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SAMENVATTING 

Dit onderzoek leidt tot een snelle vochtigheidsmeter op 

basis van het psychrometer-principe. Dit instrument moet 

het mogelijk maken een groter deel van het turbulente 

transport van latente-warmte in de atmosfeer nabij het 

aardoppervlak te meten dan tot nu toe mogelijk is. 

Als droge thermometer kan een snelle temperatuurópnemer 

gebruikt worden. 

Het uitgangspunt voor de natte thermometer is een dunne 

geprofileerde glasdraad van ca 50)Um met een stervormige 

doorsnede, waar op het oppervlak een zeer dunne platina

laag van ca 0,1 ;urn gesputterd wordt. Tijdens dit onderzoek 

is gebleken dat zowel de hechting van de platinalaag op 

de drager als de gele±dende microverbinding tussen de 

metalen toevoercapillairen en de platinalaag grote pro

blemen geeft onder de invloed van vocht. Dit is de reden 

dat in deze periode geen bruikbaar exemplaar van deze 

psychrometer beschikbaar kwam. 

Wel is er voor de statische ijking van de psychrometer 

een nauwkeurig ijksysteem gebouwd. 

In het theoretische gedeelte van dit werk is een algemene 

afleiding gegeven van de psychrometer-vergelijking, steumend 

op de theoriën van turbulente transporten van waterdamp en 

warmte. Hiervoor zijn vele aannamen noodzakelijk, omdat de 

turbulentie-theorie op dit punt nog onvolledig is. 

Tevens wordt aandacht besteed aan de energiehuishouding 

in de onderste laag van de atmosfeer. 

Voor de opnemer zelf is een wiskundig model opgesteld voor 

de warmtehuishouding, waarbij de stervorm is benaderd door 

een aantal concentrische cilinders. 

De vergelijkingen van dit model zijn numeriek opgelost. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

Symb. 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt 

Temperatuurcoëfficiënt 

Psychrometercónstante 

Constante van massaverh0uding 

{f 
Dynamische viscositeit 

Relatieve temperatuur 

Constante 

Warmtegeleidingscoëfficiënt 

Kinematische vis~ositeit 

Soortelijke massa 

Tijdconstante 

Fasedraaiing 

Debiet 

Dissipatie van 

Hoeksnelheid 

turbulente energie 

A Versterkingsfactor 

AV Amplitudeverhouding 

B Constante 

C Concentratie 

D Diffusiecoëfficiënt 

E Constante 

F Constante 

Hv Hankelfunctin 

I Stroom 

IV Gemodificeerde Besselfunctie v.d. 1esoort 

JV Besselfunctie van de 1e soort 

Kv Gemodificeerde Besselfunctie v.d. 2esoort 

K Turbulente transportcoëfficiënt 

L 

M 

Q 

R 

R 

Verdampingswarmte 

Molaire massa 

Warmtestroom 

Straal 

Gasconstante 

Eenheid 

-2 -1 W m K 
K-1 

mbar K- 1 

-1 
m 

-2 N m s 

-1 -1 W m K 
2 -1 m s 

kg ll1 
-J 

s 

J -1 m s 
-2 W m 

-1 s 

2 -1 
m s 

A 

2 -1 m s 

J kg-1 

- 1 kg mol 

W m -2 
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Electrische weerstand R 

s 
T 

V 

Steilheid van de verzadigde damspanningslijn 

Temperatuur 

-1 mbar K 

K 

V Electrische spanning 

Y~ Besselfunctie van de 2e soort 

a Temperatuurvereffeningscoäfficiänt 

c Soortelijke warmte bij constante druk 
p 

d Diameter 

e Natuurlijk getal 

f Relatieve vochtigheid 

iFf 
Nulpunt v.d. nulde-orde Besselfunctie 

Weerstand tegen warmtestro0m 

Weerstand tegen massastroom 

n Constante 

p Druk 

q Specifieke vochtigheid 

r Straal 

t Tijd 

u x- component van de windsnelheid 

v y- component van de windsnelheid 

w z- component van de windsnelheid 

Lijst van indices: 

a Natte lucht 

a Hoogte in de grenslaag 

b Hoogte in de grenslaag 

co Geleiding 

d Droge-bol en omgeving 

ev Verdamping 

i Lopende index 

m Lopende index bij Besselfuncties 

n Lopende index bij Besselfuncties 

opp llppervlak van de opnemer 

ra Straling 

s Ver2adiging 

m 

e 
v.d.1 soort 

m2K W- 1 

2 -1 m s kg 

Pa 

m 

s 
-1 m s 
-1 m s 
-1 m s 



se Voelbare warmte 

t Turbulent 

tot Totaal 

v Waterdamp 
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w Natte-bol, wand van de natte opnemer 

* Index voor dimensieloze grootheden 
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INLEIDING 

Water speelt een belangrijke rol ir;. het leven van de 

mens. 

Water is in grote hoeveelheden aanwezig; in vaste vorm 

(sneeuw, ijs en hagel), in vloeibare vorm (zeeën, meren, 

rivieren en regen) en in gasvorm (waterdamp), -

Al in de tijd van Aristoteles had men een tamelijk 

duidelijk beeld van de kringloop van water; het ver

dampen van water uit de zeeën en meren en de terug

keer van water uit de lucht 'in de vorm van neerslag. 

Een moeilijkheid in hun begripsvorm was dat water in 

gasvormige toestand volledig onzichtbaar is. In die 

tijd gaf men daarvoor als verklaring dat water·in lucht 

oploste, net als b.v. zout in water oplost. 
e 

Het duurde tot de 17 eeuw voor men ontdekte dat 

waterdamp, de gasvormige toestand van water, te onder

scheiden was van de overige gassen in lucht. Dit was 

vooral te danken aan het werk van René Descartes. Hij 

stelde omstreeks 1637 dat alle materie is samengesteld 

uit hele kleine deeltjes, die per materie verschillen 

in grootte en vorm. Water bestond volgens hem uit 

lange, dunne aalvormige deeltjes, die gemakkelijk van 

elkaar gescheiden konden worden, Verdamping vergeleek 

hij met het opwaaiende stof na het passeren van b.v. 

een paard. Hoewel de deeltjes onzichtbaar zijn, blijven 

ze onderscheidbaar van de rest vun de lucht. Waarom 

deze waterdeeltjes niet onmiddellijk terugkeerden 

van de lucht in het water was in die dagen onverklaar

baar. Sir Isaac Newton (1717) hield vol dat vochtige 

lucht lichter is dan droge lucht, maar deze verklaring 

is jarenlang terzijde geschoven, "als je vocht aan de 

lucht toevoegt, moet deze lucht 2waarder worden" was 

de algemene gedachte. 

Daniel Bernouilli gaf in 1738 de echte oplossing 

met zijn kinetische gastheorie. Hij was zijn tijd echter 
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meer dan een eeuw vooruit. 

John Dalton kwam omstreeks 1800 tot de conclusie dat 

alle deeltjes (moleculen) van elk gas in een mengsel 

zich geheel onafhankelijk van de andere deeltjes gedragen. 

Alhoewel verschillende onderzoekers de(verzadigde) 

waterdampdruk konden meten, was er nog niemand 

die het verband met de vochtigheidsgraad kon leggen. 

Meting van luchtvochtigheid is het verbinden van een 

getalwaarde aan de hoeveelheid waterdamp in de lucht. 

L.W. Gilbert was de eerste die dat duidelijk stelde in 

1803: " De vochtigheidsgraad hangt af van de aanwezige 

hoeveelheid waterdamp t.o.v. de maximaal mogelijke hoe

veelheid." 

De instrumenten om luchtvochtigheid te bepalen kunnen 

we ruwweg in 6 categoriën onderverdelen: 

1. Hygroscopische hygrometers: 

a. Steunend op gewichtsverandering t.g.v. de 

opname van waterdamp. 

b. Steunend op vormverandering bij verandering 

van vochtigheidsgraad, b.v. lengteverandering 

bij de haarhygrometer, of hoekverdraaiing. 

2. Dauwpuntshygrometers: 

Door externe afkoeling van een oppervlak 

wordt dauw gevormd beneden een bepaalde tem

peratuur, de dauwpuntstemperatuur,afhankelijk 

van de heersende dampspanning. Het gaat om het 

kritisch bepalen van deze dauwpuntstemperatuur, 

de verzadigde dampdruk bij dauwpuntstemperatuur 

is gelijk aan de heersende dampspanning. 

J. Psychrometers: 

Door verdamping van een nat oppervlak koelt 

dit af. Bij evenwicht bestaat een temperatuur-
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verschil tussen omgeving en verdampend opper

vlak. Dit verschil, gekoppeld aan de omgevinGS

temperatuur is een maat voor de vochtigheids-

graad. 

4e Absorptie hygrometers: 

a. Aan een gegeven hoeveelheid lucht wordt 

alle vocht onttrokken en daarna gewogen. 

b. Afhankelijkheid van de electrische weerstand 

of de permitiviteit van een materiaal van de 

relatieve vochtigheid, b.v. Li-cellen. 

5. Refractie hygrometers: 

De brekingsindex van lucht is afhankelijk 

van de hoeveelheid waterdamp. Refractie 

hygrometers maken gebruik van dit verschijnsel. 

6. Absorptie hygrometers: 

Door waterdamp wordt licht bij bepaalde fre

quenties geabsorbeerd in meer of mindere mate. 

Dit kunnen we meten met optische aperatuur en 

hieruit kan de vochtigheid bepaald worden. 

Iedere soort vochtigheidsmeter kent zijn eigen ontwikkeling 

en toepassing. We bepalen ons nu verder tot de Je categorie, 

de psychrometers.I) 

I) Bij de werkeenheid Turbulentie bestonden reeds snelle 

weerstandsthermometer~ ontwikkeld in het kader van 

ltet turbulentie-onderzoek. Vandaar dat de keuze op een 

psychrometer viel voor de ontwikkeling van een 

snelle vochtmeter. 
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De eerste die afkoeling door verdamping opgemerkt heeft, 

is waarschijnlijk de oermens geweest, nadat hij het water 

verliet. Dit verschijnsel is in warme landen veel gebruikt 

als koeling voor water door het in poreuze vaten in de 

buitenlucht aan de wind bloot te stellen. 

Wetenschappelijk onderzoek naar dit verschijnsel begint in 
e e 

de 17 en 18 eeuw. De eerste onderzoekers constateren 

het feit dat een natte thermometer een lagere temperatuur 

aanwijst dan een droge, maar vinden er geen verklaring 

voor. 

William Cullen, professor in Edinburgh, schreef als eerste 

in 1755 dit verschijnsel toe aan de verdamping van water. 

Onafhankelijk van hem beschreef Ren~ 'Antoine Ferchault 

de R~aumur dit verschijnsel in een bundel die nooit werd 

gepubliceerd. 

Toepassing van dit verschijnsel om de vochtigheid te meten 

werd ontdekt door de schotse geoloog James Hutton in 1792 

en zijn landgenoot John Leslie. Beiden kwamen niet veel 

verder dan enkele experimenten en een verschilthermometer 

als hygrometer. 

Louis Joseph Gay-Lussac kwam in 1815 met een theorie 

(hij publiceerde die pas in 1822) gebaseerd op het convec

tief transport van warmte en latente verdampingswarmte. 

James Ivory bracht het in 1822 onder woorden: 

"Alle lucht die in contact komt met de natte thermometer 

wordt verzadigd door waterdamp. Al de voor de verdamping 

benodigde warmte wordt door dezelfde lucht aangevoerd~" 

Op deze basis kwam hij tot een psychrometervergelijking. 

Drie jaar later vond August bij experimenten dezelfde 

resultaten. Hij gaf het instrument de naam psychrometer, 

wat zoveel betekent als "koude-meter". Ivory's psychro

metervergelijking werd later nog getest door Kämts in 

1834, Apjohn in 1835 en vooral Regnault in 1840, die de 

constanten aanpaste voor harde wind, matige wind en 

zwakke wind. 

Maxwell en Stefan bekeken de zaak van een puur theoretische 

ku11t. Zij ontwikkelden de z.g. diffusietheorie. Uitgaande 
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van stilstaande lucht om een natte thermometer bekeken ze 

de transporten door diffusie van waterdamp en warmte, 

rekening houdend met straling. Zij stelden een psychrometer

vergelijking op, waarvan bleek, bij vergelijking met Ivory's 

formule, dat de constanten bijna identiek waren. Dit dankzij 

het gelukkige toeval dat de coëfficiënten van temperatuur

vereffening en waterdampdiffusie in lucht bijna even groot 

zijn. 

Het eerste standaard-instrument werd in 1892 vervaardigd 

door Richard Assmann, de z.g. Assmann psychrometer. 

Bij dit instrument zuigt een ventilator lucht uit de 

omgeving door twee cilinders, waarin resp. één droge-

en één natte thermometer hangen. Hierdoor zijn invloeden 

van straling en varierende windsnelheid minimaal geworden. 

Dit instrument wordt tot op de dag van vandaag veel ge

bruikt. 

Tegenwoordig werkt men niet uitsluitend met kwikthermo

meters om de temperatuur te meten, maar ook met platina

weerstandsthermometers en thermokoppels. 

In dit onderzoek worden de mogelijkheden bekeken om een 

psychrometer te ontwikkelen uit twee snelle weerstands~ 

thermometers, die ook de fluctuaties in vochtigheids

graad detecteert. 
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HOOFDSTUK I 

1.1. llliT DOEL VAN DIT ONDERZOEK 

In de vakgroep Transportfysica van de afdeling der 

Technische Natuurkunde van de Technische Hogeschool 

Eindhoven wordt onderzoek verricht aan het turbulente 

transport van energie, impuls en materie, in de atmos

feer en in de windtunnel. 

Voor meting van het vertikale enthalpie transport zUn 

snelle temperatuuropnemers ontwikkeld (zie [ 3]). Dit 

zUn weerstandsthermometers: op een dunne cilindervormige 

kwartsglas drager wordt een dunne platina laag (0,1 pm) 

gesputterd, dit geheel is ca 5pm in diameter. 

Het is de bedoeling een snelle psychrometer te construeren 

op basis van het principe van de snelle thermometer. 

Deze psychrometer kan een bijdrage leveren aan het onder

zoek van het vertikale turbulente transport van latente 

warmte. 

Er bestaat reeds een aantal psychrometers, o.a. op basis 

van (kwik)thermometers, platina-weerstandsthermometers 

en thermokoppels, maar al deze instrumenten bezitten een 

tamelijk grote traagheid. 

Het is de bedoeling dat met de in dit onderzoek vervaar

digde psychrometer een groter deel van het turbulentie

spectrum gemeten kan worden dan tot nu toe mogelijk bleek. 

We eisen van deze psychrometer dat hij in de atmosfeer 

de turbulente fluctuaties in de dampspanning kan meten 

tot ca 10 Hz, bij een theoretisch maximale meetfout van 

%. De reden van deze eis zal verderop besproken worden. 

Dit instrument is niet geschikt voor continu-meting, doch 

kan e-ebrttikt worden gedurende intensieve meetperioden, 

waélrbij llc't .instrument regelmatig gecontroleerd wordt en 

eventueel opnieuw geijkt. 
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.2. METEOROLOGISCHE ASPECTEN 

Om een beeld te schetsen van de stromingen in de onderste 

laag van onze ~tmosfeer, de atmosferische grenslaag, geven 
we hier een indeling zoals b.v. Schmidt [18] die maakt. 

1. De onderste laag, 

2. Logaritmische laag of grondlEag, 

J. Ekman laag of planetaire grenslaag, 

4. Vrije atmosfeer. 

De eerste drie lagen vormen de atmosferische grenslaag. 

Hierin is de stroming vrijwel steeds turbulent. Daarboven 

bevindt zich de ongestoorde stroming, de vrije atmosfeer. 

De onderste laag wordt bepaald door de gelijke grootte-orde 

van viskeuze en turbulente krachten. Meestal is deze laag 

slechts enkele centimeters dik. ZU vormt de overgangslaag 

tussen het wandgebied,waarin de viskeuze krachten de 

grootste rol spelen en de laag wa<trin de turbulente krachten 

overheersen. 

De tweede laag is enkele tientallenmeters dik. In deze 

laag is de turbulente wrijving veel belangrijker dan de 

viskeuze wrijving. Deze laag wordt gekarakteriseerd door 

het ongeveer constant zijn van de schuifspanning met de 

hoogte. 

In de derde laag, die gaat tot ca 1000 m hoogte, neemt 

ook de turbulente wrijving af en draait de windrichting 

tot de geostrofische wind, bij stationaire situaties en 

in horizontale richting homogene en isothermische toestand. 

In de vierde laag is geen directe invloed van het aard

oppervlak op de stroming meer merkbaar. 

Het meeste mieru-meteorologisch onderzoek in de atmosîeer 

wordL verricht in de logaritmische laag. Hier is de stro

ming vrijwl·l steeds turbulent. Windsnelheid, temperatuur, 

druk, vochtigheid en dichtheid van de lucht vertonen 

schijnbaar stochastische variaties, meestal rond een 

gemiddelde. 
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Voor de drie componenten u,v en w van de windsnelheid 

schrijven we: 

... 
u = u + u' 
V V + v' 
w = w + w' 

voor de temperatuur: T = T + T' 

voor de druk: p - p + P' 
voor de dampspanning: p = pv + p' 

V V 

De turbulentie zorgt voor een goede menging in de atmos

feer van o.a. waterdamp, luchtverontreiniging en warmte. 

We spreken van turbulent transport van energie, impuls en 

materie. Deze transportmechanismen zullen we verderop in 

dit en volgende hoofdstukken veelvuldig beschrijven. 

De frequenties van de turbulente fluctuaties zijn o.a. 

afhankelijjk van de lengteschaal van de wervels die in de 

atmosfeer voorkomen en van de windsnelheid. De ~requenties 

van de fluctu~ties liggen tussen minder dan 0,001 Hz en 

meer dan 100 Hz. 

Voor het turbulente transport spelen niet alle wervels een 

even grote rol. Onderstaande figuur laat zien bij welke 

frequenties de grootste bijdrage geleverd wordt. 

-1 
10 

-2 
10 

(w 'T') 

/ 

I 

\ 

\ 

z = meethoogte 
n = frequentie 
u = windsnelheid 

nz 

u 

A. Beljaars, Analyse van turbulentiemetingen. 

f . 1 1 Het dimensieloze turbulente energietransport aJs le. . : 
ft~nctic van de frequentie, r;eschaald on moPthooc-tn 
en gemiddelde windsnelheid 
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Deze figuur geeft dimensieloos (geschaald) het verband 

weer tussen het vertikale enthalpietransport en de fre

quentie van de optredende fluctuaties. Een dergelijk beeld 

vinden talrijke onderzoekers voor de turbulente transporten 

in de atmosfeer. 

We zien dat de grootste bijdrage aan het transport geleverd 

wordt door die wervels waarvan de frequentie ligt tussen 

0,01 en JO Hz bij een windsnelheid van 1 m/s op 1 m hoogte. 

Boven 10 Hz verwachten we al geen grote bijdrage meer aan 

het turbulente transport. We verwachten voor het vertikaal 

transport van waterdamp (wat niets anders is dan het verti

kaal transport van latente energie) ook een dergelijk beeld 

te vinden, op grond van de overeenkomst tussen de mecl·<tnis

mcn die het transport bepalen. 

Als we uitgaan van een horizontalo hoofdstroming in de 

x -ricl1ting en we kiezen de z -as loodrecht op het aard

oppervlak, dan geldt in neutrale toestand bij een grenslaag 
van constante dikte: 

V = W = 0 . 

Volgens Plate [17] kunnen we een drietal heboudswetten 

afleiden voor een turbulente stroming, waarbij we de 

Boussinesq benadering toepassen (zie Plate vanaf p 5J). 

(1.1.) 

Impulsbchoud leidt tot: 

JtZ I Jf J (y Ûl:ï 
u'<.>') -- == ~ 

~ 
+ 

(),_ ut- f éJ,_ (1.2.) 

En tü t energiebehoud volgt: 
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De vere·elijkineen ( 1. ;2.) en ( 1. J,) beschrijven het transport 

van resp. impuls en energie in een turbulente grenslaag. 

In de logaritmische laag is het aandeel van het turbulente 

transport voel Groter dan het aandeel van het moleculaire 

transport, 

We veronderstelle11 dat de dissipatie en de produktie van 

turbulente energie in evenwicht is. 

Bovendien veronderstellen we dat er geen drukgradiênt 

in de stromingsrichting bestaat~ 

De vergelijkingen (1.2.) en (1,J.) reduceren dan tot: 

Jk û 
'U... I 

I 

f -- - - ( d"-
(..)-

ot 
(1.4.) 

en -~r J 
fcr re - 1,-,JtT/ 

() t - f u:t (1.5.) 

Hiermee hebben we de oehoudswetten opgesteld voor impuls 

(1 .1~.) en energie (1.5), die gemakkelijk te meten zijn 

d.m.v. correlatiemetingen. 

De rechterleden van beide vergelijkingen beschrijven de fluxen 

van resp. impuls en energie door een horizontaal vlak. 

We veronderstellen dat er geen divergentie in het impuls

en energietransport optreedt~ Bovendien is er geen netto

flux in horizontale richting. De impuls- en energiestroom 

moPt dan in vertikale richting constant zijn. Op geringe 

lHJ (' ,c; L E' ( b , V , à 2 m) is die impuls- en energiestroom dan 

gelijk aan de f'lux aan het aardoppervlak. 

Vou1· de scllull'sp<tnning aan het aardoppervlak geJdt per 

dei'initie: 

l -tU. - * (1.6.) 

Voor de schuifspanning op geringe hoogte geldt: 

(1.7.) 
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Voor de vertikale enthalpiestroom geldt: 

(1.8.) 

Aan het aardoppervlak kunnen we een vereenvoudigde ener

giebalans opstellen, waarin slechts de voornaamste termen 

voorkomen. In figuur 1.2 is dit schematisch weergegeven. 

fig.1 .2: Schematische voorstelling van de warmtebalans 

aan het aardoppervlak. 

Q = Voelbare warmtestroom. 
se 

Qev = Latente warmtestroom, door waterdampflux. 

