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VOORWOORD 

Dit geschrift is voortgekomen uit in najaar 1988 gegeven colleges. Ret is bedoeld 

als aanzet tot een volledig, nieuw diktaat voor het college "Energieleer" en als 

aanzet tot het verstandig afsplitsen van een stuk (toegepaste) thermodynamica 

om dat in het eerste jaar te doceren. 

De opzet was meer cell manier van benaderen mee te geven dan een pakketjc 

hapklare formules en dit dan ook in de opgavcn latcn doorklinkcn. 

De warme werktuigbouwkunde ("potten en pannen", zie figuur) vindt op bijzon

der veel plaatsen in de industrie toepassing: electriciteitsvoorziening, energie-op

slag, fabricage van ijs en zeep, isolatie, etc. etc .. Ret is echter weI torenbouw, in 

die zin dat je eerst een basis moet hebben met daar bovenop de eerste verdieping, 

zonder welke een tweede niet mogelijk is, etc .. Dit is veel meer manifest bij 

thermodynamica en wiskunde dan bij de koude werktuigbouwkunde ("armen en 

benen"), waar je intuitief toch meestal weI weet of meent te weten waar het over 

gaat of voor dient. 

Dit geschrift gaat vooral over de basis, die primair wat abstract en daarom 

wellicht wat taai is. Pas in het vierde jaar bij keuzevakken zie je hoe krachtig (en 

mooi) het in technische toepassingen is. 

Deze neerslag, en hier en daar uitbreiding, van mijn aantekeningen zullen op 

college worden aangevuld met voorbeelden; verdere oefening via aangepaste 

opgaven wordt op de Instructies verzorgd, waarvoor een werkboek in voorberei

ding is. 

Laat het bij al je inspanningen een troast zijn dat zo'n negentig jaar geleden velen 

nog dachten dat moleculen niet bestonden en dat warmte een soort vloeistof 

(,caloric') was. Conceptueel dell ken heeft blijkbaar tijd nodig voordat het alge

meen geaceepteerd is, want in 1843 al verklaarde Joule op grand van vele knappe 

experimenten dat warmte en arbeid equivalent zijn. Zorg dat je jezelf de tijd gunt 

om vertrouwd te raken met abstracte begrippen die ook anderen veel hoofdbre

kens hebben opgeleverd. 

Sommige verhalcndc paragrafen zijn bijna letterlijk overgenomen uit het dictaat 

"Energieleer"; mijn dank aan de auteurs van dat dictaat, en oak aan P. Verhaart, 

die voor verklarellde tekst bij enkele klassieke illustraties zorgde. Ik dank de 

"liehting '88" voor hun opmerkingen en geduld; hopelijk hebben anderen baat bij 
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VI.3 Toestandsvergelijkingen van reele media 
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Joule's 1847 apparatus. 

-Arrangement of vs.nes 
in calorimeter. 



Commentaar bij figuren : Joule's 1847 apparatus 
Bepaling van "The mechanical equivalent of heat". Zo heette dat in die dagen. 
De bedoeling is dat vallende massas in het zwaartekrachtveld een nauwkeurig te 
bepalen hoeveelheid mechanische arbeid leveren aan een calorimeter met water. 
De arbeid van de vallende mass as wordt via verkeerd getekende touwtjes op 
trommels overgebracht op een as die de calorimeter in gaat. (In de hier afgedruk
te figuur zou alles precies stH blijven staan want het koppel, door de linkerhelft 
van een gewicht op de trommel uitgeoefend wordt precies in evenwicht gehouden 
door dat van de andere helft op de andere trommel, de touwtjes moeten er aan de 
zelfde kant op lopeno Net zo bij de verticale trommel.) In de calorimeter wordt de 
arbeid via draaiende vaantjes en schott en gedissipeerd in het water. Met een 
bekende hoeveelheid water en een gemeten temperatuurverhoging werd een 
verb and gevonden tussen de toen gebruikelijke eenheden voor warmte en arbeid. 
Een niet geschiedkundig geschoolde hedendaagse beschouwer zou terecht de 
conclusie kunnen trekken dat hier op een omslachtige wijze de specifieke warmte
capaciteit van water bepaald word!.. 

Commentaar bij figuren : Joule's 1878 apparatus 
In die 31 jaar heeft .James P. geleerd, dat de arbeid ook bepaald kan worden uit 
het moment, maal het aant,al doorlopen radialen. Daarnaast bleek er een sterk 
verband te best,aan tussen het draaimoment en de hoeksnelheid bij het mecha
nisch roeren. Jim kon dus volstaan met een dubbel uitgevoerde aandrijving, een 
vliegwiel, een omwentelingenteller en stringente instrukties aan de twee, elkaar 
afwisselende werklieden uit zijn eigen bierbrouwerij. De instrukties konden zeer 
eenvoudig zijn, "Pas op als je de gewichten k tijdens het aan de slinger d draaien 
laat stijgen of zakken want dan zwaait er wat." 

.Joulo's 1878 apparatus. 
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LIJST MET VEELVOORKOMENDE SYMBOLEN 

V volume [m3] 

v snelheid [m/s] 
P druk of Hstress" [N/m2] 

p druk [N 1m2] 

P (Nederland wint) == kans dat "Nederland wint" 

p (Duitsland verliest) :: kans dat "Duitsland verliest II 

Cv warmtecapaciteit bij constant volume [J/kg.K] 

k de constante van Boltzman 

N aantal deeltjes 

Na getal van Avogrado C 6.1023
) 

n deeltjesdichtheid (N IV) [m -3] 
T temperatuur [K] 

E energie van een systeem [J] 
E gemiddelde energie [J] 
f energie van een deeltje [J] 
W arbeid [J] 
n aantal mogeUjke microtoestanden 

n (bal is rond) :;::: aantal mogelijke microtoestanden verenigbaar met de 

conditie "de bal is rond ll 

F Helmholtz vrije energie [J] 
G Gibbs vrije enthalpie [J] 
p massa-dichtheid [kg/m3] 

S entropie [J IK] 
(fQ een beetje warmte [J] 
f1S een II beet " entropie, een (niet noodzakelijk klein) entropieverschil 

Voor de eenheden worden SI-eenheden gebruikt. 
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L]nl~iding 

Weer op aarde: 

De wereld bestaat uit bolletjes. Feet 
_000 

1) Moleculen: 
vibraties 

- translaties 
d ct· .1100 con u Ie. 

convectie ... -
- rota ties straling ~W'IIIU!-.---._--tCO~~C tOO I!OO _ _ lIOC' 

2) Electronen: Vertical section of wann sector of depre!!llion, showing 
. weather distribution. 

Joulse warmte 12R ("afval") From" MtlMroWJu lor A!>UJto" ". b/I pmniuion 0/ 1M Conlro/hlr 01 H. M. StatiOMJ'fl OJfi,ce. 

Mechanica van veel botsende bolletjes: Statistische Mechanica. 

C Menselijk over.zi~ht 

Boekhouding, "waar blijft het II CD ~>--J"""--> @ 

vrijgekomen warmte=liberatioo ofteat:dissipatie 

- opwarmen, voelbaar (CpT) of latent, van ongewenste delen 
- dissipatie (kinetische energie -+ inwendige energie) 

t 
"random" , dwars-door-mekaar beweging 

- strooilicht 
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1.2. Over het college, najaar 1989 

Films: 

-Pressure fields and fluid acceleration 
30 min; fIlm; 11827 
snelheid en druk, venturi, etc. 

- Entropie 
150012'1; video 

- Laws of disorder, Part 2 
150013/1; video 

- Molecuulbotsingen 
Duitse film van molecuulconfiguraties 

Demonstraties: 

- Gelijkvormigheid 
• Drukopbouw door verdamping 
- Translatie versus "rondom" vibraties 
- Quasi-statische lift 

Extra literatuur: 

- "Statistical physics I', F. Reif (niet noodzakelijk of verplicht) 
Berkely Physics course, Vol. 5. McGraw-Hill Book Compo 

- "Theory and problems of heat transfer" D.R. Pitts & L.E. Sissom (niet 
noodzakelijk of verplicht) Schaum Outline series. McGraw-Hill Book Compo 
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Instructies en excursie 

Training in het maken van examenopgaven. Vrijwillige basis. Een middag per 
week gedurende 9 weken, te beginnen direct in de eerste collegeweek. 
Gedurende een extra week zal een excursie naar de Amercentrale worden 
verzorgd. Studentassistenten zuBen assisteren bij de verzorging van instructies 
en het maken van een werkboek. 

Onderwerpen: 

Categorieen: 

A Statistische mechanica 
B Thennodynamica (klassiek) 
C Stromingsleer 
D Energietransport, algcmeen 

Umlt~ do rain 
llmLlll '01 alto cloud ____ _ 

limits of tiM"O !.tratus ., ..•• _ 
Plan of WBrIIl sector of depreRSion, showing weather 

distribution. 
P7'om "MeI.8orolotn/ for .d.~iatorl ", bv pmr&illiqn of 1M ComroUer of H. M. S/JJtiORerJ/ OJflce. 
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Specifieke onderwerpen per categorie: 

A arbeid 
entropie; meng-entropie 
druk., toestanden, vrijheidsgraden. 

B systeem, extensieve grootheid, even wicht, mol, dichtheid,temperatuur 
Ie hoofdwet 
entropie 
2e hoofdwet 
Carnot -rendement 
toestandsvgl. 
T-S diagram 
Poisson 
Oausius-Clapeyron. 

C stroomlijn, -baan, afschuiving, continuiteit 
Navier-Stokes 
Bernoulli 
Gelijkvormigheid 

D enthalpie, dissipatie 
Mechanische energievergelijking 
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Schema samenhang onderwerpen 

DEF: defmities 

waarom energie? I 

, . I 

; I Basisbegrippen mechanical 
i DEFI (herhaling) Wiskunde I 
I I II. I 11.2 11.6 J 
~-----------"-T--'-• ,- arbeid II.2l 

It DEF toestanden 111.1 I 
vrijheidsgraden L. __ ~ __ ~ __ -+ ________ ~ 

viscositeit 
afleiden; druk 

N.31 

L-_____ ---, 

'-------r-----.-,·-
~ DE 

[I coordinatensy~t~me~ 
F 

systeem 
11.5 I mol, 

,Lagrange - Euler I 
! 11.4 j_. I ~ .~ _______ " ___ .• _ 

dichtheid 

I 
evenwicht 

t 
Ill. 1 

hoofwetten thermo , 
,--·--l-,---·-------L-----------,: ! temperatuur 
DEF temperatuur I ~_i DE . , 

I 
entrople 

entropie 'I I 
l____ ____ ..J ~ . .L.......:=I=II=-=-.:.l=__ __ __1 -. .-

mechanische N.4 
energievergelijking IV.6 

thermische IV.6 
energievergelijking 

~ I .... _~--- I 
I-------·-.. -~--I 
I kentallen IV.8 

gelijkvormigheid 

,---
.6 t total IV 

e~~rgie vgl. 
--

Bernoulli 
N.7 

~ 
Karakteristieke 
Funkties 

V 

~ 
I T-S diagram I 

Poisson I 

l Oausius-Clapeyron I 
_.___ I 
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II CAPITA SELECTA UIT MECHANICA 

11.1 Nemon's eerste wet 

dp dm dv F = --=v---+ m--
dt dt dt 

Beschouw een trein met 100 zakken zand met massa mzak elk, en met de totale 
massa: 

Stel de trein heeft snelheid v, en krijgt uit een trein met snelheid 2v zakken 
toegeworpen. Elders op de trein worden zakken weggekieperd, zodat het totale 
aantal 100 zakken blijft. Dan stijgt de gemiddelde snelheid van de trein, omdat 
de snelheid van zijn zwaartepunt stijgt. 

