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SAMENVATTING 

Dit verslag betreft het modelleren en ontwerpen van een koelunit voor een gamma-straling 
detector die een onderdeel is van de DEGRAM. DEGRAM staat voor Dual Energie 
Gamma Ray Absorption Meter en is een multi-phase flow compositie meter waarnaar 
binnen KSEPL onderzoek verricht wordt. Hoge temperaturen (>30 "C) en temperatuur 
variatie van de detector en voorversterker maken de meetresultaten onbruikbaar. De 
omstandigheden waarin de detector zal moeten kunnen functioneren, namelijk omgevings- 
temperaturen variërend tussen 5 en 50 "C en installatie dichtbij een olie/water/gas 
flowleiding waarvan de temperatuur kan variëren tussen de 30 en 80 "C, maken het 
noodzakelijk dat de detector temperatuur stabiel wordt gehouden. Daarnaast levert een lage 
detector temperatuur (5-10 "C) een goede efficiency en resolutie zodat naast temperatuur- 
stabilisatie ook koeling vereist is.Hiervoor is onderzocht of een Peltier-Element in 
combinatie met een koellichaam gebruikt zou kunnen worden. 
Met behulp van het afgeleide thermisch model, dat de isolerende behuizing, het Peltier- 
Element en het koellichaam omvat, is de maximale hoeveelheid warmte die het Peltier- 
Element onder de meest extreme omgevings condities aan de detector kan onttrekken 
berekend. Daarna is met het model de invloed van de verschillende constructie parameters 
op de door de detector geabsorbeerde warmte berekend en is een constructie ontworpen 
waarvoor de geabsorbeerde warmte kleiner is dan de maximaal te onttrekken warmte. Uit 
de uitgevoerde meting blijkt dat de constructie niet de gewenste koelresultaten haalt. Dat 
is waarschijnlijk het gevolg van fouten in de berekening van de door de detector geabsor- 
beerde warmte en fouten in de berekening van de thermische weerstand aan de warme 
kant van het Peltier-Element. Meerdere metingen en vooral meting van de aan de detector 
onttrokken warmte zullen meer inzicht geven in de modelfouten. 
Ondanks de slechte resultaten van de ontworpen koelunit moet het, met het oog op 
toekomstige ontwikkelingen (detector los van voorversterker, andere stralingsbronnen 
waardoor een gunstiger spectrum ontstaat) en eventueel het gebruik van meerdere Peltier- 
elementen, mogelijk zijn met behulp van Peltier-Elementen bevredigende koelresultaten te 
bereiken. 
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SYMBOLENLI JST 

A = wandoppervlak 
Al = oppervlakte warme straler 
AZ = oppervlakte koude straler 
C = resulterende stralingsconstante 

cz 
Cl 
CZ 
D = diameter cilindrisch deel 
G = geometrie factor PE 
i = index m.b.t. de binnenkant 

= elektrische stroom door het PE 
4 = elektrische stroom door de voorversterker 
kc = warmteoverdrachtscoëfficiënt cilindrisch deel 
k, = warmtedoorgangscoëfficiënt vlakke wand 
L = lengte cilindrisch deel 
N = aantal bruggen in het PE 
Qbeh = warmtestroom door de isolerende behuizing 
Qcol = warmtestroom door de collimator 
Qd = warmtestroom geabsorbeerd door de detector 
Qext = warmtestroom door de constructie 
Qint = gedissipeerd elektrisch vermogen 
Qk 
Qlek 
Qp = pomp vermogen PE 
Qw 

Re, 
Rt,, 
Rt, 
Rt,, = thermische weerstand collimator 
Rt, = thermische weerstand koellichaam 
Rt, = thermische weerstand PE 
Rt, = thermische weerstand vlakke wand 
t 1 = temperatuur warm oppervlak 
t2 = temperatuur koud oppervlak 
Tb = temperatuur buis 
Tk = temperatuur koude kant PE 

= stralingsconstante absolute zwarte straler 
= straiingsconstante warme oppervlak A, 
= stralingsconstante koude oppervlak A, 

I, 

= warmtestroom onttrokken aan de koude kant van het PE 
= interne warmtestroom door het PE 

= aan de warme kant van het PE af te voeren vermogen 
= elektrische weerstand van het PE 
= thermische weerstand isolerende behuizing 
= thermische weerstand cilindrisch deel 
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To = temperatuur omgeving 
Tw = temperatuur warme kant PE 

= index m.b.t. de buitenkant 
= elektrische spanning over de voorversterker 

U 

V" 
a = warmteoverdrachtscoëfficiënt 
a c  = convectie overdrachtsdeel 
a s  = stralings overdrachtsdeel 
6 = wanddikie 
AT,, = tempe:atuuxe:schiI over de collimator 
ATkh = temperatuurverschil over de isolerende behuizing 
ATu = temperatuurverschil over het koellichaam 
ATp = temperatuurverschil over het PE 
0 1  = temperatuur warme oppervlak A, 
0 2  = temperatuur koude oppervlak A, 
a = warmtegeleidingscoëficiënt 

[KI 
[KI 
[-I 

[VI 
[w/m2K] 
p/m'K] 
[w/m'K] 

iml 
F l  
[KI 
[KI 
[KI 

[KlOO] 
[KlOO] 