Qra = Netto-straling aan het aardoppervlak. 

= Warmtestroom door warmtegeleiding in de 
bodem. 

De warmtebalans luidt dan: 

Uit Joetingen blijkt dat de veronderstelling dat de im

pulsstroom rle eerste meters constant is, redelijk 

good met de praktijk overeenstemt,, zie b.v. Plate [!fl. 
Dus dat; 
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ofwel de schuifspanning is constant met de hoogte, 

De contröle van de warmte~alans is een stuk moeilijker. 

Het is mogelijk om J termen te meten, n.l. Q , Q en 
se co 

Q • De vierde term, Q kan nog niet volledig bepaald ra ev 
worden, aangezien het spectrum nog niet helemaal gemeten 

kan worden. Het is slechts mogelijk tot 1 Hz te meten tot 

nu toe. De flux die ontstaat door fluctuaties met hogere 

frequenties kan nog niet gemeten worden. 

Meestal wordt Q gelijkgesteld aan de negatieve som van ev 
de drie andere termen, 

In 1977 zijn door Kohsiek c.s. metingen verricht aan 

de energiebalans, waarbij ook de latente warmtestroom 

bepaald werd. 

Als we het verband Q + Q - - (Q + Q ) in een grafiek se ev- ra co 
voorstellen door y = ax + b, waarbij Y = Qse+ Qev 

en x = -(Qra+ Qco) 

dan vinden ze a = o,84 .:!:. o,o4 
b =-5,4 + 8,4 

uit 50 meetpunten. 

De latente warmtestroom werd hier bepaald door correlatie

meting op 20 m hoogte. 

Wanneer Q uit de som van de andere termen bepaald wordt, ev 
kan de fout in Q erg groot worden, omdat er termen van cv 
GcJUke erootte-orde van elkaar worden afgetrokken, 

Voor de contröle van de warmtebalans is het noodzakelijk 

Q te meten. ev 
Hoc dit gedaan kan worden wordt hieronder beschreven, 

We moeten eerst een aantal begrippen invoeren. 

De specifieke vochtigheid q van lucht is gedefinieerd als: 

fv (1.1C)) 



index v: voor waterdamp 
d: voor droge lucht 

- 1 <) -

a: voor natte lucht (droog + waterdamp) 

Volgens de wet van behoud van massa geldt: 

!t û iJ 
::: -t- 'lT-- r=-rJ-~ 0 

( 

dt 01(.. 0 'Z-
\. L 

VolGens de 

behcudswet 

Vries [ 14] kunnen we dan voor waterdamp 

dq 
f dl; 

afleiden 

J 
..:: ~ f1 

op 

Uitwerken levert: 

+ q 7_ 
dt 

de onderstaande wijze: 

u 
+ V: 1/ 0~. 

(, 

L 

(1.11.) 

een 

(1.12.) 

(1.1J.) 

De som van de tweede en de vierde term van het rechterlid 

is nul wegens (1.11). Na delen door t blijft er in het 

stationaire geval over: 

+ -- 0 

Splitsen we de specifieke vochtigheid net als de windsnel

heid in een gemiddelde en fluctuaties: 

q = q + q' 

clan wordt ( 1 .14) 

û d (er+ er' ){v:_ 
I 

Tt(èf+f) + -- +V: ) 0 u;t. " 
(1.15.) 

~ 

Na middelen blijft er over: 

dq ~ () 

+ q -1Y ~ + Cf I tV'i - 0 

~t ()x.. ()~. 
L (. 

(1.16.) 

De tweede term van l1ct linkerlid is nul; we beschouwen 



- 20 -

een divergentie-vrije stroming. In de grenslaag benadering 

veronderstellen we dat er geen netto-flux in horizontale 

richting bestaat. We kunnen (1.16.) dan herleiden tot: 

(1.17.) 

Waarmee een bchoudswet voor waterdamp is opgesteld in 

een turbulente atmosfeer. 

Het waterdampgehalte kan slechts veranderen als er een 

waterdampflux bestaat. 

De latente warmtestroom is dan: 

Q 
.e.v 

L I I :=-r LAt~ 
(1.18.) 

We willen q uitdrukken in de heersende druk en damp-

spanning. 

Nemen we aan dat de ideale gaswet geldt voor lucht in de 

atmosreer, dan geldt hij ook voor de partiHle drukken vol

gons de wet van Dalton. 

voor waterdamp: 

voor lucht: 

Voor q geldt 

~;: 

p V = 
V 

p V = a 

dan: 

Mtl 

Ho.. 
fv 
fa. 

m RT 
V 

M 
V 

m RT 
a 
M 

a 

.:: E 

Voor vochtfluctuaties geldt: 

= 

(1.19.) 

fv ( 1 • ~~ Q • ) 

ra, 
met f = o,62198. 

(1.21.) 
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Volgens llin:~:e en Elliot is de grootte van de drukfluctuaties 

ongeveer 

(RMS- waarde) 

Dit is hoogstens 1 Pa terwijl de atmosferische druk 
r-:: 

ca 1.10~ Pa bedraagt. 

Dus 
h' +- << 1 r 

Voor (1.20.) schrijven we dan: 

Vullen we dit in in (1.18.), 
latente warmtestroom: 

I 
fv 

I 
Cf ::: t:. -==-

d k 
.. f 

an riJgen we 

( 1. 22) 

voor de 

(1.~C:J.) 

Indien we nu de dampspanningsfluctuaties p' kunnen meten 
V 

en gelijktijdig op dezelfde plaats w', de vertikale wind-

snolheidsfluctuaties, dan kunnen we m.b.v. kruiscorrelaLle 

de grootte van het vertikaal waterdamptransport bepalen 

on daaruit de grootte van het vertikaal latente-energie

transport. 

We hopen dat wet de in dit onderzoek ontworpen psychrometer 

de mogelijkheid vergroot wordt om de warmtebalans nauw-

keurig te meten. 



HOOFDSTUK li 

AFLEIDING VAN DE PSYCHROMETER VERGELIJKING. 

2.1. Inleiding. 

Een veel voorkomend gebrek in de literatuur over psychro-

metrie is het ..-;onder meer aannemen van "de" psychrometer

vergelUking (vgl 2.28) als gegeven, zonder vermelding van 

de vooraf gemaakte aannamen of enige theoretische beschouwing. 

Wanneer anderen daarna gebruik maken van de..-;e literatuur 

is de kans op foutief gebruik van de psychrometer verge

lijking groot. 

Als er toch een soort afleiding gegeven wordt, beschou .t 

men meestal een afgesloten hoeveelheid lucht met een 

bepaalde dampspanning p , waarin zich een kleine hoeveeJ-
v 

l1eid water bevindt; precies zoveel als er verdampen kan. 

Wanneer al het water verdampt is, heeft het zoveel warmte 

aan de lucht onttrokken, dat deze lucht afgekoeld is tot 

de natte-bol temperatuur. Essentieel hierb~ is dat er 

geen warmte van buiten dit afgesloten systeem wordt toe-

{jevoerd, heL is <~en adiabatisch proces. Dat deze situatie 

weini{~ reëel is bij een goed geventileerde psychrometer 

bel10ef' L verder g<)en betoog. 

Een betere theorie is die welke steunt op de transporten 

van mate:J:'ie en warmte van een verdampend oppervlak naar de 

omgeving. 

Er z~n twee gescheiden opvattingen, die beide tot op een 

constante na tot dezelfde relatie le~den ( zie verge~~kingen 

( ;2 • . :n) en ( ;2. ;28)): de convectie theorie van August, Ivory 

en Gay-Lussac en de diffusie theorie van Maxwell en Steïan. 

De convectie theorie ontleent ..-;~n naam aan de aanname dat 

alle Lransporten van materie en energie door convectie 

pla<ttsvinden. 

De diïi'usic theorie gaat uit van uitsluitend moleculaire 

transporten in sLilstaande lucht, diffusie van waterdamp 

en warrnt<~. 



- 23 -

Dat beide theoriën tot een praktisch identieke relatie 

leiden is te danken aan het gelukkige toeval dat de 

coëfficiënten voor diffusie van warmte en van waterdamp 

in lucht bijna dezelfde waarden bezitten ( zie tabel 2.1 

blz 34) • 

J.H. Arnold beschreef in 19JJ een theorie die van beide 

transport-theoriën gebruik maakt [2 ]. 

Wij willen in dit hoofdstuk een psychrometer vortseljjking 

afleiden, die geschikt is voor meteorologische doeleinden, 

die waLerdampdrukken kan meten in dat gebied waar de 

natLe-bol temperutuur tussen 0°en J0°C ligt. 

Er wordt een afleiding gegeven van de psychrometer verge

lijking die steunt op de turbulente transporten van matPrie 

en energie boven een vlakke natte plaat. Hierbij wordt 

hotzelfde fysische model gebruikt als Arnold beschrijft, 

waarbij de transporten beschreven worden zoals in de huidjgc 

turbulentie theorie gebruikelijk is. Het is wel noodzakelijk 

een aantal aannamen te maken om een eenvoudige analytische 

oplossing mogelijk te maken. 

Het rnodeJ dat we in dit hoofdstuk construeren, stemt niet 

overeen mot de werkelijke situatie rond onze cilindersymme

trische opnemer. Deze afleiding is bedoeld als eerste-orde 

benadering van deze situatie, die te complex is om in dit 

bestek Lt~ beschrijven. 
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:2.~2 Ilct Motlel. 

In de~e afleiding bekijken we het transport van materie er1 

warmte in een turbulente stroming boven een natte gladde 

wand (~ie fig. 2.1). Boven deze wand veronderstellen we 

drie erenslagen van gelijke dikte, n.l. een massa grens

laag (waterdamp), een temperatuur grenslaag en een snel

heidsgrenslaag. In het onderste deel van de grenslagen 

overheersen de viskeuze krachten, de moleculaire en de 

tllermiscl1e diffusie. Boven de hoogte z overheersen de 
a 

turbulente krachten, en de turbulente uitwisseling. De 

totale dikte van beide grenslagen is zb. 

z 

z 
a 

() 

fj g ;~ . 1 

q 

777777 77777/q 

Drie grenslagen boven een nat oppervlak. 

T 

T 
a 

T 
w 

Bij evenwicht heeft het natte oppervlak een constante lagere 

te1npnratuur dan de omgeving. De verdamping van water ont

trekt warmte aan het oppervlak, die, naar we veronderstellen, 

nie l. wordt a;1ngevuld door warmtetoevoer van onder het 

OPlJ()J'VLd". 
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Door de verdamping van water is de lucht vlak boven het 

oppervlak verzadigd met waterdamp? terwijl buiten de 

grenslaag een lagere concentratie heerst. 

Het temperatuurverschil en het verschil in specifieke 

vochtigheid zijn de drijvende krachten achter een warmte

stroom van buiten de grenslaag naar het oppervlak en een 

massastroom van het oppervlak naar buiten de grenslaag. 

In deze evenwichtstoestand wordt er precies evenveel 

warmte naar het oppervlak getransporteerd als er nodig 

is voor de verdamping van water oni een continue massastroom 

te behouden. De waterdampstroom is dus een latente 

enerr,-iestroom. 

De erenslagen vormen een weerstand tegen het warmte- en 

het massatransport •. Deze weerstanden kunnen we berekenen 

naar analogie met de wet van Ohm uit de stromen en de 

drijvende krachten (potentialen). 

In de evenwichtssituatie zijn de latente warmtestroom en 

de voelbare warmtestroom aan elkaar gelijk. Hieruit leiden 

we een relatie af tussen temperatuurverschil en het ver

schil in specifieke vochtigheid aan het oppervlak tot 

buiten de grenslaag. Deze relatie is de psychrometer

vereelijking. 

In de turbulente r,-renslagen worden de transporten bepaald 

door de correlaties tussen de turbulente fluctua~ies in 

de windsnelheid, de temperatuur en de vochtigheid (zie 

b.v. hoofdstuk I). We willen deze transporten uitdrukken 

in grootheden. die samenhangen. met het gemiddelde stromin(iS

vcld, hbt t~emiddelde temperatuurprofiel en het gemiddelde 

specifieke vochtigheidsprofiel. 

Voor het grootste deel van de grenslaag mag men het snel

h0iJl sproJ'iel benaderen door het "macht profiel". Ook voor 

het Lemperatuurprofiel mogen we aannemen dat er een 

machtproi'iel geldt (:.de b.v. Blom [24]). Moeilijker ligt 

het voor het specifieke vochtigheidsprofiel. Hiervoor 

nemen wc ook een machtprofiel aan, om toch een analytische 
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oplossing te kunnen construeren. We veronderstellen om 

de2elfde reden dat bjj alle drie de profielen de exponc~nt 

identiek is, hoewel hierover weinig bekend is. 

Als randvoorwaarden nemen we: 

1 • Voor de snelheid: 

bij Lj = 0 is u = u = 0 
w 

z z u u 
a a 

z = zb u = ub 

') 
'- . Voor de temperatuur: 

bij z = 0 is T = T (natte-bol temperatuur) 
w 

z = z T = T 
a a 

z = zb T = Td (droge-bol temperatuur) 

J. Voor de specifieke vochtigheid: 

bij 2 0 is q = qw 

z z q = qa a 
z zb q = qb 

We veronderstellen twee gebieden in de grenslaag: 

gebied J de viskeuze laag en gebied Il de turbulente 

laag, de scheiding tussen die twee ge~ieden bevindt zicl1 

op de hoogte z (zie fig. 2.1).De hoogte z kunnen we 
a a 

niet exact bepalen, maar wordt gedefinieerd als die hoogte 

waarop de overgang van laminair naar turbulent transport 

plaatsvindt; in feite wordt z voor iedere grenslaag 
a 

arbitrair gekozen. 

De profielen hebben de vorm: 

A'L. 
n 

B u = + 

T Cz 
n 

D + 

Ez 
n 

F O..(n<1 q = + 

(2.1.1.) 

(2.1.2.) 

(2.1.J.) 

De constanten A,ll,C,D,E,F kunnen we voor ieder gebied uit 

de randvoorwaarden oplossen. De exponent n is voor alle 

proi'lc~len identiek gekozen. 
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:In (Sebied r geldt dan: 

1. Voor het snelheidsprofiel: 

u = u 
a 

n 
z 

n 
z 

a 

2. voor het temperatuurprofiel: 

T - T a w n 
T=T +----z w n 

z 
a 

J. Voor het specifieke vochtigheidsprofiel: 

q = q + w n 
z 

a 

n 
z 

In gebied JI geldt dan: 

1 • 

') 
'-• 

J. 

u 

T 

= ub + (u -
b 

= Td+ (T -d 

(z 
n 

z~) -
ua) n 

(z - zn) 
b a 

(z 
n zn) -

Ta) n 
b 

(z - zn) 
b a 

(zn_ zn) 
b 

qa) · n n 
(zb- za) 

De basisvergelijkingen luiden: 

Tn het viskeuze c-obied l: 

voor de impulsstroom: 

voor de warmtestroom: 

(2.2.1.) 

(2.2.2.) 

(2.2.J.) 

(2.J.1.) 

(2.J.2.) 

(2.J.J.) 

(2.4.1.) 
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Bij de massastroom spelen verschillende processen een rol. 

We geven eerst een afschatting van die processen die in 

de onderste laag de diffusie van waterdamp bepalen, zoals 

o.a. beschreven is door Eckert en Drake [20] en [21] 

Bel1alve diffusie volgens de wet van Fick, kan de thermische 

diffusie een rol spelen en kan er verdringing van de onder

ste luchtlaag optreden doordat er steeds meer waterdamp 

geproduceerd wordt, waardoor de overige lucht als het ware 

opgetild wordt. Dit laatste heeft dan weer de diffusie van 

droge lucht naar de wand tot gevolg, waarvoor een correc

tie nodig is op de wet van Fick; dit noemt men de wet van 

Stefan. 

De wet van Fick luidt: 

(2.4.J.) 

De wet van Stefan: 

(2.4.lL) 

Voor de totale diffusie, inclusie~ thermische diffusie: 

- t ol 
J-:::-t D ~ 

Pó. ol~ 
(2.4.5.) 

De correctie volgens Stefan bedraagt bij een dampdruk 

pv van ca 15mbaren een atmosferische druk p van ca 

1000 mbar: 

_f_ I + fJv }+ 
Pv Mv 

!+ € Pv 
~ I -1- 0 1 01 - - == fci_ fd. Pot fV1 c1 p~ (2.4.6.) 

De grootte van de thermische diffusie kunnen we op de 

volgende manier afschatten in vergelijking met de diffusie 

voJgens ~ick (2.4.J.), waarbij 

o( t = (). :::r o, <iS '1 
de verhgtding is dan: 

1 dT rv dq 
T dz ;V dz 

(2.4.7.) 

met ()( = thermische diffusie verhoudin1~ t 
Beide correcties bedragen ca 1~. We nemen aan dat deze 
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correcties in onze eerste-orde benadering verder geen 

grote rol spelen en beperken ons voor de massastroom 

tot de diffusie volgens de wet van Fick (2.4.J.) 

In het turbulente gebied II luiden de basisvergelijkingen 

(zie b.v. P 1 at e [1 7] ) : 

voor de impulsstroom: 

T I I k diZ =-fUI..)- =-t o/.'J. ( 2 • 5 . 1 • ) 

voor de voelbare warmtestroom: 

(2.1).2.) 

voor de massastroom: 

(2.5.J.) 

Hierbij nemen we aan dat K, de turbulente ui twisselings

co~ffici~nt, gelijk is voor impuls-,warmte- en materie uit

wisseling. 

2.2.1 Het Warmtetransport. 

Volgens de basisvergelijkingen geldt in gebied I voor de 

warmtestroom: 

De temperatuurgradient bepalen we met behulp van (2.2.2.) 

en vullen die in, dan wordt de warmtestroom: 

(~ _ r..") 1'\.-l 
Q,_). n"~;;t. (z I o) (2.6.) 

~~ 
(\. 

IliPruit berekenen we de warmteweerstand van de viskeuze 

laag: 

(2.7.) 
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In gebied ri geldt: 

De temperatuurgradient bepalen we m.b.v. (2.3.2.), zodat 

voor de warmtestroom geldt: 

(2.8.) 

"" Z"" -z,6 - Q. 

Ilicruit bepalen we de warmteweerstand van de turbulente 

laag: 

(2.9.) 

De totale weerstand van de grenslaag voor het warmte

transport is dan: 

fee K "2.: +- [ ~ _ z: ) ~ 
I \;;Cf k 1'\..- 2.""- I 

(2.10.) 

Voor de warmtestroom geldt nu: 

Q k - 1 (T 'r ) = - tot d- w (2.11) 

De totale weerstand van de grenslaag voor het warmte

Lransport ktoL kunnen we afschatten: 

Voor een opno~er meL een diameter van 50pm zal de 

grenslaagdikte ca 25 ~m bedragen (het gaat .hier om een 

eerste-orde 

Neem nu: 

benadering en niet om 

1 
7 

A= 0,026 W m- 1K- 1 

a 'J 1 5 1 0- 5 2 - 1 = t-' . m s 

een exacte bepaling). 

K = 15.10-5m2 s- 1 

-6 
zb= 25.10 m 

zb 

z 
a 

= 700 

Als we deze gegevens invullen in (2.10), dan vinden we: 

-J 2 -1 
ktot= J,J.10 rn KW 
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2.2.2. Het massatransport. 

VoJgens de basisvergelijkingen is het massatransporL in 

cte viskeuze laag: 
. Ddq 

J = - f dz 

De gradient van de specifieke vochtigheid berekenen we 

uit (2.2.3) en vullen die in: 

qo,.-~.,
tzh.. 
~ 

(2.12) 

Hieruit bepalen we de weerstand van de viskeuze laag 

tegen de massastroom: 

1 = 
V 

n 
z 

a 
n-1 

(J Dnz 

In de turbulente laag geldt: 

(2.13) 

dq 
j= - (l Kdz , de gradient 

van de specifieke vochtigheid bepalen we uit (2.3.3); 

de massastroom wordt dan gegeven door: 

r\..-2 
..__, 

(2.14) 

Hieruit bepalen we de weerstand van de turbulente grens

laag tegen het massatransport: 

n 
z -b 

n 
z 

a 
n-1 

n z 
(2.15) 

De totale weerstand van de gehele grenslaag tegen het 

rnassatr<tnsport is dan: 

1 = _l + 1 t- = Lot v .., 
(2.16) 

Vuot· de massastroom geldt nu: 

(2.17) 
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2.3. De psychrometervergelijking. 

In de evenwichtssituatie is de latente-warmtestroom 

in Groott~ gelijk aan de voelbare warmtestroom, d.w.z. 

L. j = -Q (L = verdampingswarmte) (2.18) 

We vullen hier j en Q,de totale stromen1 in zoals we die 

in de vorige paragraaf bepaald hebben: 

(2.19) 

Uitwerken levert: 

(~ ~ ~) "'Zb - 2Q. 
+ <."" 

~ 0.. -(ld- ~) 9w-1) ::; 

L (~ "" z•) + ,{2 - "' 

:2..""' 
Q. 

(2.20) 

We voogen hier nog een randvoorwaarde aan toe, Vanwece 

de continuïteit in do schuifspanning moet gelden: 

(2.21) 

2.0.. 

Voor het linkerlid geldt het snelheidsprofiel van gebied I 

(2.2.1) en voor het rechterlid geldt (2.3.1). 

llitwerken levert: 

"'- "'- fK t\ 'l.h - '2"' 
% -,;~A '!...(....& - Ua,. /6 0.. 

::- --- ..:::: 

~"' 1 !U.- y '1,.<-C\.. 0.. 0.. 