~ 
~~>'" 

~~~ 

F-..!!.L-V dm + m J!L 
- dt - dt dt 

de snelste trein8 wordt vertraagd 
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Dus hoewel de Massa behouden blijft, treedt versnelling op, waarvoor een 
kracht F, nodig is. 

In dit geval is F = m dv 
dt 

lets dergelijks kan ook op moleculair niveau plaatsvinden, en zal aanleiding 
blijken te zijn voor viscositeitskrachten. 

Als n deeltjes per seconde op een plaat botsen waarbij per botsing de impuls p 
wordt overgedragen op de plaat, wordt op de plaat de kracht F = n. p 
uitgeoefend, want kracht is de impulsverandering per eenheid van seconde. 

, 

Simple friction balance apparatus. 

A 
( 
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11.2 Arbeid 

F f exteme kracht op deeltje. 

is de arbeid door F verricht om deeltje van 1 nur 2 te brenaen. 
Stel: -
F = F x x + F y y, dan is 

._" ~ 

F . ds = F x dx + F y dy 

Stel W12 (a) = Wtt. (b), dus. 
de intergratieweg is niet bepalend, 
dan heet de kracht conservatief. 
In dat geval is nl. een functie V(x) 
te defmieren, waarvoor geldt dat 
U = {V(x) + 112 mv2} op elk tijdstip 
voor een deeltje met snelheid v 
dezelfde waarde heeft: 

V(x) = - fXF ds 
I 

met 1 een vast gekozen punt. 

Bewijs behoud u; 

1 

2 

Integratie is Jangs een stroombaan, d.L een bun waarlan,s het massa-element 
(met denkbeeldige grenzen) zich beweegt. 

f 5 f 5 dv 1 f 5 d 2 1 2 1 2 
W 45 = F.ds = m . vdt = m -- (v ) dt = ... m v 5 --_ .. m v 4 

4 dt 2 dt 2 2 
4 4 
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12 12 12 12 i m v 4 + V (4) = -i m v 4 + V (5) - V (5) + V (4) = i m v 4 + V (5) + W 45 = 2 m v 5 + V (5) 

q.e.d. 

v.b.: Elke kracht die maar van een variabele afuangt is conservatief (ga nan. 
Als bijv. zwaartekracht mg aileen van de hoogte z boven de grond afhangt, 
is mgz + 112 mv2 behouden. 
Om de Massa m 7 meter omhoog van de grond te brengen moeten we 
de arbeid 
f mg ds = 7 mg := 210 Joule indien m = 3 kg en g = 10 m/s2. verrichten. 
Als we dat gedaan hebben kunnen we de Massa weer terug laten vallen om 
het op de grond een kinetische energie ter grootte van 7 mg te laten 
hebben. Dus deze arbeid is op het moment dat m boven is een soort van 
energie, in het systeem gestopt voor later gebruik, "for potential use". 
Vandaar dat we mgz de potentiele energie noemen. 

U is de totale energie en 112 mv2 de kinetische. 
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Stel de functie f : IR - IR kent aan elke t E IR een waarde toe volgens" 

t - t2 x(t) (*) 

waarbij t - x(t) een andere functie voorstelt, zeg g. Dan is vgl. (*) een 
aikorting voor het stelsel 

x : t - x(t) 

h: t - t2 (defmitie van h) • 
f(t): = x(t).h(t) 

De productregellevert dan (de suffix q betekent: op vast tijdstip q) 

df I dg I dh I 2 dx - = -- e h(q) + x(q)e_.- = q --I + 2 q x(q) 
dtq dtq dt q dt q 

(**) 

Dit is totale differentiatie. ~! heet de totale differentiaal. PartEHe differentiatie 

houdt het volgende in: 
Bekijk de functie F : IR x IR - IR gedefmieerd door 

(t, x) - t2x 

Defmieer Fx : IR - IR m.b.v. Fx (t) = F (t,x) = t2x 

Dan is 
of 
at 

dF 
x I 2 tx I = 2 q x( q) 

dt q q 
(***) 

Of -I geeft de raaklijn aan het functievlak F(IR, IR) die ligt in een vlak waarin 
at q,x 

x constant is. 
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F 

~r--" functie vlak" 

t 

x 

De conclusie, in nauwelijks mathematische taal (vies), is: 
alleen kromme d's gebruiken a1s je er zeker van bent dat je niet "verder" moet 
differentieren. 
Verwarring kan aIleen maar ontstaan als een functie F van twee of meer 
variabelen aihangt. 

Vergelijken we (**) en (***), dan blijkt 

d f of dx of 
dt I q = ax I q,x(q) dt I q + at I q,x(q) 

Omdat f zoveel op F Ujkt (??) schrijven technici tot vermaak van wiskundigen 
meesta1: 

df of dx = of + ---
dt ox dt at 
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In Calculus 2 wordt Fx (x,t) geschreven voor aF. ax 
Merk op dat ze zelfs vergeten te vermelden W8.8.r de differentiatie dient te 

df 
worden uitgevoerd. Dit is aIleen geoorloofd als Cit overal gedefinieerd is, en dat 

is in de techniek meestal zoo 
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u(x,t) = x(t) . t 

au =x 
at 
au =t 
ax 
du <kettingregel> = ~. + au Ox 
dt at ax at 

Ox dx (maar een variabele) 
at dt 

v.h.: 
pendulum geftxeerd op Zo; De slinger is oneindig lang en draait om Zoo 

h(z) = sin(wt).a.. (z - Zo) 

a. E IR. nus a. is geen getal, gem hoek. 
Pak een hoogte, zeg Z4. 
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z (t) 
o 

V 

z 

pendulum, geflXeerd op zo(t), valt in zijn geheel met eenparige snelheid V 

naar beneden. 

h(z) = sin(wt) a (z - zo(t» H(z,t) = sin(wt) a z - zo(t) a sin(wt) 

De functie H is niet essentieel hier, doch geeft connectie met hoofdstuk 11.3 
aan. 

~~ = a sin(wt) 

Omdat Zo alleen van de tijd afhangt is azo = dzo 
at dt 

In het stilstaande referentiesysteem (z-as vast, pendulum valt) geldt: 

Db I = w cos (wt ) a (z - Zo ( t» - sin (wt ) a V 
at valt 

In het systeem dat meereist met de pendulum ZO, dat Zo = zo(t) vast is, geldt 

natuurlijk weer 

dh I = w cos(w t) a (z - Zo (t) 
dt meereizend 
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zodat • 
~~ =dh _yah 1 
ill 1 valt dt I meereizend OZ valt 

ERGO 

dh

l 
=yOh

l 
+Oh

l dt meereizend OZ valt at valt 

Yanwege * schrijven we nu 

dh . _dh _Oh Oh 
dt I meereizend - dt 1 Lagrange - ill-I Euler + V ilz I Euler 

De Lagrange-afgeleide heet weI totaie, substantiiHe of materiele afgeleide. Als je 
een veld (h(z» wilt differentieren is dat eenvoudig in een referentiesysteem 

waarin het veld stilstaat <'1:: I Lagrange)' en wat complexer in een 

referentiesysteem waarin het veld wegwaait (Euler). 
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II.5 Wat definities 

Het woord systeem heeft in de wetenschap en de techniek veel verschillende 

betekenissen. In de thermodynamica is een systeem een fysische (3-dimensionale 

Euclidische) ruimte die materie of energie of beide bevat. Is een systeem een 

begrensd gebied dan vormt de ruimte daarbuiten een ander systeem, de omge

ving. 

Een totaalsysteem bestaat uit meerdere deelsystemen. 

Systemen worden van elkander gescheiden door geheel of gedeeltelijk materiEHe of 

denkbeeldige vlakken, de systeem&renzen. 

Een systeem kan ondubbelzinnig worden vastgelegd door de Ugging van de sys

teemgrenzen. De keuze van de systeemgrenzen kan veel invloed hebben op het 

verloop van de oplossing van een thermodynamisch probleem. 

Een systeemgrens mag van vorm veranderen en zich verplaatsen. Daarmee kan 

het volume van het systeem veranderen. 

Bij een gesloten systeem zijn de systeemgrenzen ondoorlaatbaar voor materie (zie 

figuren). 

Een gesloten systeem bevat steeds dezelfde hoeveelheid stof. 

sys tee m'grens systeemgrens 

Gas in een cilinder Stroomstof in een pijpleiding 

Een massa--element (materieel volume--element) is een gesloten subsysteem 

(deelsysteem), waarvan de grenzen denkbeeldig zijn, doch waarin de massa con

stant in de tijd is. 

Een (stroom)baan is de stilstaande lijn in de ruimte, waarlangs het massa--ele

ment zich beweegt. Het volgen van een massa--element langs zijn baan komt 

overeen met de materH~le beschouwingswijze volgens Lagrange. 
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Een stroomlijn is een kromme in een stromingsveld, die op een bepaald tijdstip in 

al haar punten raakt aan de plaatselijke snelheidsvectoren (zie figuren). Bij de 

lokale beschouwingswijze volgens Euler gaat het om de wiskundige beschrijving 

van de stromingssnelheid in iedere plaats van het stroming8veld op een bepaald 

tijdstip (komen we later op terug). 

Momentane stroomlijnen 

op een bepaald tijdstip 

/ / 
/ /' /' 

/" 
///' 

/ /' 
/' 

\ 

Stroomlijnen 81, 82, s3 

op verschillende tijd-

8tippen tl' t2, t3; baan 

PQRS van een massa

element 

De baan van een massa-element is eenvoudig af te leiden uit de loop van de 

stroomlijnen op verschillende tijd8tippen (zie figuur). Wanneer de richtingen van 

de 8nelheidsvectoren niet veranderen in de tijd, vallen stroomlijnen en stroom

banen sarnen. 

Een stroombuis wordt gevormd door de in de tijd bewegende verzameling stroom

lijnen, die een gesloten kromme (bijvoorbeeld c in de figuur) 8nijden. Door het 

mantelvlak van de stroombuis wordt geen materie getransporteerd. 

Wanneer de richtingen van de snelheidsvectoren niet veranderen in de tijd, 
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behoudt een (permanente) stroombuis haar zelfde vorm en ligging. 

Stroombuis 

Een stroomdraad is de verzameling van aIle stroomlijnen, die het oppervlak 

snijden, dat door een gesloten kromme (bijvoorbeeld c in de figuur) wordt ingeslo

ten. De term wordt overwegend gebruikt als dit oppervlak klein is. Het stro

mingsveld in een stroomdraad kan dan in eerste benadering worden opgevat als 

een quasi-eendimensionale stroming hoofdzakelijk in de richting van de as van de 

stroomdraad. Een stroomdraad wordt omsloten door een stroombuis. 

Bij een open systeem, zoals een stroomdraad, zijn (delen van) de systeemgrenzen 

doorlaatbaar voor materie. 

Een controleruimte is een open systeem met vast in de ruimte liggende starre 

grenzen, de controlevlakken. De controlevlakken hebben een constant oppervlak 

en een controleruimte heeft een constant volume. 

Bij een afgesloten of geYsoleerd systeem zijn de grenzen niet alleen voor materie 

ondoorlaatbaar, maar verhinderen zij iedere wisselwerking (bijvoorbeeld energie

uitwisseling) met de omgeving. Een afgesloten systeem is technisch slechts bij 

benadering te verwezenlijken, maar een handige idealisatie als je bepaalde effec

ten los van elkaar wilt bekijken. Een man kan niet bestaan zonder vrouwen, maar 
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toch praten we over "de man". 
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Stroomlijn raaklijn in elk punt geeft richting snelheid aan. 
De raaklijnen kunnen op verschillende tijdstippen anders lopeno 
Als dat niet zo is, zijn stroomlijnen gelijk aan stroombanen. 

Laat p de massadichtheid in kg/m3 zijn. 

Meebewegend met het element (Lagrange), geldt behoud van Massa: 

d(pD) = 0 
dt 

met D de volume van het element 

1--------------, 
I i 
~ Vx ! Vx + L 
L _______________ J 

(t = 0) 

L 

Nu nemen we een dikte 1 aan (loodrecht op papier). We kijken twee
dimensionaal. 
De volumeverandering t.o.v. het volume op tijdstip t50 vinden we door de 
posities van de zijvlakken op tijdstip t =.1t te bepalen met 

26 



f 
~t 

Ax = dx dt = (~tv dt == v at 
dt )" x x 

o 0 

Indien Lit klein is geldt de laatste == - gelijkheid. 
Dit geeft voor het linkervlak axl :;:: Vx at, en voor het rechtervlak Axr = 

Vx+ L at. De verschilplaatsing is de volumeverandering (diepte is weer 1): 

fJv 
Omdat v x+L - V x = Ox. L vinden we 

lim M) = D fJv 
at -- 0 at Ox. 

_ d(pD) _ dp dD _ dp fJv 0- -_ ......... - D-~ + P --D- + p D-
dt dt dt dt Ox. 

Dus: 

dp + P fJv = 0 
dt Ox. 

Oeze belangrijke vergelijking geeft behoud van massa weer, en wordt de 
continuiteitsvergelijking genoemd 

Als 

(In 2 dimensies: 

maar dat hebben we niet afgeleid hier, en hoef je ook niet te weten). 
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III THERMODYNAMICA 

111.1 HoofdwetteJl 

De lengte van een object is een extensieve variabele. Halveer je het object, dan 
verandert de lengte, die een uitwendig meetbare grootheid is. 
Systeem in evenwicht: zijn extensieve variabelen zijn onveranderlijk in de tijd. 

Beschouw een molecule zonder interactie met de buitenwereld, zich bewegende 
langs een lijn met lengte L. Dan is E = II2 mv2, E = constant. 

Onderstaande figuur is zijn faseruimte, en een punt op een van de twee 
lijnstukken representeert een microtoestand. 

v 

t I 
~ 

0 Il 
-x 

-linE -m 

Voor een biljartbal op een laken is de faseruimte 4-dimensionaal (nl. 2 
snelheidscomponenten en 2 positie-coordinaten). De tijd zit er Diet bij, en de 
versnelling hoeft ruet, want die voIgt uit Newton's eerste wet. 

I Boltzmann-principe van statistische physica: ~lke ~i~rotoestand is a p;i~ri even I' 
1~~chijnlji~Y~~l"_ ee.!l.-&~is~l~~rd~s~~em._._._._. __ .. ___ ~._ .~ _ 

De kans dat een systeem in situatie i verkeert (aangegeven bijv. door een 
extensieve variabele), is evenredig met het aantal microtoestanden die het 
systeem (in situatie i) kan hebhen: 
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Pi is de kans, ni het aantal mogelijke toestanden en "oc." betekent "evenredig 

met". 

Normaliseer: 

Pi = Oil (E n i ) 

i 

Nemen we voor de set {i} aIle mogelijke microtoestanden, dan is voor een 
geisoleerd systeem de kans op een microtoestand i Pi = Po = lin (door 
bovengenoemd principe zijn alle kansen Pi gelijk aan een kans Po.) en is 

S d~f -k ~ ~ in ~ = -k In Po (~ PJ = k In n 
I I I I I 

S noemen we entropie, we komen er dadelijk op terug. 

De volgende uitspraken vormen de vierde en vijfde hoofdwetten van de 
thermodynamica: 

Een geisoleerd systeem in evenwicht heeft een kans P op een"macro
toestand n, gekarakteriseerd door entropie S, ter grootte van 

P a:eSIk of P = .... eSIk (P is evenredig met expo (SIk) 

S = k In a i 
1

-·· .. ··_··· --""--~'-'-l 

____ . _._.~_J 

N.B. 1: Met deze gelijkheid kunnen we met een microscopisch model 
(evt.quantummech.) de entropie S berekenen. De entropie is een 
extensieve grootheid. 

N.B. 2: Pi a;ni = exp (Silk) 
Statistische fiuctuaties kunnen worden afgeschat met dit verband tussen 
de kans en de entropie. 

4 moleculen in een doos, elastisch botsend (zie volgende 
bladzij). . 
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(4) 

(1) 

GJ 

r:, \j 

o 

o 
0) 
m 

o 

0) 
(;) 

Computer-made pictures showing 4 particles in a box. 
The fifteen successive frames (Iabel<.-<I by f = 0, 1. 2 •...• 14) 
are pictllrcs taken a long time after the begicr:ing of the compu
tation With assumed initial conditions. The number of particles 

o 
: (0 -f.\ 
, \!J 

o 

o 

08 

o o 

0) 

2 

o 

o 
(0 

:0 

o 

located in each haH of the box is printed directly beneath rlu.t 
