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SAMENVAITINC 

Tijdens het in dit verlag beschreven afstudeeronderzoek is een 

opstelling ontwikkeld, gebouwd en getest voor het meten van de warmte

geleidingscoëfficiënt van dunne lagen rond kamertemperatuur. Een 

complicatie die bij een dergelijke meting optreedt is dat de verhou

ding van het oppervlak tot de doorsnede van het preparaat erg groot is 

zodat storende warmteverliezen aan het oppervlak optreden. 

In de ontwikkelde opstelling zijn deze warmtever liezen zo veel 

mogelijk geminimaliseerd. Tevens is aan de hand van een theoretisch 

model een meetmethode ontwikkeld om de gemeten warmtegeleidingscoëf

ficiënt, binnen zekere grenzen, te corrigeren voor dergelijke verlie

zen. 

Het doel van dit geheel is om de warmtegeleidingscoëfficiënt À van 

een dun magneto-optisch laagpakket te meten. Deze coëfficiënt is 

gemeten bij verschillende waarden van de warmtestroom en de omgevings

temperatuur. De reproduceerbaarheid van de metingen is goed. De waarde 

van À die voor het laagpakket werd gemeten is ( 123 ± 7) W/mK. 
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1 INLEIDING 

Bij fhilips-Qu Pont Qptical (PDO) wordt momenteel onderzoek ver

richt naar de realiseerbaarheid van een Çompact Qisc (CD) waarvan niet 

alleen informatie kan worden gelezen maar die ook beschreven en gewist 

kan worden. Een mogelijke techniek voor dit streven is de magneto

optische registratie [HAR85]. Omdat in de groep Coöperatieve Ver

schijnselen reeds veel ervaring is opgedaan in calorimetrie en warmte

geleidingsmetingen is door PDO aan deze groep gevraagd de warmtege

leidingscoëfficiënt van een magneto-optische laagpakket te bepalen. De 

redenen van deze vraag zullen later in de inleiding worden toegelicht. 

Het in dit verslag beschreven afstudeeronderzoek heeft bestaan uit het 

ontwerpen, bouwen en testen van een opstelling die de warmtegeleiding 

van dit soort media bij kamertemperatuur kan meten en het doen van 

enkele voorlopige metingen. 

Een magneto-optisch laagpakket bestaat uit vier lagen. De regi

stratielaag van de bedoelde CD bestaat uit een amorfe legering van 

ijzer, gadolinium en terbium. Doordat deze laag en de anderen lagen 

een verticale kolomstructuur bezitten zal de registratielaag loodrecht 

op het vlak van de CD gemagnetiseerd kunnen worden. Een lege disc is 

bijvoorbeeld helemaal opwaarts gemagnetiseerd. Het schrijven gebeurt 

met een vaste-stof laser die een locale verhitting tot stand brengt 

zodat, in aanwezigheid van een naar beneden gericht uitwendig magneet

veld van circa 4xto4 Alm, de magnetisatie wordt omgekeerd en tijdens 

het afkoelen wordt "ingevroren". De temperatuur bereikt in dat punt 

ongeveer de Curie-temperatuur (±200 °C). Aldus ontstaat een patroon 

van neerwaarts gemagnetiseerde domeinen in een opwaarts gemagnetiseer

de matrix. Het uitlezen berust op de draaiing van het polarisatievlak 

van electromagnetische straling die afhangt van de lokale magnetisa

tierichting, het zogenaamde Kerr-effect. Daartoe wordt het licht van 

dezelfde laser , nu werkend op een tien keer zo klein vermogen, line

air gepolariseerd en na reflectie passeert het licht weer een polari

sator die de hoekverdraaiing omzet in een intens i tel tsverschil. Het 

wissen gaat analoog aan het schrijven met het verschil dat het uitwen

dig magneetveld nu ook opwaarts gericht is. 
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Bij het schrijven en wissen is het noodzakelijk dat een beperkt 

gebied van de registratielaag door de laser verhit wordt tot een 

temperatuur waarbij de magnetisatierichting door een uitwendig veld 

kan worden omgekeerd. De precieze grootte van dit gebied hangt onder 

andere af van de warmtegeleidingscoëfficiënt van het gehele laagpak

ket. Om tot een goed begrip en modellering van dit proces te komen is 

het nodig deze warmtegeleidingscoëfficiënt vrij nauwkeurig te kennen. 

Een waarde die ontleend wordt aan metingen aan kristallijn "bulk" 

materiaal is om drie redenen niet goed. Ten eerste bezitten de lagen 

een kolomstructuur, ten tweede is de registratielaag amorf en ten 

derde zijn de lagen dun. Op deze drie punten zal in het volgende 

hoofdstuk nader worden ingegaan. PDO heeft aan ons gevraagd om te 

proberen deze warmtegeleidingscoëfficiënt te meten. In dit afstudeer

onderzoek is een eerste aanzet gegeven tot de bepaling van deze coëf

ficiÄnt. 

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de mechanismen van warmte

geleiding in deze dunne lagen en er wordt aan de hand van een model 

aangeven aan welke eisen het preparaat moet voldoen om de warmtegelei

ding nog te kunnen meten. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe bepaalde 

warmteverliezen kunnen worden voorkomen en wordt de opstelling bespro

ken die aan de hand van de gestelde eisen gebouwd is. In hoofdstuk 4 

worden de resultaten behandeld van metigen aan een roestvrij stalen 

proefpreparaat en een preparaat met het magneto-optische laagpakket. 

In dit hoofdstuk zal ook een analyse gemaakt worden van de verschil

lende fouten en benaderingen in de bepaling van de warmtegeleidings

coëfficiënt. In hoofdstuk 5 worden de conclusies gegeven en worden 

aanbevelingen gedaan om het experiment en de interpretatie te verbe

teren. 
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2 TIIEORIE 

2.1 Warmtegeleiding in dunne opgedampte lagen 

In deze paragraaf zullen de redenen worden aangegeven waarom de 

warmtegeleidingscoëfficiënt van het lagenpakket niet gewoon berekend 

kan worden uit de gemeten waarden van kristallijne "bulk" preparaten. 

In het algemeen zijn er in een vaste stof twee mechanismen verantwoor

delijk voor het warmtetransport: fononen en vrije ladingsdragers. 

Omdat het laagpakket ook metalen bevat zullen deze mechanismen een rol 

spelen. In het vervolg van deze paragraaf zullen de beide mechanismen 

achtereenvolgens besproken worden. 

De fenenenbijdrage van de warmtegeleidingscoëfficiënt Àf kan, in 

analogie met de kinetische gastheorie, geschreven worden als [KIT76]: 

2.1 

waarin Cv de soortelijke warmte per volumeëenheid is, vs de gemiddelde 

snelheid van de fononen (de geluidssnelheid) en A de gemiddelde vrije 

weglengte van de fononen. De soortelijke warmte en geluidssnelheid 

zijn niet sterk structuur afhankelijk zodat het verschil in warmte

geleiding voornamelijk wordt veroorzaakt door een verschil in de vrije 

weglengte van de fononen. Deze vrije weglengte wordt in het algemeen 

door drie oorzaken begrensd: 

1. Door onzuiverheden in het kristal en fouten in de kristalstructuur. 

2. Door de eindige afmetingen van het kristal. 

3. Door botsingen met andere fcnonen, deze kunnen voorkomen vanwege de 

anharmoniciteit van de krachten tussen de atomen in het rooster. 

De eerste twee mechanismen zorgen ervoor dat de warmtegeleiding in 

deze dunne opgedampte lagen verschillend is van in bulkmateriaal. 

De gemiddelde vrije weglengte van de fononen bij kamertemperatuur 

varieert in kristallijn bulkmateriaal tussen enkele nm en enkele 

tientallen nm. Zoals eerder vermeld is bezitten de lagen een kolom

structuur wat betekent dat een laag is opgebouwd uit verticale dunne 

kolommen, met een typische diameter van 20 nm, die tegen elkaar staan. 