(2.22) 

Als we dit invullen in (2.20) en teller en noemer delen 

door K en vermeniGvuldigen met J) 

(~ .,... 'Lt..b- U a ) CP uo- (Tot - Tw) er w - tt)o == L - ' 

(-:_ 'tA,.....ó - 1..1."- ) (2.23) + 
/IA.~ 
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Verder weten we van (1.20) dat 

Pv 
q =fp ( E = 0,62198) 

Aan de wand is de dampspanning gelijk aan de verzadigde

dampspanning bij temperatuur T , hiermee bepalen we q : 
w w 

(2.24) 

Op z = z is de dampspanning gelijk aan de heersende 
b 

dampspanning pv buiten de grenslaag, hiermee bepalen we qh: 

(2.25) 

Als we (2.24) en (2.25) invullen in (2.23) dan vinden we 

de psychrometervergelijking 

(2.26) 

' . 
Dip is de volledige ~sychrometervergelijking, die zowel 

met diffusie als met êonvectie van warmte en massa 

rekening houdt, steunend op de turbulente transporten. 

lndien er geen convectie optreedt, vinden we de psychro

metel~ergelijking zoals Maxwell en Stefan hem afleidden: 

(2.27) 

Indien we alleen rekening houden met de convectieve 

termen, dan vinden we de psychrometervergelijking in 

zi.in meest gebruikte gedaante, zoals hij voor het eerst 

is afgeleid door August, Guy-Lussac en Ivory. 

(2.28) 
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In het bijzondere geval dat a = D is het duidelijk dat 

(2.27), (2.28) en (2.26) identieke relaties zijn. 

Voor lucht zijn de diffusiecoäfficiänt van waterdamp 

en de temperatuurvereffeningsboäfFiciänt gegeven in tabel 2.1. 

T 
i".. oe 

1 

-20 

-10 

0 

10 

20 

JO 

40 

Tabel 2.1 

a ') D 2 a -r:: '- r:: D . 10- .:..>.!!!.. 1.10-.:..> m -s s 

1 '65 1 '97 o.~JB 

1 '77 2' 1 1 o,8J9 

1 '89 2,26 0,836 

2,02 2' l+ 1 o,8J8 

2' 1 5 2,57 0,837 

2,28 2,73 o,SJ5 

2 ' ~~ ~2 2,89 o,SJ7 

DiffusiecoHfficiänten van warmte en waterdamp 

in lucht, uit R.J. List[2J]. 

We zien dat de verhouding a/D constant is en niet veel 

van 1 verschilt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk 

dat de verschillende theoriän vrijwel dezelfde relatie 

gaven met vrijwel gelijke constanten. 

De essentie van de aannamen die we maakten bij de afleiding 

van deze volledige psychrometer vergelijking ligt hierin 

dat we drie grenslagen van gelijke dikte beschouwen, met 

identieke uitwisselingscoäfficiänten K voor impuls, 

massa on energie. 

De aanname van een bepaald profiel is misschien 

111indor bel angrjjk, ornda t de psychrometervergel ijking 

waarschijnlijk onafhankelijk van het profiel is. 
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2.~. De invloed van straling. 

ln deze afleiding is tot nu toe geen rekening gehouden 

met straling van de zon en van het aardoppervlak. 

Hierdoor ontstaat een extra warmtestroom, parallel aan 

de voelbare warmtestroom. 

ln deze paragraaf zullen we een indicatie geven van 

de grootte van die warmtestroom. Hieronder volgt geen 

exacte afleiding doch een afschatting van de verhoudingen 

van de warmtestromen. 

De grootte van de voelbare warmtestroom naar een natte 

opnemer met een diameter van 50 pm en een natte-bol 
0 

temperatuur tlle 7 C onder de droge-bol temperatuur 

ligt bedraagt: 

(de waarden van IX in de praktijk:zie §3.2.3) 

= 24° c) 
= 17° c) 

~r is een warmtestroom vanaf de omgeving naar de opnemer 

als gevolg van het stralingsverschil tussen de opnemer 

en zijn omgeving. Volgens de stralingswet is dit: 

Dit is de langgolvige straling. 

40 W/m
2 

met (J 

We nemen aan dat hiervan 75% aan het oppervlak van de 

opnemer wordt teruggekaatst, dan bereikt in totaal de 

opnemer: 

'> 
({ = 10 W/m"'" 
ra

1 

/ 

/-
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Bij de instraling van de zon bekijken we alleen de maxi

maal moGelijke hoeveelheid instraling, n.l. dan als de 

zonnestr11len precies loodrecht op de as van de opnemer 

inval L()n. 

We voeren een vormfactor in, omdat de zon niet het 

r,-chele oppervlak in Gelijke mate beschijnt, slechts de 

projectie van de opnemer: 

k= beschenen oppervlak = 
totaal oppervlak 

2r.l 
2"1Crl = 

Neem aan dat de warmtestroom als gevolg van de instraling 
') . 

1400 W/m~ bedraagt, en 75% teruggekaatst wordt aan het 

oppervlak, dan bereikt de' opnemer: 

1 2 2 
Qra =~1400 W/m = 111 W/m 

so 

De opnemer ontvangt dan totaal aa11 straling ongeveer: 

') 

1 ;20 W/m~ 

De verhoudinG t.o.v. de voelbare warmtestroom is: 

120 

12.10 3 
= 

Ue totale invallende straling ligt in grootte-orde 

dus op ca 1 % van de totale voelbare warmtestroom. 

/ 
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HOOFDSTUK lil 

THERMISCH GEDRAG VAN DE OPNEMER. 

J.O. Inleiding. 

In dit ltoordstuk bespreken we het theoretische thermische 

gedrag van de opnemer. Deze cilindersymmetrische opnemer 

met stervormige doorsnede (zie fig. 4.1) zullen we benaderen 

door een aantal concentrische cirkelcilinders, om een 

hanteerbaar rekenmodel te kunnen opstellen. We beschouwen 

een oneindig lange opnemer, zonder warmtegeleiding in 

axiale en tangentiêle richting, met uitsluitend warmtege

leiding in radiêle ·richting. 

Deze opnemer wordt in een medium geplaatst, in dit geval 

lucht, met de bedoeling de fluctuaties van de temperatuur 

en de dampspanning van dit medium te meten. Zowel tempera

tuursverandering als dampspanningsverandering van het me

dium veroor~aken temperatuursverandering van de opnemer. 

Temperatuurs- en dampspanningsfluctuaties worden bij de 

overdracht van de omgeving naar de wand van de opnemer 

gemodificeerd. Bij het'doordringen van deze fluctuaties 

van de wand naar het midden van de opnemer worden deze 

fluctuaties nog verder gemodificeerd. De eerste modifi

catie is het gevolg van de warmteoverdrachtsweerstand 

van de omgeving naar de opnemer. De tweede modificatie 

is het gevolg van de temperat~ursvereffeningscoëfficiênt 

van de opnemer. Wc spreken in het vervolg over modifica

ties van de eerste soort en varvde tweede soort. Beide 

modificaties leiden tot amplitudedemping en fasedraai

ing t.o.v. de aangeboden fluctuaties, afhankelijk van 

de f'rf~q u ent ie. 

Indien de modificaties van de tweede soort verwaarloos

bn<tr klein :.-;ijn L·.o.v. de modificaties van de eerste soort, 

re<.tc-eert de opnemer als één geheel, wat betekent dat tem-
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peratuursverschillen inwendig veel sneller vereffend wor

den dan met de omgeving. Uit het rekenmodel blijkt dat dit 

inderdaad het geval is. Daarom kunnen we volstaan met de 

beschouwing van een homogene cilinder met een uniforme 

temperatuur over de doorsnede voor het dynamische psychro

metergedrag van de opnemer. Bij deze beschouwing analyseren 

we de respons van de opnemer als weerstandsthermometer op 

fluctuaties in de dampspanning en de temperatuur. De elec

trische spanningsfluctuaties kunnen analoog vertaald worden 

naar temperatuur- en dampspanningsfluctuaties. 

Ten slotte kunnen we nog iets zeggen over de nauwkeurig

heid waarmee fluctuaties in de dampspanning bepaald 

kunnen worden. Hieruit kunnen we de eisen voor de te 

ontwikkelen opnemer afleiden. 

J.l. Thermisch gedrag van een oneindig lange cirkelcilinder 

met een oneindig grote temperatuurverefreningscoêf-

ficiönt en zonder interne warmtebron. 

Wc benaderen de opnemer met stervormige doorsnede door 

een homogene cirkelcilinder met een oneindig grote tempe

ratuurvereffeningscoëfficiänt. Bierdoor reageert de op

nemer als één geheel op terilperatuursfluctuaties, er be.

staat geen temperatuurgradiënt binnen de opnemer zelf. 

De enige temperatuurgradiänt "die kan bestaan is het ge

volg van de warmtcoverdra~htscoêfficiänt van de omgeving 

naar de opnemer. 

De warmtehalans wordt bij een verschil tussen de omgevings

Lf~lupera Luur Td en de opnemertempera tuur T algemeen beschre

ven door: 

2-rc't.-cX. (1-ïd) + 0 (3.1.1.) 
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! 
I 

Deze verGelijking bestaat resp. uit leen convectieve term 
I 

en een warmte-opslagterm. In deze (vergelijking zit een 

tijdconstante rd ' de eigentijd val de opnemer: 

(3.1.2.) 

B~j een natte opnunter speelt er nog een derde term een rol 

in de warmtebalans, n.J. een verdampingsterm. Bij even

wicht bl)vat de wanntebalans slechts twee termen, de in

korncHlcle conveeLieve warmte en de ttltgaande latente warmte. 

(3.1.3.) 

Uij afwijkinG van dit evenwicht spoelt ook de warmteopslag

term een rol. Voor relatief kleine afwijkingen geldt <l:tn 

volgens [1] 

(3.1.4.) 

me l S steilheid van de ver~adigcle 
het werkpunt; 

s =(~~1 0 

dampspannlngscurve 

T 
w 

Ook dPZP vergelijlcinl'; bevat een Lijdconstante ""(;", de 
w 

t•igentijd van de natte opnemer: 

:in 

(3.1.5.) 

\<'I~IC'Il we voor S = I , UK) rnb,ar · -1 I) 0,60 mbar K , 
l, 

op dat 17 < T,l voor o pnenwrs me L gelijke 

d.i<~lltPLer, aan1.:;ezien 
w a.~ er 

I y+ 5 < 1 
lluot' de Pxtra transporLLer~ die hij een natte opnemer 

/ 
1' i ~' in di L t~eva l de J ins trurn(~nte Ie psychrorrw tere on-
~ latl L t), dl<' k I(' in er iJ dan de gebruikeLijke psychrome tP r
coiiS l ante. De reden 1/gt in de cilindervorm van de op

ncnwr, di.e d[w<
1
t]rs.' in /'2 stroming geplaaLst wordt, 

ziP de li<tan 
·r 

I 
i 

I 
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J.2. Thcrutisch e-edrag van een cirkelciLinder uwL een 

eindige temperatuurvereffeningscoêfficiênt en 

zonder inwendige warmtebron. 

3.2.1. Homogene cilinder. 

We beschouwen eerst een homogene cilinder met een tempern

tuurvereffeningscoëfficiënt a. De as van deze cilinder 

valt samen met de i- as in ons ~oördinatenstelsel. 

Neem aan dat de warmtegeleiding alleen in radiële rich

ting plaatsvindt. 

liet warmtetransport binnen de cilinder wordt dan beschre

ven door: 

(3 •. '2.1.) 

Op het tijdstip t = 0 brengen we Pen stapvormle-e verandering 

aan in de oppervJakLetemperatuur, zodanig dat voor t < 0 

1' = Td en voor ~ ~ 0 

!Jit de respons van de cilinder bepalen we een tijdconstante. 

Deze is de eigentijd van de cilinder zelf, een maat voor 

de tUdvertraging hij de vereffening van de aangeboden 

temperatuurgolf. Deze interne eigentijd L". t vergelijken 
ln 

we met de tijdconstante van het systeem cilinder-omgeving 

van de vorige paragraaf. 

De temperatuur van de cilinder wordt volgens Appendix A 

gec-even door: 

+-

00 

.6T-L 
/'\..::-1 

dl;") 
( J 'J ') ) 

• (-. • ?~ • 

waétrin J
0 

en J
1 

e-emodi1'icnerde l3esseli'uncLies zijn van 

de (~L'rSt(~ soort nn resp. nulde- en eerste orde, en 

jn 11ulpunLen van .J0 • 

De gemiddelde temperaLuur van de cilinder is: 
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T(e) 
oO 

L_ 4LlT 
+~T- e. • 2. 

"'=I tl'\. (3.2.J.) 

De respons van de cilinder op een stapvormige tempera

tuurverandering wordt beschreven door: 

(t ~ o) (3.2.4.) 

Dus na r seconden: 

(3.2.5.) 

De gemiddelde temperatuur over de cilinderdoorsnede 

bedraagt na T seconden: 

o<:> 

T ér:) == ld + L1 T- L 
h.::1 

4LlT 

J~ 
e 

(3.2.6.) 

Deze laatste twee uitdrukkingen (J.2.5.) en (3.2.6.) 

moeten aan elkaar gelijk zijn. Volgens Lowell en Patton Q~J 

vinden we dan: 

(3.2.7.) 

Voor sinusvormige variaties van de omgevingstemperatuur 

bekijken we het gehele systeem van omgeving en homogene 

cirkPlci1inder. Dit is beschreven door Nieuwvelt [3J 
en in Appendix A. We vinden de volgende beschrijving 

(3.2.8.) 



wa<lrbij de gebruikte ber en bei functies gedefinieerd 

worden als res~ het reäle en het imaginaire deel van 

de Besselfuncties met argument xiJ/2 • 

De functies J~ en §
1
. zijn gedefinieerd in Appendix A, 

J\. 

evena1 s J . 
Aangezien de opnemers zo geconstrueerd zijn dat we de 

oppervlaktetemperatuur meten, zijn we ook geïnteresseerd 

in die oppervlaktetemperatuur: 

met 

(3.2.9.) 

De Gemiddelde temperatuur over een doorsnede is: 

fllüt 

(3.2.10) 
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Hiermee is heL e;ehcle temperatuurverloop binnen een 

homogene cilindervormige opnemer beschreven, als functie 

vnn een sinusvormige variatie van de omgevingstempera

tuur. 

Wc kennen hiermee het theoretische gedrag van de gewone 

temperatuuropnemer, die wij als droge thermometer ~ullen 

gebruiken. 

J.2.2. Niet homogene cirkelcilindPr. 

Als oerste-orde betladering van de opnemer met stervormige 

doorsnede (fig. 4.1) omgeven door een waterlaagje nem~n we 

een aantal concentrische cirkelcilinders om een gemakkelijk 

oplosbaar rekenmodel te verkrijgen. Hiermee beschrijven 

we het thermische gedrag van de natte opnemer. 

Lig. 'j. I ; Dwar'sduursned~? van 

dP "ge I amine erdd' opnemer 

Vanaf de as gerekend be

staat de~e opnemer uit resp. 

lucht, glas en water met 

stralen R1 , R
2 

en RJ en tem

peratuurvereffeningscoêffici

enten a 1 , a
2 

en a
3 

en zonder 

warmteweerstanden tussen de 

grensvlakken. 

We nemen aan dat de warmte-

geleiding alleen in radiêle 

richting plaatsvindt. 

De gedeelten van deze "gela

mineerde"cilinder tussen de 

grensvlakken zijn wel homogeen. 

We zoeken nu een oplossing 

die de warmte-overdracht 

van de ornguv ing op de c il incier bc schrijft en waarmee we 

de Lomperatuur van de cilinder kunnen bepalen. Vooral 

zijn wc g<:>:ïnLercsseerd in de temperatuur van het scheid i ngs-



vlak tu~~en water en glas, daar waar de temperatuurge

voelige platinalaag ~ich bevindt. 

We onderscheiden nu twee gevallen: 

a. Een cilinder bestaande uit twe<~ lagen van resp. glas 

en water, met stralen R
1 

en H,,, 
,;_ 

die zich verhouden 

als 2:3, een geval waarbij de opnemer voor ca 50% uit 

water en ca '50'){, uit glas bestaat. 

b. Een cilinder bestaande uit drie lagen van resp. lucht, 

glas en water met stralen R
1 

en R
2 

en R
3

, die zich ver

houden als 1 :~:J; een uitbreiding op het onder a. be-

schreven model, waarbij de waterlaag even dik is, 111aar 

in het gJas nog een gat zit, zie fig.).l. 

Belde gevallen beselirijven we voor sinusvormige variaties 

van de omgevingstemperatuur: 

T' 
d 

a. 2 ] agen 

A 
T cos wt 

d 

In het ge va 1 van de ge lamineerde cilindpr besta;Lnde 

u:it LwPe lagen wordt liPt warmtetransport van de omge

vinc na;:tr en in de ciJ inder beschrevt~n door: 

IJ zT ?J71 
1. 

J ~2. +-
~ u'1..- -0 (J.2.11) 

Pil 

?J z Tl. I ;)'ï_ 
--- + ---
d ~2. 't.. (i 'l. 

::0 (J.2.12) 

A 1 t-i r'dtHI.v oo rwaa rdcn voor diL proh I cem moet ge I den dat dP 

wa1111lc~ Lroom door <'en grensvlak continu moet :.-:ijn en dat 
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er geen sprong in de temperatuur mag optreden, d.w.z. 

T 
1 

= T:
2 

op heL grensv I ak. Bovend i en moet de LPIH[H'r<l Luur 

eindig zUn op de as van de cilinder. Vlak onder en vlak 

bove11 het buitenoppervlak van de cilinder moet de warmte

stroom gelijk zijn. DiL levert aan randvoorwaarden: 

op 

op 

op 

r = R, 1 
"'-

r = 0 

is 

is 

is T
1
(o,t) eindig 

Volgens Appendix R heeft de oplossing de vorm: 

+ 
(3.2.1'3) 

+ I A Io ( t ~ ~ tt) + B KD ( ti v1 ~) I C&-?t!v t + YV 
(3.2.111) 

Waarbij A, R en C complexe c ons tan ten zijn die opgelost 

dienen to worden uit de randvoorwaarden. Hierdoor ont-

sLaan driP complexe vergeljjkingen, met gemodificeerde 

Bessell'uncLies met complex argument. Hiervan wordt de 

oplossing numeriek bepaald, zie § J.2.J. 

b. '3 lagen 

In heL geval van een gelamineerde cilinder bestaande 

uiL driP lagen,wordt het warmtetransport; bepaald door de 

volgende drie vergelijkingen: 

(/ T 
I 

+ ---o (3.2.1':>) 
à 1.1 a ût 

I 
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d"T ~-
c)T.t __ .t 

+ ~ 
=o a 't-L ~ ().. 1< < 'L ~ 1(2. 2. ,- (J.2.16) 

i/T ~ 13 I -u~ 3 =D R { 't ~ "R.3 (3.2.17) + a-dt () ~ .. tz., -u~ .t 
..3 

Als randvoorwaarden gelden dezelfde principes als in het 

geval van de gelamineerde twee-Laags-cilin-

der. Er mag geen temperatuurssprong optreden op de 

grensvlakken en de warmtestromen door de grensvlakken 

moeten continu zijn, evenals het transport door de wand 

van de cilinder.Dovendien moet T 
1 

van de cilinder. 

op r = 0 moet 

r = R
1 

eindig zijn op de as 

+oéT) . 
.3 R 

3 

De oplossing wordt in dit geval gegeven door (zie Appen

dix B): 

(J.2.18) 

~ { w L -t tf!) ( J • 2 • 2 u ) 
3 
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Waarbij A,B,C,D,E,en F complexe constanten zijn die opge-

1 os t dienen te worden uit de randvoorwaarden. IIiE~rdoor 

ont~t<~an vijf' complexe vergelijkingen, met gemodil'il'<'Prd<' 

BeMselfuncties van eerste en tweede soort, met complex 

argument. Dit geval is niet exact opgelost. 

).2.). Numerieke bepaling van de temperatuurrespons. 

Voor de numerieke oplossingen :L;Ullen we eerst een aantal 

materiaalconstanten geven: 

Matcriaal 

symbool 
f---:'-----~------· -- ----

w -1 -1 
m K eenheid 

Borosilicaatglas 1 ' 1 J 2,2).10 3 750 6,76.10 -7 

--

4 -7 
Water 

0,592 998,62 4184 1, 2.10 

-----------·-·-· -------
(1 7° c) (18°c}_ (17°C) (17°C) 

0,025707 1 '1 884 1005 -5 
Lucht 

2,15.10 

(20°C) (20°C) (20°C) 
---·------ -·-------- ----

Platina (J<J,5 21,4.10 J 136 
-') 2,)88.10. 

Tabnl '3.1 De benodigde materiaalconstanten. 

De vcrscltil lende warmte-overdrachtsco~ffici6Len zijn in 

ondc' r'staundP tabP 1 te vinden, waarbij öndersèheid gemaakt 

wordt voor Pen droge on een natte opnemer; in het laatste 

geval is de warmte-overdracltt groter door de extra trans

portterm. (u = 1 111 s-I) (zie ook hlz. 39). 

diameter o( 
f--------------- ---

-2 -1 
i.n j-lm in W m K 

100 4oo 
75 478 
50 6P3 
JO 861 
20 1128 
1 ') 1371 
10 1 81 (, 

5 2<)<)0 

<{+5 
()(·-

..r --

in w rn-~K- 1 

1100 
1 315 
1700 
2)68 
3101 
3770 
I~ C)<) 5 
H22J 

Tabel ).2: 
Waarde van de 
warmteover
drachtscoëfïi
ci~nten. 
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Met behulp van de bovenstaande gegevens is het mogelijk 

een vcrgel ijkinp: t c lilaken tussen de ex terrH~ elg~n tijden v au 

een nat!e- en een droge homogene opnemer van § J.1. 

en§ J.2.1. We vullen daartoe bovenstaande gegevens in 

in (J.1.;l.), (J.1.S.) en (J.2.7.):voor een cilinder van 

50;Um en van JO;t.tm. 

soort cilinder Ta T-v "Ct I.. I\. 

in ms in ms in ms 

glas 50 J'-lill JJ,8 12,J 0,103 

water 50 J'-lill 84,5 J0,7 0,488 

glas JO )lm 1 5 5,J O,OJ7 

water JO ;Urn J7 1J,2 0,176 

Tabel J.'3 De waarden 't""d, 't""w en "["int voor water- en glas

cilinders van 50 ,...urn en JO ;0m bij 1 m s -
1 

We ~ien dat de 

groter ..:ijn dan 

ex terne eigentijden-cd en r w al tijd veel 

de in terne eigentijd "'[:""". t bij de homogene 
ln 

cilinders. Uit betekent dat wanneer we meten bij die 

frequenties die duidelijk kleiner zijn dan de eigenfre

quentles waarmee inwendig temperatuurverschillen worden 

vereffend, wc mogen aannemen dat de temperatuur over de 

doorsiH'UC van de ei linder uniform is. 

