = 2, 1 .19;' N 1m" -2 2-

A = 40.10 x 1.10 m 
A (.6.L)toelaatbaar = 1.10~;r m 
Glas: 
LO := 1,5 m 
AT = 10 Cla.6 
~ = 5.10 11K 

Em = 2, 2 .1010 N 1m). '7 
A. (AL)toelaatbaar = 1.10· m 

Dit geeft als resultaten: 
Staal: CB ~ 16 N Imm 
Glas: CB ~ 4. Nlmm 

Dus stellen we als eis: CB~ 4 N/mm 

We kunnen nu de dikte h van de bladveer berekenen. 

h.f v-c-~:e I = Q,351 mm 

Kies h = 0,3 mm 

3. Eis ten aanzien van maximale buigspanning. 

Indien'6 de toelaa tbare buigspanning is , dan geld t: 

" 1 L26" 
f- ;.Ii-E mm 

Hieruit voIgt: f£ 9,6 mm 

4. Kontrole op knik. 
1 

Ftoelaatbaar = :;..~~.J.._! IS: 
L2 

Ftoelaatbaar is: m.g 

Het gewicht van de spiegel is ZQ klein, dat er geen 
gevaar voor knik zal ontstaan. 
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5.Eis ten aanzien.van voorspankraeht. 

Het meetobjekt wordt opgelegd op twee rollen. De voor
spankraeht moet nu groot genoeg zijn om de rolwrijving 
te overwinnen. 

stel dat de rollen gelagerd zijn in twee kleine groef
kogellagers. 

~ ____________________ ~~8j6~ 

Er geldt: 

( ) fr r 
Fw = Fq + Fg '.-r + Fq.f.R 

Gegevens: 
Neem stalen meetobjekt. 
Lengte: 1,5 m ~l ~ 
Oppervlak: 40.10 x 1.10 m1 

Diehtheid: 7800 Kg/m! 
Stel: 
r = R = 2,5 rom 
fgroefkogel1ager = 0,0015 
fr = 0,,001 em 

N 

Er' zijn twee oplegpunten. Hieruit voIgt dat de voorspan
kraeht groter dan 0,2 N moet zijn. Dit betekent een 
minimale buiging van de bladveren van 0.04 mm. 

Conelusie: 
De afmetingen van de bladveer zijn: L = 50 mm 

b = 50 mm 
h=0,3mm 

Minimaal benodigde indrukking is 0,04 mm 
Maximaal toegestane indrukking is 1,25 mm. 
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