haH. The short line SIlgment emanating from each particle i~1Ji" 
cates the direction of the particle's velocity. 
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Als we de moleculen nummeren, vinden we de volgende mogelijke verdelingen 

(L wil zeggen: in Linkerhelft doos). 

I 

LI 
L! 

! 

LI 
I 

L! 

Ri 
I 

Ll 
LI 
Ll 
RI 

I 
RI 
Rl 

2 3 4 

LI L L 
LI L R 
L R L 
R L L 

LI L L 

I 
LI R R 
RI R L 
RI L I R 

I 
LI L R 
LI R L 
Ri L L 

T otaal aantal moleculen 

in linkerhelft 
aantal moleculen 

4 

3 
3 
3 
3 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

Aantal configuraties 
bij een gegeven 

I 

4 

6 

Vit symmetrie overwegingen voIgt dat er vier configuraties zijn met een 
molecule in de linkerhelft en een configuratie met 0 moleculen. Maak evt. zelf 
de kolom af. 

De kans om molecule nummer 1 in de linkerhelft te vinden is 112. Die om aIle 
vier de moleculen in de linkerhelft te vinden is (1l2)4 = 1116. Dit is gemakkelijk 
in te zien. 
De kans om precies 2 moleculen (de helft) in de linkerhelft te vinden is 6/16, 
hetgeen uit de tabel voIgt. 

De figuur laat 15 opvolgende tijdstippen zien. Op 6 tijdstippen zijn er 2 
moleculen in de linkerhelft. We concluderen: (voorzichtig, want 6/15 == 6/16 en 
dit was maar em voorbeeld) 

I Het tijdgemiddelde is gelijk aan het ensemble-gemiddelde (hei--gemiddelde over 
I aile mogelijke configura~ies). ___ ~. ____ ._ 

Gibbs. 
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Als we 40 moleculen in een doos hebben is de kans op aIle moleculen in de 
linkerhelft 0/2)40. Dit zien we direct aan de fiuctuaties in het systeem (zie 
figuur). 
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Computer. made pictures showing 40 particles in a box. 
TIle fifteen slIccessive frames (labeled hy i = 0, L 2 •... 0 14) 
are pichlre~ hlken a long time after the hC,l,tinning of the eompll-

tation with assumed initial conditions. The numher of pnrtid'!S 
lo('aled in each half of the hox is printed direc·tly hCIl!!ulh t;mt 
half. The velocities of the particles are not indicated. 
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Een ensemblegemiddelde is meestal prettig uit te rekenen. Stel de kans op een 
energieniveau, Ei, van een gas (denk voor Ei aan zoiets als de som van rotatie, 
translatie en potentitHe energieen) is gegeven door P(Ei). Natuurlijk 

nonnaliseren we zo dat 

Dan is de ensemble-gemiddelde energie: 

E =I: E j P(E j ) / (I P(Ei » = L E j P(E j ) 

j i 

Dit is dus tevens het tijdgemiddelde voor het systeem als het in evenwicht is. 

Uit de evenredigheid P a:exp (S / k) voIgt: 
(P is maximaal voor een evenwichtstoestand, dus S moet dan ook maximaal zijn) 

De evenwichtsituatie van een geisoleerd systeem is gekarakteriseerd 
door waarden van de parameters zo dat de entropie S maximaal is. 

Beschouw weer een doos met 40 moleculen . 

• • I • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • ••• • • • • • • •• • • • • • • 

Stel dat op t = 0 het systeem laten starten ver uit evenwicht, nl. met aile 40 
moleculen in de linkerhelft. De ervaring en de berekeningen leren dan, dat de 
moleculen zich verspreiden over de hele doos. De kans op een spontane 
fluctuatie zo dat alle moleculen zich in de linkerhelft bevinden is zo klein 
«(112)40), dat die in de praktijk niet wordt waargenomen. Hoewel de moleculen 
omkeerbare bewegingswetten gehoorzamen, is er toch sprake van een 
"onomkeerbare", irreversibele, tendens van het systeem om vanuit niet
evenwicht op t=O naar de evenwichtssituatie te gaan. 
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Dit wordt weergegeven in de volgende hoofdwetten van de thermodynamica, die 
zich deels goed Laten begrijpen met behulp van bovenstaande uitdrukking voor 
de gemiddelde energie 

()-de hoofdwet 

Als systeem 1 in thermisch evenwicht is met systeem 2. en 
systeem 2 in thermisch evenwicht is met systeem 3, dan 
is systeem 1 in thermisch evenwicht met systeern 3. 

Deze macrotoestand is blijkbaar te karakteriseren door iets wat we temperatuur 
zullen noemen. 
Thermometers zouden niet kunnen werken zonder de O-de hoofdwet. 

lste hoofdwet 

a) Om een evenwichtstoestand van een systeem te typeren kan een grootheid, 
E, die we interne energie noemen, worden gedefinieerd. 

,-------_ .. ---: 

! +-L._ .. ______ _ ______ J 

E (t) 

b) Voor een geisoleerd systeem is E constant: 
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De areering van de wand geeft een onoverkomelijke barriere weer 

e) Voor een interagerend systeem (in wisselwerking met zijn omgeving) geldt: 

.6E = W + Q 

W: arbeid verricht op het systeem 
Q: warmte toegevoegd aan het systeem. 

dE d 
Schrijven we even dE i.p.v. dT ' en d Lp.v. dt, dan 

dE = d L Pi Ei = L Pi d Ei + L E j dPi = dW + dQ 
iii 

dW wil zeggen "een beetje arbeid". Er is namelijk geen fatsoenlijke functie W tc 
definieren die we normaal kunnen differentieren. Mathematisch afgrijselijk. 

Warmte toevoeren houdt in trillingsenergie overbrengen, z6danig dat een 
molecule in een hoger gelegen energieniveau kan plaatsnemen: 

/~ ----,. 
/~ 

dO 

Verandert de omgeving, dan verandert de potentiEHe energie en krijgen we een 
heel andere set van energieniveaus: 
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dW 

N.B. aIleen DE = f dE kan worden gemeten (via arbeid of warmte-transport). 
Een 800rt nulpunt voor de energie is niet fysisch tebepalen. 

2e hoofdwet 

a) Entropie, S, kan voor het typerenvan een macrotoestand van een systeem 
worden gebruikt. "Mate van onbepaaldheid n: hoe groter de entropie, 
hoe meer mogelijkheden (hoe groter 0), dus ,hoe meer onzekerheid over 
welke toestand nu precies. 

b) Infmitesimaal, quasi-statisch.proces, dan dteS dQ 
T 

quasi-statisch proces: ZQ langzaam, dat op aHe tijdstippen het systeem 
wiHekeurig dicht bij evenwicht is. 

De index e slaat op de exteme bemvloeding, de warmte "komt van buiten" 
T is absolute temperatuur, en is hiermede gedefmieerd. 

(Camot-Qausius). 
c) thennisch geisoleerd systeem, dan .d j S 2: 0 voor elke verandering &;, van het 

aan zichzelf overgelaten systeem. De index "i" slaat op interne 
veranderingen. Voor piepkleine veranderingen van de entropie, S, geldt dan 
ook: 

di S;;:: 0 

idS= deS + diS I 
--~.-.-----.--- .. --.-! 
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Lim S = So ,een constante voor het systeem (afhankelijk van aantaJ deeltjes) 
T*O 

(wet van Nemst) 
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a) 

1·:·lli·i:I·li:· ... ii:ii:.: ... :.: .. ··/1/:1 f-~~ 
plotselinge expansie 
relaxatietijd 

~l_ilr~_ 
quasi-statisch 

b) Blok ijzer roest in 100 jaar. Wordt, omdat de andere processen veel 
snener gaan als zijnde in evenwicht beschouwd. 

Yoorbeelden van tellen:.. 

Neem 2 dobbelstenen, elk met drie witte en 3 zwarte zijvlakken. 

[!II 
./.. rl;;'''o '/~:)ffi'?'<H ::;::;:;:~:(:;t: ': 

r ~ 

(~ ·::~::;:::~i:::::::1::'.J 
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"'----")1 

r;/li 
,",' 

---------".,'-------':-:"':-- ".-._'"' j 

Ensemble van microtoestanden 
Totaal aantal: 6 x 6 = 36. 

Beschouw de macrotoestand "ik zie 
2. witte vlakken". dan zijn er . 
3 x 3 = 9 microtoestanden mea verenigbaar. 

Kans: 9/36 = 1/4. 
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111.2 Warmteuitwisseling 

A'" = A u Ares 
A * is geisoleerd systeem in evenwicht. 
Ares: warmtereservoir op temperatuur T. 
Er is vrije uitwisseling van warmte tussen de systemen A en Ares. 

Hoofdwet -+ A * heeft constante energie, zeg E*. 
Stel A heeft energie Ei, dan Eres = E* - Ei 
en OA * (A in toestand i) = 0 A res (A in toe stand i), want als dobbelsteen 1 

zijvlak llaat zien, zijn er nog maar 6 microtoestanden te tellen (zie hiervoor). 
Boltzmann-principe -+ De kans om A in toestand i te vinden is gelijk aan een 
constante keer het aantal mogelijke microtoestanden, dat verenigbaar is met de 
situatie dat A in toestand i zit. Oftewel: 

P (A in toestand j) a 0 A (A in toestand i) = OAres (Eres = E* - Ei ) 

Hierbij geeft OAres (Eres = E* - Ei ) aan het aantal mogelijke toestanden 0 

voor het systeem Ares op voorwaarde dat Eres gelijk is aan E*-Ei. 
Maak nu A piepklein, ZQ dat voor alle i Ei «< E*. Taylor: 

2 1 n 
(f(x -+ 0) = f(x) -+ 0 f '(x) -+ 0 .- f (x) -+ •••••• ) 

2 
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_ ' a In nAresi 
In n (E* - EJ = In !l \ (E*) - E- -------~ i 

Ares • ... res I a E ! 
Ares J 

r (] In n 1 a (SIk) 1 as -
L a E ~Ares aE 

Ares 
k aE 

Ares 

I 
We kunnen temperatuur bepalen uit 

T 
overeenkomt met de tweede hoofdwet: 

as DI't aE' IS een be paling die 

dE == dW + dQ. Omdat dW op Aresgelijk 0 is, is dE = dQ = T d~ __ }. == _~._ ~ as 
T dE oE 

In hoofdstuk 5 komen we nog uitvoerig terug op manieren op temperatuur te 
bepalen. Er zal o,a. blijken dat we in de thermodynamica bijna altijd aIleen met 
partiEHe afgeleiden werken, 

aln n 
aE 

1 
dus In flAres (E* - Ei ) == In flAres (E*) - kT Ei 

!lAres (E* - E j ) = C exp (~EJ kT) 

met C de constante n A'res (E *) 

I-·-----·-----------------~------ ------------------- ----I 

P(A in toestand i) = C exp (- Ei / kT) I 
L~. __ . __ ._. ____ .. ___ ,_" . ______ ". __ ~.~ ... ,,~~ ___ ~_ .. _____ ""._. __ ,~, __ _I 

met C een constante, gelijk aan 1 / ([ exp (-E i / kT» 
. i 
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Een totaal geisoleerd systeem heeft dus na verloop van tijd een energie E* en 
een maximale entropie, terwijl een systeem dat warmte kan uitwisselen na 
verloop van tijd een temperatuur T heeft doch een reeele klans op meerdere 

. energieniveau's Ei. In hoofdstuk V zullen we zien dat voor het laatste systeem 
niet de entropie doch de Helmholtz vrije energie extremaal is. 

N.B. I: SA *= k In OA * =kln(OA.OAres)= k In OA +k InOAres = SA + SAres 
De entropie is additief! 

In evenwicht ge1dt: OSA* = 0 (entropie maximaal Lv.m. 
aEA 

hoofdwet). Daarom: 

asA as Al'('S _ d t A GA AEA 1 t -- + -.. -- - 0, waar oor me L.U.:, = -~ res weer vo g 
aEA BE", 

as A = asr_\_res_ = _1 -. per definitie van T. Twee systemen in thermisch 
aEA aEAres T' 

evenwicht hebben dezelfde temperaturen., 

N.B.2: A1s A en Ares in evenwicht zijn hebben ze dezelfde temperatuur, en 
(zie N.B. 1) 

1 a kIn 0 = :::::: as 
= 

as 
= 

T ClE BE 
.\ 

a S.\ a SAre< E Ik d' Ergo: --' = .-----=: en omdat ~EA = -~ Ares voor e e veran ermg 
aE A BEAres 

~ = fd, is 

Als A en Ares nog niet in evenwicht zijn is 

dS A* dSA dE;\ dS dE.\ 
>0 + Ares .. -~ ~Jl >- 0 -- -+ -,- .--~--.--

dt dEA dt dEA dt 
res 

42 

da 



Omdat dE A* 
dt 

o is 

,_1 ___ I __ ) dEA > 0 

~ T ~\ T .\resl dt 

+ dE Al'es = 0 
dt 

StellA;.. lA res' dan moet dE A ... - O. 
dt 

Ous: energie stroomt van een systeem op hogere temperatuur 
naar eeo systeem op lagere temperatuur. 

[Baird&: 7'ullcck, Ltd. 

Approved Typo of Bomb Calorimeter aud ACC\)!j!j()rics. 

-section of Bomb. 43 



Commentaar bU figuur : Approved type of Bomb calorimeter and Accessories 

In het Nederlands wordt het apparaat "Born van Berthelot" genoemd. In het 
Frans heeft het woord "Bombe" de betekenis van drukvat, indien volgens de 
voorschriften gebruikt, funktioneert het nooit als born. Het apparaat dient voor 
het bepalen van de verbrandingswarmte. Daartoe wordt een monster van de te 
onderzoeken stof tot een tabletJe geperst \persje op de voorgrond), dat gaat in het 
porceleinen of kwarts kroesje (te zien in 'Section of bomb), aan de twee elektro
den wordt een stukje dun zacht staaldraad bevestigd, zodanig dat het in aanra
king komt met de tablet. Het drukvat wordt gesloten en er wordt onder vrij hoge 
druk zuivere zuurstof in geperst (35 b), de manometer hoort bij de accessoires. 
Met voldoende zuurstof gevuld zijnde worden de elektrische aansluitingen ge
maakt en het drukvat wordt in de calorimeter geplaatst. Ais de temperatuur in 
de calorimeter constant is wordt er stroom door het draadje gestuurd, zodat het 
in de zuurstof verbrandt. Tijdens het verbranden van het draadje wordt ook de 
tablet aangestoken. Met nauwkeurige thermometers wordt de temperatuurstij
ging van de calorimeter bepaald, waaruit berekend kan worden hoeveel warmte er 
moest worden afgevoerd om de calorimeter weer op de uitgangstemperatuur terug 
te brengen. Deze energie is gelijk aan de negatieve vormingsenthalpie van de 
onderzochte stof. Wegens de grote massas staal en water is de temperatuurstij
ging zeer gering en is het een moeilijke proef. Aan de bepaling van de verbran
dingswarmte van een onbekende stof gaan dan ook een of meer proeven met een 
bekende (ijk)stof vooraf, meestal met benzoezuur. 
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ITT.3 Id(,Aal gas 

In een soort steno volgen nu de belangrijkste wetmatigheden en definities die in 

verb and met opgaven over ideale gassen van belang zijn. 

Specifiek volume: v = ~ [v] = m3/kg 

(kleine letter doorgaans voor specifieke grootheden gebruikt) 

We gebruiken overal SI- units, andere units zijn irrelevant of onaanvaardbaar! 

Mol: aantal deeltjes (atomcn) in 0,012 kg C 

1 mol = 6,02252 1023 deeltjes 

N A = 6,02252 1023 mol-1 A vogrado. 

v : aantal mol 

Molaire massa M = l~ == g#;~lht [M] = kg/mol # mol wil zeggen : aantal 

mol. 

v V = - .... .., V = vV m v m Ideaal gas: p V = R T = N kT 
L--_~m=--l m a 

pV = vRm T = NkT met N het totaal aantal moleculen in V. 

De index m in V m staat voor molair. 

N = vN a 

Rm = 8,314 J/mol.K = NA·k 

M = [m3/ ] = V p mol m 
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Vb.l) Een kmol van een ideaal gas expandeert isobaar, bij constante druk 105 

N/ m2, tot het dubbele volume. De eindtemperatuur is 3210 C. 

Vb.2) 
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Bereken de begintemperatuur: R gegeven! 

Hoeveelheid: 1 kmol! 

Antwoord: 

V2 = 103 R T2/P2 8,3 600 103/105 = 49,8 m3 

: ••• e •• ;.: ••••••••••• 

. :.: ...... : ... . 
•••• • •• e ••• . . ..... ' .. . .. . . . ' .... : 
',' .' • " .* : ... . 
I. '.- •••••• ' •• '. 

s ds -----------
Cylinder gevuld met gas of vloeistof 

Volume V = As 

A 