Dit betekent dat de fononen aan de wand van zo'n kolom verstrooid 

zullen worden, zodat de vrije weglengte niet groter kan worden dan de 

diameter van een kolom. De lagen zijn ook zeer dun (15-80 nm) wat ook 
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een belemmering voor de fononen is omdat ze ook hier weer aan het 

oppervlak verstrooid zullen worden. Verder is de registratrielaag 

amorf waardoor rond kamertemperatuur en daarboven de vrije weglengte 

beperkt wordt tot de bindingsafstand van de atomen [KIT49]. Dit wordt 

veroorzaakt doordat bij deze temperatuur de golflengte van de fononen 

ongeveer gelijk is aan deze bindingsafstand. In een amorfe stof zullen 

de bindingsafstand en bindingshoek niet constant zijn maar binnen 

zekere grenzen variëren. Als nu in de stof een elastische deformatie 

ontstaat dan zal deze zich niet als een vlakke golf kunnen 

voortplanten, omdat verschillende gedeelten van deze golf zich via 

verschillende bindingen verplaatsen met ongelijke hoeken en ongelijke 

afstanden. Hierdoor zal een onderlinge faseverschuiving plaatsvinden 

die tot het uitdoven van de golf leidt. De vrije weglengte is dan net 

zo groot als de bindingsarstand (enkele tienden nm). Samenvattend kan 

gesteld worden dat in deze lagen de fonenbijdrage kleiner zal zijn dan 

in bulkpreparaten. 

De bijdrage van de vrije ladingsdragers tot de warmtegeleidings

coëfficiënt X9 is zeker niet te verwaarlozen omdat enkele lagen metal

lisch zijn. Deze bijdrage kan worden benaderd met de wet van Wiede

mann-Franz [KIT76]: 

2.2 

Hierin is A een constante die voor een niet gedegenereerd systeem 

gelijk is aan 2, a is het elektrisch geleidingsvermogen en T de tempe

ratuur. In hoeverre de kolomstructuur invloed heeft op de electrische 

geleiding is niet bekend, zodat niets kwalitatiefs gezegd kan worden 

over deze bijdrage tot de warmtegeleiding. De totale warmtegeleidings

coëfficiënt is in deze beschouwing de som van de fononen en elektronen 

bijdrage. 

2.2 Het temperatuurverloop in het preparaat 

2.2.1 De differentiaalvergelijking 

In deze paragraaf zal de differentiaalvergelijking worden afgeleid 

waarmee een model kan worden opgesteld dat een temperatuurprofiel van 

het preparaat oplevert als aangenomen wordt dat er warmteverlies 

optreedt middels straling en convectie enlof geleiding door lucht. 
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w .. ( (( I .. 

0 X X+6X 

Figuur 2.1 Schematische voorstel.l.f.ng van het preparaat. 

Bij de afleiding zal worden uitgegaan van een langwerpig preparaat 

waardoor in de lengterichting een warmtestroom loopt (zie figuur 2.1). 

De bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënt À geschiedt meestal 

door toe:..--.:.;sing van de we·;. :an Fourier: 

2.3 

Hierin is q de warmteflux, t de warmtestroom en A het oppervlak lood

recht op de warmteflux. In de bovenstaande vergelijking is stilzwij

gend aangenomen dat het medium isotroop is en dat de warmteflux alleen 

een component in de x-richting heeft. Experimenteel wordt nu de tempe

ratuur op twee plaatsen van het preparaat gemeten en als de warmteflux 

en de dimensies van dit preparaat bekend zijn kan bieruit, als de 

temperatuurgradiënt constant is, de warmtegeleidingscoëfficiënt be

paald worden. Het zal blijken dat voor een juiste bepaling van À de 

eisen dat t bekend moet zijn en dat de temperatuurgradiënt constant is 

experimenteel het moeilijkst te realiseren zijn. Daarom zal in de 

volgende paragraaf worden nagegaan wat het effect is van enkele expe

rimentele parameters op de bepaling van À zodat een beter inzicht 

verkregen wordt hoe men het experiment het beste kan uitvoeren. 

Om tot een uitdrukking te komen voor een temperatuurprofiel zal 

uitgegaan worden van de situatie dat door een preparaat een bepaalde 

warmtehoeveelheid stroomt en dat aan het oppervlak warmte wordt verlo

ren. Er wordt aangenomen dat het totale warmteverlies door straling en 

contact met de lucht kan worden beschreven met een warmteoverdrachts

coëfficiënt h. In§ 3.1 zal blijken dat dit voor niet te grote tempe

ratuurverschillen tussen preparaat en omgeving een goede benadering 
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is. De warmteflux van het preparaat naar de omgeving wordt dan gegeven 

door: 

q = hAT , 2.4 

waarin AT het temperatuurverschil tussen preparaat en omgeving is. 

Het opstellen van de differentiaalvergelijking gebeurt door het 

toepassen van energiebehoud op een plakje preparaat tussen x en x+Ax 

(zie figuur 2.1): 

q(x)A- q(x+Ax)A = hCAx[T 5 (x)-Tcl . 2.5 

Hierin is C de omtrek van het preparaat, Tc de omgevingstemperatuur en 

T 5 {x) de temperatuur van het preparaat. Als nu de limiet Ax -+0 genomen 

wordt gaat de differentievergelijking over in een differentiaalverge

lijking: 

2.6 

Door nu de wet van Fourier (vgl. 2.3) in te vullen en de substitutie 

B(x) = T 5 (x)-Tc volgt: 

2.7 

N = ../(hCIM.) 

De algemene oplossing van vgl. 2.7 wordt gegeven door 

2.8 

De coëfficiënten a en ~ kunnen pas bepaald worden als de randvoorwaar

den bekend zijn. 

Uit vergelijking 2.8 blijkt dat het temperatuurverloop in het 

preparaat in principe niet lineair is. Uit de bovenstaande afleiding 

kan ingezien worden dat er twee mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen 

dat het temperatuurprofiel bij benadering toch lineair is. De eerste 

mogelijkheid is de omgevingstemperatuur zo goed mogelijk de gemiddelde 
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temperatuur van het preparaat te laten benaderen; uit vergelijking 2.6 

volgt dan dat q(x) bij benadering constant is. De tweede mogelijkheid 

is ervoor te zorgen dat de macht van de exponenten in vgl. 2.8 zo 

klein mogelijk blijft: 

2.9 

In deze vergelijking is 2 de lengte van het preparaat. Deze laatste 

eis houdt in dat de karakteristieke maat voor warmteverlies aan het 

oppervlak (hCl = H) veel kleiner moet zijn dan die voor geleiding door 

het preparaat fl\A/l = K). In principe hoeft maar aan één van beide 

eisen voldaan ta zijn; experimenteel zal echter gepoogd worden aan 

beide eisen in zekere mate te voldoen. 

2.2.2 Het model 

In het temperatuurverloop dat gegeven wordt door vergelijking 2.8 

zit ten nog twee onbekende constanten, namelijk a en (3. Door nu met 

behulp van een model een aantal extra vergel ijkingen op te stellen 

kunnen deze twee constanten bepaald worden. Een schematische weergave 

van het model is getekend in figuur 2.2. Links beginnen we met een 

heater H die een bekend vermogen P0 dissipeert en hierdoor een uni

forme temperatuur Th aanneemt. De in de heater opgewekte warmte gaat 

voor een gedeelte verloren aan het oppervlak met warmteoverdrachts

coëfficiënt Hh en de rest stroomt naar het preparaat S via een verbin

ding met warmtegeleidingsvermogen K1 • In het preparaat wordt een 

gedeelte van de warmtestroom afgevoerd via het oppervlak en de rest 

1 t ttttttt 
s Tp 

J J 

Figuur 2.2 Ilodel van heater en preparaat dat gebruik-t ts voor de 

oplossing van de differentiaalvergelijking. Uitleg van de symbolen 

geschiedt in de tekst. 
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vloeit via een verbinding met warmtegeleidingsvermogen K
2 

naar de 

heatsink met een constante temperatuur TP. In formulevorm: 

Pa = HhfTh-T cl+ Kt[Th-Tc-B(O)]. 
Kl[Th-Tc-B(O}] = -ÀAB'{O}, 
K2[Tc+B(i}-Tp] = -ÀAB'(i}. 

2.10 

2.11 

2.12 

De warmtegeleidingsvermogens van K1 en K2 kunnen worden afgeschat 

omdat deze bestaan uit koperdraad met bekende lengte en dikte. De 

waarde van Hh is experimenteel bepaald uit een meetserie waarbij de 

heater niet verbonden was met het preparaat (zie § 3.2.2). Tenslotte 

is aan de hand van de experimenteel bepaalde waarde van Hh een schat

ting gemaakt voor h en samen met een schatting voor de omtrek van het 

preparaat C levert dit een waarde voor N op. De lengte van het prepa

raat is gelijk gesteld aan 8 cm, overeenkomend met de werkelijke 

waarde. Het is duidelijk dat niet te veel waarde gehecht moet worden 

aan de numerieke uitkomsten die op grond van deze schattingen verkre

gen worden. Wel kan op deze rnanier wat gezegd worden over het globale 

verloop van de bepaalde profielen. De betreffende vergelijkingen zijn 

opgelost met behulp van een PC. 