De oplossing van de vcrgelijkingen (J.2.13) en (J.2.14) 

is numeriek bepaald m.b.v. de B 7700. 

Wc ncmcx1 hierbij aan dat de omgevingstemperatuur sinus-
~ ~ iWt 

vormtg v<trii5ert volgens: Td = Tdcos wt = Re Tde 

Wc berck(_~ncn dan voor verschillend~~ diameters: 

= 

lliur·i11 is ".(} de relatieve temperatuurf'luctuatie op het 

~ronsvlak tussen glas en water, daar waar de temperatuur-

Gevoelige platina laag is aangebracht. Bovendien berekenen 

we telkens de fasedraaiing vandeze relatieve temperatuur-
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variatie t.o.v. de aangeboden variatie. 

!Iel; programma dat deze bewerkingen uitvoert is als bijlage 

opgenomen in Appendix n, evenals de tabellen met de 

waarden vah ~ , de absolute fout hierin en f de fase ... 

draaiing. 

In grafiek 1 is~ als functie van de frequentie uitgezet,dit 

is een frequentie-karakteristiek van de gelamineerde op

nemer. Hieruit is het mogelijk de externe eigentijd te be

palen langs grafische weg. 

ln grafiek 2 is p als functie van de frequentie uitgezet. 

IIieruit kunnen we bepalen bij welke frequentie de fasehoek 

een belangrijk<c~ rol gaat spelen. 

De op deze wijze bepa;tlde eigentijden voor een gelamineer

de natte opnemer zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

diameter T...., 

in fllll in ms 

100 71 ' lj 

)0 22,2 

JO 10,0 

20 4,9 

1 ) J,O 
10 1 ' ) 

') 0' '~ ') 

Tabel J.lJ ~xterne eigentijden van een natte gelamineerde 

cilinder. 

Voor een )O?m opnemer zien we dat er een tweede tijdcon-

stante tre dt -c Deze "bedraagt 011geveer ·. -" - op e ' int· 

-) -r:_L = 3 • 1 o s 

We merken onmiddellijk op dat r ,,, T . 
1;1 _...,.,. int 
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Uit beide grafieken kunnen we concluderen dat het 

systeem van een gelamineerde opnemer zich aanvankelijk 

(voor lagere frequenties) als een eerste-orde systeem 

gedraagt. We zien dat bij de eigenfrequentie, waarvoor 

geldt L.J =-
1
- ,de fasedraaiing 'f = -45° + 1° is. 

IV -r;; -
In de freque~tiekarakteristiek vinden we het -3 dB punt 

b ij r9 = 0 t 7 1 • 

We zien dat het systeem pas na meer dan 10.W afwijkingen 
w 

van het eerste-orde systeem vertoont in de frequentie-

karakteristiek. 

In de fasekarakteristiek vinden wc reeds afwijkingen van 

enkele graden na 2 .(J • 
w 

Indien wc een compensatie willen bouwen voor dit systeem, 

dan kunnen we, zonder al te grote fout ('1%), een eerste 

orde diîîerentiator bouwen, die tot 2.~ de opnemers com
w 

penseert in zowel amplitude als fase. 

We vinden dan als maximaal meetbare frequenties 

met compensatiecircuit): 

diameter max. freq. 
in "urn in Ilz 

100 4.5 
50 11-J-' 3 

JO 32 

20 6') 

1 5 107 

10 :207 

') 7Uü 

(dus 

Tabel J.lt.A: Maximaal meetbare frequenties, met compen
satiecitcuit, afhankelijk van de diameter. 

DiL he teken L dat bij een goede cumpensa tie een opnemer van 

ca (lU jllll reeds aan de gestelde eisen voldoet~ 
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2·3· Dynamisch psychrometer gedrag van de opnemer. 

J.J.1. Inleiding. 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat in een voor de praktijk 

realistische situatie zowel bij veranderende windsnelheid 

als veranderende dampspanning en temperatuur de opnemer 

als ~~n geheel reageert. Hier gaan we bij de verdere be

spreking dan ook van uit. 

In de volgende paragrafen bekijken we de reactie van de 
I 

opnemer op fluctuaties in temperatuur Td en dampspanning 

p 1 rond hun gemiddelde waarden Td en p : 
V V 

Td= Td+ Td_ 

p ·- p + pI 
V V V 

(J.J.1.) 

Op temperatuurfluctuaties reageren zowel natte- als 

droge opnemer, op dampspanningsfluctuaties reageert 

alleen de natte opnemer. 

De temperatuurafhankel~jkheid van de electrische weerstand 

van de opnemer wordt beschreven door: 

met R = de weerstand van de opnemer bij 0°C 
0 

(J.J.2.) 

p = de temperatuurcoëfficiënt van de opnemer. 

We rnc:ten de weerstandsvariaties als gevolg van de tempe

ratuurvariaties in de opnemer m.b.v. een kleine meetstroom 1 

door de spanr1ingsvariaties te registreren. Deze meetstroom 

kiezen we zeer klein (150pA) om de opnemer niet op te 

warmen. De tempera tuurverhoging die hierbij optreedt is 

ca 0,01 Ken altijd kleiner dan 0,1 K. 

0 
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J.J.2. Droge opnemer. 

Voor een droge opnemer is de warmtebalans (zie §J.l ): 

+ TC 't.z. IJ c of/ = o 
1 r cl 1: 

(J.J.J.) 

De reactie van de opnemer op de fluctuaties in de omge

vingstemperatuur wordt dan beschreven door de volgende 

warmtebala.ns: 

2 7[, "t ()( ( T '- TI d 
(J.J.4.) 

waarin de gemiddelde temperatuur niet meer voorkomt, 

omdat de gemiddelde temperatuur van de omgeving gelijk 

is aan de gemiddelde temperatuur van de opnemer. 

Voor harmonische veranderingen van de omgevingstempera

tuur reageert de opnemer volgens: 

,_I 
TI= __ '_á -__ 

1 + i.w'"'C"ol 

(J.J.5.) 

Deze temperatuurvariaties veroorzaken weerstandsverande-

ringen van de opnemer: 
- I 

R' - (3 R~ 7;), 
(J.J.6.) 

met Rd de wL>erstand va.n de opnemer bij Td. 

De te meten spanningsvariaties zijn dan: 
- ( 

Î-' ~oL ro 1d '/I 
vol - (J.J.7.) 

I + ~ w ""C"ol 

Dit signaal is ~awel Jn amplitude als in fase frequentie 

afhankelijk. De amplitude is maximaal voor W= 0, 

dan is het fasevL>rschil tussen temperatuurvariaties en 

spanningsvariatiüs gelijk aan nul. 
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We definiêren de amplitudeverhouding als: 

AV = (3.3.8.) 

De afhankelijkheid van de amplitude en de fase van de 

frequentie wordt voor dit eerste-orde systeem geschetst 

door tabel 3.5. 

w-c AV -VJ 
0,05 0,99875 2°52' 

0' 1 0,995 5°43' 

0,14 0,990 80 

0,175 0,985 10° 

0,2 0,980 11°28 1 

0,262 0,964 15° 

0,5 0' 891+ 28°39' 

Tabel 3.5: Amplitude en fase als functie van de frequentie. 

3.3.3. Natte opnemer 

Ue warmtebalans voor een natte opnemer is volgens DJ: 

clT 
+ 7L ~'ter ei t. :::: o 

(3.3.9.) 

Voor kleine afwijkingen van de evenwichtssituatie line

ariseren we het verband tussen temperatuur en dampspanning 

volGens: 

mcl 

f ( T) = b {Tw ) + 5 ( T- T IV ) 
V5 f V 5 

_s == /vrv~\ = RL \-o l JT Tl 
de sLeilheid van ct: verzadigde dampspanningscurve. 

(3.J.H>) 
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Met hehulp van de psychrometervergelijking: 

f cT..)-ll.s .., = (J.J.11) 

kunnen we deze warmtebalans omwerken tot: 

2. 7t '"L o( (J.J.12) 

De reactie van de natte opnemer op fluctuaties in om

gevingstemperatuur en dampspanning wordt geschetst 

in f'ig.J.2: 

pv 

p + p' 
V V 

p 

T 
w 

IT': 
~ 
I I 

T 

f'ig. J. 2: Invloed van temperatuur en dampspannings
fluctuaties op T • 

w 

Voor de fluctuaties in de temperatuur van de natte 

opnemer geldt dan: 

Ir
w {5 

(J.J.1J) 

Hierdoor onstaan weer fluctuaties in de weerstand van 

de t>puemer. 
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Voor harmonische veranderingen van de temperatuur en de 

dampspanning worden de te meten spanningsvariaties: 

v'_ 
'W 

Ook dit signaal is weer frequentie afhankelijk, zowel 

in amplitude als in fase; net als de droge opnemer is 

dit eon eerste-orde systeem, zodat weer tabel 3.5 geldt. 

_1.4. Analoge vertaling van spanningsfluctuaties in 

dampspanningsfluctuaties. 

In de vorige paragraaf zijn twee uitdrukkingen afgeleid 

die de electrische spanningsvariaties beschrijven van een 

natte- en een droge opnemer. 

Uit deze twee signalen kunnen de dampspanningsfluctuaties 

bepaald worden. 

Als we aannemen dat beide opnemers de fluctuaties in 

temperatuur en dampspanning zonder amplitudedemping en 

fasedraaiing volgen (b.v. door het signaal te corrigeren 

d.m.v. een differentiator), dan geldt voor de tempera

turen van de droge- en de natte opnemer resp.: 

T' = 1 
T' 

d 

t I 
T' = T' + ---p' 

2 (t-5 d é+S V 

Dan geldt voor de spanningen over de opnemers: 

V' = hH l T' 
1 I I 1 o d 

V' 
2 

waarbij: 

+ 

(3.4.1.) 

(3.4.2.) 
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f-;1 = temperatuurcoëff. van de droge opnemer 

f;;.. = temperatuurcoëff. van de natte opnemer 

R1 = weerstand v. droge opnemer b:j Td 

R') = weerstand v. natte opnemer bij T 
(... w 

I = meetstroom 
0 

Uit de twee uitdrukkingen (J.4,2.) kunnen we Td elimi

p': 
V 

neren. We krijgen dan een uitdrukking voor 

v::' (12 R2. 

p; ~ />I 'RI 
= 

(3).. 'Rl Io 

Omwerken levert: 

V' 
.t 

r I .v, 
<Y t 5 (yts) (J.4.J.) 

r 
(J.4.4.) 

Hieruit blijkt dat het mogelijk is analoog de electrische 

spanningsfluctuaties te vertalen in dampspanningsfluc

tuaties. We moeten eerst de electrische spanningsvariaties 

met een factor vermenigvuldigen en daarna van elkaar 

aftrekken. Deze factor moet voor ieder werkpunt opnieuw 

ingesteld worden, dan wel analoog geregeld. 

V I.-
L _ar------------------~ 

_+ 
~------------~-~ 

I 

V. ~or-------------------~ 

rig.J,~:Scltemati~che voorstelling van het analoog bepalen 
van dampspanningsfluctuaties. 
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3.5. Nauwkeurigheden. 

We onderscheiden verschillende soorten fouten bij de 

bepaling van de dampspanningsfluctuaties; 

de meetfouten in V~ en V~, 

frequentie-afhankelijkheid. 

het verloop in R en de 
0 

De nauwkeurigheid in de dampspanningsvariaties wordt in 

grote mate bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de_ 

electrische spanningsvariaties gemeten kunnen worden. 

Doordat er in feite twee signalen van dezelfde grootte

orde van elkaar worden afgetrokken (J.4.4.) kan deze 

fout relatief groot worden. 

De meetopstelling is hieronder schematisch weergegeven: 

1 
2 

fig.J.4: schematische voorstelling van de gehele meetop
sLel lirLg 

We nemen aan dat de instelpunten voor R
1 

en R
2 

juist 
- -gekozen zijn, overeenstemmend met Td en Tw. De meetstromen 

I beschouwen we gelijk. Bovendien nemen we aan dat 
0 

.fasecJraaiing en amplitudedemping geen invloed hebben op 

de meting, dan wel dat hiervoor op de juiste wijze gecor

rigeerd wordt. 
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\ 
Veronderstel dat voor de electrisclte spanningsv~riaties 

geldt: 

v' 
I 

v' 
l 

rv, 
v, + sv;' 
rv, 
V,__ + S ~~ (J.5.1.) 

1\/ I I\/ 1 
met v

1 
en v

2 
de werkelijke waarden van V~ en V~ en 

5vl en DV~ de afwijkingen. 

Voor de onnauwkeurigheid in de dampspanningsfluctuaties 

geldt dan (uit J.4.4.): 

6 I = (+5 ó V I 

fv R I :~. 
ro~ 2. o 

S V' 
I (J._5.2.) 

De relatieve fout in p': 
V 

~,R, ( (tS) 5 !{ 1 +- (tJ~ 1<2 S V/ 

(3, R, ((tS) ~~ _ ~ t~ 1(7. V,' (J.5.J) 

Neem b.v. 
(b,'R, 
f~ Rt 

k 

en s \1 I & l/ I 
I ;t 

rv - ?V - )( 
V' 

I 
V.' L 

dan wordt de relatieve fout: 

s rv' 2 rt x 
--;;v-:- )( t- 'V 

I V' 
fv k ((t-5) Vf 

Getallenvoorbeeld: I 
AJ rv 

Neem V,'.::: ~1 
( ;:; 

-Y 
S /)o'1 bar 

:::: I w 
k =I 

b fov' ~_x -t 1
1
2X- 2..,2 X 

fv 
Al~ de relatieve fout in de electrische spanningsvaria-

tics 0,5~ bedraagt, dan is de relatieve fout in p', die 
V 

daar het gevolg van is ca 1,1~. 
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Ju § ~). ;:_ on § J. J :~:agen we dat zowel de :fase a Is do arnpJ i

tude afhangen van de :frequentie. 

Uit tabél J.5 kunnen we uit de amplitudereductie en de 

fasedraaiing de fout in het te meten signaal berekenen: 

rel. fout door rel. fout door rel. fout in 
LJT: 

amplitudereductie fasedraaiing het signaal 

()' 1 0,5% o,5% 1% 

0' 11+ 1% 1 o/ ;a 2% 
0 ') ' '- 2% 2% 4% 

Tabel J.6: Relatieve fout in het meetsignaal. 

De gemeten waarden van de electrische spanningsfluctu

aties zijn dan resp. 1%, 2% en 4% te klein. 

Als we de fluctuaties in Tw en Td willen volgen met een 

maximale afwijking van 1% dan liggen hiermee de eisen 

die we aan de opnemer moeten stellen vast, indien we 

althans niet corrigeren voor fasedraaiing en amplitude

demping. Dan kunnen we berekenen -w·elke de hoogst meetbare 

i'requenties zijn af'hankelijk van de diameter van de opnemer, 

voor een natte~en een droge opnemer. Bij een windsnelheid 

van 1 
-1 m s vinden we deze waarden in de onderstaande 

tabel 3.7.: 

I 
I Tv 

afsnijfreq. afsnijfreq. 
c~iametcrl. -rol droge opnemer natte opnemer 
:1.n ;Urn 1 lil lllS lin ms in H:l: in Hz 

100 lOlt 7 1 ' ,, 0,15 0,2 

50 JJ,S ') ') ') 0,5 0,7 '-- f.-., ' ~--

JO 14,6 10,0 1 1 '6 
:20 7' lt 1 l.j.' 9 2' 1 J,J 
I ) 1t '57 J,O 3,5 5,3 
10 ;:_'JO 1 '5 7 10,3 

') I 0,70 0, Lt5 22,8 35 

Tatwl 3. 7 Afsnjj:frequontios van de droge on natte opnemer. 
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Tabel J.7 laat duidelijk zien dat de diameter van de 

opnemer in sterke mate de respons van de opnemer bepaalt. 

Als we een meetsysteem willen bouwen met een bereik tot 

10 Ib-: en een maxim<.lle relatieve meetfout van 1%, dan 

moeten we de diameter van de droge opnemer ongeveer 

op 5~m kiezen en de diameter van de natte opnemer op 

ca 10 ;u.m. 
Het is in dit geval de technologie die de grootste 

beperkende factor is. Het verdient daarom aanbeveling 

een compensatiecircuit te ontwikkelen, dat fase en 

amplitude corrigeert en liefst zijn instelpunten auto

matisch kiest; zeker voor gebruik in de atmosfeer. 

Een nadeel van de huidige opnemers ligt nog in het ver

loop van H , de weerstand bij 0°C. Het is hierdoor nJ l~t 
0 

mogelijk Td en Tw te meten. 

VerJoop in H betekent nog niet dat er geen fluctuaties 
0 

gcmeten kunnen worden. Bij lineair verloop kan door ijking 

voor en na een meetserie een correctie worden aange

bracht op de meetwaarden. 

De invloed van het verloop in H op de gemeten fluctuaties 
0 

kunnen we zien in onderstaand verband: 

R' 

dus 
T' 

RI 
- fHo 

Al~ ll.v. H 1% in waarde verloopt, dan verloopt de meet
u 

\va<trdc van T' uoJ<. 11){,. 
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HOOFDSTUK IV 

4.1. Het ontwerp van de psychrometer. 

Een psychrometer bestaat uit twee temperatuurgevoelige 

opnemers. 

Eén opnemer dient om de temperatuur van de omgeving te 

registreren. De tweede opnemer wordt op het temperatullr

gevoelige element bevochtigd, zodanig dat de opnemer de 

natte-bol temperatuur aanneemt. 

Uit het temperatuurverschil en.de omgevingstempe~atuur 

kan dan de heersende dampspanning bepaald worden. 

In 1892 ontwikkelde R. Assmann de eerste psychrometer. 

Dit instrument bestaat uit twee kwikthermometers, waar-

vart er één voorzien is van een vochtig kousje op het 

Gevoelige element. Met een ventilator wordt lucht langs 

beide thermometers gezogen. Dd.t is de z.g. Assmann 

psychrometer, een standaard instrument dat heden nog 

steeds Gebruikt wordt. 

Als startpunt van dit onderzoek is gekozen voor de snelle 

thermometer, zoals deze ontwikk~ld is in de vakgroep 

Transporti'ysica door Nieuwvelt [J], ten behoeve van het 

turbulentie onderzoek. 

Deze thormometer bestaat uit een dunne glazen drager 

van ca 5 ;Urn, waarop een platina"7_,laag is aangebracht 

van ca 0,1 ~rn. Dit geheel werkt als een weerstands

thormomotor. 

llot ontwerp van deze psychrometer heb ik reeds beschreven 

in con stugeverslag [1]. In dez~ paragraaf zullen de be

langrUkste feiten herhaald worden die tot dit ontwerp 

heb U(~n {','l' 1 e id. 
/' 
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Bij dit ontwerp moesten de zwaarste eisen gesteld worden 

aan de constructie van de natte thermometer, met name 

de vormgeving en de bevochtiging. Er moest een opnemer 

ontworpen worden, die volledig homogeen van een dun 

waterlaacje kon worden voorzien. Hovendien moest de water

toevoer naar behoefte geregeld kunnen worden, dan wel 

zichzelf kunnen regelen. De oorspronkelijk cirkelcilinder

vormige opnemer uit [J]moest een ruwere oppervlakte

structuur krijgen om het uitspreiden van water over het 

oppervlak mogelijk te maken. Deze structuur moest liefst 

zodanig zijn dat het waterlaagje door capillaire krachten 

werd opgebouwd en zeker in stand gehouden. Het is 

mogelijk dat deze capillaire krachten van invloed zijn 

op de uittreemogelijkheid van watermoleculen uit de 

oppervlaktelaag en dat hierdoor minder verdamping op

treedt dan boven een vlakke waterlaag. Hier is geen 

onderzoek naar gedaan, noch is er ergens met een derge

lijk effect rekening gehouden. 

Ilet ontwerp van de opnemer is dan een cilinder-symmetrische 

opnemer Piet in het oppervlak een aantal V-vormige kanalen 

in de lengterichting. Om gebruik te kunnen maken van 

capillaire krachLen bij de uitspreiding van water, moet 

de openingshock tussen twee kanaalwanden kleiner zijn dan 

ca 110°. In het ontwerp is gekozen voor een openingshock 

VéJ tl :10°. We krijgen nu een opnemer met een stervormige 

duor::;nede, met 18 kanalen. 

Voor de vervaardiging van deze opnemer moesten weer een 

aantal problemen opgelost worden. Het oorspronkelijke ont

werp moest aangepast worden om vervaardiging mogelijk te 

makEc~n. 

De opnemer is uiteindelijk door de Centrale Technische 

Dienst van de Technische Hogeschool I<~indhoven vervaardigd 

d.n1.v. giasextrusie, in samenwerking met de werkèenheid 

Tu.1 hul Pntie. Het geëxtrudeeràe ·glas heeft een• diameter 

van ongeveer 20 mm. llierin wordt een gat geboord 
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van ongeveer G mm. Deze diameter wordt in een trek

procédé stapsgewijs teruggebracht tot een uitwendige 

diameter tussen 20 pm en 100 pm. Daarna wordt op het 

glas een zet<)r dunne platinalaag gesputterd van ca o, 1 ;t11n 
m.b.v. een kathodeverstuifproces. 

Vcrvolgens worden de opnemers in de houders gemonteerd 

en vastgelijmd met zilverhoudende lijm, om electrisch con

tact te leggen. 

Fig.4.1 Dwarsdoorsnede van de 
"stervormige" opnemer. 

De watertoevoer naar de opnemer geschiedt d.m.v. de 

roestvaststalen capillairen waarin de opnemer is vast

gelijmd. Deze roestvaststalen capillairen zorgen tevens 

voor het electrisch contact via de geleidende lijm met de 

opnemer en het meetsysteem. 

De con~iguratie is geschetst in fig.4.2. 



0, 1 mrn 
L.-.J 
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fig.4.2.a:Roestvast capillair 
met ingelijmde opne
mer. 

fig.4.2.b: Opnemer tussen 
de twee RVS 
capillairen . 