Quasi-statisch proces: altijd is systeem in thermodynamisch evenwicht. 

Door kleine expansie ds verandert de druk p maar een pietsie b'p. 

Wat is de op het gas geleverde arbeid ? 

Kr ach t op gas is pA naar 1 inks } 
-tW=JF.ds= 

Verplaatsing is ds naar rechts 

- (p - hp/2)A ds. Dus W ~ - pAds want b'p.ds < < p.ds 

aw = - p dV als b'p «< p 

W 
V' d - J em p dV (arbeid !ID gas) 

Vb . egll1 



Vb.3) Verder met de situatie beschreven hierboven in voorbeeld 1. 

a) Wat is de arbeid door het gas bij deze expansie verricht? 

V2 
Wdoor = J p dV = P(V2 - Vi) = 2490 kJ. 

gas V 1 i 
is 0 baar 

b) Wat is de toename van de inwendige energie als de toegevoegde 

warmte bij de expansie 6240 kJ bedraagt? 

u J du J (oQ + oW) = Q - Wdoor = 6240 - 2490 = 
i gas 

(op gas) 

= 3750 kJ. 

(deel examen 1988!) 

Commentaar bij figuur : RegnauWs apparatus for specific heat of a gas at con
stant pressure. 

Links staat waarschijnlijk een buffervat met het te onderzoeken gas. Met een 
naaldafsluiter R wordt een constante massastroom gas ingesteld, de overdruk 
wordt gecontroleerd met manometer M. Bij E gaat het gas een verwarmingshelix 
in, die in een vat heet water staat. Voor de goede warmteoverdracht wordt het 
water met een op en neer bewegende roerschijf geroerd. Bij uittree wordt de 
temperatuur gemeten, waarna de gasstroom een volgende slanghelix doorstroomt, 
nu in een calorimeter. Niet duidelijk is, hoe de massastroom bepaald wordt. 

bE:iJ"'~ 
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Commentaar bij figuur : Een intermitterend werkend absorptie koelapparaat. 

Het apparaat bestaat uit twee glazen bollen die door een glazen buis met elkaar 
zijn verbonden. Het toes tel is gevuld met de twee stoffen, water en ammoniak, 
daarna dichtgesmolten. Men begint met het hele toes tel op omgevingstempera
tuur. Door het toestel linksom te draaien tot de rechterbol op het plaatje boven 
staat wordt aIle vloeistof, een sterke oplossing van ammoniak in water, in de 
linkerbol verzameld. Nu wordt de linkerbol boven een vuur gehouden en de 
rechterbol onder de kraan. De warmer wordende vloeistof vormt een evenwicht 
met zijn damp, die rijk is aan ammoniak. Het even wicht tussen ammoniak en 
water in de warme oplossing ligt bij een veel lagere concentratie aan ammoniak 
dan bij de koele oplossing, waardoor de neiging ontstaat damp met een hoge 
concentratie aan ammoniak te vormen. Resultaat van dit alles is, dat de druk in 
het systeem stijgt zolang tot de damp (veel ammoniak en weinig water) in de 
gekoelde bol condenseert. Aan het eind van de opwarmperiode hebben we in bol 
C koele vloeistof met een hoge concentratie aan ammoniak en in de linkerbol A 
warme vloeistof, die grotendeels uit water bestaat. Ais nu de linkerbol gekoeld 
wordt onder de kraan, verandert de situatie, de ammoniak damp lost gretig in het 
koele water op waardoor de druk in het systeem daalt en de geconcentreerde 
ammoniakoplossing in de rechterbol gaat kokcn op een temperatuur die beneden 
het vriespunt kan liggen. De in de linkerbol oplossende ammoniak heeft een 
positief warmteeffekt, zodat continu warmte afgevoerd moet worden. 
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IlIA Warmtecapaciteit 

We schrijven nu even y in plaats van v (volume), om naderhand weer specifiek te 

worden en v en p voor y in te gaan vullen. 

Specificeer macrotoestand m.b.v. T , Y 
i druk, volume, S, ..... 

Voer aQ toe -4 temperatuur verandering dT geYnduceerd. 

c ~L~L~ I 
y y 

Neem aan dat dT evenredig is met aantal deeltjes, een extensieve (macro-) 

grootheid, dan 

Cy g~L ~ ~~ I heet specifieke warmtecapaciteit [JOule /kg.K] 
y 

Neem nu alle ext erne parameters, y, constant -4 aQ = dE (aIleen interne energie 

verandert), en 

c -1. BE I 
y-mOT y 

i 
w aarom partieel? WeI, aIle y'en moeten constant blijven!! 

Stel bijvoorbeeld dat Y2 een functie van T is : Y2(T). De differentiaal ~ zou dan 

- - By 
BE BE 2 d' I f l'd f b"d C geven : or + Oy2'or maar Ie aatste age el e gee t geen IJ rage aan y 

omdat per definitie de verandering in Y2 nul is. 

Bij een quasi-statisch proces is: 

QQ C (T)dT 
deS = T = Y T 

Y is vaak de druk, P, of het volume, V. Niet aIle y'en hoeven constant gehouden 

te worden als bijv. de druk constant gehouden wordt. 
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Bij omkeerbare, quasi-statische procedure is per definitie aQ niet afhankelijk van 

het doorlopen van het temperatuurtrajekt (geen arbeid verricht): 

1 

- Temperaruur 
2 

Dus t.Q = J aQ is aIleen van T 1 en T 2 afuankelijk. 
1 

Analoog aan de definitie van arbeid en potentiaal kunnen we (door 1 vast te 

houden) de functie Q(T) zo definieren, dat 

aQ = T dS (nu), en dS = dQ = C dT 
"j"i r p 

als druk con stant 

Laat nu C (T) de specifieke warmtecapaciteit aanduiden bij constante x, als een x 

functie van de temperatuur T. 

Tb ~ S = 6S = JdS = J 
a T 

a 
kan zeer ruw z i jn 

AIleen als C onafhankelijk is van de temperatuur is de laatste stap geheel exact. x 
damp 

Bijv.: t.Svloeistof-tda.mp vlbe i st. dS. 
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IV NAVIER-8TOKES EN ENERGIETRANSPORT 

IV.1. Continuiimhyoothese 

De structuur en eigenschappen van een stof kunnen worden bestudeerd op mole

culaire schaal. Dit is de moleculaire benadering van de thermodynamica, waarin 

de theorie van de statistische mechanica wordt gebruikt om de eigenschappen van 

de stof te voorspellen vanuit de structuur en het gedrag van afzonderlijke mole

culen. Het verband tussen een "deeltjes'-model en de werkelijkheid, gekarakteri

seerd door extensieve parameters en temperatuur bijv., wordt gegeven door S = k 

In S1. 

De deeltjesdichtheid van moleculen (of deeltjes) wordt gedefinieerd als het aantal 

moleculen of deeltjes gedeeld door het volume: 

~:! N 3 n === V met [nl = m- . 

Met de eenheid "deeltjes" is [nl = deeltje/m3• De moleculendichtheid van een 

ideaal gas bij 273,15 K en 101,325 kPa is, 

N 
n = V A = (2,686754 ± 0,000014).1025 m-3 

o mo , 

of beter [nol = deeltje/m3. Deze constante wordt soms de constante van Losch

midt genoemd. 

Vanuit een moleculair gezichtspunt is een materiele stof samengesteld uit discrete 

deeltjes; moleculen of atomen dus. Het bestaan van moleculen als discrete deeltjes 

wordt genegeerd in de macroscopische benadering. In de macroscopische benade

ring wordt het materiaal gezien als een continuum, dat kan worden gedefinieerd 

als een continue verdeling van de materie over heel het volume dat door de stof 

wordt ingenomen. Een continuum is dus een in het algemeen in de tijd verander

lijk, continu met massa gevuld gebied in de ruimte. In plaats van een verzameling 

van een eindig aantallosse puntvormige massa's in een overigens continue massa

loze ruimte wordt een oneindig groot aantal aaneengesloten massa-elementen 
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als delen van eell continu systeem aangenomen. 

Een continuum wordt daardoor gekarakteriseerd, dat het in steeds kleiner wor

den de volumegebieden kan worden verdeeld zonder dat daardoor de fysische 

eigenschappen veri oren gaan. Ret continuumpostulaat neemt aan dat bij een 

microscopische beschrijving ieder subsysteempje van een systeem een zeer groot 

aantal moleculen bevat en dat de gemiddelde statistische eigenschappen van de 

moleculen in een elementair volume de macroscopische eigenschappen van de stof 

voorstellen. We zagen al dat 1 J-lm3 ideaal gas bij 273,15 K en 101,325 kPa nog 

steeds een onvoorstelbaar groot aantal bevat van gemiddeld 2,686754.107 molecu

len. 

Bijgevolg is het continuummodel alleen bevredigend voor die situaties waarin de 

karakteristieke afmetingen van het beschouwde systeem, of van een materieel 

lichaam in het systeem, zeer groot zijn vergeleken met de gemiddelde moleculaire 

afstand tussen de moleculen in het systeem. De gemiddelde afstand tussen de 

moleculen van een ideaal gas is bij 273,15 K en 101,325 kPa 

n /3 = { 2,686754.1025 m -3 }-1/3 = ,3,338.10-9 m ~ 10 nm. 
o 

Met andere woorden, het conLinuumpostulaat is hcvredigend indien ccn infinitesi

maal klcinc verandering in het volume van het systecm invloed heeft op nog 

steeds een groot aantal moleculen. 

De fysische grootheid mass a karakteriseert een eigenschap van een lichaam, die 

zich zowel uit via de traagheid tegenover de verandering van zijn bewegingstoes

tand als via de aantrekking tot andere lichamen. Onder de gemiddelde (massa)

dichtheid <p> wordt verstaan de massa m van de stof in een eindig volume V 

gedeeld door dat volume 

def 
<p> === ~Zi met [p] = kg/m3

. 

Wanneer nu het volume slinkt lijkt 'aanvankclijk de gemiddelde dichtheid cen 

asymptotische waarde te benaderen daar het door het volume ingesloten systeem 

steeds homogener van aard wordt. Wanneer evenwel het volume ZO klein gewor 
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den is dat het relatief weinig moleculen bevat dan fluctueert de gemiddelde 

dichtheid aanzienlijk met de tijd daar moleculen in en uit het volume gaan, en 

het is onmogelijk om van een bepaalde waarde voor fiml fi V te spreken. 

De reciproke van de dichtheid is het specifieke volume v 

v = IIp. 

Dc moleculen ocfenen onderling krachten op elkaar uit. Die aantrekkende krach

Len zijn in sterke mate afhankelijk van de onderliugc afstand van de moleculen. 

In de vaste aggregatietoesLand zijn de moleculen min of meer aan vaste even

wichtsplaatsen gebonden. De moleculen zullen in dit geval slechts trillingen om 

die evenwichtsplaatsen uit kunnen voeren. 

Materie die stromende bewegingen kan uitvoeren, algemeen fluidum of stroomstof 

genoemd, kan overeenkomstig zijn aggregatietoestand worden onderverdeeld in 

vloeistofen en gassen. In een vloeistof zijn de moleculen niet meer aan vaste 

plaatsen gebonden. De moleculen van een vloeistof worden door intermoleculaire 

krachten dicht bij elkaar gehouden. Vloeistof bezit daardoor een bepaald volume, 

maar heeft geen vaste vorm. De bewegingen van de moleculen in een vloeistof 

worden echter toch sterk door de onderlinge aantrekkingskrachten bepaald. 

De dichtheid van de materie in de gasvormige fase is gering in vergelijking met 

die in de vloeistoftoestand of de vaste toestand. De gemiddelde onderlinge afstand 

tussen de moleculen is in een gas relatief veel groter dan in de beide andere fase. 

In de gasvormige fase van de materie is de werking van de onderlinge aantrek

kingskrachten tussen de moleculen weinig opvallend. De bewegingen van de 

moleculen in een gas zullen daarom weinig of geen invloed ondergaan van de 

aantrekkende krachten tussen de moleculen onderling. 

Wanneer zich in water ijs gevormd heeft, dan is de specifieke dichtheid van het 

ijs kleiner dan die van het water (water zet bij bevriezing uit). De intensieve 

grootheden druk en temperatuur van het water en het ijs zijn daarentegen aan 

elkaar gelijk. 
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Commentaar bij onderstaande figuur : 
Het zou een inrkhting kunnen zijn voor de bepaling van de specifieke warmteca
paciteit van gassen. Het laatste restje twijfel hieromtrent zou weggenomen zijn 
als de gasfles op een weegschaal zou staan. In het rechter gedeelte kan de tempe
ratuur bij intree en bij uittree gemeten worden en het water in de calorimeter kan 
geroerd worden. 

D. 
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N.2 Inleidende voorbeelden 

A) Vrij vallende vloeistof (nog een keer het kogeltje, in iets andere vorm) : 

-g z rdi 1 r 

Water drupt van een kraan, bekijk een druppel met massa m. 

z z 
Potentiaal V{z) = - J P·ds = J mg dz = mgz 

o 0 

Resultaat van sectie II.2, na delen door m, geeft : 

gZl + t vi = gZ2 + t v~ - V2 = .[2fjii 

B) Stilstaande gaskolom in zwaartekracht: 

1 p(z+dz) (diepte is 1 m) 

i p{z) 

L op gas wordt druk p{z) 

en kracht p{z).L 

uitgeoefend. 

Zwaartekracht op gas: g . p . dz . L werkt omlaag, dus 

gpdzL+ Lp{z+dz)=p{z)L 

1 
p(z + dz) - p(z) __ pg 

dz 1-

~= -pg 

1 
integreren levert: 

p + pgz is constant 

We zullen gaan afleiden in dit hoofdstuk: 

Bernoul1i: ~ + gz + i v2 is constant op een stroomlijn. 
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(combinatie van B) en A), de kogelbaan - constantheid van 

gz + t v2). 

C) Horizontaal stromende vloeistof: 

PI + ..l v 2 
P 2 I 

p = p t (v2
2- vI2). 

Omdat door de kanaalwand kracht op de vloeistof wordt uitgeoefend, is 

het handiger de energievergelijking te gebruiken dan de (gemiddelde) 

impulsstelling. 

D) Beschouween WC met een zeer diepe vergaarbak. 
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Hoe hoog wordt het niveau om 1 liter/s in stationaire toestand te 

verwerken? 

(p = 103 kg/m3) 

Wrijving over randen verwaarlozen! Isotherm! 

1 liter ~ 1 kg ~ 10-3 m3 

Pak een willekeurig punt 2 boven de uitstortrand. Hoogten hI en h2 

zijn onder ling verschillend, en beide ongelijk aan nul, want het nulpunt 

is gekozen ter hoogte van de uitstortrand. Punten 1 en 2 liggen op een 



en dezelfde stroomlijn (om Bernoulli te kunnen toepassen). Loodrecht 

op de stroomlijnen is ter plekke I de drukval ten gevolge van de 

stroomstofbeweging te verwaarlozen, zodat we die kunnen benaderen 

met de hydrostatische drukval. Onder en hoven punt 2 heerst dezelfde 

druk PO' zodat P 2 ongeveer gelijk aan Po moet zijn. 

PI = Po + pg (H-hI) 

P2 = Po 

vI :::l 0 (t.o.v. v2) 

Nu gaan we integreren over alle punten 2. De tot ale massa per sec. die 
per seconde de bak verlaat is, als de diepte b is: 

Empir i e: contract ie v.d. over! oopstraal G - 059 pb/gH3 
empirie - , 

- energiever I ies door wrijving 
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G = 1 kg/ 
s 

-2 met b",10 m 

1 3 1 
20..[9 ~ m = 1 dm 

TO -2,1 

Het is nu aan de constructeur/gebruiker/lezer om een meer reele waar

de dan 1 liter/s voor de waterproductie te vinden. 

Commentaar bij onderstaande figuur : Een schema van het Linde proces om lucht 
vloeibaar te maken. 

Dit proces maakt gebruik van het Joule - Kelvin effekt. Werkelijke gassen bij 