Sr---------~--------~---------r---------, 

,_a. 
~ ~·;.·,;,·~·~·:-:·~·~······ 

I ............. ········· 
4 ---- ················ .............. , ..... 

.............. 

3 

2 

2 

······· ····· ... --- ..................... 

4 

····· 

................................ 
---

6 

.......... • ... 

-xlcml 
a 

Figuur 2.3 Het teaperatuuruerl.oop in het preparaat T 
5

(x} voor ver

schi I. Lende waarden van de omgevingstemperatuur: uan onder naar boven 

Tc =Tp, T8 (i/2} en Th. Het warmtegeLeidingsvermogen K van het prepa

raat is 1.86 mW/K en de warmteoverdrachtscoëfficiënt H is 2.34 mW/K. 
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In figuur 2.3 is goed te zien wat de invloed van de omgevings

temperatuur Tc is op de vorm van het temperatuurprofiel. Het in de 

heater gedissipeerde vermogen werd steeds zo gekozen dat de begintem

peratuur van het preparaat gelijk was. De hierbove gedane uitspraak 

dat het temperatuurprofiel meer lineair wordt als T s ~Tc door deze 

berekeningen bevestigd. 

In figuur 2.4a is het temperatuurprofiel weergegeven bij verschil

lende waarden van de warmtegeleidingscoëfficiënt van het preparaat. In 

de figuur ernaast (2.4b) is ook het verloop van de warmtestroom uit

gezet. Met deze twee figuren kan goed worden geïllustreerd wat er 

fout gaat als bijvoorbeeld bij x= 2 cm en x= 6 cm de temperatuur 

gemeten werd en via de formule: 

.,. _!g!. 
"' = 2AAT 2.13 

de warmtegeleidingscoëfficiënt À berekend zou worden. In deze verge

lijking is ~0 is de warmtestroom die bij x= 0 arriveert. Deze kan 

bepaald worden als P0 , Hh, Th en Tc bekend zijn. Vgl. 2.13 is echter 

alleen geldig als de gemiddelde warmtestroom tussen de beide meetpun

ten ongeveer gelijk is aan 1 0 • Op grond van figuur 2.-ib is -teen te 

Figuur 2.4a (Unks) 

'_., ... 
' 
' ' 

~ 1 I • ···-·-----··-·------------··------····-···: 

Iu I I 
I 

I 
u I 

I 
I 

\ I 
\ I 
\ I 

' ' ' ' ' ' ' / 

····<,__________ .... ____________ .. / 
•• ~----~----~~~----~.---.k-•1 __ _, 

T s (x) voor t'lllee verschH lende a:aa.rden van À: 

Àa = 10 W/mK (gestippelde kromme) en Àb = 0.21 W/mK (onderbroken krom.

me). Het warmtegeleidingsvermogen van het preparaat wordt dan respec

tievelijk: Ka= 1.86 mW/K en Kb= 3.28x1o-2 mW/K De warmteoverdrachts

coëfficiënt blijft 2.34 mW/K. 

Figuur 2.4b (rechts) De gerduceerde warmtestroom ~5 (x)/~0 voor de

zelfde parameters als figuur 2.4a. 
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zien dat dit alleen het geval is als de warmtegeleiding voldoende 

groot is. Dit gegeven is nog eens geïllustreerd in figuur 2.5 waarin 

de volgens vgl. 2.13 bepaalde warmtegeleidingscoëfficiënt X' geredu

ceerd staat uitgezet tegen de echte waarde À. De berekening is uitge

voerd bij verschillend waarden van de warmteoverdracht aan het opper

vlak. Uit deze figuur blijkt dat de verhouding HIK een goede maat voor 

de gemaakte fout is; zie ook vgl. 2.9. 

In de volgende beschouwing gaan we ervan uit dat de thermometers 

op een kwart en op driekwart van de lengte van het preparaat worden 

geplaatst. Door deze plaatsing is elk punt van het preparaat niet 

verder dan l/4 van een thermometer verwijdert. In figuur 2.4b is te 

zien dat de warmtestroom in het preparaat weer toeneemt als de tempe

ratuur van het preparaat lager wordt dan de cylindertemperatuur 

Tc = T s ( l/2). De gemiddelde warmtestroom tussen de beide meetpunten zal 

echter wat lager zijn dan t 0 , de warmtestroom aan het begin van het 

preparaat. Het is aannemelijk dat de gemiddelde warmtestroom tussen de 

meetpunten zal toenemen als de cylindertemperatuur hoger wordt inge

steld dan Ts(l/2). In de volgende berekeningen zal worden nagegaan of 

\ 
\ 

10 \ 

\ 
\ 

--
1L-~~~~~L-~~~~~~~~==--~ 
0,1 10 ->..IW/mKl 

100 

Figuur 2.5 De gewteten lOO(lrde van de 11Xlr11ltegetef.df.ngscoëfff.ciënt À' 

aLs functie van de werkeLijke waarde À. De middeLste curve correspon

deert met een warmteoverdrachtscoëfficiënt H van 2.34 mW/K, de boven

ste met een twee keer zo grote en de onderste met een twee keer zo 

kLeine waarde van H. 
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er een waarde Tc is, waarbij de gemiddelde warmtestroom ~12 tussen de 

meetpunten gelijk is aan de warmtestroom aan het begin van het prepa

raat. De gemiddelde warmtestroom ~12 , door het preparaat, tussen deze 

meetpunten wordt gegeven door: 

32/ 4I d9 2J\A { } 
~12 = -ÀA dx dx 1(212) = ~ 9(2/4)-9(32/4) . 

214 
2.14 

De warmtestroom aan het begin van het preparaat wordt gegeven door 

-ÀA9' (0). Door deze twee warmtestromen aan elkaar gelijk te stellen 

kan nu het temperatuurverloop in het preparaat als volgt worden her

schreven: 

c = 
e-Nl/4- e-3Nl/4- N2/2 

eNl/4- e3Nl/4 + N212 

2.15 

De waarde van x waarbij 9(x) gelijk aan nul is, onder de conditie 

~12 = ~0 , wordt z genoemd. Als we er nu experimenteel in slagen de 

cylindertemperatuur gelijk te maken aan de temperatuur voor x= z dan 

kan À exact bepaald worden met vgl. 2.13 als ~0 bekend is. Door nul 

stellen van vgl. 2.15 wordt voor z gevonden: 

z = -ln c/2N . 2.16 

2,2~=---------------

2, 0 L__.....L...,___a___a_-L.....L-J..J....L.l---'---L--1-...L....J.-L.J.....L..1L0 -----l'---....l..-....1..-l..-..1..-'-l..LI100 

0,1 -HIK 

Ftguur 2.6 De marde van z ats functte van H/K. 
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Door de limiet N2!0 te nemen (stralingsverliezen klein, zie vgl. 2.9) 

kan een eerste afschatting van z gemaakt worden: 

lim N2 ! 0 z = 132/48 2.17 

Als 2 = 8 cm wordt ingevuld vindt men z = 2.17 cm. Het numeriek bereken

de verloop van z als functie van H/K (J(H/K)=N2) is weergegeven in 

figuur 2.6. De waarde van z blijkt slechts zeer zwak afhankelijk te 

zijn van H/K als H/K < 100. Samenvattend: als de cylindertemperatuur 

dusdanig kan worden ingesteld dat Tc=T5 (z) dan is de met vgl. 2.13 

berekende waarde À exact gelijk aan de werkelijke waarde van À in dit 

model. 
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3 EXPERIMENT 

3.1 Warmteverliezen 

3.1.1 Inleiding 

In dit deel van het hoofdstuk zal een afschatting worden gegeven 

van het warmteverlies van het preparaat naar de omgeving dat optreedt 

naast het warmteverlies door geleiding naar de heatsink. Zonder warm

teverlies naar de omgeving wordt het temperatuurverschil over het 

preparaat bepaald door het geleidingsvermogen K: 

~0 =KAT. 3.1 

Hierin is ~0 de warmtestroom aan het begin van het preparaat. 