P M k I  
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1. INLEIDING 

De Dual Energie Gamma Ray Absorption Meter (DEGRAM) is een multi-phase-flow 
compositie meter waarnaar binnen KSEPL onderzoek verricht wordt. Deze meter maakt 
gebruik van de absorptie van gamma straling in een olie/wafer/gas mengsel. Indien de 
absorptie bij twee verschillende energie niveaus van de gamma straling wordt gemeten 
kan, met behulp van calibraties voor olie, water en gas, de compositie in een 3 fasen 
mengsel worden berekend. 
Tests hebben aangetoond dat bij toenemende temperatuur van de detector zowel de 
efficiëntie van de detector als de resolutie afnemen en dat de voorversterker een verschui- 
ving van het spectrum veroorzaakt. Door deze effecten worden de meetresultaten onbruik- 
baar bij temperaturen van de detector boven de 25-30 "C. 
De omstandigheden waarin de DEGRAM zal moeten kunnen functioneren zijn omgevings- 
temperaturen variërend tussen de 5 en 50 "C en installatie dichtbij de buis waardoor het 
olie, water en gas mengsel stroomt waarvan de temperatuur kan variëren tussen de 30 en 
80 "C. 
Het is duidelijk, gegeven deze omstandigheden, dat zowel temperatuurstabilisatie als 
koeling van de detector noodzakelijk zijn. Temperatuurstabilisatie (variaties c 0.25 "C) op 
een temperatuur niveau tussen de 5 en 10 "C wordt voldoende geacht voor het verkrijgen 
van bruikbare meetresultaten. 
Dit verslag bevat alleen de resultaten van het koelprobleem namelijk het modelleren en 
ontwerpen van een koelunit voor de detector waarbij een Peltier-Element als warmte pomp 
wordt gebruikt. Het temperatuurstabilisatie probleem, een regeltechnisch probleem, komt 
niet ter sprake. 
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2. HET THERMISCH MODEL 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een thermisch model afgeleid van de koelunit bestaande uit de 
isoleerende behuizing, het Peltier-Element en het koellichaam. Als eerste komt in para- 
graaf 2.2 het Peltier-Element ter sprake. Het Peltier-Element pompt als het ware warmte 
van zijn koude naar zijn warme kant alwaar de warmte afgevoerd moet worden. Voor het 
afvoeren van deze hoeveelheid warmte is gekozen voor een koellichaam welke in 
paragraaf 2.3 aan de orde komt. Daarna wordt in paragraaf 2.4 het door de detector geab- 
sorbeerde vermogen berekend en tenslotte worden in paragraaf 2.5 het totale model en alle 
relevante vergelijkingen beschreven. 

2.2 Het Peltier-Element (PE) 

Het Peltier-Element (PE) maakt gebrui, van het in 834 door Jean C.-. Pe ier ontdekt 
verschijnsel dat tijdens de passage van een elektrische stroom door het contact oppervlak 
van twee verschillende geleiders er een temperatuur verschil ontstaat over het contact 
oppervlak. De temperatuur van de "koude" geleider komt hierdoor onder de omgevings- 
temperatuur te liggen wat toepassing voor koeldoeleinden mogelijk maakt. Door het 
gebruik van halfgeleidermateriaal is dit z.g. Peltier-effect verder ontwikkeld en zijn 
tegenwoordig temperatuurverschillen van 70 "C in een range van -100 tot +lo0 "C haal- 
baar. Verdere kenmerken van het PE zijn: 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) Het werkt geluidloos. 

Het kan ook als warmtebron worden gebruikt. (afhankelijk van de stroom richting 
door het PE) 
Een temperatuur verschil over het PE veroorzaakt een elektrische stroom. 
Het heeft geen bewegende delen. 
Het is klein en licht. 

Een misverstand is dat het PE op de een of andere manier warmte absorbeert en met de 
elektrische stroom afvoert. Dit is onjuist. Het PE transporteert, pompt slechts warmte van 
de koude kant naar de warme kant alwaar de warmte afgevoerd moet worden. Dit 
verpompt vermogen (Qp) bestaat uit: de aan de koude kant aan de detector onttrokken 
warmte (QK), het in het PE gedissipeerde elektrische vermogen (Ip2Rep) en de interne 
warmtelek van de warme kant naar de koude kant van het PE (Qlek). 
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Qp = Qk + Qlek + I;.Re, (2.2.1) 

Qlek is de interne warmtestroom door het PE ten gevolge van het temperatuumerschil 
tussen de warme en koude kant van het PE. Voor Qlek kan de algemene vergelijking voor 
een warmtestroom ten gevolge van een temperatuur verschil : 

Qlek = AT, I Rt, (2.2.2) 

AT, = Tw - TIC (2.2.3) 

gesubstitueerd worden in vgl. (2.2.1). Dit geeft het volgende verband tussen AT, en Qk : 

AT, = -Rt;Qk + Rt;(Qp - IP-Re,) (2.2.4) 

Dit verband is voor constante I, in figuur 1 weergegeven. 

figuur 1 : Het verband tussen ATp en Qk 

Voor het modelleren van het PE is gebruik gemaakt van de door de leverancier verstrekte 
karakteristieken van het PE. Deze karakteristieken worden beschreven door de volgende 
vergelijkingen (zie bijlage 1) : 

AT, = C,*Qk’ + C, (2.2.5) 

Cl - - C,,.I,’2 + CI24,’ + c,, 
c2 - - C2$,’2 + C,*I,’ 

I,’ 

Qk‘ = Qk / G-N 
I, / G - - 

(2.2.6) 

(2.2.8) 
(2.2.9) 

(2.2.7) 
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2.3 Het koellichaam 

Uit figuur 1 volgt dat het inderdaad noodzakelijk is aan de warme kant van het PE 
warmte af te voeren om ervoor te zorgen AT, niet te veel toeneemt zodat het mogelijk 
blijft warmte aan de detector te onttrekken. Deze af te voeren warmte bestaat uit Qk en 
Il-Re, maar niet uit Qlek immers Qlek stroomt terug van de warme naar de koude kant. 