hogere druk hebben, in tegenstelling met een ideaal gas, weI een warmte effekt bij 
smoren. Dit is meer uitgesproken naarmate de druk van het gas hoger is en de 
temperatuur lager. Beneden het zogeheten inversiepunt wordt de temperatuur 
door smoren lager, daar berust het Linde proces op. In de figuur wordt rechts 
verse lucht aangezogen door de lagedruk compressor. De gecomprimeerde lucht 
wordt aangevuld met een resterende luchtstroom op dezelfde druk, afkomstig van 
het smoorproces. De totale luchtstroom gaat naar de hogedruk compressor waar 
deze op een hoge druk gebracht wordt. De hogedruk lucht wordt gewassen en 
gedroogd in de torens B en C en gekoeld in proceselement D. Dan gaat de voorge
koelde lucht door een warmtewisselaar, waar hij gekoeld wordt door de lucht die 
na het smoren niet vloeibaar geworden is. Het geheel bevindt zich in een goed 
geisoleerde kast. De koude hogedruk lucht wordt door de smoorafsluiter R ge
smoord tot de druk van de lagedruk compressor, waarbij een gedeelte vloeibaar 
wordt. Dit verzamelt zich in het Dewarvat K. De funktie van de afsluiter T is 
niet helemaal duidelijk. 
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1".3 "iscx>siteit 

De stroperigheid van vloeistoffen en gassen is het gevolg van over elkaar bewegen

de lagen moleculen op verschillende snelheden. Een mechanisch/statistische 

afleiding voor viscositeitskrachten bij gassen die gebruik maakt van in hoofdstuk 

2 afgeleide belangrijke rnechanica-wetrnatigheden voIgt nu. 

Wrijving door "random" bewegingen van rnoleculen (thermisch bepaald dus, 

maar niet als gevolg van ophogen van de ternperatuur!). 

Uniforme snelheid in het gas: 

---+ I ~ IL 
=r====~==~==' x 
I ---+ 
I 

---+ 

p = P = gemiddelde x-component van de kracht die in het z-vlak zx 
1---' 

(door x en y opgespannen) wordt uitgeoefend door I I 

op 1 m2van LJ 

1--' LJ p z = kracht per eenheid van oppervlak (stress) door I I op . 

p z = P zx X + P zy y . In bovenstaande situatie is P zy gelijk aan nul (er is geen 

beweging in y-richting). 

1---' LJ 
Newton's 3e wet * op I I werkt door de kracht -Po 

Symmetrie (op z'n kop is hetzelfde systeem!) levert dat 

-P = P * 2P = 0 * P = 0 

Newton's eerste wet: F = *. P is de gemiddelde toename per seconde per m2 

van de x-component van de impuls in LJ t.g.v. impuls-transport door 

vloeistofbrokjes die het vlak tussen LJ en: - -: oversteken. 
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P is dus m *' als de vloeistofblokjes de massa m hebben. Dit is geheel analoog 

aan de twee treinen en zakken zand (zie hoofdstuk2). Impulsoverdracht per 

tijdseenheid vergt een kracht. Hoewel temperatuurverhoging het gevolg kan zijn 

van wrijving, is de beschouwde temperatuurbeweging bij elke temperatuur onge

lijk nul aanwezig, en is volstrekt onafhankelijk van de, overigens te verwaarlozen, 

temperatuurverhoging door wrijving. Laat nu m verder de massa van een enkel 

vloeistofmolecule aanduiden. 

Laat I de gemiddelde afstand tussen twee opvolgende moleeuullagen aanduiden. 

Ook voor I bestaan uitdrukkingen, maar die gebruiken we in dit dictaat niet. Ais 

moleeulen impuls van een andere laag doorgeven naar de laag op hoogte z, dan 

geven ze de impuls van de laatste laag door, en die was massa keer snelheid, dus 

m.u(z+~ of m.u(z-~, al naar gelang de bewegingsrichting van het molecule. De 

notatie u(z+~ betekent dus : de snelheid op hoogte z+l. Om aan te geven dat het 

om snelheden alleen in x-riehting gaat, sehdjven we nu Ux in plaats van u. 

~ ~ z 

Ux _F I t21 Lx 
I 

---+ I 
--+ I 

I 

Nu met een snelheidsgradH~nt ongelijk nul in de stroming. 

Stel n moleeulen zit ten in een m 3 en hebben een gemiddelde "random", isotrope 

snelheid van I~ I ~ ~ 3 ~T. Deze uitdrukking zullen we in hoofdstuk VI afleiden. 

i deel beweegt dan overwegend in de z -dehting plus of min 

fr deel beweegt overwegend in de +z -riehting. 

Neem nu even een snelheid v = 2 mis, dan 

i v 

1 

1 

1---1 
gaan per sec. (fr n) 2 moleeulen van I I 
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naar . De 2 komt van de snelheid. 
'-----' 

Per sec. i nv[m ux(z-Q] aan x-impuls naar '--_.....J 

Analoog: 
1---' 

Per sec. i nv[m u)z+l)] aan x-impuls naar I I . 

F p = !!Qt = -61 nvm {u (z-l) - u ( z+ 1 )} 
zx dt x 1 x 

Oux u (z-l) ~ u (z) - -n=- I x x uZ 

t.g.v. moleculen (zakken zand) die van 
onder n a ar boven worden gegooi d . 

Dux 1 -
Ergo: ~ = - U:::oz met TJ = 3" nv ml 

N.B. : Bovenstaande TJ afleiding geldt alleen voor gassen, 

voor vloeistoffen is direct contact van deeltjes bij botsingen een veroor

zaker van impulsoverdracht. 

In verb and met afschattingen later is het interessant een indruk te krijgen van 

enkele afhankelijkheden van stofwaarde van de viscositeit. Hiervoor kunnen we 

mooi bovenstaande uitdrukking voor de viscositeit, TJ, benutten. We zien zo een 

eerste toepassing van een uitdrukking voor macroscopisch waarneembare groothe

den, die met behulp van een molecuul-model op microscopische schaal werd 

afgeleid. In hoofdstuk V zal verder worden ingegaan op het verband tussen ma

cro-grootheden en micro-modellen. 
1 

T - afhankelijkheid TJ: oc T / 2 (immers ) 

.. 
P - afhankelijkheid TJ: 

T o 7. k "k oc 'In pra tlJ gemeten 

is er niet voor gassen! Stel 2 keer zoveel 

moleculen per cm 3 ( ..... twee keer zoveel impuls 

transport), dan tevens vrije weglengte gehal-
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veerd -t transport van momentum weer gehal

veerd. Netto: geen verschil. 



N.4 Navier-8tokes en Bernoulli - 1 

Krachtenbalans op "blokje ll vloeistof, waar je mee meereist, levert volgens New
dp 

ton aXt = E F. het volgende (zie IV.3): 
• IX 
1 

-x 

L:av x~ 

Diepte is dy. 

81 is het oppervlak van de linkerzijde, dus dy keer de hoogte. Aan de rechterzijde 

kan die anders zijn, dus 82 (tekening bedriegt hier een beetje). 

8tel volume is VOl' dan voor de component in x-richting: 

Ux is de snelheid in x-richting van het zwaartepunt. We weten al: 

Neem nu x2 xl = dx Mel klein zodat 8 1 ~ 82 = 8 en deel door p8 dx dy = 

pV 01' Dan vinden we 

1 (P2-P1) P r P 2 
- -g cos e -- + -~-'-p ax Sp 
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Nu voigt w.at wiskunde. Nemen we 1 imen .1 im , dankunnen wegebruiken, dat 
dX-lO &-+0 

1 im {(x + dx/2) - {(x - dx/2) - 1 im f(x + dxg
7 

- f(x) + 
dx+O dx -dx-lO 2.( 2) 

+ 1 im f(x) - f(x - dx/2) = 1 df I + i df., = 
d -10 2 dx 2 ax 2 ax x . 2 xl· xi 

j j 
rech t er 1 i nker a:fg e leide 

Hiermede vinden we: 

. P(zO + 8/2} - P(zO - 8/2} 
11m S 
&-+0 

a au 
ai[1] a~l 

. P2-P 1 . p(xo + dx/2} - p(xo - dx/2) {}p 
11m -ax = 11m ax ::;: ox· 
dx-lO dX-lO 

Toegepast op de eerder gevonden vergelijking voor U x geeft dit: 

OUx a 1 2 1 ~ 1 a OUx 
-n-r- + -n= (- U ) = -g cos 9 -- + -'"!C T/-n=-. ut ux 2 x P P UL. uZ 

waarbij aile afgeleiden in (xO' zO), het zwaartepunt dienen te worden uitgerekend, 

en waarbij de zwaartekracht g = -g.cos(S) i - g.sin(S) i. Merk op dat x even

wijdig aan de stromingsrichting s gekozen is, en dat z daar loodrecht op staat. 

Bovenstaande vergelijking is de Navier-Stokes vergelijking voor U x' 
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W r i j v i ngsloos -+ rrterm erui t t 
I mcompressi bel -+ p constant Navier-s tokes na in tegratie 
Stat i onair -+ ~ - term eruit I evert "Klassieke" Bernoulli: 

{~ v2 + g z + ~} constant over een stromingsbaan (stroom

buis). 

Deze wetmatigheid wordt ook weI eens energievergelijking genoemd, maar is dus 

eigenlijk een geintegreerde impulsvergelijking. Merk op dat bijv. 

f g cos(0) dx = g I1z en dat f 0 = O. 

Werk de rest zelf uit. 
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N.5 Herhalin~ 

1) df I at 
q 

= OF 1 ~I +OF 1 Ox (q,x(q)) t q Of (q,x(q)) 
! 

parW~le differentiatie: raakHjk in 2D 

~I = ~I + V~I 
Lagrange Euler Euler 

2) Behoud van massa: 

3) 

4) 
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I [~~~~~ij 
t.x = vxl 6t 

rechts 

~ + p:~ x = 0 uit Ii m : y = V ¥X. 
6t-lO X 

s.jk 
1 p. cxn. = e 

1 1 

s. = k.ln.{n.) 
1 1 

Tijdgemiddelde == gemiddelde over aile mogelijke toestanden verenig

baar met de gegeven conditie. 

E = LE. P{E.) 
. 1 1 
1 

6E = W + Q 

d.S > 0 
1 -

deS = ~ infinitesimaai, quasi-statisch 

p V = R T = N kT m m a 



5) oW = P dV indien quasi-statisch bij gas-expansie 

7) 

8) 

9) 

aE 
als externe parameter constant -1 C p = ~ or I 

y 
C 

als quasi-statisch -1 dS = --r dT 

Ux z 

---+1 li---+x ,---. U 
P = 1- - -, kracht door I I op 1 m2 van zx 

I I 

I I au 
in de x-richting uitgevoerd, z constant houdende. P zx = -11 rz· 
au x a (1 U 2) c. 1 {}p 1 a au x or + 7JX ~ x = - g cos 0 - P 7JX + P 1fi 11 7fZ' 

Wrijvingsloos + incompressibel + stationair -1 H v2 + gz + ~} 

constant. 

Waarschuwing: 

Ken uw randcondities! 

Expansie naar vacuum. Overblijvend gas molecule heeft volume Vover , dus: dV 

= Vover V 0 > 0 voor overblijvend gasmolecule. 

Dus oW I 
op overblijvend gasmolecule 

= -Po dV < O! 

Anders: oW door gasvolume op weggaand gas = f F.ds = Po dV > O. 

Echter: niet 13ernoulli gebruiken, want geen stationair proces en niet langs 

een stroomlijn!! 
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IV.6 . Energiettanspott 

Neem 11 constant, en hetschrijf de laatste term die verkregen wordt door verme

nigvuldiging van Navier-Stokes met Ux m.b.v. (beetje wiskunde): 

Dit levert de Meehaflische energie-..:vergeHjking: 

+ 
au ·lJ(U p) 

.1 .. X '1 X 
PP(JX-.p ax 

Interpretatie: 

1) / / / Y het zwaartepunt'heeft de snelheid Ux 

/ ~ / (kleine)afwijkingen t.O.V. Ux t.g.v. random 
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~.............. temperatuurbewegingen. 

Stel deeltjessnelheid is v. 

In tijd dt legt deeltje v.dt ds af.· In die tijd wordt de arbeid aW 
F.ds verriCht. Dus aW = F v dt -+P = @'i = Fv. 

Dus de arbeid per sec. (ook weI "vermogen" genoemd) door de kracht F 
geleverd is op een bepaalde pIek, bijv. 1, gelijk aan F(l)·v(l). 

Dus ft.1 = f111 + fpl + fgl (specifieke versnelling, uit Navier 
y y y y 



2) 

-Stokes, uit Newton afgeleid) levert, na vermenigvuldiging met U de 
x 

arbeid die per sec. door bijvoorbeeld de kracht fq op een massadeeltje 

op plek y wordt geleverd op diens zwaartepunt. 

P en q-kr ach t ("Stress") : korte-afstand interactie tussen 

moleculen in het systeem. 

g (en andere conservatieve krachten): 

lange-afstand-interactie in het systeem plus 

externe krachten. 
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Reis nu langs de stromende materie met snelheid Ux' en kijk naar pIck x, waar in 

een stilstand systccm de stroomstof de snelheid U x had, op het moment oat jc 

voorbij komt: 

--~ 
dV 1-- IdZ 

z 
T)F z+dz Lx Ch" dV I qx+l 

-T)az- z-dz --
---V1 - [ .. 

Laten we deeltjessnelheid weer met v aanduiden. Diepte loodrecht op papier 

nemen we gelijk aan 1. 

totale massa: p L 2dz 

E = p L 2dz u met u de tot ale specifieke interne energie 

warmte toevoer per m2 per sec. Warmtestroomdichtheid per m2 warmte flux := 

qx 

Oqx 
=-~ 2dzL 

Ergo: (merk op dat q = Q/(p L 2 dz) een energieinhoud aangeeft, en dus niets 

te maken heeft met qx ' die een stroomdichtheid aangeeft) 

Q.g Oqx 
dt = - ~ ~ (specifiek!) 
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p = ~'i = q-deel (per s) + druk-deel (per s) 

Geen zwaartekrachtdeel, want zwaartepunt heeft snelheid O. 

Kijk maar: (paren zijn ten opzichte van het zwaartepunt tegenover 

elkaar gepositioneerd) 

-I -I ,,-1-1 
~ P g·ds, = L.l P g·v. ·dt = . 1, 1 
1 1 

~ (ds·g·cos8 + ds·g,cos{1r-0)) = 0 
paren 

Het q-deel voor ~'i geeft: 

av av av av 
-7] m I (Oz dz)L + 7] m I m dz L = 

z-dz z+dz 

av {av av } av { 8v = m dz 7] L ml + ml = m dz 7] L 2ml + 
z-dz z+dz z-dz 

+ 2 dz :~ } = 2 dz L 7] [tz] 2 + 2( dz)2 L 7] ~ :~ 

Nu per massa-eenheid en limiet dz -I 0 (-I (t.z)2-termen kunnen weg) : 

aWl -!1 (8v)2 at -p m 
1J 

(specifiek) 

Druk-deel: oW = -p dV I · t.V v av . fl'd' 1m t:r = ox' zle a el mg 
t.t -I X 

van continuiteitsvergelijking. V is volume. 

Specifiek: (delen door pV): 

!W
1 

__ p 1 8v 
t - pox 

P 

(specifiek) 
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Thermische energie-vergelijking (specifiek): 

!J. (Dv)2 
P 1Ji 

i 
~ 0 !! 

Irr.ev.ersibele omzetting van mechanische in thermi-

sche energie. 

De laatste term aan de rechterkant: 

Omkeerbare groei van interne energie per massa-eenheid door compressie wordt 

geleverd door I aan mechanische energie. 

i 
Deze termen zullen lei den tot een "uitgebreidere" Bernoulli, die 

geldig is ook voor compressibele gassen. 

specifieke totale energie 

Combineren van de mechanische en thermische energievergelijkingen, beide voor 
Ov DUx Ov DUx 

het zwaartepunt, waar Fz = ~ en ox = ox omdat vanuit een systeem dat 

met 3 m/s (= Ux) voortbeweegt aile snelheden 3 m/s minder zijn dan in een 

stilstaand observatiesysteem, zodat snelheidsverschillen Ov en au x gelijk zijn. 

Dit is de totale energie-vergelijking 

72 



IV.7 Bernou11i - 2 

Verder herschrijven van termen uit de tot ale energievergelijking : (g is constant x 

en gelijk aan de component in x-richting van de zwaartekracht; een beetje wis

kunde en gebruik van de notaties annex definities) 

U g = x x 

v = -gxx - gzz = - g cos 8 x + g sin 8 z 

{)V -
gx = Ox want g :::: - J V dx 

Noem V maar V g of C;?g of gz (als g evenwijdig is met ~ : ~/ /g ). 

Dit geeft: 

d(! U~ + u + gz) __ 1. Oqx !1 {) 
dt - p(JX + p(fi( .... ) 

Verder herschrijven voigt nu : 

d {)U 
Nu behoud van massa: at + P ax x 

Neem aan: !JJt = 0 , dan: 
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Dus dan: 

Dus: 

1] ~ 0 

q ~ 0 x 

tijdonafhankelijk 

kinetische energie 
1 inwendigc cnergie 

L potcntiele cnergie van g 
1 H Ux 

2 + U + Q + gz} constant langs 
P stroomlijn 

Dit heet wei de IlBernoulli ll wetmatigheid voor compressi

bele stroomstoffen 

h = (u + ~) wordt specifieke enthalpie genoemd, en komt in hoofdstuk V nader 

aan de orde. 

De potentiele drukenergic, ~, werkt via p dV in op u (zie thermische energiever