Als er alleen warmteverlies naar de omgeving plaatsvindt dan wordt 

deze warmtestroom ~v gegeven door: 

3.2 

waarin H5 de bijdrage tot de warmteoverdracht door straling weergeeft 

en H1 de bijdrage door lucht. De warmteoverdracht door lucht vindt bij 

normale drukken bijna geheel plaats door convectie, maar bij lage 

drukken wordt de zogenaamde geleiding het belangrijkste. Uit de in 

hoofdstuk 2 gegeven modelberekeningen bleek al dat voor een nauwkeu

rige bepaling van À de verhouding HIK zo klein mogelijk moet zijn. In 

figuur 3.1 is daarom nog eens de berekende afwijking van de gemeten 

waarde van À ten opzichte van de werkelijke waarde als functie van HIK 

weergegeven. De cylindertemperatuur is in deze berekening gelijk 

gekozen aan de temperatuur op een kwart van het preparaat, T1 . Uit de 

figuur blijkt dat als HIK~ 10 de afwijking niet groter dan 10% is. In 

het vervolg van dit hoofdstuk zullen daarom afschattingen gemaakt 

worden van H1 en H5 om te zien of experimenteel aan deze voorwaarde 

voldaan kan worden. Daarvoor is natuurlijk ook een afschatting van K 

nodig. We gaan er vanuit dat voor het preparaat geldt (zie § 3.2.3): 

K = 0.23 mW/K • 3.3 
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0.7 

o.s 

0.1 
-HIK 

Figuur 3.1 De verhouding van de geaeten m..rategel.etdtngscoëfficiënt 

À' en de werkeLijke una.rde À a.l.s fwtetie van H/K voor Tc= Ts{ 1!/4). 

3.1.2 Warmteoverdracht door lucht 

De warmteoverdracht door lucht kan worden beschreven met de warm

teoverdrachtscoëfficiënt h 1 : 

3.4 

Hierin is Os het oppervlak van het preparaat, Ts de temperatuur ervan 

en Tc de omgevingstemperatuur. Op grond van deze vergelijking volgt 

meteen dat H1 = h 1 Os. Het dimensieloze getal dat de warmteoverdracht 

bij voldoende hoge drukken bepaalt is het getal van Nusselt: 

Nu - hld 
- Àl ' 3.5 

waarin Àl de warmtegeleidingscoëfficiënt van lucht is en d een karak

teristieke afmeting is van het probleem. In het geval van een horizon

tale cylinder is dit de diameter. Het getal van Nusselt kan op zijn 

beurt weer worden geschreven als een functie van het produkt van de 

getallen van Grashof en Prandtl: Nu= f(GrxPr). In het boek van McAdams 

[MCA54] is een grafiek van Nu als functie van GrxPr opgenomen en 
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tevens een uitdrukking voor GrxPr/(d3AT). Als de numerieke waarde van 

d (8 rmn) en AT ( 10 °C) worden ingevuld vindt men GrxPr = 500. Met deze 

waarde leest men uit de betreffend grafiek af dat Nu= 2.82. 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor lucht bij atmosferische druk 

en kamertemperatuur wordt dan (À1 = 2.61x10-2 W/mK): h1 = 9.2 W/m2 K. Het 

preparaat heeft een lengte van 80 rmn zodat het oppervlak ongeveer 

2.1xlo-3 m2 is. De warmteoverdracht door convectie volgt nu uit 

vgl. 3.4: 

H1 = 19 mW/K . 3.6 

Deze waarde is veel groter dan het warmtegeleidingsvermogen van 

het preparaat K =0.23 W/mK, dat in de vorige paragraaf is gegeven. Een 

voor de hand liggende volgende stap is daarom het uitrekenen van H1 

bij lagere drukken. De warmteoverdracht zal afnemen als de druk lager 

wordt. In het boek van Dushman [DUS 62] staat beschreven hoe dit 

verloop kwantitatief is. Tot een druk van ongeveer 0.1 bar verandert 

de warmteoverdracht nauwe! ijks; bij lagere drukken neemt de warmte

overdracht lineair af met de druk: 

3.7 

waarin p de druk in het systeem is, ~ de verhouding van de soortelijke 

warmten bij constante druk en volume en v de gemiddelde snelheid van 

de gasmoleculen die volgt uit de kinetische gastheorie. a is een 

accomodatiecoëfficiënt die de warmteoverdracht per botsing beschrijft: 

3.8 

Hierin is T r de temperatuur van het teruggekaatste molecuul. Deze 

coëfficiënt heeft als maximale waarde 1 en bij een druk van 10-5 mbar 

volgt dan voor H1: 

H1 = 2.5 J.LW/K. 3.9 

Dit is bijna een factor 10-4 lager dan de waarde bij atmosferische 

druk zodat bij een druk beneden 10-5 mbar het warmteverlies door lucht 

zeker kan worden verwaarloosd. 
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3.1.3 Straling 

De straling die door een lichaam wordt uitgezonden als er geen 

wisselwerking is met andere lichamen wordt gegeven door de wet van 

Stefan-Boltzmann: 

3.10 

waarin T5 de temperatuur van het preparaat is en Tc de temperatuur van 

de omgeving (=cylinder). 05 is het oppervlak van het preparaat met 

emmissivi telt E. 5 , waarbij E- 5 de verhouding is van de uitgezonden 

straling tot de straling die door een zwart lichaam wordt uitgezonden 

bij dezelfde temperatuur. De constante a in de formule draagt dezelfde 

naam als de wet en heeft als numerieke waarde: a= 5.67x10-8 W/m2 K4
• 

Als verschillende oppervlakken door stralingsultwisseling wel 

kunnen wisselwerken is vgl. 3.10 niet meer geldig. In het geval van 

meerdere lichamen wordt de warmtestroom van bijvoorbeeld lichaam i 

naar lichaam j gegeven door de volgende betrekking: 

3.11 

Hierin is ~ij een factor die afhankelijk is van de grootte, de emissi

viteit en geometrie van de diverse oppervlakken. Bij verdere beschou

wingen zal uitgegaan worden van de geometrie zoals die geschetst is in 

figuur 3.2. In Appendix A zijn de hiermee corresponderende waarden van 

~ij uitgerekend. Als die worden ingevuld in vgl. 3.11 levert dit de 

volgende uitdrukkingen op: 

E.sOsa (Ts 
4 -Tc.4l 

I se = 
1 + ec.( E.bOb + E-s Os l 

. 
E.cOc 

3.12 

E.bOba (Tb 
4 -Tc. 42 

I he = 
1 + ec.(ebOb + esOsl 

. 
ec0c 

3.13 

E.bOba (Tb 
4 - Ts 41 

ths = 
1 + E.bOb + E.c.Dc./ec. 

E-s Os 

3.14 
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Figuur 3.2 De geOfRetrie van de opsteUing die gebruikt is om. de 

stral.ingsouerdra.cht naar de omgeving te berekenen. Het geheel is 

rotatiesymmetrisch om. de horizontale hartlijn. 

De subscripten in deze vergelijkingen hebben dezelfde betekenis 

als in hoofdstuk 2 en Pc is de reflectie van de cylinder (Pc= 1-éc). 

Op grond van deze uitdrukkingen kunnen voorwaarden afgeleid worden 

waaronder het warmteverlies door straling geminimaliseerd wordt. De 

belangrijkste winst wordt vanzelfsprekend gemaakt door het produkt van 

oppervlak maal emissiviteit voor preparaat en heater zo klein mogelijk 

te houden. Een verdere verkleining van het stralingsverlies van heater 

en preparaat is te bereiken door de noemer in formules 3.12 tot en met 

3.14 zo groot mogelijk te maken. Dit is te realiseren door het opper

vlak Oe dat de heater en preparaat "zien" zo klein mogelijk te maken 

en de verhouding Pcléc zo groot mogelijk. Deze laatste eis betekent 

dat het oppervlak glad moet zijn. 

In het model dat beschreven werd in het vorige hoofdstuk is ver

ondersteld dat het stralingsverlies evenredig is met het temperatuur

verschil tussen de betreffende componenten. Uit de formules hierboven 

blijkt dat dit strikt genomen niet het geval is. Als echter het ver

schil van bijvoorbeeld T5 -Tc niet te groot is, geldt: 

3.15 

zodat voor de wannteoverdrachtscoëfficiënt per oppervlakteëenheid van 

preparaat naar cylinder volgt: 

3.16 

Op analoge wijze kan nu de wannteoverdrachtscoëfficiënt tussen de 
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heater en de cylinder en die tussen heater en preparaat worden bena

derd. Naast het optimaliseren van afmetingen en de oppervlakken kan 

het warmteverlies door straling beperkt worden door ervoor te zorgen 

dat de omgevingstemperatuur Tc ongeveer gelijk is aan T
5

; bovendien is 

dan de benadering in formule 3.16 nauwkeuriger. 