Een volgend punt is het ontwerpen van houders voor deze 

opnemers. We moeten aan een houder verschillende eisen 

stellen: 

De houder moet stevig zijn, opdat de opnemer niet bescha

digd wordt bij de geringste manipulatie. 

De opnemer met houder moet een goede aerodynamische vorm 

hebben, omdat de stroming waarin gemeten wordt niet 

verstoord mag worden. Hieronder zijn de eerste twee ont

werpen van houders geschètst. 

: r = 

Î cm =t 

'------' 

fig.ILJ: I<~erste ontwPrp-houder, met "rechte" bovenkant~ 

cm 
L.____.J 

fig.!~. 1
1: Tweede ontwerp-houder, met "ronde" havenkant. 
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Beide houders zijn wel stevig, maar ze hebben beide het 

nadeel dat ze door hun grofheid de stroming waarin ze 

geplaatst worden flink verstoren. 

Daarom is eon derde ontwerp gemaakt voor een houder. 

Deze bestaat uit twee afzonderlijke roestvaststalen meet

pennen die worden ingeklemd in een kunsstof meetpenhouder 

(zi.e fig.4.s.): 

; ;; ;;;: 
fig.4.5: Derde ontwerp-houder, bestaande uit twee 

roestvast-stalen meetpennen en een deelbare 

kunststof meetpenhouder. 

1 cm 
L___J 

Aan het uiteinde van de meetpennen, achter de meetpen

houder , kan het electrische contact gemaakt worden en 

kan de watertoevoer d.m.v. kunststof slangetjes aange

koppeld worden. 
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4.2. Het ijksysteem. 

Er zijn twee grootheden van belang bij het statisch ijken 

van de natte thermometer, de temperatuur en de dampspanning. 

Deze twee grootheden moeten in de stroming waarin de opnemer 

geplaatst wordt afzonderlijk en zeer nauwkerig gevarieerd 

kunnen worden om een goede ijking mogelij~ te maken. 

Hiervoor is een statisch ijksysteem ontwikkeld, waarbij 

lucht bij een bepaalde instelbare r-emperatuur verzadigd 

raakt met waterdamp en daarna verwarmd wordt. 

Het verzadigen van lucht met waterdamp gebeurt door in 

water kleine luchtbelletjes te laten opstijgen. Na ee11 

zekere tijd hebbe~ deze luchtbelletjes dezelfde tempera

tuur als het omringende water en zijn ze verzadigd met 

waterdamp bij die temperatuur. Dit principe vinden we 

in een gaswasfles. 

Dit principe kunnen we beschrijven met de diffusie verge

lijking van waterdamp in lucht: 

(4.1.) 

We zullen verder de luchtbellen benaderen door perfecte 

bollen, het middelpunt van deze bollen laten we samen

vallen met de oorsprong van een bol-coHrdinatenstelsel. 

De diffusievergelijking luidt dan: 

2 uc J --uc 
t----:::: --

tz.. o'l-- 'dl: 
(4.2.) 

Deze dirferentiaalvergelijking kunnen we oplossen met 

Fourier analyse. Volgens Appendix C 
1'\ 2lt2. • 
--·Dt. - 1(2. 

---.(!_ 

luidt de oplossing: 

(4.J.) 
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Bieruit kunnen we ee.n tijdconstante bepalen die de diffu

siesnelheid bepaalt: 

T 
-R'-

z D , 6 
te ·"""~ r 

( 4. 4) 

De grootte van deze tijdconstante zullen we berekenen 

voor bellen met een straal van 1mm en 2 mm. 

1 mm 2 mm 

-r 8,4 34 in ms 

tabel 4.1 Tijdconstanten bij waterdampdiffusie in een bol. 

Na een tijd 5~ is de bol voor 99% verzadigd met waterdamp. 

De verblijftijd die minimaal nodig is hiervoor staat in 

onderstaande tabel 4.2. 

1 mm 2 mm 

min. ver-
blij ft ijd 

in ms 

Tabel 

42 170 

4.2: Minimale verblijftijd van een luchtbel in water 

om voor 99% verzadigd te raken met waterdamp. 

Voor de temperatuurvereffening in de bol gelden ongeveer 

dezelfde waarden. 

De vochtige l.uchL wordt vervolgens verwarmd, waarbij de 

grootte van de dampspanning nauwelijks verandert. 

Deze lucht leiden we vervolgens langs de opnemer. 

Van deze lucht kunnen we de natte-bol temperatuur bepalen, 

omdat heersende dampspanning en temperatuur bekend zijn. 
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Het ijksteem is in figuur 4.6 geschetst. 

in 

opnemer:1 

uitstroompjjp'-., 

----,~ _j~ ' 

I 0 0 
0 0 0 

11 " 0 D 0 
D " 

I) 

• 0 0 , () 

0 0 0 
0 

0 T1 T2 
(I '1' • o] 0 3 

0 0 " 0 0 
0 0 , 0 0 

() • () 

0 
0 (J 0 0 0 0 0 11 0 

1\."\. "\.'\.'\. .'\. '\. '\. .'\.'I ~ "-"-"-" ~""-"-~ \ 

wasfles I wasfles II warmtewisselaar 

fig.4.6.: Het ijksysteem, bestaande uit 2 gaswasflessen, 
een warmtewjsselaar en een uitstroompijp, die 
d.m.v. 3 thermostaatbaden op constante tempera
turen worden gehouden 

De temperaturen T
1

, T
2 

en T
3 

worden geregeld met ther

mostaatbakken. op deze wijzè kunnen deze temperaturen 

binnen 0,01°C constant gehouden worden. 

De temperatuur T
2 
k~ezen we iets lager dan T

1 
om er zeker 

van te zijn dat de lucht bij het verlaten van wasfles II 

100% verzadigd is met waterdamp. De temperatuur T
2 

is 

dan de dauwpuntstemperatuur in de uitstroompijp. 

Na wasfles IJ wordt de lucht door de warmtewisselaar 

geleid d~e een constante temperatuur T
3 

heeft, die niet 

lager is dan T
2

• Na de warmtewisselaa~ volgt een uitstroom

pijp, waarin de opnemer geplaatst wordt. 

De stroming in de uitstroompijp kiezen we ca 1 m -1 
s 

wat bij een pijpdiameter van 2 cm een debiet betekent 

van 3 • 1 0- 4 m 3 s - 1 • 

De conventionele gaswasfles is voor ons doel niet ge

schikt! Ten eerste kan hierin geen voldoende groot de

biet verkregen worden, ten tweede is de warmtegeleiding 

door dl' wand erg slecht. Daarom is een eigen ontwerp 
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gaswasfles geconstrueerd,die wel groot genoeg is. Deze 

gaswasfles heeft roestvaststalen wanden, waardoor er een 

betere temperatuurvereffening met het omringende water 

van de thermostaatbak bestaat. 

De verblijftijd van de bellen in dè gaswasfles is ongeveer 

0,5 s, de belgrootte ligt tussen de 1 mm en 4 mm diameter. 

Volgens de berekeningen zouden de bellen dan bij het be

reiken van het wateroppervlak verzadigd moeten zijn 

met waterdamp en de temperatuur van de wasfles moeten 

hebben (zie tabel 4.2.). 

De warmtewisselaar bestaat uit een koperen buis, aan de 

buitenzijde omgeven door gespiraliseerd koperdraad (spiro

buis). Daaromheen wordt weer een koperen buis gemonteerd 

en vastgesoldeerd aanhet gespiraliseerde koperdraad. 

Langs het koperdraad wordt lucht geblazen; door de in

wendige buis stroomt water met een temperatuur T
3

. De 

gehele warmtewisselaar is ondergedompeld in een thermo

staatbak: het water door de warmtewisselaar wordt rond-

gepompt vanuit de thermostaatbak. 

De warmtewisselaar eindigt in een uitstroompijp met een 

diameter van 2 cm, waarin de opnemer geplaatst kan worden. 
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4.3. Het testen van het ijksysteem 

AllereePst is iedere component van het ijksysteem a~zonder

lijk getest om de nauwkeurigheid te bepalen. Daarna de 

verschillende componenten in serie. 

We noemen steeds: 

T. 
ln 

= temperatuur van de (onbehandelde) ingebla~en lucht 

Tuit = 
T = fles 

temperatuur van de lucht waarin we meten 

temperatuur van het water in de gaswasfles 

T 
w 

= natte-bol temperatuur op de meetplaats 

T 1' 
f 

T 2 , T
3 

=temperatuur van resp. thermostaatbak 1,2,3 

= relatieve vochtigheid 

j = debiet in de uitstroompijp 

4.3.1. Test van de warmtewisselaar 

Wanneer we lucht door de warmtewisselaar laten stromen, 

moet deze lucht de temperatuur van de warmtewisselaar T
3 

aannemen. We testen de warmtewisselaar op de volgende 

punten: temperatuurvereffening in het normale werkgebied, 

de invloed van de doorvoersnelheid op de temperatuurver

efrening en de invloed van extreme temperatuurverschillen 

tussen de aangeboden en de behandelde lucht. 

~ T. :.tn 
3 -1 oe m uur 

1 ' 1 21 • 5 

1 ' 1 21 '0 

1 ' 1 20,5 

1 ' 1 20,5 

1 ' 1 20,5 

1 ' 1 20,5 

1 ' 1 ;;?1 

1 ' 1 21 

T 
0 3 

c 

10,5 

32' 1 

5,35 
9 ') ' "-

20,0 

32,65 

26,7 

24,7 

T uit 
.oe 

1 o, 5 

32,0 

5,4 

9,25 

20,0 

32,6 

26,6 

24,6 

Tabel 4.3: 

Temperatuurvereffe

ning door de warmte

wisselaar in het 

werkgebied. 
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De temperatuurvereffening is afhankelijk van de snelheid 

waarmee de lucht door de warmtewisselaar gestuwd wordt. 

Dit testresultaat vinden we in tabel 4.4. 

~ T. T T 
uit ln 3 

3 -1 m uur oe öe öe 

0,7 20,8 50,9 50,5 

1 '0 20,8 50,9 50,5 

1 '2 20,8 50,9 50,5 

1 '6 20,8 50,9 50,55 

1 '9 20,8 50,9 50,6 

2,3 20,8 50,9 50,65 

2,6 20,8 50,9 50,7 

3,0 20,8 50,9 50,7 

Tabel 4.4: De invloed van de doorvoersnelheid op de tem

peratuurvereffening. 

Indien er een groot verschil bestaat tussen de tempera

tuur van de onbehandelde lucht en de temperatuur van de 

thermostaatbak, hoe goed is dan de temperatuurvere~fening? 

Het testresultaat staat in tabel 4.5: 

~ T. T T 
uit ln 3 

3 -1 m uur oe öe öe 

1 , 1 3,2 29,25 29,2 

1 ' 1 20,5 1 '3 1 '4 

Tabel 4.5:De invloed van extreme temperatuurverschillen op 

de temperatuurvereffening. 

Alle bovenstaande meetwaarden zijn gemeten met kwikthermo
o 

meters met een nauwkeurigheid van 0,1 e. 
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We zien dat in het meetgebied van 5°e tot J0°e de tempera

tuur in de uitstroompijp hoogstens 0,1°e verschilt van 

T
3

, de temperatuur van de thermos~aatbak. Meestal is l1ct 

verschil nauwélijks waarneembaar. 

Als er een groter temperatuurverschil bestaat tussen de 

onbehandelde lucht en de thermostaatbak,dan zien we dat 

de doorvoersnelheid duidelijk van invloed is op de tempera

tuurvereffening binnen de warmtewisselaar. De warmteover

dracht wordt beter naarmate de snelheid toeneemt. 

4.J.2. Test van één gaswasfles 

Bij het testen van één gaswasfles wordt T ·t direct ge
Ul 

meten in de uitstroompijp van de ~aswasfles zelf, nadat 

deze goed geïsoleerd was tegen omgevingsinvloeden. 

We meten in dit geval de temperatuur van het water in de 

wasfles, en de natte-bol temperatuur in de uitstroomopening 

van de wasfles. We gaan de invloed na van de doorvoer

snelheid van de lucht op het verzadigd raken van die 

lucht met waterdamp en bekijken de verzadiging in de 

normale werksitatie. 

~ T. T2 Tfles T 
ln w 

J -1 oe oe oe o· 
m uur c 

1 ' 1 21 6,25 6,25 6,25 

1 ' 1 21 42,7 42,4 42,35 

1 '3 21 21 '2 21 ' 1 21 ' 1 

Tabel 4.6: De verzadiging van lucht met waterdamp in 

het normale werkgebied. 
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Door het vergroten van de doorvoersnelheid van lucht 

ontstaan grotere bellen in de wasfles, waarvan we aan

nemen dat hun verzadiging met waterdamp slechter is, 

Het testresultaat staat in tabel 4.7. 

~ T. T T T 
ln 2 fles w 

J -1 m uur oe oe öe öe 

1 ' 1 21 so,o 49,7 49,6 

0,55 21 so,o 49,9 49,9 
2,5 21 50,0 49,6 49,3 

Tabel 4.7: De invloed van de doorvoersnelheid op de 

verzadiging met waterdamp. 

Uit tabel 4.6. kunnen we allereerst concluderen dat 

de temperatuurvereffening tussen de wasfles en de ther

mostaatbak goed is. In het meetgebied voldoet één wasfles 

reeds voor het verzadigen van lucht met waterdamp. 

Uit tabel 4.7. zien we dat de doorvoersnelheid duidelijk 

van invloed is op de verzadiging. Als de lucht sneller 

stroomt ontstaan grotere bellen, met als gevolg een 

slechtere verzadiging. Als de lucht langzamer door de 

wasrles stroomt, ontstaan uitsluitend kleinere bellen, 

met als gevolg een bijna perfecte verzadiging van de 

lucht met waterdamp. 

4.J.J. Test van twee wasflessen in serie 

Bij het testen van twee gaswasflessen in serie wordt 

T 
w 

direct gemeten in de uitstroomopening van de 

wasfles, nadat de~e,evenals bij de vorige test,goed 

geisoleerd was tegen invloeden van de omgeving. 

We 111eten nu niet de temperatuur van het water in de 

wasrles, omdat roods uit de vorige test geconcludeerd 
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kon worden dat de temperatuurvereffening tussen thermo

staatbak en wasfles goed is. We meten alleen de natte

bol temperatuur voor een aantal punten in het werkgebied 

en controleren zo de verzadiging van de uitstromende 

lucht met waterdamp. We kiezen T
1 

hoger dan T
2

• 

~ T T2 T 
1 w 

J -1 m uur oe oe oe 

1 ' 1 10,1 9,4 9,45 

1 ' 1 17,8 16,55 16,55 

1 ' 1 5 1 ' 1 49,65 49,65 

Tabel 4.8: De verzadiging van lucht met waterdamp na 

twee wasflessen. 

Uit tabel 4.8 mogen we de conclusie trekken dat binnen 

de meetonnauwkeurigheid de natte-bol temperatuur gelijk 

is aan de thermostaatbak temperatuur, dus dat de lucht 

100% verzadigd is met waterdamp bij temperatuur T
2

. 

4.).4. Test van het gehele systeem 

Bij de test van het gehele systeem, zoals geschetst in 
J -1 fig.4.6, nemen we steeds een debiet van 1,1 muur , 

-1 waL overeenkomt met een snelheid van 1 m s in de 

uitstroopijp. We meten de temperatuur van de tweede 

thermostaatbak T
2 

en van de derde thermostaatbak TJ en 

nemen deze temperaturen resp. als dauwpuntstemperatuur 

en als droge-bol temperatuur. Hieruit berekenen we 

de natte· bol temperatuur m.b.v. een iteratief programma 

op een programmeerbare rekenmachine (zie Appendix e). 
Hovendien meten we de natte-bol tempeiatuur in de uit

stroompijp. Het testresultaat wordt gegeven door tabel 4.9. 
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T,) T f T berekend T gemeten 
'- 3 w w 

oe oe oe oe 

3' 1 7,3 75% 5,3 5,4 

3' 1 1 1 ' 1 58% 7' 1 7,2 

3' 1 1 5' 0 45% 8,95 -9,0 

3' 1 18,3 36% 10,4 10,4 

3' 1 20,0 33% 1 1 ' 1 1 1 ' 1 

3' 1 22,5 28% 12' 1 1 2' 15 

3' 1 27,5 21% 14,0 14' 1 

Tabel 4.9: Testresultaat van het gehele systeem. 

Uit tabel 4.9 kunnen we concluderen dat het gehele 

ijksysteem voortreffelijk werkt. De hoogst optredende 

afwijking in het werkgebied is 0;1 °e in de natte-bol 

temperatuur.Dit valt volledig binnen de meetonnauwkeurig

heid. 
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L1.L1 Het electronisch meetsysteem. 

De opnemers werken volgens hetprincipe van de weerstands

thermometer. 

De weerstandsverandering wordt gemeten m.b.v. een kleine 

constante meetstroom I • Weerstandsverandering veroor-
o 

zaakt spanningsverandering over de opnemer. 

verschilversterker 

fig.4.7: Het huidige electronische meetsysteem. 

In het huidige electronische meetsysteem beschikken we 

over twee gelijke stroombronnen, die beiden gestuurd 

worden door de7.elfde referentie-spanningsbron. Dit 

houdt in dat als er ~~n stroom verandert, b.v. door de 

referentieweerstand, dan verandert de andere stroom in 

gelijke mate. 

We sturen é~n stroom door de opnemer, en ~~n stroom door 

een referen~~eweerstand. Deze referentieweerstand kiezen 

we zodanig dat hij gelijk is aan de gemiddelde weerstand 

van de opnemer. Hierdoor is het gemiddelde spanningsver

schil tussen de punten A en B nul; slechts de variaties 

in de weerstand van de opnemer nemen we waar als spanninga

variaties tussen A en B. Deze spanningsvariaties worden 

versterkt door een verschilversterker en vormen dan het 

uitgangssignaal. Dit uitgangssignaal kan eventueel verder 

worden gecorrigeo~d (zie §3.5). 

Het hierboven beschreven electronisch meetsysteem is ont

wikkeld op de Technische Hogeschool Eindhoven, in het eigen 

electronisch atolier yan de vakgroep Transportfysica. 
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HOOFDSTUK V 

5.1. De technologische ontwikkeling van de snelle 

?sychrometer. 

Uit het onderzoek, verricht tijdens een stage, konden we 

voorziclttig concluderen dat het mogelijk is een psychrometer 

te construeren op basis van een dunne geprofileerde weer-

standsthermometer en. een gewone snelle wecrstands-

thermometer. De op deze wijze vervaardigde opnemer gedroeg 

zich enkele uren achtereen vrijwel identiek aan een Assmann 

psychrometer. De meetomstandigheden waren in die periode 

echter niet ideaal om tot een nauwkeurige ijking te komen 

(zie [1]). 

Er is toen een nauwkeuriger ijksysteen ontworpen, d~t in 

de_afêtudeerperiode is opgebouwd en getest (zie §4.2 en 

§4.J). 

Het is in de afstudeerperiode niet gelukt een bruikbare 

psychrometer te vervaardigen, doordat het onmogelijk bleek 

een opnemer te maken waarvan de weerstand gedurende 

langere tijd stabiel bleef. 

Reeds in de stageperiode merkten we op dat er regelmatig 

ijkmoeilijkheden waren door verloop in de nul-weerstand van 

de opnemer. Hierdoor zijn slechts enkele metingen uit die 

periode bruikbaar om het gedrag als psychrometer te 

bewijzen. 

De oorzaken van deze weerstandsdrift liggen in de com

plexiteit van de micro-technologie die toegepast wordt 

bij de vervaardiging van de opnemer. 

Als hoofdoorzaken kunnen we aanwijzen: 

1. De stabiliteit van de geleidende lijmverbinding tussen 

het roestvaststalen capillair en de opnemer. 

2. Da hechting van de platina laag op de glazen drager. 
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De eisen die we aan de lijmverbinding stellen zijn: 

a. Goede hechting op platina en roestvaststaal. 

b. Electrisch geleidend, liefst ~onder overgangsweerstand. 

c. Bestand tegen temperatuur-invloeden. 

d~ Bestand togen de invloed van water. 

e. Grote viscositeit, zodat de lijm niet door capillaire 

krachten uitvloeit over de opnemer. 

f. Geen sporen nalaat in water of het water op andere 

wijze verontreinigt na uitharden. 

We eisen van de'-p:latina-laag een zeer goede hechting 

op de glazen drager. 

In dit hoofdstuk wordt een chronologisch verslag gegeven 

van het onderzoek naar de lijmverbinding en het onderzoek 

naar de hechting van de platina-laag. 

Het lijmonderzoek omvat vier lijmsoorten; alle zilvergevuld: 

- Elecolit 325: twee componenten epoxiehars 

- PN 0309: één component epoxiehars 

_ PN 0327: twee componenten epoxiehars met flexibilisator 

- Elecolit 340: één component acrylaatverf 

Omdat het onderzoek naar de eigenschappen van Elecolit 325 

niet tot bevredigende resultaten leidde, hebben we naar 

een andere lijmsoort ge~ocht die wel aan onze eisen kon 

voldoen. Echter geen van de bovengenoemde lijmen voldoet 

volledig aan de gestelde eisen. 

Vervolgens dient vermeld te worden in welke mate weer

standsdrift optreedt en onder welke omstandigheden. 

Daartoe bek~ken we de gesch~edenis van een opnemer, 

nadat do platina-laag is aangebracht. 

De~e opnemer wordt in een houder vastgekit met een ge

leidende lijmsoort. We kennen twee principes van monteren, 

dif~ we van elkaar onderscheiden onder de namen "kopse las" 

(f'ig.').1.a) en "kruisJas" (fig.5.1.b). 



opnemer 

fig.5.1 .a: Lijmverbinding 

met "kopse las". 
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roestvaststalen
capillairen 

opnemer 

fig.5.1 .b: Lijmverbinding 

met"kruislas". 

We merken op dat de lijmverbinding met de "kruislas" 

steviger is dan de "kopse las". Bij de kruislas wordt 

de lijmverbinding over een groter oppervlak tot stand 

gebracht, zowel op de opnemer als op de capillair. 