Qw = Qk + T:Re, (2.3.1) 

Voor het afvoeren van deze hoeveelheid warmte is een koellichaam genomen. Het 
koellichaam onttrekt warmte aan de warme kant van het PE waardoor het een hogere 
temperatuur dan de omgeving krijgt en het warmte door convectie aan de omgeving af kan 
staan. Het temperatuurverschil over het koellichaam kan als volgt worden berekend : 

AT, = Tw - To - - Rt,.Qw (2.3.2) 

2.4 Het geabsorbeerde vermogen 

Om de temperatuur van de detector constant en laag te houden is het noodzakelijk dat aan 
de koude kant van het PE even veel warmte aan de detector onttrokken wordt als de 
detector aan warmte absorbeerd. Deze geabsorbeerde hoeveelheid warmte bestaat uit het in 
de detector gedissipeerde elektrische vermogen en de warmtestroom door de constructie 
t.g.v. het temperatuurverschil met de omgeving. 

Qd = Qk (2.4.1) 

a 

Qd = Qext + Qint (2.4.2) 

Qext kan berekend worden door de constructie te modelleren door haar thermische 
weerstand. Deze thermische weerstand is de som van de thermische weerstanden van de 
diverse vlakke wanden en cilindrische delen waaruit de constructie is opgebouwd en 
waarover hetzelfde temperatuurverschil heerst. Voor vlakke wanden geldt : 

Rt, = 1 I Ask, (2.4.3) 

en voor cilindrische delen geldt : 

Rt, = 1 1  Lk,  (2.4.4) 
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De berekening van de warmte overdrachtscoëfficiënten Ei en k, is te vinden in bijlage 2. 

Om condensvorming op de detector tegen te gaan is de collimator (= een loden buisje dat 
de verstrooiing van straling tegen moet gaan) met de buis verbonden. Hierdoor hebben we 
te maken met twee temperatuurverschillen over de constructie en wordt de constructie 
gemodelleerd door twee thermische weerstanden. Hierbij wordt aangenomen dat de 
temperatuur binnenin de constructie overal gelijk is en dezelfde waarde heeft als de 
temperatuur van de koude Kant van het FE. Qext kan dan ais volgt worden berekend : 

Qext = Qcol + Qbeh (2.4.5) 

Qcol = AT,,/Rt,, = (Tb - Tk) / Rt,, (2.4.6) 

Qbeh = ATbeh/ Rt,, = (TO - Tk) / Rt,, (2.4.7) 

Qint wordt als gevolgt geschat : 

Qint = c n v v v  (2.4.8) 

2.5 Het thermisch model 

Het thermisch model van de koelunit bestaande uit de isoleerende behuizing, het PE en het 
koellichaam kan als volgt worden weergegeven : 

figuur 2 : Het thermisch model 
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Algemene vergelijkingen : 

1) knooppunt vergelijkingen 

Qk = Qd = Qext + Qint = Qcol + Qbeh + Qint 
Qp = Qk + Qlek + I:Re, 
Qw = Qp - Qlek = Qk + IP-Re, 

2) wcrïmiestïoom vergelijkingen 

warmtelek 
gedissipeerd elektr. vermogen 

Q = AT / Rt 
Q = 1.V of 12-Re 

3) thermische weerstand vergelijkingen 

Rt = 2 1 / Ask, + 2 1 / Lk, 

Bekend zijn : 

- De temperaturen Tk, To en Tb. opgelegde condities 
- De elektrische stromen en spanningen door gegevens fabrikant 

- De thermische weerstand van het koelblok. gegevens fabrikant 
- Vmax en Imax van het PE gegevens fabrikant 

de voorversterker. 

Onbekend zijn : 

- De temperatuur Tw 
- 
- 
- 

De stroom door het PE I, 
De thermische weerstanden Rt,,, Rt,, en Rt, 
De elektrische weerstand van het PE Re, 

Hiervan worden Rt,, en Rt,, geschat m.b.v. de in bijlage 2 staande vergelijkingen en 
wordt Re van het PE geschat door Vmax/lmax terwijl m.b.v. de karakteristieken van het 
PE Rt, als functie van I, geschreven kan worden vgl. (b.l.23). De twee overgebleven 
onbekende I, en Tw kunnen berekend worden m.b.v. vgl. (2.3.2) en de uit de PE karakte- 
ristieken afgeleide vgl. (2.2.5). 
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3. HET UITEINDELIJKE ONTWERP 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk betreft het tot standkomen van het uiteindelijke ontwerp vam de koelunit 
bestaande uit de isoleerende behuizing, het PE en het koellichaam. Ten eerste wordt in 
paragraaf 3.2 de belangrijkste ontwerp parameter QLm,  het maximale vermogen dat een 
combinatie PEkoellichaam aan de detector kan onttrekken onder de meest extreme 
condities, afgeleid uit de karakteristieken van het PE en het koellichaam. Omdat Qd , de 
door de detector geabsorbeerde warmte, kleiner moet zijn dan Qk, wordt in paragraaf 3.3 
m.b.v. het thermisch model de invloed van de verschillende constructie parameters op Qd 
bepaald. En tenslotte worden in paragraaf 3.4 de belangrijkste ontwerpproblemen en de 
daarvoor gekozen oplossingen besproken. 