Tot slot van deze paragraaf wordt nog een afschatting gemaakt voor 

de warmteoverdrachtscoëfficiënt ten gevolge van straling tussen het 

preparaat en de cylinder Hsc· Als het quotiënt van ~c en de noemer van 

vgl. 3.12 geschat wordt op 0.1 (="se). dan volgt uit vgl. 3.15 dat 

bij kamertemperatuur voor H5 geldt: 

Hsc = 1.3 mW/K . 3.17 

3.1.4 Conclusie 

Op grond van de hierboven geschatte warmteoverdrachtscoëfficiënt 

door straling en geleiding door lucht en het geschatte warmtegelei

dingsvermogen van het preparaat volgt H/K = 5. 7. Bij een zorgvuldig 

gekozen cylindertemperatuur zou het dus in principe mogelijk moeten 

zijn om de warmtegleidingscoëfficiënt van een dergelijk preparaat met 

redelijke nauwkeurigheid te bepalen. Als bijvoorbeeld de cylinder

temperatuur wordt ingesteld op T 5 ( 2/4) dan is de afwijking van de 

werkelijke waarde 7% (zie fig. 3.1), althans volgens het in hoofdstuk 

2 beschreven model. 

3.2 De opstelling 

3.2.1 Buiten de cylinder 

Aan de hand van de modelberekeningen in hoofdstuk 2 en de afschat

tingen van de diverse warmtegeleidingsvermogens in het begin van dit 

hoofdstuk is een opstelling gebouwd die zo goed mogelijk aan de eisen, 

die daar gesteld worden, voldoet. 

De berekeningen in het begin van dit hoofdstuk geven aan dat de 

metingen in vacuüm moeten gebeuren. Daartoe is de hele opstelling 

opgehangen in een roestvrij stalen pot, de zogenaamde buitenpot, die 
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Figuur 3.3 Verticale doorsnede van de buttenpot. 

geëvacueerd kan worden. Een overzicht van de buitenpot is geschetst in 

figuur 3.3. Deze cylindrische pot (1) heeft een deksel (2) waardoor 

een goede toegang wordt verkregen tot de rest van de opstelling. De 

pot wordt geëvacueerd door een pompstel, bestaande uit een mechanische 

voorvacuümpomp en een oliediffusiepomp met een pompcapaciteit van 

16 1/s voor de drukken lager dan 10-2 mbar. Deze pompen zijn met een 

metalen balgslang via een flens verbonden met de buitenpot. De mini

male druk die op deze manier bereikt kan worden bedraagt ongeveer 

5x10-6 mbar, zodat de afschatting van de warmteverliezen door gelei

ding van de lucht (vgl. 3.9) een bovengrens zal zijn. In de buitenpot 

is een ring (3) gelast waarop de bui tenring (7) van de zogenaamde 

binnenpot (4) wordt vastgezet. De ruimte in de binnenpot is bereikbaar 

door een deksel (5). In de binnenpot is ook een ring (6) gemonteerd. 

De binnenpot fungeert als heatsink en afscherming van straling van 

buitenaf. 

In figuur 3.4 is een dwarsdoorsnede van de binnenpot getekend. Op 

de bodem zijn vier koperen blokjes (3) geschroefd. In elk blokje 

bevindt zich een weerstand die dienst doet als heater voor de binnen

pot. De weerstanden zijn met stycast in de blokjes bevestigd zodat een 

goede warmteoverdracht kan plaatsvinden. De totale weerstand van de 

heaters bedraagt circa 11 0. Het maximale stookvermogen dat op deze 
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Figuur 3.4 Hortzontale doorsnede van de btnnenpot. 

manier kan worden toegevoerd is 16 W (zie § 3.4.2). Tussen de buiten

ring (1) van de binnenpot en de ring van de buitenpot is indium gelegd 

waardoor een beter warmtecontact ontstaat. In de binnenpot is ook aan 

de binnenkant weer een ring gelast (2), hieraan is de cylinder ( 4) 

bevestigd die dienst doet als stralingsafscherming rond het preparaat. 

De binnenpot wordt in temperatuur geregeld. Op deze manier zijn de 

randvoorwaarden voor de processen in de binnenpot constant. De thermo

meter van de binnenpot is bevestigd op de binnenring hiervan. 

De cylinder is via drie roestvrij stalen staafjes vastgeschroefd 

op de ring in de binnenpot. Deze staafjes doen dienst als warmteweer

stand tussen de cylinder en de binnenpot (=heatsink), want ook de 

cylinder wordt in temperatuur geregeld. De cylinder bestaat uit twee 

gedeelten. Aan de onderste helft zijn de drie staafjes, de heater en 

de thermometer bevestigd; de bovenste helft (aanzicht fig. 3.4) wordt 

met vier schroefjes op deze andere helft bevestigd. De heater van de 

cylinder bestaat uit circa 1 meter manganinedraad die zig-zaggewijs 
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met General Electric lak (CE-lak, type 7031) op de cylinder is ge

lijmd. Door deze konstruktie vindt een directe warmteafgifte van de 

heater aan de cylinder plaats. De weerstand van de heater is 63 0 

zodat een maximaal vermogen gedissipeerd kan worden van 2.8 W (zie 

§ 3.4.2). 

De binnenstraal van de cylinder bedraagt 6.5 mm en de lengte is 

88 mm. De cylinder is zo klein mogelijk uitgevoerd zodat de verhouding 

0 5 /0c (zie § 3.1.3) zo groot mogelijk wordt. Verder is de cylinder 

verguld zodat de emissiviteit ervan door oxidatie niet kan toenemen. 

Uit formule 3.12 tot en met 3.15 blijkt dat op deze manier de bijdrage 

tot het warmteverlies door straling geminimaliseerd wordt. 

3.2.2 De heater 

De heater van het preparaat is een metaalfilm weerstand met een 

nominale waarde van 1 kü. Deze is aan één kant vastgesoldeerd aan het 

koperen draaduiteinde van het preparaat. Op de heater is met CE-lak 

een thermistor bevestigd zodat de temperatuur ervan gemeten kan wor

den. De electrische aansluitdraden van de heater bestaan uit dunne 

(RI= 0,1 mm) en lange ( t = 1 m) manganine draden. Deze draden zijn 

thermisch verankerd aan de binnenpot door ze over een lengte van ca. 

10 cm met CE-lak op de bodem hiervan vast te kitten. Hierna gaan de 

draden in een spiraal naar de cylinder toe. Tussen de twee helften van 

de cylinder zijn uitsparingen gemaakt waardoor de draden naar binnen 

komen. Tussen de draden en de wand van deze uitsparingen zijn kleine 

kunststoffen buisjes geklemd zodat de draden geen direkt warmtekontakt 

met de cylinder kunnen maken. Zowel de heater als de thermistor hebben 

afzonderlijke draden voor het toevoeren van stroom en het meten van 

spanning, zodat aan iedere component vier draden zijn bevestigd. Het 

warmtelek per component door de manganine draden (X =22 W/mK) naar de 

binnenpot bedraagt bij een temperatuurverschil van 5 K slechts 3.5 MW. 

Een typische waarde voor het vermogen dat door de heater wordt 

gedissipeerd bij een meting is enkele mW. De weerstand van een manga

nine draad van 1 m is ongeveer 56 0, zodat het gedissipeerde vermogen 

in de draden niet helemaal te verwaarlozen is. Een goede benadering om 

ook deze bijdrage in rekening te brengen is aan te nemen dat de helft 

van dit vermogen naar de heater stroomt terwijl de andere helft naar 
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de binnenpot stroomt. De spanning wordt daarom niet over de heater 

zelf maar over de heater en één stroomdraad gemeten. Het vermogen dat 

in totaal uit de heater komt wordt dan gegeven door: 

3.18 

Hierin is V de gemeten spanning en Rh+Rt de som van de heater- en 

draadweerstand (Rh+Rt = 1055 0). 

De warmteoverdracht door straling van de heater naar de cylinder 

is ook experimenteel bepaald. Volgens de theorie (§ 3.1.3) geldt voor 

de warmtestroom van heater naar cylinder bij afwezigheid van het 

preparaat: 

3.19 

Doordat het oppervlak van het heater Oh in vergelijking tot Oe erg 

klein is kan in goede benadering de noemer gelijk aan 1 gesteld wor

den. Om een indruk te krijgen van de maximale stralingsverliezen is de 

emissiviteit van de heater gelijk aan 1 gesteld. Het oppervlak van de 

hea ter is geschat op 50 nun2
; dit samen geeft voor het produkt: 

S = E.hOha = 2.84x10- 12 W/K4
• 

Experimenteel werd nu de heater "los" in de cylinder gehangen 

zodat alleen warmteverlies door straling kan optreden. Door een con

stant vermogen door de heater te sturen zal deze tot een constante 

temperatuur opwarmen en samen met de cylindertemperatuur kan dan het 

quotiënt P0 /(Th4 -Tc 4 )=S bepaald worden. De cylindertemperatuur werd 

gemeten via de thermistor op de heater bij vermogen P0 =0 zodat het 

temperatuurverschil zo nauwkeurig mogelijk bepaald wordt. In figuur 

3.5 zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De rechte in 

deze figuur is met de kleinste kwadraten methode bepaald: 

S = 2.67x10- 12 W/K4
• Deze waarde komt goed overeen met het geschatte 

maximale stralingsverlies. Met de behulp van de in vgl. 3.15 gegeven 

benadering wordt tenslotte nog een waarde Hh =0.29 mW/K gevonden. 
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Figuur 3.5 Het versehit van Th4 

en Tc 4 ats functie van het gedis

sipeerde vermogen P in de heater. 