Bovendien krijgen we bij een kruislas een vormvaste 

verbinding, die haar mechanische sterkte dankt èn aan 

de hechting èn aan de vormvastheid. 

Na montage met Elecolit 325 volgt een droogprocedure, 

waarbij de voorschriften van de lijmfabrikant gevolgd 

worden. 

Een volgend punt is dan de ijking van de opnemer. 

Bij Uking als droge thermometer blijkt er altijd een keurig 

rechtlijnig verband te bestaan tussen de weerstand van 

de opnemer en de temperatuur~ Een voorbeeld van een 

dPrgelijke ijkgrafiek wordt gegeven in fig.5.2. 
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R in i\. 

7~0720 

540 

dR 
dT 

R = 52 ·1 , 90 !l 
0 

1 5 , 0 2 

fig.5.2: De temperatuurafhankelijkheid van de weerstand. 

Uit een dergelijke grafiek bepalen we de nulweerstand 

R
0

, de weerstand bij 0°C, en ~~' de temperatuurgevoelig

heid van de opnemer. 

30 
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Wanneer een opnemer eenmaal droog geijkt is, wordt hij 

in contact geb~acht met water. Hierbij maken we onder

scheid in de behandeling van de opnemer met kopse las 

en de opnemer met kruislas. 

De opnemer met de kopse las kan volgens het ontwerp 

gebruikt worden als natte thermometer, waarbij we door 

de capillairen water kunnen aanvoeren om het oppervlak 

van een waterlaagje te voorzien (zie §4.1). 

We kunnen een opnemer op twee manieren starten, d.w.z. 

voor de eerste maal van een waterlaagje voorzien: 

1. De opnemer start vanzelf, de_kanalen trekken 

door capillaire krachten vol, 

') 
?..o De opnemer start met hulp. Als er eenmaal een 

waterlaagje aanwezig is (b.v. door de opnemer 

eenmaal onder water te dompe1en) blijft dit 

waterlaagje ook in stand. 

Tijdens de stageperiode hadden we een opnemer die op 

de tweede manier startte en zo urenlang werkte. 

De opnemer met de kruislas verbinding brengen we in 

contact met water door hem onder te dompelen. Zo laten we 

hem geruime tjju staan en bekijken het weerstandsverloop 

als functie van de tijd. 

Bij contact met water blijkt bij veel opnemers de weer

stand enorm op te lopen. Het weerstandsverloop wordt 

in de loop van de tijd zelfs steeds groter. ~en voorbeeld 

hiervan vinden we in fig.S.J. 

Het blUkt dat het contact met water voor een opnemer 

desastreus kan zijn. 
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780215 
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fig.5.3: Weerstandsverloop van een opnemer· nadat deze op 
t = 0 in contact kwam met water, b.v. door 

onderdompeling. 

De oorzaak van dit weerstandsverloop werd in de contact

I ijm gezocht. 

Uit onderzoek bleek dat de hechting van de lijm enorm 

terug liep of zelfs verbroken werd na contact met water. 

Elecolit 325 is slechts beperkt houdbaar. Als verdunnings

middelen mogen Xyleen en Tolueen toegepast worden, met een 

maximum toevoeging van 2%. Hierbij is voorzichtigheid gebo~ 

den,want deze verdunningsmiddelen kunnen zich door de capil

laire werking over de gehele opnemer uitspreiden en de op-

nemer vervuilen. 

Vooral aan het einde van zijn houdbaarheidsperiade is het 

vaak noodzakelijk de lijm te verdunnen. Hierdoor kan ook de 

hechting teruglopen. Bij ons onderzoek bleek dit inderdaad 

het geval te zijn. 
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In de li tcratuur vinden we b.v. "Metalkleben" van A. 

Mat ti ng [ 7 J . 
Hierin vinden we een aantal onderzoeken aan metaallijmen. 

Een deelonderzoek daaruit wordt gevormd door meting 

van de invloed van de temperatuur en de invloed van 

water op de hechting van epoxiehars en methacrylaathars 

op metalen. Hierbij worden twee metalen vlakken aan elkaar 

gelUmd, waarna getracht wordt ze van elkaar te schuiven 

bij een bepaalde druk (zie fig.5.4) 

metaal 

lijmverbinding 
metaal 

(; = schuifkracht 

~- 5 4 Schematische voorstelling van de test van de .1. lg. • : 
lijmverbinding. 
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Ablt. 23-l unó: 23;;. Zeltstand,·erhalt~n ,-un ~lotallklebverhfadunaen mU Kpoxldharz-Amld (Allb. zt6) 
und mlt Methacr:rllltharz (Abb. 284) bel erhilb&ea Temperaturen. 

:fig.5.5: 
De invloed van de 
temperatuur op de 
hechting van 
epoxiehars (boven) 
en methacrylaat
hars (onder) op 
metaaloppervlakken. 
uit: Matting [7]. 
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Wc zien daL de J ovensduur van de 1 ijmverbl ndiug uu u wel ijJcs 

geschaad wordt door een hogere temperatuur. Wel zien we 

dat epoxiehars een grotere belastbaarheid heeft dan 

methacrylaathars. Epoxiehars kan na een continue belas

ting van 10
4 

uur (meer dan 12 maanden) bij 80°C nog een 
2 

schuifspanning weerstaan van 1,65 kg/mm tegenover 

methacrylaathars o,6 kg/mm
2

• 

In het algemeen is de binding.door een epoxiehars sterker 

dan door een methacrylaathars. 

De invloed van water op de hechting is voor ons van 

groter belang. Onderstaande figuren geven hierover meer 

informatie. 

kp/m~~ 1 
ao•c ro"C 10"C L;o~C ~o~ 1 zo"C- - -

1~------------------~--~~~~~~------4 

~: :\. ~~:~,~ -
o,q letlunçswasser ; ·, . -\: " ;eJ 30,~0,50°C 

t O,Z 
.... 

0 1 --------,---=-:-:-:-:-'-- ---,---~-:--:--:-~----~--------1 
~08 X5CrNii'1o 18!0,geslrahll, gebeizf IHN03J 

.06 lu·!Omm, b·ZOmm, d·!5mm 
J,J; [po.rtdharz- Amtd !Pulver/ ' 

Ta/la = !50°C/5h j 
-kein Bruch IVersuch abgebr:l 0,02 

o,o':oL_,,-----~o-'-;o,---l-"-01,.----~~o"z ___ Jo·3----,o"""~----h---'70 5 
t-

t-

Ahb.:!:li. 

fig.5.6: 
De gecombineerde 

invloed van tem

peratuur en water 

op de hechting van 

epoxiehars (boven) 

en methacrylaathars 

op roestvaststaal. 

Uit:Matting [7]. 

Al>h. ~36 uncl ~:!i. Zt·it•tantlfrstigkelt \·on Mrtllllkld>wrblmlunarnmlt EJ>oxldlwrz·Amld (Aiob. 2341) 
und mil ~lt'!hat'r)·latharz <Ahh. ~ai) nntrr tlt-r wtddazdtlllt'D Etnwlrkun11 """ Wa1!114't uutl TemJlerKtur. 
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Opvallend is nu de verkorte levensduur van de lijmverbin

ding door de inwerking van het water bij verhoogde tempe

ratuur. Ook de geringere belastbaarheid valt op. 

Vergelijken we b.v. epoxiehars bij 80°C dan zien we na 

10
2 uur nog een maximaal toelaatbare schuifspanning van 

') 0 
ca o,S kg/mm~, bij 20 C is deze maximaal toelaatbare schuif-

spanning pas na meer dan 10
4 

uur bereikt. Voor methacry

laathars liggen de grenzen voor 80°C bij O,J kg/mm2 na 

10
2 

uur en voor 20°C bij 0,6 kg/mm
2 

na meer dan 10
4 

uur. 

Al deze gegevens gelden voor zuiver epoxiehars en metha

crylaathars. In hoeverre deze gegevens hun geldigheid 

behouden voor zilvergevulde harsen is niet bekend. Het 

geeft ons misschien wel een beeld van het gedrag van 

deze lijmsoorten. 

Een punt dat verder nog aandacht verdient is de hard

heid van de lijm. Elecolit 325 is na het uitharden der

mate hard en stug dat er mogelijk mechanische beschadi

gingen door veroorzaakt worden bij krimpen of' rekken 

door thermische invloeden.. 

We verlangen eigenlijk een lijmsoort met elasttsche eigen

schappen, zonder dat dit de hechting schaadt. We verwachten 

van een elastische lijm dat hij beter om de stervormige 

opnemer aansluit, waardoor ook een beter electrisch 

contact ontstaat. 

Vanuit het bedrijfsleven kregen we monsters van twee 

lijmsoorten. Deze zullen we aanduiden met de codenamen: 

PN 0309: 66n componentlijm op epoxiebasis. 

PN 0327: twee compone11ten· epoxielijm met f'lexibilisator, 

die de lijm elastisch houdt. 

Beide lijmen zijn ~ilvergevuld. 

Uit proeven met de eerste lijmsoort bleek dat deze niet 

waterbestendig was. 

Bij de tweede lijmsoort, PN 0327, bleek het gedrag aan-
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merkolijk gunstiger. Als we met deze lijmsoort een: .ge pro-

îileordo opnPmer vastljjmen met een kruislas, dan ver

toont het weerstandsverloop onderstaande karakteristiek 

(zie fig.5.7.), nadat deze opnemer op t = 0 onder water 

gedompeld wordt. 

78040J 
R in .0. 

129,5 

129 

128 

127,5 

2 
t in uren 

5 10 15 20 25 

fig. 5. 7: liet weerstandsverloop van een opnemer, verlijmd 
met PN OJ27, ondergedompeld op t = 0. 

We zien dat de weerstand eerst snel toeneemt, daarna 

weer langzaam afneemt en na enige dagen constant is 

geworden, met een iets hogere waarde dan voorheen. 

Waarschijnlijk een extra overgangsweerstand door water 

tussen de lijmverbinding en de glazen drager, want nadat 

de opnemer uit het water gehaald wordt en 
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indroogt~ verdwijnt langzaam de weerstandsverhoging. 

Als de opnemer weer onder water geplaatst wordt, herhaalt 

hPt hele verloop zich, ook na hnrllaalde onderrlornppljng. 

Onderzoek naar de korrelgrootte van de zilverdeeltjes 

in elecolit 325 en PN 0327, m.b.v. electronenmicros

coop-foto's leert ons dat bij beide lijmen de kleinste 

zilverdeelt jes afmetingen hebben van ca 1 pm. 
De vorm van de deeltjes is: 

- korrels 

- plaatjes 

bij elecoli t 325 

bij PN 0327. 

Dit betekent dat de kleinste zilverdeeltjes nauwelijks 

onderin de groeven van de opnemer kunnen komen. 

Het electrisch contact moet duidelijk door die zilver_ 

deeltjes ontstaan die tegen de zijkant. van de groeven 

liggen. We verwachten dat er water tussen de lijmverbin

ding en de opnemer kan kruipen. 

Hierna onderzochten we de hechting v~n de lijm aan het 

roestvaststaal en aan de platinalaag. 

Roestvaststaal dankt zijn corrosievastheid aan het feit 

dat het gehele oppervlak is bedekt door een oxidehuid 9 

die het daaronder liggende metaal beschermt tegen de 

invloeden van buitenaf. 

Deze oxidehuid moeten we verwijderen door b.v. schuren 

of polijsten om electrisch contact te kunnen maken. Ook 

moeten de roestvaststalen capillairen ontvet worden 

alvorens de opnemer gemonteerd wordt.en de geleidende 

lijm aangebracht. Hiervoor is eenmaal geprobeerd een 

speciale montage-procedure op te zetten, waarb1j zich 

praktisch geen vreemde stoffen meer op het_oppervlak 

konden bevinden op het moment van verlijmen. Onderdelen van 

deze procedure waren: uliirasoon reinigen in alcohol en 

dampontvetten in Isopropylalcohol, daarna monteren in een 

zeer droge atmosfeer. Dit heeft echter geen resultaat op

geleverd. 

Bij ons onderzoek bleek dat de platinalaag door de 

lijm mogelijk van de glazen drager wordt getrokken. 
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We constateren dat de hechting van het Elecolit 325 
aan het roestvaststaal goed is, ovenals de hechting 

aan het platina. De hechting van het platina aan de 

glazen drager blijkt zeer slecht te zijn. 

Hoe ontstaat de hechting van de platina-laag op de 

glazen drager? 

Het kathodeverstuifproces, het sputteren, berust op 

de volgende principes: 

In een ijle atmosfeer (ca J,J Pa), bestaande uit Argon 

(ca 74%), stikstof (ca 20%) en zuurstof (ca 6,%), wordt 

een groot potentiaalverschil aangelegd tussen een anode 

en een platina kathode. 

Geïoniseerde gasatomen worden door het electrisch veld 

versneld en botsen met kracht tegen de platina kathode 

(waarbij soms platina-oxide gevormd wordt). Hieruit wor

den dan met grote snelheid fragmenten van het platina 

weggeschoten, die op hun weg botsen met gasatomen. 

Hierdoor onstaat een wolk van kris-kras bewegend platina. 

In deze wolk plaatsen we onze glazen dragers. Een deel 

van het platina komt hierdoor met kracht op het glas 

terecht. De eerste bindingen ontstaan tussen glas en 

platina-oxide. Op dit platina-oxide hechten zich ver

volgens platina atomen, waardoor er een soort eilandjes 

ontstaan op het glasoppervlak. Deze eilandjes groeien 

in de loop van de tijd aan tot de gehele drager overdekt 

is door een platina-laag. Als het proces op deze wijze 

verloopt, is het resultaat een goed hechtende platina 

laae. 

De sputteropstelling van de vakgroep Transportfysica 

bleek zodanig vervuild te zijn, dat er geen goed hechtende 

platina-lagen meer gemaakt konden worden. 

Dit en volgend onderzoek is grotendeels uitgevoerd door 

de heren Stouthart en Batenburg. 

De resultaten met een hoogfrequent sputteropstelling 

blijken voor ons doel ongeschikt; de platina-laag hecht 
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alleen op horl~ontale vlakken goed. Bij de opnemer met 

een ::;tervormig-e doorsnede of een cirkelcilindervormige 

conîiguratie zijn er nauwelijks horizontale vlakken. We 

verwachten dan ook een slechte hechting en uit experi

menten blijkt dit ook het geval te zijn. 

De eigen sputteropstelling van de vakgroep Transport

fysica is daarna gereviseerd. Na geruime tijd experimen

teren met de instelling van het apparaat konden weer 

goed hechtende platina-lagen gemaakt worden met een 
-3 -1 temperatuurcoöfficiönt van ongeveer 1,6.10 K • 

Voor verdere informatie omtrent het sputteren:zie intern 

rapport van W. Batenburg. 

Er zijn daarna weer opnemers vervaardigd, die na een grove 

ijking onder water geplaatst werden. Voor een opnemer met 

een kruislas bevestiging met Elecolit 325 vinden we dan 

een weerstandsverloop zoals is weergegeven in fig.5.8. 

R in ..0. 
473 

472 

!.~ 71 

1+70 

469 

468 

fig. 5.8 

780707 

t in dagen 

1 2 3 4 5 6 

Het weerstandsverloop van de eerste opnemers met 
kruislas na het reinigen van de sputteropstelling. 

7 
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B~j een volgende poging goede opnemers te maken, met 

een kopse las, zodat ze ook als natte thermometer ge

bruikt kunnen worden, vinden we weer een veel groter 

weerstandsverloop na contact met water. Eén van deze 

opnemers blijkt wel als natte thermometer te werken. 

Deze opnemer startte geheel automatisch. Na één keer 

onderdompelen bereikt de opnemer dezelfde weerstands

waarde als na de automatische start; dit houdt in dat 

de opnemer inderdaad de natte-bol temperatuur bereikt 

had na de start, aangezien we mogen aannemen dat in het 

laatste geval het gehele oppervlak bevochtigd was, dus 

zeker de natte-bol temperatuur bereikt werd. Na een 

grove berekening van het temperatuurverschil uit het 

gevonden weerstandsverschil kwamen we tot dezelfde 

conclusie. 

De oorzaak van het weerstandsverloop lag nu misschien 

nog in het feit dat de platina-laag plaatselijk gescheurd 

is (een soort craquelé scheurtjes). Door verhitten tijdens 

het sputteren, komen er nog spanningen vrij uit de glazen 

dragers. Wanneer ze aan twee zijden ingekit zijn, trekken 

ze soms krom tijdens het sputteren. Wanneer ze uit de 

sputterbrug losgesneden worden, springen de opnemers weer 

recht, waardoor scheurtjes in de platina-laag kunnen ont

staan. We kunnen dit voorkomen door de dragers tijdens het 

sputteren slechts aan één zijde in te kitten. Hiervoor 

is een speciaal sputterbrugje ontworpen (zie fig.5.9). 

fig.5.9 Sputterbrug met gaatjes voor het spanningsvrij 
sputteren. 
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De resultaten met deze sputterbrug zijn goed. Rij opnemers 

met een kruislas vcrbinding met Elecolit J40 (een ~ilv0r

gevulde één component acrylaatverf) treedt geen weerstands

drift meer op na contact met water. Bij opnemers met een 

kopse las verbinding vinden we nog weerstandsverloop. 

Een conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de 

verbinding met eert kopse las geen goede hechting geeft. 

Een verbinding met kruislas geeft althans betere resul

taten. Als alternatief op de constructie van de opnemer 

volgens fig.4.2 zijn twee andere constructies bedacht, 

geschetst in fig.5.10.a en b. 

fig.).10.R: 
Roestvaststalen capillair 
met vertjnde koperen hulp
naald en kunststof capil
lairpunt 

fig.5.10.h: 
Roestvaststalen capillair 
onderbroken door glazen capil
lair en vertinde koperen hulp
naald 
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Met deze constructies worden de voordelen van een kruislas 

en een goede wat0rtoevoer gecombineerd. 

In het eerste geval wordt op het roestvaststalen capillair 

een kunststof capillairpunt gelijmd, met dezelfde puntvorm 

als de oorspronkelijke metalen punt. Het electrisch~ contact 

wordt nu gelegd via een hulpnaald van vertind koper. 

Een nadeel vormt in dit geval de capillaire depressie 

van de kunststof capillair. Hiermee doen we afbreuk aan 

de opzet een automatisch watertoevoersysteem. te ontwikkelen. 

Er moet bij deze houder steeds met overdruk gewerkt worden, 

met het risico van druppelvorming aan de capillair. 

In het tweede geval wordt d€ roestvaststalen capillair 

onderbroken door de glazen capillair, om de punt elec

trisch te isoleren. Het voordeel van deze constructie is 

dat hier de capillaire krachten blijven meewerken. 

De capillairpunt wordt steeds geïsoleerd omdat er slechts 

op één punt electrisch contact gemaakt mag worden. Bij 

een niet-geïsoleerde capillairpunt kan er een intermitte

rend electrisch contact ontstaan als de opnemer enkel 

door hot gat geschoven wordt, doordat de opnemer gedeel

telUk kortgesloten kan worden (zie fig.5.10). Het elec

trisch contact mag uitsluitend via de lijmverbinding ge

maakt worden en de watertoevoer geschiedt via de.capillair. 
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5.2. Conclusies en aanbevelingen. 

Tijdens de afstudeerperiode is getracht de oorzaak van 

de weerstandsdrift te lokaliseren. Het doel hiervan is 

een stabiele opnemer te kunnen vervaardigen die geijkt 

kan worden als natte thermometer en daarna enkel~ uren 

acl1tereen te gebruiken is, ook in de buitenlucht. 

Het is op dit moment mogelijk een natte thermometer te 

vcrvaardigen op basis van een geprofi~eerde weerstands

thermomoter, die l1et onder laboratorium omstandigheden 

enke 1 e uren uithoudt • 

De procedure voor de vervaardiging is: 

1. De glazen drager op de nieuwe sputterbrug plaatsen 

(fig. 5. 9 ). 

2. Sputteren volgens de nieuwe methoden (zie intern 

rapport w. Batenburgl 

J. Monteren in een houder met hulpnaalden voor het 

electris~he contact (fig.5.10.b). 

Verdere punten van onderzoek: 

- Onderzoek naar het werkelijke dynamische gedrag van 

de opnemer. Wat is de respons op temperatuur en/of 

dampspanningsfluctuaties in de praktijk? Hiervoor 

moet een ijksysteem ontwikkeld worden, wa~rbij de 

opnemer b!v. een stapvormige verandering in de damp

spanning aangeboden krijgt. 

- De ontwikkeling van een compensatie netwerk voor 

fasedraaiing en amplitudereductie verdient verdere aan

dacht. 

Wat is de invloed van eventuele vervuiling van de 

opnemer indien lüj in de atmosfeer gebruikt wordt? 
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- In hoeverre beïnvloeden de capillaire krachten de 

verdamping van-water vanaf de opnemer en wat is 

hiervan de invloed op de afkoeling van de opnemer? 
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APPENDIX A 

BEREKENING VAN DE RESPONS VAN EEN HOMOGENE CIRKELCILIN

DERVORMIGE OPNEMER. 

a. Stapvormige verandering van de oppervlaktetemperatuur. 

B~schouw een homogene cilinder met een temperatuur

vereffeningacoëfficiënt a, waarvan de as samenvalt met 

de z-as. Neem àan dat er alleen warmtegeleiding in 

radiële richting plaatsvindt. 

Het warmtetransport wordt dan beschreven door: 

I () 9 T 
?JT- ex----~-
~ - ~ ~'L ';, '!.. (A. 1 ) 

Het oppervlak van de cilinder wordt voor t < 0 op constan

te temperatuur T = Td gehouden. 

Op het tijdstip t = 0 brengen we een stapvormige veran

dering aan in de oppervlaktetemperatuur van de cilinder. 

Voor t > 0 blijft de oppervlaktetemperatuur weer constant 

en gelijk aan Td+ AT. 

We bepalen een gemiddelde temperatuur over de doorsnede 

van de opnemer~ We bekijken de respons van de opnemer op 

de verandering van de oppervlaktetemperatuur. 

Uit deze respons bepalen we de interne eigentijd van de 

cilinder. 