De bepaling van Q k ,  is een belangrijke stap in het ontwerp proces, 
omhuizing moet zodanig ontworpen worden dat Qd e Qk,. Qk,, 
m.b.v. de door de leverancier verstrekte AT/Qk karakteristieken 
karakteristieke vgl. (2.3.2) van het koellichaam. Dit gaat als volgt: 

mmers de isolerende 
kan worden geschat 
van het PE en de 

Kies een koellichaam met gegeven Rt,,. 

Neem voor AT, : AT, = Tw - Tk = To,, +10 - Tk-. 

Lees voor een bepaalde Qk I, af uit de AT/Qk karakteristieken van het PE bij de 
juiste waarde van Tw. 

Controleer AT, m.b.v. vgl. (2.3.2) : AT, = To,, + Rt,,.[Qk + I,2-Rep] - Tk. 

Herhaal stap 3 en 4.  Als er geen evenwichtspunt wordt gevonden verlaag dan Qk 
en herhaal stap 2 t/m 5. Als er wel een evenwichtspunt gevonden wordt verhoog 
dan Qk en herhaal stap 2 t/m 5. Qk,, is die Qk waarvoor nog net evenwicht 
optreedt. 

5 stappen kunnen ook weergegeven worden m.b.v. het model, immers het model 
bevat de karakteristieke vergelijkingen van het PE, vgl. (2.2.5), en van het koellichaam, 
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vgl. (2.3.2). Het in figuur 3 afgebeelde snijpunt van deze karakteristieken is het gezochte 
evenwichtspunt. 

figuur 3 : Het evenwichtspunt 
370 r--- 

360 

350 

r ,  

Y,  
? 

/ 

.eristi& 

De figuur geeft overigens twee snijpunten. Dit kan verklaard worden uit het feit dat bij 
een ’lage’ AT$, net zoveel warmte aan de detector onttrokken kan worden als bij een 
’hoge’ AT#, (zie PE karakteristieken). Als werkpunt wordt het snijpunt met de kleinste I, 
genomen. 
Het vinden van Qk,, komt nu overeen met het bepalen van het raakpunt van de twee 
karakteristieken. Dit is voor de gekozen PEkoellichaam combinatie in figuur 4 afgebeeld. 
Voor de gebruikte PE/koellichaam combinatie ligt het raakpunt bij QL,  I 11 [W]. 

figuur 4 : Grafische bepaling van Qih, 
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M.b.v. het model is de invloed van de parameters Tk, To, Re, en Rt, op Qk- berekend. 
De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage 3 en laten zien dat alle parameters een grote 
invloed hebben op Qk,,,=. Tk en To zijn opgelegde condities maar met Re, en Rt, moet 
rekening gehouden worden bij de keuze van het PE en het koellichaam. 

3.3 Constructie parameter analyse 

Om de isoierende constructie zodanig ie ontwerpen dat Qd g Qk,, is een constmciie 
parameter analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de invloed van de parameters op Qd. 
Deze parameters zijn onder te verdelen in drie categorieën namelijk: 

1) afmetingen (parameters 1, r en d). 
2) materialen (parameter A.). 
3) externe factoren (parameters T en a). 

Op welke constructie onderdelen de parameters betrekking hebben is aangegeven In de 
ontwerptekening in bijlage 4 terwijl het gebruikte LOTUS-programma en de daarmee 
berekende resultaten vermeld staan in respectievelijk bijlage 5 en bijlage 6. Uit de analyse 
kunnen per parametercategorie de volgende conclusies getrokken worden: 

afmetingen : 
- 
- 
- 

Het te koelen volume moet zo klein mogelijk gehouden worden (ll,l2,r& 
De dikte van de isolerende laag is van groot belang (dl,d2,d3). 
Omdat de collimator van lood (een relatief goede geleider) gemaakt wordt, is een 
isolerend laagje tussen detector en collimator van groot belang (d7). 

materialen : 
- Het isolatie materiaal moet een zo klein mogelijke geleidingscoëfficiënt bezitten 

@ 2 , ? d *  

externe factoren : 
- De diverse temperaturen hebben een grote invloed op Qd maar zijn opgelegde 

conditi es. 
De warmte overdrachtscoëfficiënten hebben een grote invloed op Qd voor waarden 
c 15 [w/m2K], maar vanwege de moeilijkheden bij het bepalen van a is voor het 
schatten van Qd gerekend met a > 20 zodat de Qd in ieder geval niet onderschat 
wordt (a1,a4). 

- 
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3.4 Het uiteindelijke ontwerp 

De koelunit moet op de eerste plaats natuurlijk zodanig worden ontworpen, dat Qd c 
Q,, onder de meest extreme condities. Tegelijkertijd moet echter ook rekening gehouden 
worden met de volgende aspecten : 

De positionering van de detector/voorversterker in de koperen pot. 
De detector moet makkelijk toegankelijk zijn. 
De ahoer van de dïaden afiomstig van de voorversterker en de PTIOO. 
Om condensvorming op de detector tegen te gaan moet de collimator en de 
koperen pot met stikstof gevuld kunnen worden en moeten tevens beide van de 
omgeving afgesloten kunnen worden. 
De positionering van het koellichaam. 
De bevestiging van het koellichaam. 
De positionering van het PE. 
De bevestiging van het PE. 
De collimator moet vervangen kunnen worden. 
De keuze van het isolatie materiaal. 