3.2.3 Het preparaat 

' 10 --t:-(1~1 

Het preparaat bestaat uit een substraat van lexaan, dit is een 

polycarbonaat, met een dikte van 25 ~· Hierop zijn achtereenvolgens 

een AlN laag van 80 nm, een laag Gd2oTbgFe72 van 48 nm, een laag Al 

van 20 nm en wederom een AlN laag van 15 nm opgadampt. Dit pakket 

vormt samen één magneto-optische laag en een dwarsdoorsnede van zo'n 

laag is geschetst in figuur 3.6. De laag GdTbFe is de eigenlijke 

recording laag die gemagnetiseerd kan zijn. Het aluminium dient als 

een reflecterende laag. De AlN laag heeft twee functies: ten eerste 

fungeert deze als een antireflectie laag en ten tweede verhindert deze 

de diffusie van de zeer reactieve zeldzame aardmetalen uit de recor

ding laag naar het substraat. Ten behoeve van de hier beschreven 

Figuur 3.6 Dwarsdoorsnede van het 

preparaat. Er is maar één magneta

optische Laag getekend. 

AlN 15 nm 
Al 20 nm 

GdTbFe 48 nm 

AlN 80 nm 

lexaan 25JJm --- ------------
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warmtegeleidingsmetingen zijn op het substraat in totaal vijf magneta

optische lagen aangebracht in plaats van één, zoals gebruikelijk. 

Als we zouden uitgegaan van een preparaat dat bestaat uit een 

enkel reepje van een dergelijk lagenpakket met bijvoorbeeld een breed

te van 10 mm en een lengte van 80 mm, dan zou de verhouding van het 

oppervlak tot de doorsnede Os/As en dus H/K erg groot worden. Door nu 

een lange reep op te rollen kan deze verhouding drastisch verlaagd 

worden en bovendien wordt het preparaat ook veel steviger. De voor het 

preparaat gebruikt reep heeft een breedte van 414 mm en een lengte van 

80 mm. Als we deze oprollen tot een buitenstraal van 4 11111 wordt de 

verhouding Os/As met een faktor 40 verkleind. Aan de lange kant van de 

reep werd eerst een laagje goud opgedampt en na het oprollen werd met 

behulp van geleidende lijm aan beide uiteinden een koperen draadje 

bevestigd, zodat een opgelegde warmtestroom zich over de gehele breed

te verspreidt. Aan het ene draadje wordt de heater gesoldeerd en het 

andere draadje wordt via een schroefbevestiging tegen de binnenring 

van de binnenpot geklemd. Deze draad verlaat via een klein gaatje aan 

de achterkant de cylinder. 

Bij PDO zijn voorlopige waarden bekend van de warmtegeleidings

coëfficiënt van de diverse materialen in de magneto-optische laag; 

deze zijn in tabel 3.1 samengevat. De afmetingen van het preparaat 

zijn bekend zodat een gemiddelde warmtegleidingscoëfficiënt van een 

preparaat met 5 laagpakketen gelijk is aan 1.72 W/mK. Het warmtegelei

dingsvermogen kan nu ook berekend worden: 

K = 0.23 mW/K , 3.20 

en is van de zelfde grootte-orde als de verwachte stralingsverliezen 

(H = 1.3 mW/K). 

Tabel 3 .1 De door PDO 
gerapporteerde wanntegeleidings
coëfficiënten van de verschillende 
materialen in het preparaaat 

materiaal 

lexaan 

AlN 

CdTbfe 

Al 

À [W/mK] 

0.21 

12 

47 

221 
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3.3 De thermometers 

3.3.1 Keuze 

Er zijn in principe meerdere mogelijkheden om de temperatuur op 

een oppervlak te meten: bijvoorbeeld met een thermokoppel, een plati

naweerstand of een thermistor. In dit geval is gekozen voor een ther

mistor; dit is een weerstand die sterk temperatuurafhankelijk is. Het 

voordeel van een thermistor is dat deze klein is en gemakkelijk op 

bijvoorbeeld kunststof te monteren. Ook kan met een thermistor een 

hoge temperatuurresolutie bereikt worden. 

De gebruikte thermistor is van het type NTC (negatieve !emperatuur 

~oëfficiënt), wat inhoudt dat de weerstand afneemt als de temperatuur 

toeneemt. Het materiaal waarvan ze gemaakt worden is een metaaloxide 

uit de ijzergroep (bv. Fe203, NiO, CoO) waaraan een kleine fractie 

vreemde ionen wordt toegevoegd, die een andere valentie hebben dan het 

metaal in de verbinding. Op deze manier ontstaat een halfgeleider. De 

weerstandsvariatie als functie van de temperatuur kan vrij goed met de 

volgende relatie beschreven worden: 

R(T) =A eB/T • 3.21 

waarin A en B constanten zijn die per thermistor verschillen. 

Om de invloed van de thermistors op de temperatuurverdeling zo 

gering mogelijk te houden is gekozen voor een zo klein mogelijke 

uitvoering. De thermistors zijn van het fabrikaat Philips, type 

2322 633 02104. De afmetingen van dit type liggen in de orde-grootte 

van 1 mm. De nominale weerstand bij 25 °C is 100 kO, de waarde van B 

is 3900 K, waarbij deze beide laatste gegevens een tolerantie van 10% 

hebben. De gekozen nominale waarde van 100 kO is een compromis tussen 

een maximale spanning over de NTC bij een minimaal gedissipeerd ver

mogen (R zo groot mogelijk) en een minimale ruisbijdrage van de elec

tronische meetapparatuur (R niet al te groot). 

3.3.2 De meting 

De meting van de weerstand van de thermistors geschiedt door 

middel van de vierdraadsmethode. Een stroombron stuurt een constante 
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stroom door de NTC, de spanning die hierdoor over de NTC ontstaat 

wordt via aparte draden gemeten. Het voordeel van deze methode is dat 

de weerstand van de electrische bedrading geen invloed heeft op de 

bepaling van de weerstand. 

Analoog aan de bij de heater toegepaste methode worden de thermis

tors met GE-lak bevestigd op het betreffende oppervlak zodat een goed 

thermisch contact bereikt wordt. De aansluitdraden bestaan uit dunne 

manganine draden. Het warmtelek tussen de verankeringsplaats op de 

binnenpot en de thermistor is ongeveer 3.5 J.LW bij een temperatuur

verschil van 5 K. Een typische waarde voor de stroom door de thermis

tor is 1 JLA, zodat het in de thermistor gedissipeerde vermogen maxi

maal circa 0.1 J.LW bedraagt. Deze warmtestromen zijn ongeveer een 

factor 1000 lager dan de typische warmtestroom door het preparaat. De 

weerstand van één manganine draad van een meter bedraagt 56 0 waardoor 

het gedissipeerde vermogen in de deze draad ten opzichte van de ther

mistor verwaarloosd mag worden. 

De stroombron is in de groep ontworpen en kan ingesteld worden op 

waarden tussen 0.01 JLA en 10 J.LÁ. De stroombron is steeds in de 1 JLÁ 

stand gebruikt. De spanning over de NTC wordt toegevoerd aan de ingang 

van een verschilversterker die ook in de groep is ontworpen. Het 

verschil wordt precies tien keer versterkt en dan op een DPM 60 pa

neelmeter weergegeven. Op deze manier komt een thermistorweerstand van 

100 kO overeen met een afgelezen spanning van 1 V. De resolutie van de 

paneelmeter bedraagt 0.1 mV wat overeenkomt met weerstandsverandering 

van 10 0. ledere thermistor heeft een eigen stroombron en versterker. 