0 

fig.A.l.b: Stapfunctie in·de 

oppervlaktetempera tuur. 

fig.A.l .b: Respons 

de cilinder. 

van 
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We voeren et~n nieuwe variabele in: 

u(r,t) = T - T(r,t). opp 

Deze var~abele beschrijft het temperatuurverschil tussen 

het oppervlak van de cilinder T en de inwendige tem
opp 

peratuur van de cilinder. 

De warmtegeleidingsvergelijking wordt nu: 

met als randvoorwaarden: 

u(R,t) = 0 

u(o,t) eindig. 

+- 0.. (A.2) 

De eerste randvoorwaarde betekent dat aan de rand het 

temperatuurverschil altijd nul is. 

De differentiaalvergelijking (A.2) lossen we op d.m.v. 

scheiding van variabelen: 

u(r,t) = P(r).s(t) 

dan wordt (A.2): 

{~SP' _"5p'J = S'P 

ofwel 

p' 

'P 
+ = 

s' 
5 

(A.J) 

Het linkerlid is onafhankelijk van t, het rechterlid is 

onafhankelijk van r. Iiierdoor zijn beide leden onafhankelijk 

van r en t, dus constant. We splitsen (A.J) in twee 

onaf'hanke1 ijke di f' f'erentiaal vergel ijkingen: 

P' ?
11 k --p +p- = 

(A.4) 
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We moeten nu het voJgende eigenwaarden-probleem voor 

P(r) oplossen: 

P"(r) + ~.P'(r)- ~.P(r) = 0 

Neemnuk = -b 2 , dan wordt (A.5): 
a 

') 

d""'P 1 dP 
+ r:· dr + ') 

dr'"" 

(A. 5) 

(A.6) 

Dit ls de differentiaalvergelijking van Bessel van de 

nulde orde. Een algemene oplossing lui~t: 

P(r) = A.J0 (br) + B.Y0 (br) 

met: 

Jo = Besselfunctie van de le soort, orde nul 

Yo = Besselfunctie van de 2e soort, orde nul. 

Uit de randvoorwaarde u(o,t) eindig volgt dat B = 0 

moet zijn. De oplossing wordt nu: 

De tweede randvoorwaarde levert: 

Hieraan voldoen alle nulpunten jn van deze Besselfuncties. 

Dus moet b = } • 
We vinden nu een voorraad eigenfuncties: 

De oplossinG van S(t) luidt: 

S ( L) 
2 

= (~ . "kt c - a b t , oe: = e 
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De gezochte voorraad functies voor u(r,t) is dan: 

.2 

u(r,t) = B .I (j n o n 
r Jn 
R) .exp(-a-2-t) 

R 
(A.7) 

We vormen nu een lineaire combinatie uit deze voorraad: 
0'() 

"'~' 0) • b 8~ J.&·~ ~). Vxf(- a_ ~;: b) (A. 8) 

Als beginvoorwaarde hebben we: 

u(r,o) =L!.T voor 

We vinden nu de Fourier-Bessel reeks, die uniform 

convergeert en als som A T heeft. 

co 

L B. 'J.(i. ~) " AT 
jo\. <:: I 

(A. 9) 

De coëfficiënt B vinden we door (A.9) te vermenigvul
TI 

digen met: 

en te integreren van 0 tot 1; dan vinden we: 
I I L}T; '!o&:.. ~) o( ~ = 

0 0() .l 

- ~ B .. j; '/.(i~~) 'J.(i .. ~ l 
0 

d"t, 
R 

(A. 1 0) 

Op grond van de orthoGonaliteit van de Besselfuncties. 

We vinden nu voor B : 
n 
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Dit vullen we in in de oplossing (A. 8): 
00 

.1.AT 

) L & ) ., ( 
lN ('t., b ) :: 

. \.(.. q "'-

J ~ 1 fd .. ) 1. J. R . IVXf {- 0- K' 
h.•l 

(A.11) 

In deze uitdrukking herleiden we u(r,t) weer naar T(r,t). 

Voor t..): 0 

u(r t) = T - T(r t) 
' opp ' 

Dan wordt T(r,t): 

Tttt)) == "Ç.,. ~T- Î _uJr "fJ -'=)·~Jo(- o. p: ) 
k = I d ,._ J~~- .. ) dI & R R ( A • 1 2 ) 

De gemiddelde temperatuur over een doorsnede van de cilin

der wordt dan gegeven door: - ~!12~/ 2.'1. 
T{c)== ld ;- L\T -L . . 

h !:I d~ ].CJ~) 1( 
0 

Hieruit bepalen we de tijdconstante 17. t: 
ln' 

(/'() 

I (T) -== T -+- L1 T-L 
._:I 

"1. 

J,._ 

- ~(;: 
~l e. 

De respons van een eerste-orde systeem is: 

du::; na .,; seconden vinden we: 

T(1- J..) 
e 

Hieruit volgt dat: 
cO 

~ ~~ 
h-:: I 

4 
"l. 

(" 

(A.1J) 

(A.14) 
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We vinden dan voor~- t volgens Lowell en Patton [4]: ln 

o, lil 

(A.15) 

b. Sinusvormige verandering van de omgevingstemperatuur. 

Voor de omgevingstemperatuur van de cirkelcilinder 

geldt nu een sinusvormige variatie in plaats van de 

stapvormige variatie van de oppervlaktetemperatuur uit a. 

(A.16) 

De warmtegeleidingsvergelijking luidt weer: 

01 ui c:/T 
+ Q.... 

() "'l. 1 (A.17) 

Met ;tl s randvoorwaarden: 

(A.18) 

De tweede randvoorwaarde houdt in dat de warmtestroom 

vlak onder en vlak boven het oppervlak van de cilinder 

gelijk moeten zijn. 

We mogen aannemen dat de inwendige temperatuur van de 

cilinder oveneens sinusvormig varieert: 

A 

T(r,t) = T ( r ) • c o s wt = 

Dus ce 1 d t: 

Ûî 
- = (A.19) 
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,A 

De vergelijking van T(r) vinden we door combinatie van 

(A.17) en (A.19): 

cJ 2 f I olT - 3 (.- w 
"""' 

+ t T :=D (A.20) 
ol 'l,l. 

Hiervan vormt de grootte van de complexe amplitude ~(r) 

de gezochte oplossing. We vereenvoudigen de notatie en 

schrijven simpelweg 0(r) i.p.v. ~(r)~ 

Vergelijking (A.20) is de gemodificeerde D.V. van Bessel. 

De algemene oplossing hiervan luidt: 

K /-V,t r:; ) 
-r J3 o(l v~·'L 

waarbjj 

_LV(~)=: .VXp [-i V7rL) ~{~-·~) 
k {"%.. ) = -n; C e-t.r I l v n: i. ) 1-/ (t: ~ \ v· .z. l:z. J.J J 

e 
= gemodificeerde Besselfunctie van de 1 soort, 

e gemodificeerde Besselfunctie van de 2 soort, 

(A. 21) 

~) 

orde nul, 

orde nul. 

Uit de eerste randvoorwaarde volgt dat B = U moet zijn, 

omdat K0 oneindig wordt voor r = 0. 

Neem verder: 

Du~: 

(A.22) 

Deze uplo~slrtg substitueren we in de tweede randvoorwaarde 

om de cun::;tante A op te lossen. 

Merk op dat: 

on- _ A .:!:__ 
oltz. AA 

Invullen in (A.1~): 

*) Def'inities volgPns McLachlan [15]. 
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HieruiL volgt voor A: 

De gehele oplossing luidt nu: 

T~, /; ):: o( T-o( To { i Ij,. Ç ~) 
'). i 'ft J I/~-'/,_ J R ) -t -x ~ ( i 'A f R) 

,; I,) ~ 
.e 

We voeren nu de Bessel-Kelvin functies in: 

(A.23) 

(A.24) 

(A.25) 

Hiervan moeten we de modulus bepalen. We tellen daarom 

b~ (A.26) de complex geconjugeerde op en delen door 2: 

Er geldt verder: 

bei
1 
(~r) - i.ber

1 
(IJr) 

beii(Jr) + i.ber1($r) 

1 

= i~2(ber0 (~r) + i.bei0(fr)) 

= ii.(ber0 (Jl~) - i.bei0(jr)) 

Voer de volgende functies in: 

/~(x)~ ~Jx) -1- ~J ~:{x) 

flr (><) == ~o{x) + 2_Î ~~(x) 
- o( 
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invullen: 

(A.27) 

Dit beschrijft de temperatuur van de cilinder als functie 

van de tijd en de straal t.o.v. de temperatuurvariaties 

van de omgeving. 

De oppervlaktetemperatuur kunnen we eenvoudig bepalen 

door in (A.27) r = R te nemen: 

De gemiddelde temperatuur van de cilinder vinden we door 

T(r,t) te middelen over de doorsnede: 

TU)= _
1

_ s~rt'- T(<>z.,t)dA. 
7r: Rl (A.29) 

0 

Hiervoor vinden we (zie Appendix V van Nieuwvelt CJJ): 

(A.JO) 
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APPENDIX B 

BEREKENING VAN DE TEMPERATUURRESPONS VAN EEN GELAMINEERDE 

CILINDERVORMIGE OPNEMER. 

We beschouwen een gelamineerde cilindervormige opnemer, 

zoals geschetst in §3.2.2, fig.3.1. 

De omgevingstemperatuur varieert sinusvormig volgens: 

T' 
d 

We nemen aan dat de temperatuur in de opnemer eveneens 

sin~svormig varieert, zodat het tijdafhankelijke deel 
iwt 

van de oplossing beschreven wordt door: Re e • 

\ 

a. Gelamineerde cilinder bestaande uit twee lagen. 

liet warmtetransport in een gelamineerde cilinder bestaande 

uit twee lagen wordt beschreven door (3.2.11) en (3.2.12). 

Deze kunnen we herleiden tot: 

en 

I olT, 
+- -;;-~ +-

+-

ql 

-3 
LW 

T -o ,-

We zoeken nu de groottes van T
1 

en T
2

• 

De randvoorwaarden luiden: 

op r = R 1 

( B. 1 ) 

(B.2) 

(B.J.1) 

(B.3.2) 
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op r = 0 T
1 

(o) eindig 

De algemene oplossingen worden gegeven door: 

~ ~ ) " ;7 I 0 ( i t/2. 5 1 't. ) 1- :B K 0 ( L ~ ~, ~ ) 

T {'t) -= c I 0 ( i '1l ~ , "l) t .D K 0 { i ,,2 r, " ) 
I 

(B.J.J) 

(B.4) 

waarbij 1
0 

en K
0 

reeds in Appendix A zijn gedefinieerd. 

Uit de laatste randvoorwaarde volgt dat D = 0 moet zijn 

omdat K
0 

oneindig groot wordt voor r = O• 

Er geldt: 

en 

(B.5) 

Dit gebruiken 
dT dT 

we om ~ en ifi=-2- te berekenen: 

(B.6) 

Uit de randvoorwaarde (R.J.l) volgt nu: 

Uit (B.J.2) volgt: 

À I c i •1. f .r' ( i '1• J I?' ) = ?. • [! z' /.. f. Jrl ( ' u f. 1?,) - Bi •I. f. KI i lh r. :eI ~ 
:v--
1 (B.B) 
I 
) 

-] i 'A S. k ,{ i~ 'Ä $ ~ 1? 2 )J + 
I 1\ 

J3 K o { l '/l ti R 2 ) ~ ::: ol lol. 

c ,) • 

(B.9) 

'\ 
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Deze laatste vergelijking schrijven we iets anders m.b.v. 

het getal van Jacob: 

Ja = eX. 

IT 

(B.10) 

De vergelijkingen (B.7), (B.8) en (B.9) vormen een stelsel, 

waaruil de drie co~plèxe bonstanten A, B en C opgelost 

moeten worden. 

Zo vinden we b.v. 

Soortgelijke oplossingen kunnen we vinden voor A en C. 

De gehele oplossing luidt dan: 

(B.12) 

De vergelijkingen (0.12) vormen na invullen van A, Ben C 

de formele oplossing. De grootte hiervan beschrijft het 

temperatuurverloop in een gelamineerde cilinder. Van 

deL'~> oplossing moet de temperatuur T
1

(R
1
,t) berekend 

worden, De temperatuur T
1 

(R
1
,t) :Ls de temperatuur waar

op de platinalaag zich bevindt bij een opnemer bestaande 

uit glas en water. Dit probleem is m.b.v. de B 7700 

numeriek opgelost, zie c. 
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b. Gelamineerde cilinder bestaande uit drie laeen. 

Het warmtetransport in een gelamineerde cilinder bestaande 

uit drie lagen wordt beschreven door de vergelijkingen 

(3.2.15), (3.2.16) en (3.2.17). 

Deze kunnen we herleiden tot: 

ei z,, dT, (_.3 w 
T, -- + + =0 

ol. 't "l. 'L olrt. a 
I 

oltTz. ~~ iJ"' -r; = (] 
ol ",' +- --- +-

"'C- oJ'- Qt 

oPT3 I dTa t.3w 
~ +- + =0 cl "l-l 't. ol'- ", a..3 

Y· 

/' 

De randvoorwaarden luiden: 

r = 0 

r = H 
J 

De algemene oplossingen luiden: 

T;, ('l) = IJ. Io { ï '/,. 5 3 'L) + B)<o c ~ ~ r3 '~-) 

T~ Ltt) == C . .r
0 

(~:'I~. S2 't) +I? Ko ( ~l/~.r2 '>-) 

~ ("L) "' [;. r l1 ( i lft 5 1 '!, J + F. u o { Ï I Á J 1 'L) 

(B.13.1) 

(B.13.2) 

(B.13.3) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(B.14.1) 

(B.14.2) 

(B.14.3) 

Uit de eerste randvoorwaarde volgt dat F = 0 moet zijn. 
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De tumpcrutuurgradiänton worden beschreven door: 

(B.15.1) 

(B.15.2) 

(B.15.J) 

Uit de randvoorwaarden volgt: 

uit (vi): 

À. i A i 'lt ~ I {i IÁ f 1( ) - B i !l.t ~ k ( L. 'h. ç 'R )l + 
3 J 3 I 3 a J i1 I J ~ 1 ~· 

t- I?( i ll I 0 L .. 'I~ L R) + B k 0 { t 1/,_ ~ 3 R 3 ) f ;; o( -T-ol 

omwerken levert: 

uj t (v) volgt: 

(B.17) 

uit (i V) vo Let : 

C I {i 'lt ç R ) +- D K { t.'lt{ 1( ) = LJ I U 'h. ~ 7< ) t !3 K u 'hf R ) 
0 ) 1 l 0 j 1. 1. /' 0 .; 3 "a. 0 J 3 2 

(B.18) 

uit (iii) volgt: 

A. I: ~ ~;,_ ~ I { ~ th. ç R ) :: ). ) C i t/1 t _ I f' 'h.f R ) _ ]) < ~ ç, t< a ~ü; ." ) /_ 
: ) I I J 1 1 e.l · J 1 I .l I ):z. 1 5a I'\. I J . 

(B.19) 

uit (ii) volgt: 

EI {it!tr; R) =ei {ï!h-f 7<)+- .,...,K (t·'Á C n) 
0 J I 1 0 ~ I .)..../ 0 5 t 1\ I (B.20) 
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De vergelijkingen (B.16), (B.17), (B.18), (B.19) en (B.20) 

vormen een stelsel, waaruit de complexe constanten 

A, B, C, D, E, en F opgelost kunnen worden. Die constanten 

moeten dan in de vergelijkingen (B.14.1), (B.14.2) en 

(B.l~.J) gesubstitueerd worden. Het temperatuurverloop 

in de gelamineerde cilinder wordt dan beschreven door: 

~ ( 'L,t) = I !1. Iv ( ,·'!. J3 7.) + B Ko {i~ ~3 "-)/Ree.C:~Jt+-~, RL ~'L- ~ RJ 

(B. 21) 

De temperatuur T
2

(R
2
,t) is dan de temperatuur waarop 

de temperatuurgèvoelige laag zich bevindt. 

c. Numerieke bepaling van de temperatuurrespons van een 

gelamineerde cilinder bestaande uit twee lagen. 

De vergelijkingen (B.12) zijn numeriek opgelost m.b.v. 

de B 7700 en hiermee is T
1

(R
1
,t) bepaald voor sinus

vormige variaties, als functie van de frequentie. 

We bepalen de amplitude van de temperatuurrespons en 

de fasedraaiing t.o.v. de aangeboden temperatuurvariaties. 

Op de volgende bladzijden volgt het programma dat deze 

bewerkingen uitvoert en een aantal tabellen, voor opnemers 

van diverse diameters, waarin de berekende waarden zijn 

weergegeven. We nemen steeds'R
1

: R
2
= 2 : J, en als 

opnemer diameters resp. 100pm, 50;(.lm, JO,;Ctm, 20)ll.m, 
. .".. 0 

1 5 ).1111, 1 0 pm en 5 pm . T d = 1 C 
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100 $ 'SET' THELIBRARY 
200 'BEGIN' 
300 'FILE' 
400 IN ( KIND= DC, MYUSE = INir 
500 OUT< KIND= DC, MYUSE OUT, MAXRECSIZE = 13211 
600 'INTEGER' ALFA.TD•N•N1•D•II 
700 'REAL' Al,A2,LAMBDA1•LAMBDA2,W,KSI1,KSI2rRlrR2i 
800 'COMPLEX' FACTrZET11,ZET21•ZET22,T1rT2,1011•1111•102l•I022•1121• 
900 1122•KOll•K11l•K021•K022•K121rK1221 
1000 'INTEGER''ARRAY'P[1:3JI 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
:.'1.00 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
ó700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
:8oo 
7900 
8000 

/. 

'COMPLEX''ARRAY'A,LU[1:3,1:3JrC,X[1:3JI 
'BOOLEAN' SINGULARI 

'REAL''ARRAY' AW [1:100]1 

%======================================================================= 
% 
ï. BEGIN PROCEDURES 
% 
%=====•=============================~=================================== 

/. 
'COMPLEX''PROCEDURE' CINPRODCI•ll•I2•AI,Bill 
'VALUE' Il,J2i 'COMPLEX' AI•BII 'INTEGER' 11•12•11 
'BEGIN' 'COMPLEX'CI C:=OI 

'FOR' I:=Il 'STEP'1'UNTIL'12'D0' 
C:=ADDCCC,MULCCAI,Billi 
C I NF'RDD: '"C; 

'END'CINF'RODi 
% 
/.====="============================================================= 
ï. 
'PROCEDURE'CCRDUTDECOMPOSITIONCNl,N2• Ar LUr p, EPS, SINGULAR>; 
'VALUE'Nlr N::>., EF'Si 'INTEGER'N1r N21 'REAL.'EPSI 'BOOLEAN'SINGULARi 
'INTEGER''ARRAY'P[*J~ 'COMPLEX''ARRAY'A• LUC*r*JI 
'BEGIN''INTEGER'I• J, Kr KKI 'REAL'T• SI 'ARRAY'NORM[N1:N2JI'COMPLEX'RI 

SINGULAR:='FALSE'I 
'FOR'K:=N1'STEP'1'UNTIL'N2 
'DO''BEGIN'S:=o; 

'FOR'J:=N1'STEP'l'UNTIL.'N2 
'DO''BEGIN'LU[KrJJ:=R:•A[KrJJI S:=StMODCCRl'END'I 
NORM[KJ:=S 

'END'COMPUTATION OF ROWNORMSI 
'FOR'K:=N1'STEP'l'UNTIL'N2 
'DO''BEGIN'S:=OI KK:=KI 

'FOR'I:=K'STEP'1'UNTIL'N2 
'DO''BEGIN'LU[lrKli•R:=SUBCCLU[IrKJrCINPRODCJ,Nl•K-1,LU[I,JJ 

•LU[JrKJ))I 
'IF' MODCCR> 'NEO'O 
'THEN''BEGIN'T:=MODCCR>INORMCIJI 

'IF'T'GTR'S'THEN''BEGIN'S:=TIKK:=I'END' 
'END' 

'END'SEARCH FOR PIVOTI 
'IF'S'L.SS'EPS'THEN'SINGULAR:='TRUE'I 
PCKJ:=KKI 
'IF'KK'NEQ'K 
'THEN''BEGIN'NORM[KKJ:=NORM[KJI 

'FOR'J:=N1'STEP'1'UNTIL'N2 
'DO''BEGIN'R:=LU[K,JJI LU[K,JJ:=LU[KKrJJI 

LU[KK,JJ:=R 
'END' 

'END'INTERCHANGE ROWSI 
R: ~'LLJ[K, KJ; 
'FOR'J:=Kt1'STEP'1'UNTIL'N2 

'DO''BEGIN''IF'MODCCRl'NEQ'O'THEN'LU[JrKJ:=DIVCCLU[JrKJrRll 
LU[KrJJ:•SUBCCLUCKrJJ,CINPRODCI,N1rK-1r 

LU[KriJr LU[IrJJ)) 
'END' 

'END'K 
'END'CROUTDECOMPOSITIONI 
% 

X====================================~============================== 
% 
'PROCEDURE'CCROUTSOLUTION<N1,N2r L.U, Pr Br XII 
'VALUE'N1,N2 I 'INTEGER'N1r N2; 'COMPLEX' 'ARRAY'LU[*r*J' Br XC*H 
'INTEGER''ARRAY'P[*Ji 
'BEGIN''INTEGER'I, K, KKI 'COMPLEX'RI 

'FOR'K:=Nl'STEP'l'UNTIL'N2'DO'X[KJ:=BCKJI 
'FOR'K:=Nl'STEP'1'UNTIL'N2 
'DO''BEGIN'KK:=P[KJI 

'IF'KK'NEQ'K 
'THEN''BEGIN'R:=XCKJI X[KJ:•XCKKJ; XCKKJ:•R'END' 
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'END'; 
'FOR'K!=Nlt1'STEP'1'UNTIL'N2 
'DO'XCKJ!=SUBCCXCKJrCINPRODCirN1rK-1rLUCKriJrX[IJl)P 
'FOR'K!=N2'STEP'-1'UNTIL'N1 
'DO'X[KJ!=DIVCCSUBCCX[KJrCINPRODCirKtlrN2rLU[KrllrXCIJ>>rLU[KrKJ>; 

8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 :>.: 
9000 :::: 

'END'CROUTSOLUTION; 
7. 
x~=====~==~==========================~============~================== 

9100 :>.: 
:>.: 
:>.: 

E I N D E P R 0 C E D U R E 5 

~===================================================================~==== 

9200 
9300 
9400 :::: 
9500 
9600 :>.: 
9700 
9800 
9900 
10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 :>.: 

11000 
11100 7. 