Voor de bovenstaande problemen zijn de volgende oplossingen bedacht : 

De koperen pot is zodanig gedimensioneerd dat de detector/voorversterker slechts 
weinig speling heeft terwijl de deksel de versterker vastdrukt. 
Een deksel bevestigd met bouten. 
Wartels. 
Een vulnippel en diverse o-ringen. 
Het koellichaam moet zodanig geplaatst worden dat de koelvinnen niet naar de 
aarde toegekeerd staan om de convectie te bevorderen. 
De PVC behuizing is afgevlakt waarop het koellichaam bevestigd is. 
Omdat de warmtestroom aan de warme kant van het PE groter is dan de warmte- 
stroom aan de koude kant, vanwege de IP-Re, term, moet het PE zo dicht mogelijk 
bij het koellichaam geplaatst worden zodat ATp minimaal is, wat ten gunste komt 
aan Qk,,. 
Het PE zit geklemd tussen de koude- en warme las die met kunststof bouten 
zijn verbonden. De koude las is van de warme omgeving afgeschermd door 
een PVC-ring. 
De collimator wordt op zijn plaats gehouden door een O-ring en kan makkelijk 
vervangen worden door een andere collimator met gelijke buitendiameter. 
De keuze is gevallen op PVC omdat PVC minder fabricage- en montageproblemen 
geeft dan bijv. glaswol en tevens een goede isolator is. 
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4. DE MEETRESULTATEN 

4.1 Inleiding 

in dit hoofdstuk worden in paragraaf 4.2 de meetresultaten en de oorzaken vam de 
afwijking tussen model en meting besproken. Waarna in paragraaf 4.3 enige constructieve 
veranderingen en hun invloed op het koelresultaat ter sprake komen. 

4.2 De meetresultaten 

Uit de verrichte meting (zie bijlage 7 )  blijkt duidelijk dat het model behoorlijk afwijkt van 
de meting. De meting toont aan dat de met het model berekende temperaturen Tk lager 
zijn dan de gemeten temperaturen en dat dit verschil oploopt tot i 20 "C. Tevens moet 
geconcludeerd worden de ontworpen koelunit niet aan de gestelde eisen (To= 50 "C, Tk= 
5 "C) zal voldoen omdat bij een omgevingstemperatuur van 22 "C de minimale detec- 
tortemperatuur al 17 "C bedraagt. Bij hogere omgevingstemperaturen zal de detector 
temperatuur toenemen tot een onaanvaardbaar niveau. De afwijking van het model moet 
gezocht worden in een combinatie van de volgende drie factoren : 

1) Het Peltier-Element: De beschrijving van het PE komt niet overeen met de karakte- 
ristieken en/of de verstrekte karakteristieken komen niet overeen met de werkelijk- 
heid. Ook is het mogelijk dat Re, afwijkt van VmaxLmax. 
De thermische weerstand van de constructie: Deze is in het model te groot 
berekend waardoor het model met een te lage waarden voor Qd rekent en daardoor 
betere koelresultaten geeft dan de metingen aantonen. 
De thermische weerstand aan de warme kant: Deze is te laag ingeschat waardoor 
het model met een te hoge Qk- rekent (zie bijlage 3) en daardoor betere koelre- 
sultaten geeft dan de metingen aantonen. 

2) 

3) 

Het aanwijzen van de oorzaak van het afwijken van het model is zeer moeilijk vanwege 
het ontbreken van informatie over de warmtestroom Qk. Als men er echter van uit gaat dat 
het PE aan de verstrekte karakteristieken voldoet en dat het model van het PE daarmee 
redelijk overeenkomt (wat inderdaad zo is, zie bijlage 1) dan kan een schatting gemaakt 
worden van de fout in Qd en Rt,,. Deze schatting is gemaakt door de invloed van fouten 
in Qd en Rt, op het model te berekenen (bijlage 7) .  Daaruit blijkt dat een fout in Qd 
vooral invloed heeft op Tk en dat een fout in Rt,, vooral Tw beïnvloedt. Wanneer in het 
model Qd met een €actor 4 en Rt, met een factor 1.5 vermenigvuldigd wordt komen 
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meting en model redelijk overeen (zie bijlage '7). Dit betekent dat er een fout van +SO% in 
Rt, en een fout van 1400% in Qd wordt gemaakt. De fout in Rt, is aannemelijk maar de 
fout in Qd is dat niet en geeft aanleiding tot het verwerpen van de aanname dat de fout in 
het PE verwaarloosbaar is t.o.v. van de fouten in Rt, en Qd. Meting van de warmtestroom 
Qk zou hierover uitsluitsel kunnen geven. 
De fout in Rt,, moet waarschijnlijk gezocht worden in het niet in rekening brengen van de 
thermische weerstand van de gebruikte geleidende pasta tussen het PE en het koellichaam. 
De fout in Qd wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het niet in rekening brengen van 
respectievelijk de invloed van ket warme koellichaam, de invloed van de koude las door 
de constructie, de warmtestroom door de kunststof bouten van de warme las naar de koude 
las en de warmtestroom door de hoeken van de constructie, omdat bij het bepalen van de 
thermische weerstand met de binnenafmetingen van de constructie gerekend is. 
Verder bleek uit de meting dat de luchttemperatuur in de constructie +4 "C hoger is dan 
de temperatuur van de koude kant (Tk) van het PE. Dit temperatuurverschil kan gemodel- 
leerd worden door het aanbrengen 
het PE. 

van een thermische weerstand aan de koude kant van 

4.3 meerdere Beltier-Elementen 

De meting toont aan dat de koelunit niet aan de in de inleiding omschreven temperatuur 
eisen voldoet. Daarin kan verbetering gebracht worden door de in paragraaf 4.2 genoemde 
oorzaken aan te pakken. Er kan bijv. een krachtiger PE gebruikt worden in combinatie met 
betere isolatie en actieve koeling van de warme kant van het PE. Vooral actieve koeling 
van de warme kant van het PE (bijv. een water of lucht gekoeld koellichaam) zal leiden 
tot de oplossing van het probleem. Als echter geen actieve koeling toegepast kan worden 
moet een sterke verbetering gezocht worden in het toepassen van meerdere PE-en. Daarin 
zijn twee methoden te onderscheiden : 

1) Constructief in serie en elektrisch apart gevoed. 