Een eventuele fout in de stroom door de thermistor of in de precieze 

versterking kan op deze manier worden verdisconteerd in de ijking 

onder de aanname dat dit een co1:.stante relatieve fout is. Om een 

indruk te krijgen van de grootte van deze relatieve fout zijn de 

thermistors ook eens doorgemeten met de andere stroombron/versterker 

combinaties. De onderlinge spreiding van deze meetseries correspon

deert met een weerstandsvariatie van 1.3 kO, bij een gemiddelde weer

stand van 110 kO. De systematische fout in de electronica bedraagt dus 

ongeveer 1%. De ruis in een meting bedraagt omgerekend naar een weer

standsvariatie circa 10 0. 
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3.3.3 De ijking 

Het bleek al snel dat de afwijking van de constanten A en B in 

formule 3.21 van de nominale waarde zo groot is dat voor een nauwkeu

rige temperatuurbepaling alle thermistors geijkt moesten worden. Dit 

werd uitgevoerd door de temperatuur zoals die uit een meting met 

behulp van een extra platina thermometer werd verkregen te vergelijken 

met de weerstand van de thermistors. De platina thermometer is een 

commercieel verkrijgbaar type (merk: Degussa, type: WBSK1), dat een 

bekende weerstandsafhankelijkheid van de temperatuur bezit (volgens 

DIN 43760): 

R(T) = Ro (l+AT+BT2
) , 

A = 0.3907B4076x10-2 °C- 1 

B = -o.S7840B40x10-6 °C-2 

3.22 

Hierin is R(T) de weerstand bij temperatuur T [°C], Ro de weerstand 

bij 0 °C (in dit geval Ro = 100 0). A en B zijn materiaal constanten 

die onafhankelijk zijn van het exemplaar. De weerstand van deze ther

mometer wordt gemeten met een vierdraads AC-meetbrug. De resolutie van 

de weerstandsmeting bedraagt 1 mO, dit komt bij kamertemperatuur 

overeen met 2.5 mK. 

De platinathermometer bestaat uit een kleine keramische cylinder 

waarin zich de platinadraad bevindt. Deze cylinder is in een koperen 

blokje geschoven nadat er wat Apiezon vet is opgebracht voor een goed 

warmtecontact. Dit koperen blokje is bevestigd op de binnenring van de 

binnenpot. 

De ijking vindt plaats door de binnenpot tot een bepaalde tempera

tuur op te stoken zodat alle thermometers in principe dezelfde tempe

ratuur aannemen. Als alle thermometers gestabiliseerd zijn worden ze 

afgelezen, de platinathermometer geeft via formule 3.22 direct de 

temperatuur. Deze procedure wordt herhaald bij andere temperaturen van 

de binnenpot. Op deze manier wordt voor elke thermistor een R-T karak

teristiek verkregen. Door nu In R tegen 1/T uit te zetten kunnen voor 

elke thermistor de constanten A en B in formule 3.21 bepaald worden. 

In figuur 3.7 is als voorbeeld dit verloop voor de thermistor op de 
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Figuur 3.7 De weerstand Rh van de 

thermistor op de heater aLs functf.e 10,6 

van de temveratuur Th, uita~zet als 

l.n(Rh) tegen 1/Th. 

I /0 
0/ 

I 

3,1 3,2 

heater weergegeven. Het is goed te zien dat de weerstand van de ther

mistor in het onderzochte temperatuurgebied van 20 °e tot 50 °e zeer 

goed door vgl. 3.21 wordt beschreven. Ook voor de andere thermistors 

wordt een soortgelijk gedrag gevonden. In tabel 3.2 staan de constan

ten voor elke thermistor die door middel van een kleinste kwadraten 

aanpassing uit de gemeten waarden zijn berekend. 

thermistor A [mO] B [KJ 

binnenpot 223 3883 

cylinder 135 4015 

heat er 185 3936 

preparaat 1 197 3921 

preparaat 2 186 3926 

fout 2 2 

Tabel. 3.2 De gemeten constanten A en B in de relatie R(T) =AeB/T voor 

aLLe thermistors. 
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De maximaal mogelijke fout in de temperatuurmeting met de thermis

tors kan worden afgeschat door de totale differentiaal van formule 

3.21 te nemen: 

3.23 

Als we de in tabel 3.2 gegeven waarden invullen tasamen met de rela

tieve fout in R blijkt dat de maximale, absolute fout in T bij kamer

temperatuur circa 0.4 K bedraagt. Als echter met een bepaalde thermis

tor een temperatuurverschil. gemeten wordt is de fout hierin veel 

kleiner, omdat het grootste gedeelte van de fout een systematische is. 

De fout bij een temperatuurverschilmeting is circa 20 mK. 

3.4 De temperatuurregeling 

3.4.1 Inleiding 

Om de temperatuur van de binnenpot en de cylinder op de gewenste 

waarde te kunnen houden zijn twee regelingen gebouwd. De regeling van 

de binnenpot heeft tot doel de temperatuur van de heatsink constant te 

houden. Uit vergelijking 2.13 volgt weliswaar dat de bepaling van À in 

principe niet afhankelijk is van de temperatuur van de heatsink, maar 

omdat het nogal lang duurt voordat het temperatuurprofiel in het 

preparaat zich heeft gestabiliseerd is het van belang dat tijdens een 

bepaalde meting de heatsinktemperatuur niet verandert. Bovendien is 

het met behulp van deze regeling mogelijk om te meten bij hogere 

temperaturen dan kamertemperatuur. Dat ook de cylinder in temperatuur 

geregeld wordt volgt uit de in hoofdstuk 2 gegeven modelberekening, 

die aangeeft dat ter correctie van stralingsverliezen de cylinder

temperatuur gelijk gemaakt moet worden aan de temperatuur op een 

bepaalde positie z van het preparaat. 

3.4.2 De PID-regelaar 

Een temperatuurregelaar voert aan de betreffende heater een vermo

gen toe dat in bepaalde relatie staat tot het signaal aan de ingang 
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van de regelaar. Aan de ingang wordt een signaal toegevoerd dat even

redig is met het verschil van de werkelijke temperatuur met de gewen

ste. De relatie kan :Qroportioneel, .integrerend of gifferentiërend 

zijn, dan wel een combinatie daarvan (vandaar de naam). In figuur 3.8 

is het blokschema van de gebruikte PlO-regelaar weergegeven. Het 

ingangsignaal is het verschil van de spanning over een thermistor en 

een gewenste spanning (=temperatuur): de "deviation input". Er bevindt 

zich een worteltrekker in de regelaar zodat, bij P-actie, het vermogen 

aan de uitgang evenredig is met de ingangsspanning. Verder is door 

middel van een stand "manual" het stookvermogen instelbaar op een 

vaste waarde. 

De overdracht van de regelaar in het frequentiedomein is in vrij 

goed be iering: 

3.24 

Hierin is Ap de versterking van het proportionele gedeelte 

( 1 SAP S 1000), Ai de versterking van het integrerend gedeelte 

(0 S AiS 1) en Ad de versterking van het differentiërend gedeelte 

(0 S Ad S 10). De tijdconstante van de integrator Ti kan worden inge

steld op 0.2, 2 en 20 s. De tijdconstante van de differentiator Td is 

vast ingesteld op 2 s. De versterking a van de eindtrap EV is instel

baar, zodanig dat de maximale spanning aan de uitgang 15, 5 of 1.5 V 

is. De maximaal te leveren stroom bedraagt dan respectievelijk 2, 0.6 

of 0.2 A. Rh is de weerstand van de desbetreffende heater. 

Eerder was in de groep reeds een PlO-regelaar gebouwd zodat een 

electrisch schema al voorhanden was. In die uitvoering was het maxi

male vermogen echter te klein voor deze toepassing. Door grotere 

transistoren in de eindtrap te gebruiken is het maximale vermogen van 

3 naar 30 W verhoogd. 

deviation 
input 

1 

p 

Figuur 3.8 Het blok.sche.a uan de PID-regelotJ.r. UH leg geechtedt f.n de 

tekst. 
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3.4.3 De verschilversterker 

Zoals hierboven al werd vermeld is het ingangssignaal van de rege

laar het verschil van twee spanningen. De ene spanning is de spanning 

over de thermistor op het te regelen object. De andere spanning kan 

een vaste, ingestelde waarde hebben, of het is de spanning over een 

thermistor aan wiens temperatuur de te regelen temperatuur zo goed 

mogelijk gelijk moet zijn. Deze laatste mogelijkheid zal vooral ge

bruikt worden bij de regeling van de cylindertemperatuur. 