gelijking), en via V dp op zwaaricpunt (zic Navier St.okes) 

{~u/ + u + ; p 

1 __ '_I_ beinvloedingen in Bernoulli 

Neem cylinder: 
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Po constant, volume niet. 

~E=Q+W 

V2 
W= f p dV = -P ~ V -I 

V 1 1 0 

Po constant 



-i Q = ll{E + Po V} 

Waarschuwing: 

!fIf = cp wit niet zeggen dat dH = cp dT 

1:~~ llH 
1 

enthalpie 

dE = TdS - pdV 1 quasi-statisch: 

J 
-i dii TdS + V dp 

quasi-statisch: 

dR = dE + pdV + Vdp 

8S aQ = TdS -+ cp = T or\ 

-i dH = cpdT + Vdp als proces quasi-statisch. 

AIleen bij ideaal gas PV = RT -+ PdV + VdP R dT 

p 

dR = dE + RdT 0 dT + RdT = (0 + R) dT = 0 dT 1 v v P 
vol ume constant (externe parameters: geen arbe id) 

Dus aIleen bij ideaal gas is de enthalpie-verandering dH te berekenen 

uit de temperatuurverandering volgens dH = CpdT 

Uitbreiding: 

P geleverd is geleverd vermogen 

A : doortochtoppervlak (m2) 

<p in Joule/s (warmte toevoer) 

Stcl {.} is de specifieke energie (zie hoven). Dan luidl de Bernoulli-vergelijking 

in "vermogen" vorm : (U is de gemiddelde snelheid loodrecht op A) 
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U A p {.} = Pgeleverd + VJ 
1 1 1 1 

Behoud van mass a ""' U A p = U A p . In Pgeleverd mag (uitwendige) frictie 
222 112 

zitten. 
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IV.S Gelijkvormigheid 

Met het ontwikkelen van de vergelijkingen die de energieomzettingen in stromin

gen weergeven zijn wij nu op een punt gekomen waar het mogelijk is enkele 

belangrijke kengrootheden te identificeren die het verloop van een stroming 

bepalen. Direct nut is het opstel1en van schaalmodellen (waterbassin, haven in 

het klein, etc.). Het belang van kengrootheden is dat in principe twee stromingen 

een lineaire transformatie van elkander zijn wanneer een kengrootheid voor beide 

stromingen dezelfde waarde heeft. Men zegt dan dat de stromingen gelijkvormig 

zijn, waarmee bedoeld wordt dat de geometrische en de karakteristieke fysische 

grootheden in willekeurige met elkander overeenkomstige punten van de beide 

stromingsvelden, op overeenkomstige tijden tel kens in dezelfde vaste verhouding 

tot elkander staan. Bij geometrische gelijkvormigheid heeft deze uitspraak betrek

king op de lengte-, vlakte- en ruimte-afmetingen, terwijl de fysische gelijkvor

roigheid zich ook uitstrekt tot de fysische eigenschappen van de stroomstof en de 

mechanische en thermodynamische grootheden die het stromingsverloop bepalen. 

Volkomen fysische gelijkvormigheid van twee stromingsprocessen, die, bij geome

trische gelijkvormigheid van de om- of doorstroomde lichamen, beide onder de 

werking van gelijksoortige mechanische (kinematische en dynamische) alsmede 

thermodynamische invloeden staan, is nauweIijks te bereiken. Het is vaak echter 

zel mogelijk de cssentieel belangrijkste fysische grootheden met elkander te 

vergelijken. Hiertoe bedient men zich dan van de dimensieioze, van elkander 

onafhankelijke kengrootheden (geIijkvormigheidsparameters). Enkele daarvan 

worden hieronder afgeleid. 

Met de kengrootheden kan men bovendien de stroming op overzichteIijke wijze 

kenmerken, wat van groot nut kan zijn voor het ordenen van theoretisch of 

experimenteel verkregen resultaten. 

De vergeJijking van Navier-Stokes voor de laminaire stroming van een homogene 

stroomstof in het x, z-vlak wordt gebruikt als voorbeeld voor het bepalen van de 

daarbij optredende kengrootheden. Wij volgen daartoe de methode van het 

dimensieloos maken van de differentiaalvergelijking. De in de aangegeven verge

lijking optredende lengtematen worden daartoe door de referentielengte L ge

deeld, de tijd t door een referentietijd T, de snelheid u door een referentiesnelheid 

V en de druk p door een referentiedruk P. Met de symbolen 
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wordt de Navier-Stokes vergelijking in dimensieloze grootheden : 

- -
Jl.. - Jl.. 1 QQ. 1 a2u Sr_uu_ + u Uu Eu + at Ox = - Fr - Ox Re a.? . 

De oplossing hangt nu klaarblijketijk slechts van de waarde van de kengrootheden 

af (bij gelijkblijvende randvoorwaarden). 

De dimensieloze grootheden Sr, Fr, Eu en Re zijn kengrootheden van de stroom

stofmechanica: 

L 
Sr=VT 

P Eu=-
py2 

y2 
(Strouhal), Fr = gL (grootheid van Froude), 

(Euler), Re= Y 
v (getal van Reynolds). 

lnstationaire stromin". De kengrootheid van Strouhal Sr is van belang bij instati

onaire stromingsprocessen. Yoor de instationaire beweging is de traagheidskracht 

evenredig met de massa pL3 en met de versnelling Y jT, zodat de instationaire 

traagheidskracht evenredig is met pL3 Y jT. Nu is LjY de tijd die een massa-ele

ment nodig heeft om met de snelheid Y de weg L af te leggen. Yoor de stationaire 

beweging beschouwen we de versnelling y2 jL = Y j (LjY) als een snelheidsveran

dering Y in de tijd LjY. Met de massa pL3 is de stationaire traagheidskracht 

evenredig met pL3 y2jL = py2L2. De kengrootheid van Strouhal geeft de verhou

ding 

S - pYL3 IT _ instationaire traaGheidskracht 
r - py2L2 - stationaire traag eidskracht . 

De verhouding van de lokale tot de convectieve versnelling komt volgens de 

dimensieloze N avier-Stokes overeen met het Strouhalgetal 

78 



Wanneer de tijdschaal L/Y voor de stationaire beweging klein is in vergelijking 

tot de orde van grootte van de tijd T waarin de instationaire beweging zich 

afspeelt, dat is Sr klein en de stroming kan als quasi-stationair beschouwd wor

den. Bij stationaire stroming Sr -; O. Bij periodiek wisselende stromingen kan voor 

l/T een frequentie f worden ingevoerd, zodat Sr = LfjY. Bij voldoend lage 

frequenties kan de stroming weer als quasi-stationair opgevat worden, terwijl bij 

hogere frequenties Sr als gelijkvormigheidscriterium gebruikt moet worden. 

Zwaarte--invloed. De kengrootheid van Froude Fr is het criterium voor de gelijk

vormigheid van stromingen, die onder invloed van de zwaartekracht staan. Zij 

kan beschreven worden als de verhouding 

Fr = pY 2 L2 = stationa ire traagheidskracht 
pgL 3 zwaartekracht . 

Drukinvloed. Bij compressibele stromingen is de kengrootheid van Euler 

E _ PL2 _ drukkracht 
u - p y2L2 - stationai re traagheidskracht . 

Yoor incompressibele stroming heeft de kengrootheid van Euler, waarin P de 

absolute druk voorstelt, weinig zin. In dat geval kunnen we de referentiedruk P 

vrij kiezen zonder dat de oplossing verandert. Daarom gebruikt men bij incom

pressibele stromingen de kengrootheid van Euler 

waarin llP een drukverschil is. 

Wrijvin~sinvloed. De kengrootheid van Reynolds Re wordt in het algemeen 

geinterpreteerd als een verhouding. 

Re - pY~L2 _ stationaire traagheidskracht 
- 1] L - viskeuze kracht 

Indien Re -; 00 gaan de (viskeuze) wrijvingsinvloeden naar nul. Bij kleine Rey 
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noldsgetallen, Re .... 0, is de wrijvingsinvloed overheersend. 

Volgens de dim(msieloze Navier-Stokes zijn de viskeuze laminaire stromingen 

rond geometrisch gelijkvormige lichamen dynamisch gelijkvormig wanneer de 

genoemde kengrootheden voor het vergelijkingslichaam niet zijn veranderd. Men 

spreekt van dynamische gelijkvormigheid omdat het bij de beschouwde impuls

vergelijking gaat om het evenwicht van krachten. Bij stationaire stroming (Sr = 

0) en verwaarlozing van de zwaartekrachtinvloeden (Fr > > 1) wordt de impuls

vergelijking van de viskeuze laminaire stroming aileen bepaaId door het reynolds

getal Re. in dat geval wordt de riehting van de stroomlijnen, dus de verhouding 

van de s-riehting en de n-riehting, geheel bepaald door Re. Stroomlijnplaatjes 

zien er hetzelfde uit voor lueht die met 5 m/s over een 30 ern dikke cylinder 

blaast als voor water dat langs een 10 em dikke cylinder stroomt met ongeveer 1 

m/s. In beide gevallen is Re = 105. 
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all ~b..cI.t: p1a.ce in a single ideal cyihtder like tha.t of p. 277 with 
suitable source at T 10 and sink at '1':0. Then the cycle is: 

1. Supply of lieCU tQ tAt 
7 a_water, represented by the point 

A (Fig. 132) ; the temperature 
of the water is rising (thia 
cannot be shown on the figure) 
but its volume is practically 

. P unchanged and its pressure w 

-3 

V 

constant, hence it is repre
sented by a point. 

1 (a). Evaporation of 1M. 
water to Bteam at COn.3tam una
perature, T l o, and its expan-
sion into the cylinder at con
stant pressure Pl' represented 
by the horizonta.lline AB. FIG. 132.-Ra.nkine cycle. 

2. Adiabatic expan.3ion. of 1M. 
steam in the cylinder to T 2°, the temperature of the sink; this w 
represented by BC. . 

3. ConiLen.3ation of the steam to ll>ater at C<m8tam temperature '1'1° 
aniL COMtant preslfure pz; renr""r ~ T\ 

4. 0",' ' ... ! •. - tl.· 



V THERMODYNAMICA - 2 

Enkele van de begrippen die in dit hoofdstuk aan bod komen zuBen in eerste 

instantie vreemd en onwennig overkomen. Net als met het omgaan met MS

DOS, een computersturingstaal, is training en gewenning noodzakelijk. Net als 

met MS-DOS zal blijken dat het bijzonder krachtig gereedschap is, dat zijn nut 

in de praktijk bewijst. 

Het is overigens bij aIle wetenschappen w, dat definities aIleen ingevoerd mogen 

worden als zij daadwerkelijk van nut zullen zijn. Dat werd bij het schrijven van 

dit ho~fdstuk niet uit het oog verloren. Zo bestaan er vele karakteristieke func

ties, maar alleen die welke nodig zijn voor het begrijpen van essentiele toestands

veranderingen, zoals beschreven door de wet van Clausius-Clapeyron bijvoor

beeld, komen aan bod. 

Op college zullen diverse voorbeelden van karakteristieke functies en hun toepas

singen aan bod komen. Dit hoofdstuk behandelt die niet alle, en beoogt voorna

melijk een overzicht en rererentiekader te geven. 
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V.I Karakteristieke functies 

Een andere benaming voor "karakteristieke functies ll is IIthermodynamische 

potentiaal't. Voorbeelden zijn de entropie en de afgeleide toestandsgrootheid de 

enthalpie, H, die gedefinieerd is als E + PV, zoals we al eerder zagen. Net als de 

(inwendige) energie is de enthalpie niet absoluut, hij wordt gerefereerd naar een 

willekeurig gekozen conditie, bijv. 0 graden Celsius en 0,06 mbar. Voor vele 

stoffen is de enthalpie getabelleerd met zo'n referentie-conditie, wat handig is 

omdat voor quasi-statis'che warmtewisselings-processen bij constante druk de 

benodigde warmte precies door de enthalpie-verandering gegeven wordt. 

Karakteristieke functies zijn doorgaans afgeleide toestandsgrootheden (toestands

grootheden an sich zijn meetbaar en onafhankelijk van de wijze waarop de eind

toestand wordt bereikt, dus onafhankelijk van het proces: volume V, druk P, ... ; 

afgeleide toestandsgrootheden zoals de entropie, S, en de enthalpie, H, zijn niet 

direct meet bare toestandsgrootheden). Zo is de Helmholtz vrije energie gedefini

eerd als 

F= E-TS, 

met E de inwendige energie, en is de Gibbs vrije enthalpie gedefineerd als 

G=E-TS+ PV. 

Merk op dat de temperatuur T en de entropie S beide absoluut zijn omdat ze een 

vast nulpunt hebben. 

Het grote nut van karakteristieke functies is, dat : 

1. Deze functies extremaal zijn voor een bepaald systeem mits het systeem in 

evenwicht is en geen interactie met zijn omgeving heeft (handig bij het fabriceren 

van toestandsvergelijkingen van bijv. mengsels). 

2. Dat allerlei toestandsgrootheden van dat systeem (druk, volume, etc.) op 

bijzonder eenvoudige wijze zijn uit te rekenen uit de karakteristieke functie, ook 

als het systeem een of andere wissel werking heeft met zijn omgeving (vandaar 

ook de naam ttpotentiaal", je krijgt het vermogen veel ui t te rekenen). 

3. Bet maximaal aan of door een systeem te leveren vermogen is vaak direct te 

relateren aan de verandering van de waarde van de karakteristieke functie (ook 

hie rom de naam IIpotentiaal ll
, ditmaal duidend op het vermogen van het 
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systeem). 

Op punt 3 zullen we niet te diep in gaan, doch wordt volledigheidshalve vermeld. 

Ook in onderstaand schema, dat nog verder zal worden uitgelegd, komt het naar 

voren. 

Er bestaat een enorme flexibiliteit in het kiezen en hanteren van karakteristieke 

functies. Veel hangt af van het inzicht en/of de handigheid van de onderzoeker. 

Zo is een alternatieve manier om een totaal geisoleerd systeem te benaderen te 

stellen dat bij gegeven entropie en volume, de energie van het systeem minimaal 

is in evenwicht. In dit geval fungeert de energie, en niet de entropie als karakte

ristieke functie. 

SYSTEEM ZONDER GESCHIKTE GEEN INTERACTIE INTER-
INTERACTIE FUNCTIE EN EVENWICHT ACTIE 

Totaal ~e- S = S(E,V,N) S maximaal dQ= dE + PdV 
isoleer , con- E constant 
stant volume dQ= dE als V ... 

Thermisch ge- S = S(II,V,N), S maximaal dQ= dH - VdP 
isoleerd, con- H constant 
stante druk dQ= dH als P ... 

Constante tem- F(T,V,N) F minimaal dF = --SdT-PdV 
peratuur en vo- Helmholtz dWmax = dF 
lume 

Constante tem- G(T,P,N) G minimaal dG = -SdT+VdP 
peratuur & druk Gibbs dWmax = - dG 

We schreven in deze tabel even dQ en dW in plaats van resp. aQ en OW. 

Omkeerbare processen zijn quasi-statisch en hebben geen hysteresis. Voor onom

keerbare processen geldt dE TdS < aW, want llS = lliS + lleS ~ Q/T. 

Voor aBe in deze paragraaf beschouwde processen geldt de aanname, dat ze 

quasi-statisch zijn tenzij expliciet anders vermeld; aIleen voor quasi-statische 

processen is ook de rechterkolom van bovenstaand diagram uit de tweede hoofd

wet af te leiden, zoals we zullen zien. 

De eis dat tijdens een proces het volume en de temperatuur constant blijven om 
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de Helmholtz vrije energie als geschikte potentiaal te kunnen oormerken is over

dreven streng. AIleen de begin- en eindtemperatuur moeten hetzelfde zijn . Dan 

immers geldt al voor de totale verandering van F : 

6F = 6(E-TS) = 6E -.6(TS) = 6E - T6S :5 -P6V = 0 

met P6 V de enige arbeidsterm. Dus een systeem waaraan warmte kan worden 