Deze toepassing leidt tot een kleiner temperatuurverschil over de PE-en waardoor meer 
warmte aan de koude kant van de diverse PE-en onttrokken kan worden (zie figuur 1). Uit 
berekeningen met een serie-model bleek echter dat er geen verbetering optrad bij het 
gebruik van twee PE-en in serie. Dit kan verklaard worden uit het feit dat een PE niet 
alleen warmte transporteert maar ook warmte produceert (I;.Re,) waardoor het voordeel 
van een kleiner temperatuurverschil te niet wordt gedaan. 
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2) Constructief parallel en elektrisch in serie. 

Deze toepassing leidt tot een toename van de aan het te koelen object onttrokken warmte 
waardoor lagere temperaturen haalbaar zijn. Toepassing van deze methode zal zeker een 
verbetering geven maar is geen garantie voor het oplossen van het probleem vanwege de 
grote temperatuurverschillen over de PE-en t.g.v. de opgelegde temperatuureisen. 
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5. CONCLUSIE 

Uit de meting blijkt dat de met het het model berekende temperaturen behoorlijk afwijken 
van de gemeten temperaturen en dat ten gevolge daarvan de m.b.v. het model ontworpen 
koelunit niet aan de in de inleiding gestelde eisen voldoet. Het afwijken van het model 
wordt veroorzaakt door fouten in de berekening van de door de detector geabsorbeerde 
warmte (Qd), fouten in de berekening van de thermische weerstand aan de warme kant 
van het PE (RtJ en fouten in de wiskundige beschrijving van de karakteristieken van Ret 
PE. Omdat slechts een beperkte meting is uitgevoerd is het niet mogelijk de bovenstaande 
fouten nauwkeurig te analyseren. Het meten van de aan de koude kant van het PE 
onttrokken warmte (Qk) kan daarin verbetering brengen. Ook bleek uit de meting dat er 
tussen de detector en de de koude kant van het PE een temperatuur verschil van ? 4 "C 
heerst. Dit is in strijd met de aanname dat binnenin de constructie de temperatuur gelijk is 
aan de temperatuur van de koude kant van het PE. Dit temperatur verschil kan in het 
model verrekend worden door een thermische weerstand tussen de detector en het PE. 
Een essentieel punt bij het gebruik van PE-en is de afvoer van de warmte aan de warme 
kant van het PE. Hoe beter dat gebeurd des te lager wordt de temperatuur aan de koude 
kant van het PE. Het actief afvoeren van de warmte, bijv. water of lucht koeling, is dan 
ook de beste methode om het koelprobleem op te lossen. Maar mocht de toepassing van 
actieve koeling op bezwaren stuiten dan moet verbetering van het koelresultaat gezocht 
worden in het verbeteren van de isolatie, het toepassen van een krachtiger PE en/of het 
serie/parallel toepassen van meerdere PE-en. Als parallel schakeling niet het beoogde 
resultaat levert kan nog gekeken worden naar een combinatie van serie en parallel 
schakeling waarbij zowel de voordelen van serie schakeling (kleinere ATp) als van parallel 
schakeling (grotere Qk) gecombineerd worden door de tweede trap van de serie schakeling 
parallel uit te voeren. 
Wel dient er bij serie schakeling rekening gehouden te worden met het feit dat de 
temperatuur regelaar twee temperaturen moet regelen. Dat zijn de detector temperatuur die 
constant moet blijven op het gewenste niveau en de temperatuur tussen de PE-en die 
zodanig geregeld moet worden dat er een evenwichtige temperatuursverdeling ontstaat 
over de PE-en. Bij parallel schakeling treed dit probleem niet op omdat de PE-en 
elektrisch in serie staan. 
Verder dient bij een eventueel nieuw ontwerp de berekende Qd met een factor 4 en de 
berekende Rt,, met een factor 1.5 vermenigvuldigd te worden om een te krap ontwerp te 
voorkomen. Bij de berekening van Qd mogen de in de vgl. (b.2.1) en vgl. (b.2.2) 
voorkomende termen met a weggelaten worden omdat a moeilijk te bepalen is en 
weglating alleen maar een overschatting van Qd geeft wat het uiteindelijke koelresultaat 
niet negatieve beinvloed. 



M.b.v. de bovenstaande verbeteringen en met het oog op toekomstige ontwikkelingen zoals 
het scheiden van detector en voorversterker waardoor het te koelen volume en daarmee Qd 
sterk afneemt en het gebruik van andere stralingsbronnen in combinatie met filters 
waardoor een hogere temperatuur van de detector toelaatbaar wordt, moet het mogelijk 
zijn de detector m.b.v. één of meerdere PE-en effectief te koelen onder de gegeven 
omgevings omstandigheden. 
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BIJLAGE 1 : De wiskundige beschrijving van het Peltier-Element. 