'BEGIN' 
A1:=6,76@-7;A2!=1,42@-7;D!=6J 
LAMBDA1:=1.131LAMBDA2!=0.592P 

TD:=1; 
WRITECOUTr<'ALFA-R1-R2'))1 
READCINr/rALFArR1rR2>1 

FACT:=COMC1/SQRTC2lr1/SQRTC2lll 
WRITEIOUTr<'AANTAL'))J 
READC INr/rN) I 
WRITECOUTr<"DE-INPUT_IS-?">>1 
READCINr/r'FOR'I:•1'STEP'l'UNTIL'N'DO' AW[IJ J; 
Nl:=U 

X=======================================~~============================= 

'WHILE' N1'LEQ' N 'DO' 
'BEGIN' 

w:=AWlN1JIN1:=Nlt11 
KSI1!=SQRTCW/A1JIKSI2!=SQRTCW/A2JI 

ZET11:=MULCCFACTrKSI1*Rlll 
ZET21:=MULCCFACTrKSI2*Rlll 
ZET22!=MULCCFACTrKSI2*R2>1 

IKCZET11rDri011rl111rK011rK111>1 
IKCZET21,Drl021rl121rK021rK121)J 
IK<ZET22rDrl022ri122•K022rK122>P 

A[lr1J:=I021f 
AC1r2J:=K021; 
A[lr3J!=NEGCCI011JJ 

C[1J!=OJC[2J:=OIC[3Jl=ALFA*TDI 

AC2r1J!=NEGC<MULCCMULCCLAMBDA2rFACT>rMULCCKSI2rl121>>>1 
AC2r2Jl=MULCCMULCCLAMBDA2,FACTlrHULCCKSI2rK121>>1 
A[2,3J!=MULC<MULC<LAHBDA1rFACT>•HULCCKSI1•I111>>; 

A[3,1J!=ADDCCMULCCMULCCLAMBDA2rFACT>rHULCCKSI2•I122>>•MULCCALFArl022>> 

11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 7. 

AC3•2l!=SUBCCMULCCALFA,K022lrHULCCHULCILAMBDA2rFACTJrHULCCKSI2rK122>>> 
; 
AC3r3J!=OJ 
:>.: 

~=========================~============================================ 

14200 
14300 
14400 
14500 :>.: 

CCROUTDECOHPOSITION<1•3•A•LUrPr1@-7,SINGULAR>P 

14600 7.====~=========================·====·=======•=======·=··============== 
14700 7. 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 

• 

'IF'SINGULAR'THEN' 
WRITECOUT•<Ir'DE MATRIX IS SINGULIER">>I 
CCROUTSOLUTION<1•3•LU•PrC,X>P 

T11=MULCCX[JJ,J011ll 
T2:=ADDCCMULCCX[1Jrl021lrMULCCX[2JrK021l>J 

'IF'N1=2'THEN' 
WRITECOUTr<II•X3,'W'rX13r'T1'rX14r'FOUT"•XIO,"PHI"r//))l 

WRITECOUTr<lrF9,prX4rE13.6rX4rE13.6rX4rF7.2>•WrHODCCT1>• 
HODCCT11-MODCCT2>rARCTAN<IMCT1l/RECT1ll*180/3,14159265359li 

'END' I 
'END'; 

'END', 



Diameter: 

1. 

4. 

7. 

10. 

20. 

40. 

70. 

100. 

200. 

400. 

700. 

1000. 

2000. 

4000. 

7000. 

10000. 

20000. 

40000. 

70000. 

100000. 
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TABELLEN 

)0 1100 W m-2.K-1 1 ( ;urn, o( = 

9.9752021-01 

9. 90 1899@·-·0 1 

9.624059@-01 

8.966058@-01 

8. 170888@·-0 1 

5 • 781795@·-0 1 

3.339434@-01 

1.983707@.-01 

1.402178@-01 

7.046296@-02 

3.496626@-02 

1.950364@-02 

1. 318966(~-·02 

5. 6 7'7288@-03 

2.115088@-03 

8. 3457611~·-·04 

4,180728@-04 
I 

8. 0087871-·0:5 

8.982945@.-06 

8.9639881-07 

1.486985&-07 

Abs. fout 

in °C 

9.0949471-12 

1.818989@-12 

·-5. 456968@-12 

1.818989@-12 

-5.456968@-12 

3.637979@.-12 

1.818989@.-12 

-1.818989@--12 

0.0000001+00 

-2.2737371-13 

-2.273737@.-13 

0.000000@.+00 

1.989520@.-13 

0.000000@.+00 

0.000000@.+00 

3.552'714@-15 

1.0658141-14 

0.0000001+00 

-1.665335@-16 

·-6. 9389941-18 

0.0000001+00 

-6 
Sll-6 hetekent 5. 10 • 

in 
0 

-4.06 

--8.09 

--15.87 

··-26. 47 

--35.47 

-55.21 

-71.55 

-80.41 

-84.59 

88.75 

81.50 

73.05 

65.59 

45.15 

15.77 

-18.36 

-46.90 

59.63 

-44.72 

19.91 

-72.48 
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-2 -1 
Diameter 50 flm, o( = 1700 W m K 

w 
""" -1 rad s 

1 • 
2. 
4. 
7. 

10. 
20. 
40. 
70. 

100. 
200. 
400. 
700. 

1000. 
2000. 
4000. 
7000. 

10000. 
20000. 
40000. 
70000. 
~ooooo. 

9.997-4131-01 
9.9896641-01 
9.95884711-01 
9.875550@-01 
9.750832@-01 
9.102047@-01 
7.395907@-01 
5.317673@-01 
4.023724@-01 
2.146083@-01 
1.091415@-01 
6.251465@-02 
4. 369252@--02 
2.154497@-02 
1.0223101-02 
5.229453@-03 
3.2522361-03 
1.1504191-03 
3.234194@-04 
8.830681@-05 
3.275198CI-05 1 

Abs. fout 

in °C 

-3.6379791-12 
-7.275958@-1.2 

7.2759581-12 
1.818989@--12 

-5.456968@-12 
3.637979@-12 

--3. 637979@-12 
-1.818989@-12 

0.000000@+00 
-1.818989@-12 
-4.547474@-13 

2.273737@-13 
O.OOOOOO@tOO 
O.OOOOOOIJtOO 

-2 • 8.-4 21 71 "-14 
5. 68-4'3421-14 
0.0000001+00 
1.0658141-1-4 
3.552714@-15 
8.8817841-16 
0.0000001+00 

in ° 
-1.31 
-2.62 
-5.23 
-9.10 

-12.88 
-·24. 60 
--42.57 
-58.34 
-66.94 
·-78. 94 
-86.39 
88.94 
85.88 
78.13 
65.36 
49.56 
36.67 

3.48 
-46.97 

75.82 
29.90 

U) "&- (R
1

) Abs. fout f-(J 

r-:d s- 1 in °C in ° 

1 • 
2. 
4. 
7. 

10. 
20. 
40. 
70. 

100. 
200. 
400. 
700. 

1000. 
2000. 
4000. 
7000. 

10000. 
20000. 
40000. 
70000. 

100000. 

9.9995221-01 
9.9f8087(f-01 
9.992355@-01 
9.976641@-01 
9.952502@-01 
9.813969@-01 
9.312572@-01 
8.251173@-01 
7.148728@-01 
4.551439@-01 
2.476011@-01 
1.444702@-01 
1. 016380@-·01 
5.091720@-02 
2.528714@-02 
1.416172@-02 
9.629414@-03 
4.221753@-03 
1.607606@-03 
6.5162179-04 
3.3504719-04 

O.OOOOOOitOO 
o.ooooooetoo 

-3.637979@-12 
1.818989@-12 
o.oooooo@too 
5.456968@-12 

-3.637979@-12 
-7.275958@-12 

1.818989@-12 
3.637979@-12 
0.000000@+00 

-1: .• 818989@-12 
-2.273737@-13 
-2.273737@-13 

0.000000@+00 
2.8421719-14 

-2'. 842171@-14 
(). 000000@+00 
O.OOOOOO@tOO 
3.55271-41-1:5 
3.55271-41-15 

-0.56 
.. .. 1. 13 
--2. 25 
-·3. 93 
-:':i. 61 

-·11.12 
-21.46 
-34.57 
--44.61 
--63.40 
-76.62 
-83.37 
--86.56 

88.:1.4 
81.94 
74. 41. 
67.61 
48.53 
20.80 

-11.13 
-37.98 
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-2 -1 
Diameter 20 flm, OL- 3101 W m K 

-
"""" rad 

-1 
s 

1. 
2. 
4. 
7. 

10. 
20. 
40. 
70. 

100. 
200. 
400. 
700. 

1000. 
2000. 
4000. 
7000. 

10000. 
20000. 
40000. 
70000. 

100000. 

9.9998761-01 
9.999505(1-01 
9.998022@-01 
9.993945@-01 
9.987655@-01 
9. 950891 @--0 1 
9.807796@-01 
9.444019@-01 
8.953718@-01 
7.089767@-01 
4.491.048@-01 
2.760541@-01 
1.970935@-01 
9.997583@-02 
5. 009853@·-02 
2.853083@-02 
1.984746@-02 
9.579237@-03 
4.283391@-03 
2.0278259-03 
1.196601(1-03 

Abs. fout 
. oe l.n 

3.6379791-12 
1.8189891-12 
1.818989@-12 

-7.275958@-12 
-5.456968@-12 

1.818989@-12 
7.275958@-12 
1.273293@-11 

-7.275958@-12 
·-7. 275958@-12 

0.000000@+00 
1.818989@-12 
1.818989@-12 

-2.273737@-13 
4.547474@-13 
2.273737@-13 

-2.273737@-13 
0.000000@+00 
0.000000@+00 
2.8421711-14 
3 • ~H527141-1 :5 

t 1 - 3770 W m- 2K- 1 
Diame er ) ,Pm, 0(. = 

w 
""" -1 rad s 

1 • 
2. 
4. 
7. 

10. 
20. 
40. 
70. 

100. 
200. 
400. 
700. 

1000. 
2000. 
4000. 
7000. 

10000. 
20000. 
40000. 
70000. 

100000. 

9.999953@-01 
9.999812@-01 
9.999248@-01 
9.997698@-01 
9.995303@-01 
9.981252@-01 
9.925635@-01 
9.777355@-01 
9.560722@-01 
8.524887@-01 
6.319414@-01 
4.2233821-01 
3.100706@-01 
1.6092731-01 
8.121675@-02 
4.645015@-02 
3.246538@-02 
1.604567@-02 
7.679077@-03 
3.985468@-03 
2.506497@-03 

Abs. fout 
. oe l.n 

-1.81898911-12 
7.2759:581-12 

-1.818989@-12 
-1.818989@-12 

5. 456968@--12 
-5.456968@-12 
-1.818989@-12 

3.637979@-12 
-5.456968@-12 
-1.818989@-12 

1.818989@-12 
1.818989@-12 
3.637979&-12 
3.6379791-12 

-2.273737@-13 
-2.273737@-13 
-2.273737@-13 

2.273737@-13 
0.000000@+00 
o.oooooo.+oo 
0.0000001+00 

r 
in ° 

-0.29 
-0.57 
-1.14 
-2.00 
-2.86 
-5.70 

-11.29 
-19.27 
-26.55 
-45.06 
-63.74 
-74.72 
-79.70 
-86.39 
88.62 
84.21 
80.58 
69.97 
52.28 
31.96 
15.56 

ft' 
in ° 

-0.18 
-0.35 
-·0. 71 
-1.23 
--1."76 
-3.52 
-7.02 

-12.16 
--17.11 
--31.64 
-·51.05 
-65 .4..4 
-72.54 
-81.94 
·-87. 74 

88.47 
85.88 
79.06 
67.47 
:52.74 
40.55 



_w 
"""' rad -1 

s 

1 • 
2. 
4. 
7. 

10. 
20. 
40. 
70. 

100. 
200. 
400. 
700. 

1000. 
2000. 
4000. 
7000. 

10000. 
20000. 
40000. 
70000. 

100000. 
200000. 
400000. 
700000. 

1000000. 

9.9999991-01 
9.9999521-01 
9.9998101-01 
9.999418@-01 
9. 998812@·-·01 
9.995252@-01 
9.981048@-01 
9.942297@-01 
9.883287@-01 
9.556236@-01 
8.512186@-01 
6.797637@-01 
5. 442664@-·01 
3.085527@-01 
1. 600827@--01 
9. 225099@--02 
6. 468954@·-02 
3.231706@-02 
1 • 60 1134@.-0~~ 
8.925389@--03 
6.033205@-03 
2.593300@-03 
9.645523@-04 
3.801978@-04 
1.9035601-04 

- 117-

Abs. fout 

in °C 

-3.6379791-12 
-3.637'9791-12 

5.4569681-12 
7.275958@-12 
5.456968@-12 
7.275958@-12 

-5.456968@-12 
-1.818989@-12 

7.275958@-12 
5.456968@-12 

-5.4569681-12 
0.000000@+00 

-3.637979@-12 
0.000000@+00 
1.818989@-12 
9.094947@-13 
2.273737@-13 
9.094947@-13 

-4.547474@-13 
5.684342@-14 
5.684342@-14 
2.842171@-14 

-2.131628@-14 
0.000000@+00 

-4.4408921-16 

V 
in ° 

-0.09 
-0.18 
-0.35 
-0.62 
-0.89 
-1.77 
-3.54 
-6.18 
-8.79 

-17.19 
-31.76 
-47.36 
-57.29 
-72.56 
--81.86 
-86.57 
-88.96 
86.53 
80.35 
72.34 
65.04 
44.78 
15.51 

-18.55 
-47 .()6 
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-2 -1 
Diameter 5 ;1-~m, eX. = 8223 'W m K 

w -
""""' rad 

-1 
s 

1 • 
2. 
4. 
7. 

10. 
20. 
40. 
70. 

100. 
200. 
400. 
700. 

1000. 
2000. 
4000. 
7000. 

10000. 
20000. 
40000. 
70000. 

100000. 
200000. 
-400000. 
700000. 

~000000. 

9.9999991-01 
9.999996@-01 
9.999983@-01 
9.99994611-01 
9.999891@-01 
9.999563@-01 
9.998251@-01 
9.994648@-01 
9.989086@-01 
9.956557@-01 
9.829549@-01 
9.503864@-01 
9.058633@-01 
7.303836@-01 
4.714957@-01 
2.921807@-01 
2.091245@-01 
1.063043@-01 
5.334631@-02 
3. 046180@-·02 
2.127351@-02 
1.048295@-02 
4.971393@-03 
2.5410591-03 
1.:5793071-03 

Abs. fout 

in °C 

3.6379791-12 
:5.4569681-12 

-3.63797911-12 
7.275958@-12 

-5.456968@-12 
-7.275958@-12 

3.637979@-12 
-5.45696811-12 
-7.275958@-12 
-7.275958@-12 

7.275958@-12 
O.OOOOOOIJ+OO 

-5.456968@-12 
3.637979@-12 

-3.637979@-12 
-1.818989@-12 

0.000000@+00 
2.273737@-13 

-:-4.547474@-13 
-2.273737@-13 
-2.27373711-13 
-5.684342@-14 

2.842171@-14 
0.0000001+00 
7.1054271-15 

0 
in 

-0.03 
-0.05 
-0.11 
-0.19 
-0.27 
-0.54 
-1.07 
-1.88 
-2.68 
-5.36 

-10.62 
-18.17 
-25.13 
-43.21 
-62.14 
-73.48 
-78.60 
-85.23 
-89.61 
87.08 
84.57 
77.44 
64.95 
49.26 
36.43 
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APPENDIX C 

C.1. Diffusie van waterdamp in een luchtbelletje. 

We benaderen de luchtbelletjes, die in een gaswasfles 

opstijgen,door bolletjes met een diameter van 1 tot 4 mm, 

zie hoofdstuk 4. 

De basisvergelijking voor diffusie luidt: 

( c. 1 ) 

In bolcoBrdinaten, met het middelpunt samenvallend met 

het middelpunt van de luchtbel: 

( c. 2) 

We lossen dit op door separatie van variabelen: 

C(r,t) = F(r).G(t). 

dan wordt (c.2): 

D (F_"c; 2.. F~~) F".G I + .::: 

'Z.. 

( c. J) 

delen door F.G 

(;'' __1_ ~) c;' kJ. D + "" .::: 

't- r c; 

met keen constante. 

Het linkerlid is onafhankelijk van t, het rechterlid is 

onafhankelijk van r. Hierdoor zijn beide leden onafhankelijk 

van r on t, dus constant. We splitsen (c.4) in 2 onafhanke

lijke dirforentiaalvereelijkingen: 

F n + 
J r: (C.5.1) 
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(c.s.2) 

H 
Stel nu F = r 

dan is F' 
j.../1 f-1 = '"t P\.'Z. 

1-l" ~ J-/ I + 1.. 1-/ en F" -
't. 'Lt 'z.3 

Vullen we dit in in (c.5.2), dan leidt dit tot: 

1-Jil_ ~I -== o (c.6) 

Het oplossen van deze twee D.V.'s (C.5.2) en (c.6): 

1 • k=O 

B 
Dit levert Hu = o, dus H = Ar + B, dus F = A + 

r 

Aaneezien F eindig moet zijn voor r = 0, volgt meteen 

dat B = o. 
Voor (C.5.2) G' = 0, dus G = constant. 

Als totale oplossing krijgen we dan: 

c(r,t) = C , waarbij C die concentratie is waarbij 
0 0 

de luchtbel volledig verzadigd is met waterdamp. 

Voer een nieuwe constante X in, 

dan wordt (c.G): 

J-(1 +- )< 1. 1-/ .. 0 

on (c.5.2) 

z. 
)(= 

kz.. 
D 

(c.7.1) 

(c.7.2) 
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Als randvoorwaarden voor dit probleem nemen we: 

C(R,t) = c ' 0 

c(r,o) = 0 

Dit betekent dat aan de rand van de luchtbel altijd de 

verzadigde dampspanning heerst, dus de waterdampconcen

tratie maximaal is. Op het tijdstip t = 0 veronderstellen 

we de waterdampconcentratie in de luchtbel gelijk aan nul. 

De algemene oplossing van ( C • 7 • 1 ) 1 uid t : 

(c.s) 

dus geldt voor F(r): 

Wegens symmetrie moet gelden: F(r) = F(-r), dus kunnen we 

(C.9) herleiden tot: 

(0.10) 

De algemene oplossing van (0.7.2) luidt: 

(C.11) 

Als algemene oplossing vinden we dan: 

(C.12) 

Randvoorwaarden invullen levert: 

Voor t > 0 

c + ;;:;C. 
0 0 
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J>us 
I\ sin ?(H == o. 
H 

dit is het geval als: XR = nïC 

We vinden nu als 

00 

C~,t )~ co + L All 

dus ·x-~ 
- 'R. 

oplossing een voorraad functies: 
1 z. 

- n. n. Db 
~ • n.-n;tv 

'& .e.. ~ 'R (C.13) 

Hier moeten we nog A bepalen. Dit doen we uit de tweede 
n 

randvoorwaarde: 

Op t = 0 is C = 0; hieruit volgt: 

o() 

-Co~ L 
h..::: I 

Hieruit bepalen we 

A 
n 

A : 
n 

(C.14) 

(C.15) 

Dit vullen we in in (C.13), als oplossing krijgen we 

dan de voorraad functies: 

(C.16) 

We vergelijken de absolute grootte van de eerste 2 termen 
van deze reeks: 

4 
7[ l L 

1 - - Dl:" e., R2 
.t als << 1 ( c. lf.) 

dan kunnen we (c.16) benaderen m.b.v. de eerste term van 

de reeks en C , en hieraan een karakteristieke tijd ver
o 

binden die de snelheid van het diffusieproces bepaalt. 



We nemen eerst het gemiddelde van de waterdampconcen

tratie over een bol: 

C~) ... c (I+ 
0 

De oplossing is dan van de vorm C 

Na ""'[; seconden is dit: 

(C.18) 

c:: c (1 
0 

(C.19) 

(C.18) en (C.19) moeten na~ seconden aan elkaar gelijk 

z.ijn, dit levert: 

-I 
== e 

Hieruit bepalen we de tijdconstante: 

- ~t 
-z; = ------:-

"7{" t J) A.:. q j_ 
d 1tJ 

(C.20) 

(C.21) 

Deze tijdconstante bepaalt de snelheid van het diffusie-

proces.-

C.2. Berekening van de natte-bol temperatuur uit de 

dauwpuntstemperatuur en de omgevingstemperatuur. 

We kunnen de natte-bol temperatuur berekenen uit de 

dauwpuntstemperatuur en de o~gevingstemperatuur indien 

we de beschikking hebben over de tabellen met de verza

digde dampspanning bij verschillende temperaturen. 

We gaan uit van twee vergelijkingen; 

de psychrometervergelijking: 

(C.22) 

en de br,trekking van Clausius-Clap(~yron, die de verzadigde 

dampspanning als functie van de temperatuur geeft: 



b ( l",,J == 
f VS 

r cç) Vi-P 
V5 I 

0 
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I 

L 
A= T 

(C.23) 

llieruit kunnen we twee algoritmen opstellen voor succes-

sieve substitutie van de waarde van T : 
w 

,_ --.-
T 

lol 

en 

T 
IV ::: ~- ~r~f} /}__-_I)- I] 

0 l~ Tw 

(C.24) 

(C.25) 

Afhankel~k van de grootfue van Td en Tw en hun verschil 

convergeert minstens één van beide algoritmen. 

Dit is gemakkel~k in programmavorm in te voeren in een 

programmeerbare calculator zoals b.v. de HP 25. 

I) L = verdampingswarmte 

R = gasconstante 
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