toegevoer zo' dat begin- en eindtemperatuur hetzelfde zijn en zO dat begin- en 

eindvolume hetzelfde zijn, ondergaat veranderingen in de richting van afnemende 

Helmholtz vrije energie. 

Omdat - dE + TdS ~ --<Iw is de door het systeem geleverde arbeid gelijk aan : 

- W:5 6E + T 6S = - 6F 

want W is positief als aan het systeem geleverd. Dit verklaart de opmerking over 

de maximaal te leveren arbeid in de rechterkolom van het diagram. 

De Helmholtz functie F hangt af van temperatuur T, volume V en aantal deeltjes 

N. Wil je van buitenaf iets aan het systeem veranderen, dan moet je of T, of V, 

of N veranderen. Dus : dF = ... dT + ... dV + ... dN. De puntjes kunnen worden 

ingevuld met de tweede hoofdwet en de definitie van F : 

dF = d(E - TS) = {dE} - T.dS - S.dT = {T.dS - P.dV} -

T.dS - S.dT = - PdV - SdT 

De variatie van het aantal deeltjes gebeurt onafhankelijk van de overige extensie

ve grootheden zoals het volume. Laat nu IJ. per definitie de afhankelijkheid van dE 

van dN weergeven volgens 

dE = TdS PdV + jJ.dN 

dan wordt aan de andere karakteristieke functies, uit E afgeleid, dezelfde afhan

kelijkheid van dN doorgegeven : 

dF = -PdV - SdT + IJ.dN 

dG = d(E - TS + PV) = {dE} - TdS - SdT + PdV + VdP = 

{TdS - PdV + jJ.dN} - TdS - SdT + PdV + VdP = 

-SdT + VdP + tJ.(iN 

Ga zelf na dat als N het aantal deeltjesis en g de Gibbs vrije energie per deeltje 

(molecule), dat G = Ng . Potentialen zijn opdeelbaar over subsystemen. In de 

volgende paragraaf komen we nog terug op g en IJ.. 

Uit de afhankelijkheden van de karakteristieke functies volgen direct de thermo

dynamische eigenschappen en de toestandsvergelijking van het systeem. Bijv. 

uit TdS = dE + PdV voIgt dat 
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as 1 
= 

BE Iv T 
, en dat 

fJS 
T-

OY IE 
= p 

Het laatste kan ook gebruikt worden om de druk mee te definieren . 

. n zijn. De bollen A en 
vloeistof (b.v. ether), de n.... .• ut:ze 

. is .'"'~.. .!maakt en vult zich dus met de damp, die uit de 
.• of ontstaat.. d de spanning van deze damp te kunn~n meten, is 

aan de buis C een vertikale zijbuis D aangebracht, welks uiteinde zich 
bevindt onder het kwikopperviak in een flesje E. 

Heeft de vloeistof in beide bollen A en B dezelfde temperatuur (b.v. 
0°), dan is in beide de dampspanning even groot, en weI geIijk aan de 

C maximumspanning bi; 0°. Er is dus 
evenwicht; de hoogte h van de kwik
kolom in de buis D is gelijk aan de 
dampkringsdruk, verminderd met de 
maximumspanning van de damp bi; 0°. 
Brengt men nu de ruimte A op een 
hogere temperatuur to, door A te 
plaatsen in een bakje, gevuld met warm 
water, dan zal in A opnieuw damp ge
vormd worden. Hierdoor neemt de 
spanning in A toe; deze wordt dus 
hoger dan de spanning in B, zodat 
er damp van A naar B gaat. Daar de 
druk in B niet hoger kan worden dan 
de maximums panning bij 0°, zal de 
damp in B condenseren. Gedurende 
deze' stroming is de druk in' A hoger 
dan die in B. 

Er is dus nu geen evenwicht meer' 
de hoeveelheid vloeistof in A 1')1' 

Fig. 31. ds d 'd . stee af, en e hoeveelhel. ,,' 
in B neemt steeds toe. De stroming zal voortduren .M,-I 

in A verdampt is en vervolgens nog totdat de dru\; 
de. hogere temperatuur, gedaald is tot de 
damp boven de vloeistof in B. 

In de evenwichtstoestand is de spar 
-~lijk aan de maximumspanning " 

.""~~p. kan worder 
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V.2 Clausius-Cla.pgyron 

P T 

2 

Neem een potje gevuld met water, fase 1, en waterdamp, fase 2. Het potje is op 

constante druk en temperatuur via bijv. een warmtegeleidende cylinder en een 

warmte-reservoir erachter (zie figuur). Op het grensvlak van de twee fasen is 

evenwicht, ondanks het feit dat het aantal deeltjes per fase niet vast ligt. Dit 

evenwicht is afhankelijk van de druk en temperatuur van het potje. Welke karak

teristieke functie ligt nu voor de hand (zie tabel in V.1)? Voor de totale Gibbs 

vrije enthalpie, G, van het systeem geldz in evenwichts-situatie dat dG = O. 

Omdat G = GI + G2, waarbij de index 1 op jater slaat, en omdat G = G(N,P,-

T), geldt bij constante druk en temperatuur 

omdat dP = 0 en dT = 0, en omdat per definitie (zie V.I) 

00 
~ = 

~ IT,P 

Nu is G1(T,P,N1) = N1.G1(T,P,1) = N1,g(T,P), waardoor voor elke homogene 

component (dus voor zowel water als damp) geldt dat de Gibbs energie per 
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molecule gelijk is aan de chemische potentiaal, \1 : gl \11' Omdat N 1 + N2 N, 

een constante voor het potje, is dNl = - dN2, waardoor 

o = (\11 - \12)·dN 1 

oftewel beide phasen hebben dezelfde chemische potentiaal. 

Variatie van g1(P,T) = g2(P,T) levert 

0g1 0g1 dP 
+ = + -

fJf Ip 8P IT dT 

Omdat dG = - SdT + VdP + \1dN levert differentiatie van g naar T bij constan

te druk -s op, en de andere differentiatie levert v op. Kleine letters geven hier 

grootheden per molecule aan. Hergroeperen na invullen levert : 

=---

Het verdampen van water kan als quasi-statisch beschouwd worden, zodat de 

benodigde warmte, r, te berekenen valt uit r TdS. De warmte r noemen we weI 

verdampingswarmte. Omdat r T(s2 - s1) vinden we met bovenstaande de wet 

van Clausius-Clapeyron, die ook geldt bij smelten en sublimeren : 

Voor de geinteresseerde lezer 
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Soms zijn er meerdere parameters (grootheden) nodig om een systeem 
goed te kunnen karakteriseren. Stel bijvoorbeeld dat naast het volume 
een randoppervlak, 0, bepalend is voor de systeemtoestand. Dan 
moeten we bij elke variatie van een thermodynamische potentiaal ook 
het effect bekijken van een variatie van 0. Bijv. : 

dU = T dS - P.dV + a.dO 
Dit definieert a. Ais een oppervlak tussen twee phases gekromd is, 
bestaat er een drukval over het interface. Dit maakt dat de druk P 
voor zo'n systeem niet als een constante gezien kan worden. Als 
alternatief op de Helmholtz vrije energie wordt daarom een potentiaal 
n(T,V,j.1) genomen om dit systeem te bestuderen. 



V.3 Entropie van een ideaa.l gas 

Per definitie geldt voor een ideaal gas: PV = RT en tevens : 

OE 
= 0 

fJV IT 

Omdat in het algemeen de inwendige energie E aIleen van T en V afhangt (in 

deze paragraaf beschouwen we geen variatie van aantal deeltjes), betekent boven

staande dat E = E(T), en dat voor een ideaal gas 

OE BE 
dE = aT Iv dT + ov IT dV = Cv dT 

Tevens geldt voor enthalpie-veranderingen dH dat dH d(E + PV) = d(E + 
RT) = dE + R.dT = Cv dT + R.dT = (Cv + R).dT. Hieruit voIgt dat 

Voor een ideaal gas geldt derhalve Cp Cv + R. 

Het entropieverschil tussen een toestand van een ideaal gas die wordt gekarakte

riseerd door To en V 0 en een toestand (T,V) wordt nu afgeleid. 

Laat N het totaal aantal moleculen zijn en Cv de warmtecapaciteit bij constant 

volume voor een molecule. Dan voIgt uit de tweede hoofdwet : 

T.dS = dE - oW = N.c .dT + P.dV = N.c .dT + NkT.dV / V v v 
Omdat d(ln V) = l/V voIgt dat dS = N.cv.d(In T) + N.k.d(ln V). Integreren 

hiervan levert voor de volgende verschillen 
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SeT, V) - S(To ' Yo) = [SeT, V) - S(T, Yo)] + {SeT, Yo) 

S(To' Yo)} = [ N.k.ln(V/Vo) ] + { To J N cv(T') tl dT'} (*) 

Het entropieverschil blijkt dus te bestaan uit twee separate delen, een voor het 

volumeverschil, en een voor het temperatuurverschil. In VI.2 zullen we van 

uitdrukking (*) gebruik maken, alsook in de nu volgende beschouwing van de 

mengentropie. 
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Dynamische methode ter 
bepaling van de maximumspanning 
van dampen. 

De tweede methode, vol gens welke men 
de maximumspanning van een damp bepalen 
kan, berust op de eigenschap, genoemd in 
§ 73. De maximumspanning wordt bepaald 
door meting. van de temperatuur, waarbi; 
de vloeistof onder bepaalde druk kookt. 

De vloeistof, van welks damp men de 
maximumspanning wi! bepalen, wordt ge
bracht in een kolf A (zie fig. 42), die door 
een gummistop is afgesloten. Door due stop 
steekt een thermometer B. De kolf staat 
door een buis, omgeven door de koeler C, 
in verbinding met de f1es D. 

A 

Fig. 41. 

Deze f1es is verbonden met een luchtzuigpomp en met een dubbel omgebogen 
buis, waarvan het uiteinde in een bakje met kwik steekt, en die als manometer 
dienst doet. 

Met behulp van de Iuchtzuigpomp wordt de spanning der Iucht die in het 
toestel aanwezig is tot een bepaald bedrag verminderd. 

Vervoliens brengt men de vloeistof in A aan het koken. De gevormde ~ 
stijgt op en komt in het omlaaghellende gedeelte van de buis (' 
koeler C bevindt. De damp condenseert daarendegevormde,,' 
zich in de fles D, zodat de druk op de vloeistof in A con~w 
kookt bi; de temperatuur waarbij de maximumsp:-
de vloeistof uitgeoefend. De grootte van de7" 
hulp "'11 tie m;lr'lmeterbuis, en is ,",I" .,' 



V.4 M~gentropie 

Als twee ideale gassen dezelfde temperatuur en druk hebben, doch van elkaar 

gescheiden zijn, zal voor de entropie van de combinatie van gas 1 en gas 2 volgens 

(*) van V.3 gelden dat 

8 = 81 + 82 = N1 k In(V1/Vo) + N2 k In(V2/Vo) + tempera-

tuur-delen 

* * **** 
* *** 

++ 
+ 

+ ++ 

Na het weghalen van het tussenschot zullen na verloop van tijd de gassen ge

mengd zijn. Omdat ideale gassen elkaar niet beinvloeden is elke micro-toestand 

van gas 1 te combineren met elke microtoestand van gas 2, zodat voor de som

entropie geldt (denk aan 8 k.ln(n)): 

8' 81 + 82 = N 1 k In(V /V 0) + N2 k In(V /V 0) + temperatuur-delen 

* +* 
+ 

* * + 

+ * * 
** + * 

* + 

De mengentropie is het verschil tussen de entropieen van voor en na het mengen: 

8meng = 8' - 8 = N1 k In(V/V1) + N2 k In(V/V2) > 0 

waarbij de laatste ongelijkheid komt doordat V > V l' Ret verschil is groter dan 

nul omdat de onbepaaldheid groter wordt : de moleculen van gas 1 hebben een 

groter volume ter beschikking gekregen, het bereikbare stuk van hun faseruimte 
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is bijgevolg groter geworden, zodat ook hun entropie is toegenomen. 

Een andere manier om naar mengentropie te kijken is de volgende. Ret enigste 

verschil tussen een mengsel van 2 verschillende gassen en een mengsel van 2 

dezelfde gassen is de aard van een molecule. V oor het eerste mengsel is de kans 

om "aard I" te vinden als je een molecule uit de massa plukt gelijk aan <PI = 

NI/N, als NI het aantal moleculen van soort 1 is uit een totaal van N. Analoog is 

de kans op aard 2 gelijk aan <P2 = N2 I N. Volgens de Shannon definitie van 

entropie is de entropie, s, van een molecule gelijk aan 

s = - k <PI In(<PI) - k <P2 In(<P2) = k.(NI/N).ln(N/NI ) + k.(N/N2)·

In(N/N2) = Smeng I N 

De laatste gelijkheid voIgt uit N 1 = P. V 1 I kT - V IV 1 = N IN l' 
Dus de onbepaaldheid als gequantificeerd door de mengentropie Smeng blijkt 

gelijk te zijn aan het aantal moleculen keer de onbepaaldheid per molecule als 

bepaald volgens het Shannon entropie begrip. Blijkbaar werkt de definitie van de 

entropie volgens Shannon. 
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Voor de geinteresseerde lezer : 
Shannon definieerde nog een informatie. De informatie door het 
bepalen van de aard verkregen is gelijk aan de entropie niL het 
bepalen minus die voor het bepalen van de aard. 



V.5 Het Carno! proces 

Beschouw een adiabatisch en isentroop proces in een ideale warmtemachine, m 

(zie onderstaande figuur). Het geleverde vermogen, P, is gelijk aan het verschil 

van de ingaande warmte per seconde, Q, minus de per seconde uitgaande warmte. 

Dus: (N.B. Q = Q) 

warrntereservoir 

~ 1-------101 • P 

l Q-P 
I 

koudereservoir 

Omdat de entropieverandering van de machine, m, gelijk nul is, geldt : 

Hieruit voIgt dat het geleverde vermogen gelijk is aan 

De factor tussen rechte haken wordt de Carnot factor genoemd. Hij heeft een 

waarde tussen nul en 1 en stelt een soort ideaal rendement VOOL 
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VI GASSEN 

VI.I Middelen in de fase-ruimte 

Eerst enkele voorbeelden, sommige al bekend. 

A) 1 deeltje, I-dim, op lijnstuk met lengte L bewegende. 

Geisoleerd systeem -+ E constant 

v 

1 
,/////'/'/'/1 . 

I 
IL -_. 
I ---x 

-~ 
I 
I 

'/'/'/'/ 

B) 1 deeltje, 2-dim, op vierkant met zijde L bewegende. 

Geisoleerd systeem. 

E = I mv 2 + 1 mv 2 
~ x ~ y 

1 
V 2 + V 2 = (..; 2 E )2 

X Y m 
= a2 

circel met straal a. 

(y-dimensie laten we 

weg, niet te tekenen) 

C) 3-deeltjes, 2-dim, op vierkant biljart met zijde L. Geisoleerd systeem 

en geen interactie, dus geldt: 

E =! mv 2 +, mv 2 + t mv 2 + ! mVy
2 + f. is constant. 

1 xl Ytl I
j ~ 21 3 

f. f. 
t 2 
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Faseruimte: (V
Xt

' v , x, Y
t

' Vx ' v , x , Y
21 

' 1 I) 
1 Yt til 2 Y2 2 ____ _ 

4-dim 4-dim 4-dim 

Einde voorbeelden. 

============================================= 

Doosje A, 3-dim, met N deeltjes, volume V constant, T constant: 

Geen interactie; ideaal gas. 

een molecule heeft energie 

f = fkin + finwendig 
i z waartepun t r otatie, vibratie 

etc. 

Bekijk even fkin . Schrijf f. 

Kans voor molecule om energieniveau f. te hebben (bijvoorbeeld, als v = 3 v 
1 X , Y 

= 2 en v z = br :! m32 + ! m22 + ! m7r = fi) wordt gegeven door 

-fi/kT 
P. = c e zie hoofdstuk 3.2 

1 

~ P. = 1 
1 

-f/kT 
-! c=l/~e 

i 

N 
~ f· 

We berekenen nu de tijd-gemiddelde energie f = i=:& 1 

Principe: tijdgemiddelde is gemiddelde over aIle mogelijke microtoestanden, het 

toegankelijke gebied dus in de fase-ruimte die 6N-dimensionaal is. 

Onze faseruimte is continue, dus we moeten integreren i.p.v. sommeren: 

~ fi -! fIff Idvx dvy dvz dvx dvy 
1 t t t 2 2 

volume-element in de faseruimte! 
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Dus ook: 

00 
f=Ee.P. -+ JJJ .. JeP(e)dv 

·11 X 
1 ~ 1 

dv dv dv dv ...... dv 
Y z x Y Y 

1 1 2 2 n 

Schrijf e- = e 

(
1 2 1 2 1 2 

- ,.. mv +"2" mv +,.. mv )/kT 
~ x y ~ z 

Dan is J J J ... e - dv ... dx ... (een 6N-voudige integraal) een constante, zeg Co 

P(e) = e-/co 

e = 1 mv 2 + 1 mv 2 + 1 mv 2 
"2" x "2" Y "2" z 

Dus: 