Voor de wiskundige beschrijving van het PE is gebruik gemaakt van de in figuur b.l.1 
afgebeelde karakteristieken van het gebruikte PE. Daarin is tevens het in paragraaf 2.2 
afgeleide verband tussen ATP en Qk te herkennen. 

AT, = C,-Qk' + C, (b.l.1) 

Qk' = Qk / G-N (b.1.2) 

Het aflezen van de snijpunten met de AT en Qk/GN assen en het daaruit berekenen van de 
richtingscoëfficiënt C, heeft geleid tot de aanname dat C, alleen een functie is van I, en 
door de volgende kwadratische vergelijking wordt benaderd : 

met 

Cl 

I,' 

Cl 1 

c12 

'13 

- - c,,.I,'~ + ClZ*Ip' + C13 

I, I G - - 

(b. 1.3) 

(b. 1.4) 
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Uit de snijpunten met de AT as is afgeleid dat C, zowel een functie van I, als van Tw is. 
Het verloop van C2 is als volgt benaderd : 

c2 - - c2,*1,'2 + c22.1p) (b.1.5) 

- C211'TW + c 2 1 2  (b.1.6) en : c 2 1  - 

- c,~,.TW + e,, (b.1.7) 
c22 - 

met : c211 - - -3 .25~10~ 
- -2.1*10-2 c212 - 

c221 - - 2.0*10-2 
c222  - - 2.3.10+' 

in vgl (b.1.5) is de constante term C,, weggelaten omdat voor I, = I,' = O het PE geen 
warmte transporteert waardoor er geen warmte aan de koude kant van het PE onttrokken 
wordt (Qk=O) en er ook geen temperatuurverschil over het PE ontstaat (ATp=O). Dus voor 
I,=O is C2=0 en ook C,,=O. 

M.b.v. de afgeleide wiskundige beschrijving van het PE zijn de in fig. (b.1.1) afgebeelde 
karakteristieken gereproduceerd. De resultaten daarvan zijn weergegeven in figuur (b.1.2) 

figuur b.1.2 : gereproduceerde PE-karakteristieken 
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De figuren (b.l.1) en (b.1.2) tonen een redelijke overeenkomst wat heeft doen besluiten de 
wiskundige beschrijving van het PE niet te wijzigen. 
Ook is een vergelijking voor Rt, afgeleid waarmee Qlek berekend wordt. Deze vergelij- 
king kan na vergelijking van vgl. (2.2.4) met vgl. (b.l.1) direct opgeschreven worden. 

Rt, = c, (b.l.8) 
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BIJLAGE 2 : De berekening van k, en k. 

Qext wordt bepaald door de volgende drie factoren : 

1) geleiding 
2) convectie 
3) straling 

De invloed van deze drie factoren kan geschat worden door het berekenen van de 
thermische weerstand van de constructie. Daarvoor moet de constructie opgesplitst worden 
in vlakke wanden en cilindrische delen. Voor de vlakke wanden geldt dan : 

lk = l/ai +c, 6/?L + l/au (b.2.1) 

terwijl voor cilindrische delen geldt : 

In bovenstaande vergelijkingen is de invloed van geleiding verrekend in de termen met h. 
Waarden voor h staan vermeld in tabellen (bijv. [6],[7]). De invloed van zowel convectie 
als straling is verrekend in de termen met a. Voor a kan namelijk geschreven worden : 

a - - a, + a s  (b.2.3) 

Hiervan is a, niet te berekenen met een algemeen geldende vergelijking omdat er ten 
eerste onderscheid gemaakt moet worden tussen natuurlijke en gedwongen convectie en 
ten tweede de geometrie en de stand van de constructie een grote rol spelen. Enkele 
vergelijkingen zijn te vinden in [7]. 

Voor a, is de volgende vergelijking voor handen : 

- - c.(@; - 02") / (ti - t,) 

De resulterende stralingsconstante C kan als volgt berekend worden : 

1/c = l/Cl + Al/A2.(1/C, - K,) 

(b.2.4) 

(b.2.5) 

Waarde voor C,, C, en C, moeten in tabellen gezocht worden (bijv. [6],[7]). 
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BIJLAGE 3 : De invloed van To, Tk, Re,, en Rtk op QL,. 

M.b.v. het model is voor de bovenstaande parameters de invloed op Qilh, berekend. De 
resultaten daarvan zijn weergegeven in de figuren b.3.1 t/m b.3.4. 

figuur b.3.2 : invloed Tk op Qk- figuur b.3.1 : invloed To op Qk- 
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figuur b.3.3 : invloed Re, op Qih, figuur b.3.4 : invloed Rtk op Qih, 
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BIJLAGE 4 : De ontwerptekening. 

De stuklijst : 

BENAMING MATERIAAL PARAMETERS NO. IAANT. 

1 1 1  koellichaam aluminium 

bout 

3 1 4  zacht ru'ober rubllerring 

koude las 

Peltier-Element 

warme las 

koper 

618-730 zie bijlage 8 

koper 

7 1 4  bout kunststof 

PVC ring PVC 

9 1 4  zacht rubber rubberring 

10 I 4 rubberring I zacht rubber 

11 I 1 deksel I polycorbonaat 

12 I 1 vulnippel I 
wartel 

14 4 I bout I 
15 1 I behuizing I PVC 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
- 

voorversterker 

23 1 1 koperen pot koper 

24 3 I stekker 
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BIJLAGE 5 Het gebruikte LOTUS-programma. 