(l) (l) (l) 

e -e/kT 
(l) (l) L L 

Jdv Jdv Jdv e Jdv Jdvx " .Jdx Jdy x -m Y1 -m Z 
X - -m 1 1 -m 2 -m 3 0 0 e= L L = 

(l) (l) (l) 

e-e/kT 
(l) (l) 

Jdvx Jdv Jdv Jdvx Jdvx " .Jdx Jdy 
-m 1-m Y1-m Z 1 -m 2 -m 3 0 0 

met A = J dvx J dv J dv ~v 2 e -e/kT + JJ J ! mv 2 e 
y Z Y Z 

1 1 1 
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Nu wat rechttoe- rechtaan wiskunde 

00 -l1Z2 11" Ie'1 dz=J 
-00 q 

00 -l1z2 1 11" 
I z2 e '"I. dz = '-2q v q 

-00 

Met z = v x en q = ~ IT valt bovenstaande te combineren tot: 

-
(= + .... + ..... 1 

2q + ..... + ...... = 

t kT + ! kT + t kT = i kT 

Per vrijheidsgraad hebben we dus t kT gevonden. Dit is een wetmatigheid voor 

energetische vrijheidsgraden, die men de equipartitiewet noemt. 

Bijvoorbeeld : voor 2 extra rotatie-vrijheden komt kT in '( erbij. 

E ~ NkT -1 E = E (T) o 

De handigste potentiaal voor het (T, V, N)-systeem is de Helmholtz vrije ener

gie, waarvoor we weten : 

F = E-TS ,en 

dF = SdT PdV -1 

F ~ NkT - T {S/T-deel + S/V-deel } 
i 

(Nk In V - Nk In V 0) 
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PV = NkT 

Dus de twee hoofdeigenschappen van een ideaal gas hebben we nu af kunnen 

leiden uit de aanname, dat de gasdeeltjes elkaar in het geheel niet beinvloeden, 

zodat potenW~le energieen van onderlinge interactie niet van belang zijn. 

_ ,,"parate condenser at P t O, 

iDe cycle of operations is completed by a feed· pump which 
returns the water from the condenser to the boiler; the whole 
scheme is represented in Fig. 133, which shows an engine designed 
to take the substance round a. cycle. In many actual engines 
(e.g. locomotives) the condenser is the outside a.tmosphere;. a.nd 

t 
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Cylinder 

Boiler at Condenser 
T1o. at T'I.~ 

prenure PI preaaure P2 

! - -
'Valyer.1 

FIG. 133.-Thooretica1 steam engine. ,J and fro 
~'" piston rod C and 

wnile the connecting rod E 
... uK shaft G to make one complete revolution 

. -- .... d.KeS one complete oscillation. A hea.vy flywheel is 
a.ttached to G to steady the motion. 

L Q ""1:::""'-

};'IG. 134.-Scheme of actuu.lsteam engine. 

Steam from the boiler enters the steam chest K at L. A sliding 
valve Q enables steam to enter the cylinder by the port M when the 
piston' is moving to the right, and by N when it is moving to the left. 
The. expanded steam is discharged to the outlet P through N when 
the piston moves to the right n·,.l ·\.·-·~gh M when it moves to tho 
left. The valV" r\ • . T) ~.\... • 



Een ander voorboold van middelen : 

Kans op hebben van snelheid cis voor molecule 1: 

P(v 2 + v 2 + V z2 = c2) oc aantal microtoestanden hiermede vere-
Xl YI I 

lm(v 2 
nigbaar = oc f d v dv dv le~ X i X Y z 

f aserui mte die i 
toegankel i j k is 

constant in di t gebied, 
td . 1 2+ 2 wan aarlSyVx .... + ... =c 

P (v/ + v/ + v
z
2 = c2)oc e-1mc2/kT fJdS = 411"c2e--1 mc

2
/kT. 

bolschi 1 met 
S t raal C 

Normalisatie (zie boven) levert weer (.J 2!)3 = (2 k T 11") 
3 
h voor de integratie over . q m· 

de hele fase-ruimLc. 

Dus: 
m 3/2 - .!.mc:',/kT 

P (molecule 1 heeft snelheid c) = (2"1r'KT) 411"c2 e 1 

P(c) 

1 
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VL2 Isentrope expansie van een ideaa1 gas met constante c v 

Ideaal gas met c constant (perfect gas) : v 

per mol 

S = Nk In Y + N c In T + 

ltV 
per mo I ec u Ie 

aantal moleculen 

'C -C =R=Nk . p v a 

per molecule: cp - Cv = k 

PY = NkT 
t 

C indien c constant 
t constante v 

S = Nk In (NkT) Nk InP + Ncv InT + C 

S = N (k + Cv) InT-NK InP + C1 

S = Ncp InT - Nk InP + C1 

Adiabatisch proces ~ (oQ = TdS) isentrope toestandsveranderingen, dan: 

cp InT - k InP = constant 

d f C 
Nu delen door cv' met 'Y =~= r!- ' geeft 

v 

'Y In T - (')'-1) InP :: 'Y In(T 0) - (')'-1) InP o' 

zelf doen 

t 
~ T yt-1 :: constant 

P V1 = constant Dit heet de wet van Poisson 
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Alternatieve a.f1ciding : 

Merk op dat aQ = 0 wordt aangenomen, wat inhoudt dat de processen quasi-sta

tisch dienen te geschieden. Dit geldt voor bijv. lucht in raketmototen onder 

bepaalde condities, maar niet voor stoom. 

dP _ .... dV 
-p--- 'V 

Integreren levert: 

P V VI 
In (r:-) = -, In-i = In (v:)' 

1 I 2 

Dit geeft direct Poisson. 

Commentaar bij onderstaand figuur : Claude process 

Een veel eleganter proces om lucht vloeibaar te maken dan het op pagina 58 
beschreven proces. De lage temperatuur wordt bereikt zowel door smoren als door 
adiabatische expansie in een arbeidmachine. De compressor, in het diagram 
"Pump" genoemd, perst de lucht samen tot 40 bar. In de expansiemachine expan
deert een gedeelte van de lucht tot 1 bar waardoor de temperatuur sterk daalt. 
Met deze koude lucht wordt een deelstroom samengeperste lucht gekoeld voordat 
die in een smoorafsluiter eveneens tot 1 bar expandeert. 

40 20"C atm .. .. ... 
c: ~ 

t ~w 

~t 
~ 
Q ... '" .. .. 

c: " 
~w ... 
~1 
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VI.3 Toestandsvergelijkingen van roole media. 

Tot nu toe hebben wij alleen de toestandsvergelijking van een ideaal gas bespro

ken. In veel praktische gevallen van energieomzetting en energietransport hebben 

wij echter te maken met media waarvoar deze toestandsvergelijking te onnauw

keurig is of zeUs in het geheel niet van toepassing. Bij het Iaatste valt vooral te 

denkan aan processen waarbij het werkmedium voorbijgaand in de vloeistoffase 

komt. Een belangrijk voorbeeid hiervan is de water-stoom kringloop die in 

electrische centrales wordt gebruikt voor het aandrijven van de turbo-generator. 

Toestandsvergelijking van Van der Waals 

De afwijkingen die reele gassen en dampen vertonen ten opzichte van ideale 

gassen, zijn terug te voeren op 

- de onderlinge aantrekkingskrachten tussen de moleculen, en 

- het eigen volume van de moieculen. 

Zoals eerder vermeld worden deze twee aspecten bij ideaal gassen buiten beschou

wing gelaten. Door Van der Waals is een toestandsvergelijking opgesteld waarin 

deze effecten weI in rekening worden gebracht. Hij breidde daartoe de ideale 

gaswet van Boyle-Gay Lussac uit met twee termen en stelde als toestandsverge

lijking voor (per mol): 

Hierin zijn a en b nader te bepalen constanten. De term a/V m 2 brengt het effect 

van de aantrekkingskrachten tot uitdrukking als een toename van de inwendige 

druk van het medium (ten opzichte van de druk die uitwendig wordt ervaren). De 

term b staat voor het eigen volume van de moleculen. De toestandsvergelijking 

van Van der Waals is niet bijzonder nauwkeurig. Voar praktische berekeningen 

heeft hij daarom weinig betekenis. De fysische inzichten die er in verwerkt zijn 

maken hem echter tot een waardevol uitgangspunt voor verder uitgewerkte 

toestandsvergelijkingen. 
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p 

I coexistentie gebied 

T3 = Tk 
r-----~:--____ T2 

/ ,n 
-----vm 

Het p-V m toestandsdiagram van een rerel, condenseerbaar gas. 

Aan de toestandsvergelijking van Van der Waals worden daarbij voorat· de con

cepten van overeenstemmende toestanden en gereduceerde (genormaliseerde) 

grootheden ontleend. Deze laatste worden verkregen door de primaire toestands

grootheden p, V en T te betrekken op de overeenkomstige grootheden in het 

kritische punt en zo dimensieloos te maken. Er ontstaat dan een toestandsverge

lijking die voor aIle stoffen geldig zou moeten zijn. De afleiding daarvan is een

voudig en verloopt als voIgt: 

In het p-V m diagram (zie figuur) heeft de isotherm Tk in het kritische punt een 

helling 0 en bovendien een buigpunt. In formule geldt derhalve: 

Rm Tk 2a 
(~) + -

Vmk3 m Tk (Vmk 
_ p)2 

en 

~ 2 Rm Tk 6a 
(av 2)Tk 

- ---
(Vmk 

- b)3 Vrnk m 

Bovendien geldt in het kritische punt 

(Pk + V a 2) (V mk - b) = Rm T k 
mk 

-
4 

= 0 

O. 
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Uit deze drie vergelijkingen voIgt, door elimineren van a en b: 

0,375 

(in werkelijkheid ligt de waarde van deze groep voor de meeste stoffen tussen 0,2 

en 0,3). Verder blijkt de toestandsvergelijking in gereduceerde vorm geschreven 

te kunnen worden als 

. .. 

(Pr + V 3 2) (3 V mr - 1) = 8 T r 
mr 

Compressibiliteitsfactor voor lage drukken. 

De gereduceerde toestandsvergelijking suggereert dat voor aIle gassen (dampen) 

dezelfde toestandsvergelijking geIdt, mits de toestandsgrootheden p, V en T aan 

hun waarde in het kritische punt worden gerelateerd. ABe stoffen zouden, anders 

gezegd, overeenkomstige toestanden vertonen indien deze betrokken worden op de 

toestand in het kritische punt. 
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Compressibiliteitsfactor voor hoge drukken. 

Hoewel de "wet van de overeenkomstige toestanden" niet algemeen houdbaar is 

gebleken zijn er voor min of meer gelijksoortige gassen toch belangrijke aankno

pingspunten uit verkregen. Voor gassen van niet-polaire moleculen (dat wil 

zeggen moleculen die geen electrische dipool vormen) blijkt bijvoorbeeld de zgn. 

compressibiliteitsfactor Z = pV /RT zich in grote mate overeenkomstig te gedra

gen, indien uitgezet tegen Pr, V r en T r' Een voorbeeld van een dergelijke algeme--

ne samendrukbaarheidsgrafiek geven de figuren respectievelijk voor lage en hoge 

drukken. 

In het coexistentiegebied (het gebied waar vloeistof en damp naast elkaar voorko

men) verlopen de isothermen volgens de toestandsvergelijking van Van der Waals 

golfvormig (streep-stiplijnen). Wiskundig gezien is dit een gevolg van het feit dat 

de vergelijking een derde-graadsvergelijking in V m is. In werkelijkheid treedt dit 

metastabiele golfvormige verloop meestal niet op maar voIgt de toestand de 

(getrokken) lijn van constante druk. Deze ligt zodanig dat de gearceerde gebieden 

er boven en er onder even groot zijn (anders zou een perpetuum mobile mogelijk 

zijn met een kringproces waarbij beurtelings de rechte- en de golf1ijn doorlopen 

wordt). Bij zeer zuivere stoffen kunnen onderkoelde damp en oververhitte 

vloeistof enige tijd in het coexistentiegebied bestaan zonder dat condensatie resp. 
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verdamping optreedt. De toestand voIgt dan de golfvormige lijn. 

Toestandsvergelijking in viriaalvorm 

Zoals al eerder vermeld spelen de onderlinge aantrekkingskrachten tussen de 

moleculen een belangrijke rol in de afwijkingen die reeIe gassen vertonen ten 

opzichte van een ideaal gas. De aantrekkingskrachten hebben meer invloed naar

mate de onderlinge afstand van de molcculen kleiner is en deze afstand wordt op 

zijn beurt kleiner met afnemend volume. Op grond van deze overweging heeft 

Kamerlingh Omnes een toestandsvergelijking volgens een reeksontwikkeling in 

l!V voorgesteld: 

p = RT!V + B!V2 + C!V3 ....... 

waarbij de coefficienten B, C enz. nog van T af (kunnen) hangen. In dimensieloze 

vorm, de zgn. "viriaalvorm" wordt deze geschreven als 

Omdat de waarde van de coefficieten van deze vergelijking gekoppeld kan worden 

aan de wetmatigheden die voor de aantrekkingskrachten tussen de moleculen 

gelden wordt de vergelijking nog vaak in fundamenteel onderzoek gebruikt. 

Vanuit praktisch oogpunt ligt zijn betekenis in het feit dat hij direct de compres

sibiliteitsfactor geeft. 

Waarom zou Z als compressibiliteitsfactor te duidenzijn? 

106 



VIA Toestandsdiagrammen 

Met de opkornst van de computer is de mogelijkheid ontstaan om ook ingewikkel

der toestandsvergelijkingen dan bovengenoemde in berekeningen te gebruiken. 

Een direct gevolg daarvan is de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe toes

tandsvergelijkingen geweest. Deze ontwikkeling duurt ook thans nog voort en het 

is daarom te vroeg voor een overzicht van de resultaten. Eerder moet aanbevolen 

worden om de meest recente literatuur na te slaan, wanneer in een concreet geval 

berekeningen nodig zijn. Een goed overzicht van de min of meer geconsolideerde' 

resultaten kan onder andere gevonden worden in (de laatste editie van) 

Reid, R.e., Prausnitz, J.M., & Sherwood, T.K. 

The properties of gases and liquids. 3rd Edition 

New York 1977. 

Bij het analyseren van de processen die zich bij energieomzetting en energietrans

port afspelen is het, vooral in de orienterende fase, van veel belang om snel een 

overzicht te verkrijgen van de verschijnselen die zich voordoen. Diagrammen die 

de toestanden die bij het proces optreden direct zichtbaar maken kunnen daarbij 

van groot nut zijn. 

Hier gaan wij voorbij aan de verschillende toestandsdiagrammen die voor bepaal

de takken van techniek nuttig zijn gebleken, zoals de zgn. Mollier-diagrammen 

voor vochtige lucht en het enthalpie-entropie diagram waarmee vooral de ver

schijnselen in roterende stromingsmachines goed in beeld kunnen worden ge

bracht. Van meer algemeen belang zijn het T-S diagram, het P-V diagram en 

het P-T diagram. 

In onderstaande figuur is de algemene vorm van een T-S diagram voor een 

condenseerbaar gas afgebeeld. Historisch is de gewoonte ontstaan om de entropie 

Suit te drukken in energie (zeg J) per massa-eenheid (zeg kg) en temperatuUf

eenheid (zeg K). Omdat de temperatuur in wezen de dimensie energie heeft is S 

toch te zien als een (dimensieloos) getal per hoeveelheid materie. Met een T-S 

diagram kunnen vooral toestandsveranderingen in een gesloten systeem bijzonder 

ecnvoudig worden voorgestcld en toegelicht, Dit heeft alles te maken met het feit 

dat voor een gesloten systeem in even wicht de entropie maximaal is, en dat 

warmtetoevoer, Q, ressorteert in een entropieverandering l1.S = QjT. 
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--_ .. s(J/kg.K) 
Het T-s diagram in het gas en vloeistofgebied. 



Nawoord 

Warmteoverdracht door straling, conductie en convectie worden in het dictaat 

Energieleer behandeld. Bovenstaande tekst dekt de hoofdstukken 1 tot en met 4, 

tot pagjna 117 van het dictaat Energieleer. 

ABe commentaar is welkom! Succes bij het bestuderen van de tekst. 

a 
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