I r1P"2+Rp1 

I I 
Pfnt  - 0.96 [UI 

f M.max. - 11 [ U i  

0.10 0.04 11 
0-04 12 0.07 
0.01 13 0.06 
0.01 
0.01 

CUI morm in] dikten 
dl 
62 
d3 
d4 
d5 
d6 
d7 
d8 

in1 me. g*i.w. rw/iifi ovudr.coru/~~tK] 
0.05 labaai 10.00 airai 20.00 
0.05 pvc libd.2 0.16 alLa2 10000.00 
0.03 lood 1-3 35.30 alLa3 20.00 
0.01 poi yea+^. iibd.4 0.21 a1144 20.00 
0.00 k0p.r 1-5 390.00 
0.01 1"Cnt law46 24.00 
0.01 
0.01 

R U I  - 1 / RätO+ - 1.24 [K/Wl N -  
R'I - AZ- 

a'z - 

b.rs*.arnp rp en C-NIU vanu ka~c p.itiwi- 

ni - To + Rt.k*(ak+Ip̂ Z*R.) - 0.00 334.23 [KI 
n D.rek.M wt afqiisid* vergel. van P.E. 134.23 [KI 
Ip 3 Lp' 0 - 3.61 [ A l  

Rt.k - 0.31 [K/W] a - mk '* q - -0.04 
P* - 12.47 [UT b - W' c r - 3.54 

l.ai [om] c - naie c TIZ - n - -56.81 
3.10 

R e -  
G -  0.17 [ - ]  O - bA2-4aC - 

0.02 
n - ~ 2 7 . 0 0  [ - I  
1- - 8.50 [AI Pk'- Qk/G*W 
max - 15.40 [VI IP*- -Dcswt(DI/ia 21.23 

% -  -0.01 q - C N c d -  -0.04 
Y '  0.70 C' -o. O0 

d -  -0.02 
r - g R I + L -  
e -  0.02 
c -  2.30 

3.52 
-36.25 2 -  

. 
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BIJLAGE 6 : De constructie parameter analyse resultaten. 

In de figuren b.6.1 t/m b.6.23 zijn de resultaten van de constructie parameter analyse 
weergegeven. De analyse is uitgevoerd met waarden : To=50 OC, Tb=80 "C en Tk=S"C. 
Verder geldt Qc=Qd en h=a. 

figuur b.6.l : invloed 11 op Qd 
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figuur b.6.3 : invloed 13 op Qd 
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5prm b.6.2 : invloed 12 op Qí? 
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figuur b.6.4 : invloed d l  op Qd 
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figuur b.6.6 : invloed d3 op Qd 
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figuur b.65 : invloed d2 op Qd 
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figuur b.6.7 : invloed d4 op Qd 
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figuur b.6.9 : invloed d6 op Qd 
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figuur b.6.8 : invloed d5 op Qd 
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figuur b.6.10 : invloed d7 op Qd 
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figuur b.6.14 : invloed r3 op Qd 
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figuur b.6.16 : invloed U op Qd 
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figuur b.6.17 : invloed A3 op Qd 
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figuur b.6.19 : invloed ?5 op Qd 
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figuur b.6.21 : invloed a2 op Qd 
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figuur b.6.18 : invloed ?4 op Qd 
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BIJLAGE 7 : De meetresultaten. 

Deze bijlage bevat zowel de resultaten van de meting als de resultaten van de invloed van 
Qd en Rt, op het model. 

Omdat het niet eenvoudig is warmte stromen te meten en ook het variëren van de 
omgevingstemperatuur op praktische bezwaren stuitte is slechts 66iì meting verricht ern 
enig inzicht ie krijgen in de overeenkomst tussen model en werkelijkheid. Deze metimg 
bestond uit het stapsgewijs variëren van de stroom door het PE (I,) bij een omgevings 
temperatuur van i 22 "C en het meten van de bijbehorende temperaturen Tk, Tw, en de 
temperatuur binnenin de constructie. 
De meetopstelling bestond uit de vrijstaande constructie met afgedichte collimator en 
wartels en bevatte geen detector. De temperaturen zijn gemeten met thermokoppels en 
afgelezen van het zelfde instrument zodat maar één systematische fout is gemaakt. Een 
schatting voor deze systematische fout is verkregen door de omgevingstemperatuur zowel 
met een thermokoppel als een kwikthermometer te meten. 
In het model kan niet I, maar wel Tk gevarieerd worden. Het model berekend dan 
bijbehorende Tw en I,. Verder moet in het model Tb = To en Qint = O genomen worden 
vanwege de meetopstelling. In het model is ook de gemeten Re, (=2 [a]) ingevuld i.p.v. 
Vmaxfimax. De gemeten krommen en de met het model berekende krommen zijn voor Tk 
en Tw in de figuren b.7.2 en b.7.3 weergegeven. 
Verder bevatten de figuren b.7.2 t/m b.7.5 de resultaten van de berekeningen van de 
invloed van Qd en Rt, op de met het model berekende krommen. Figuur b.7.1 laat zien 
dat het model en de meting aardig overeenkomen als in het model Qd met een factor 4 en 
Rt, met een factor 1.5 vermenigvuldigd wordt. 

figuur b.7.1 : vergelijking aangepast model met meting 
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figuur b.7.2 : invloed Qd op de met het model berekende Tk 
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figuur b.7.3 : invloed Qd op de met het model berekende Tw 
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figuur b.7.4 : invloed Rtk op de met het model berekende Tk 
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figuur b.7.5 : invloed Rtk op de met het model berekende Tw 
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BIJLAGE 8 : De verstrekte Peltier-Element informatie. 
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