In figuur 3.9 is het electrisch schema van de verschilversterker 

getekend. De verschilspanning wordt in deze schakeling tien maal 

versterkt voordat deze wordt doorgegeven aan de Pit-regelaar. Met 

behulp van de potmeter van 5 kn wordt de referentiespanning V ref 

ingesteld. Doordat deze potmeter nagenoeg niet belast wordt door de 

operationele versterker Al erna, varieert de referentiespanning li

neair met de verdraaiing van de potmeter. De referentiespanning kan 

ingesteld worden tussen 0 en 2 V, dit komt overeen met een tempera

tuurbereik van 0 °e tot meer dan 100 °e. De spanning over de thermis

tor waarvan de temperatuur geregeld wordt, wordt toegevoerd aan de 

ingang V1 . Als met behulp van de spanning van een andere thermistor 

geregeld wordt dan staat de schakelaar op v2 • aan welke ingang de 

laatsgenoemde thermistorspanning wordt aangeboden. De uitgangsspanning 

Vu is: 

V -lO(llxV2 V) 
u - 1 + lOx 1 • 3.25 

Ff.guur 3.9 Het el.ectrf.sch sche.lla van de ue.rschf.l.ue.rsterlter. 
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waarin x de verhouding van de ingestelde waarde van de potmeter van 

100 kn is tot de maximale waarde ervan. Deze potmeter wordt gebruikt 

als we de temperatuur willen regelen naar de temperatuur van een 

andere thermistor. Als beide thermistors namelijk een gelijke tempera

tuur hebben dan zal de spanning erover in het algemeen niet gel ijk 

zijn omdat ze verschillende A- en B-waarden bezitten (zie formule 

3.21). Door vooraf, bij gelijke temperatuur van beide thermistors, de 

potmeter zo in te stellen dat Vu gelijk aan nul wordt kan dit effect 

grotendeels gecompenseerd worden. 

3.4.4 De regeling van de binnenpot 

In figuur 3.10 is het schema getekend van de temperatuurregeling 

van de binnenpot. H is de bekende overdrachtsfunctie van de PlO-rege

laar (vgl. 3.24). De hierin nog onbekende overdrachtsfunctles zijn UP' 

Ux en ]. De overdrachtsfunctie ], die de temperatuur van een thermis

tor converteert in een spanning, is voor kleine variaties bij benade

ring lineair. De overdrachtsfunctie Ux geeft de invloed van storingen 

weer op TP. De overdrachtsfunctie UP' die de temperatuur Tp relateert 

aan het toegevoerde vermogen, is vrij gecompliceerd. Om tot een beter 

inzicht te komen in de werking van de regeling zal met een eenvoudig 

model een benadering worden gegeven van deze overdrachtsfunctie. 

Het model dat gebruikt wordt is weergegeven in figuur 3.11. De 

binnenpot is via een warmteweerstand 1/Kp verbonden met de buitenpot 

die op zijn beurt via 1/Ky is verbonden met de omgeving. De warmte

capaciteit van de binnen- en buitenpot zijn respectlevelijk CP en Cv. 

PP is de warmtestroom van de binnen- naar de buitenpot en Pv is de 

x --- Ux Tp , __ + 

~;~-o-- J 
~~~~~~Up 

p 

-H + 

Figuur 3.10 Het regetsme.a. uoor de btnnenpot. De s.,.Z,Olen. worden in 

de tekst verklaard. 
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Cv 
Tv 

To 

Figt.U.Lr 3.11 Het m.odet dat gebruikt is voor de berekening van de over

drachtsfunctie up. die het verband geeft tussen de temperatuur van de 

binnenpot T P en het aan de heat er toegevoerde vermogen P. 

warmtestroom van de buitenpot naar de omgeving. De vier vergelijkingen 

die het gedrag van dit model beschrijven zijn: 

3.26 

3.27 

Door eliminatie van Tv wordt de volgende tweede graads differen

tiaalvergelijking gevonden voor T P' een meetbare temperatuur in dit 

model: 

3.28 

Uit de regel techniek is bekend dat een 2e orde systeem al tijd 

stabiel blijft bij tegenkoppeling. Tijdens het testen van de regeling 

van de binnenpot bleek echter dat bij alleen P-regeling het systeem 

bij te grote P-aktie instabiel wordt. Dit betekent dat de overdrachts

functie UP in werkelijkheid hoger dan 2e orde is. De meest waarschijn

lijke oorzaak hiervan is een looptijd in het systeem, die veroorzaakt 

kan worden doordat de temperatuur T P van de thermistor niet direct 

reageert op een stap in P. Een looptijd kan worden opgevat als een 

oneindig aantal kleine tijdconstanten. Omdat vgl. 3.28 het gedrag van 
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het systeem voor tijden die groot zijn in vergelijking met deze loop

tijd nog steeds correct beschrijft, hebben we deze gebruikt om uit 

enkele experimentele meetgegevens een schatting te maken van de beide 

warmteweerstanden 1/KP en 1/Ky. 

Als de heater van de binnenpot, nadat een zekere stabiele tempera

tuur is bereikt, wordt uitgezet zal de temperatuur van de binnenpot 

weer dalen tot de omgevingtemperatuur T0 . Dit verloop van de tempera

tuur kan met de bovenstaande differentiaalvergelijking worden beschre

ven. De algemene oplossing van de homogene differentiaalvergelijking 

is: 

Tp-To = Ge-t/T1 +Fe-t/T2 . 3.29 

De beide tijdconstanten kunnen worden berekend door de substitutie van 
-t/T 

T P - T 0 = ae in het homogene deel van vgl. 3. 28: 

4TyTp 

T 1 '2 = -( T_v_+_T_p_l~~~)-±-~-f-(_T_v_+_T p~l ~~)-2-_-4-T v_T_p_J 
3.30 

De grootste tijdconstante T 1 is de oplossing met het minteken, de 

kleinste die met het plusteken. Als T 1 > T 2 is het in principe mogelijk 

om T 1 te bepalen omdat voor voldoende grote t de e-macht met de kleine 

tijdconstante bijna gelijk aan nul is zodat formule 3.29 dan benaderd 

kan worden met: 

T - T "' Ge-t/T 1 
p 0 "' . 3.31 

De meting van het laatste gedeelte van de afkoelkurve is weerge

geven in figuur 3.12. De richtingscoëfficiënt van de rechte levert een 

schatting van de grootste tijdconstante op: 

T 1 = ( 63 ± 1 ) min . 3.32 

De parameters die T 1 en T 2 bepalen zijn CP' Cv• KP en Ky. De 

warmtecapaciteiten CP en Cy kunnen eenvoudig berekend worden uit de 
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0,4r------.------.,.------.-------, 

50 75 100 150 

Figuur 3.12 De logaritme van het temperatuurverschil. tuss~n. binnenpot 

en omgeving als functie van de tijd. Voor enkel.e pmten is de fout 

aangegeven. 

massa van de desbetreffende pot en de soortelijke warmte per massa

eenheid van het materiaal van deze pot. In tabel 3.3 worden de gege

vens en resultaten van deze berekening weergegeven. De totale warmte

weerstand tussen binnenpot en omgeving 1/Kt kan ook experimenteel 

bepaald worden door te meten welk vermogen aan de heater toegevoerd 

moet worden om een bepaald temperatuurverschil met de omgeving te 

handhaven. Deze meting werd bij verschillende temperaturen van de 

binnenpot herhaald en het hieruit gevonden gemiddelde warmtegelei-

11 
buitenpot binnenpot cylinder 

materiaal RVS Cu Cu 

massa 9.20 1.424 75x10-3 kg 

soortel. warmte 460 390 390 J/kgK 

warmtecapaciteit 4232 555.4 29.25 J/K 

Tabel. 3.3 Enhel.e gegevens van de componenten van de opstel.l.ing. 
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dingsverrnogen bedraagt: 

Kt = (0.51 ±0.04) WIK . 3.33 

Door de gemeten waarden volgens vgl. 3.32 en 3.33 te substitueren in 

formule 3.30 kunnen KP en Ky bepaald worden: 

Ky = 1.31 WIK 

KP = 0.84 WIK 

Ook de tijdconstante T2 kan nu berekend worden: 

T2 = 10 min . 

3.34 

3.35 

3.36 

Deze blijkt inderdaad beduidend kleiner te zijn dan T 1 , zodat aan de 

aanname 3.31 goed voldaan is voor tijden groter dan 50 min. 

Tijdens het testen bleek, zoals hier boven werd vermeld, dat de 

regeling bij te grote P-aktie instabiel wordt. De instelling met de 

beste regeling wordt nu verkregen door een iets lagere P-waarde in te 

stellen dan de instelling waarbij instabiliteiten beginnen op te 

treden. Als de temperatuur dan gestabiliseerd is zal er nog steeds een 

afwijking bestaan van de gewenste waarde, vanwege de eindige verster

king van de regelaar. Door dan ook de integrator in te schakelen, met 

als tijdconstante de maximale waarde van 20 s, bleek deze afwijking 

binnen de meetnauwkeurigheid tot nul gereduceerd te worden. Het ver

schil van de ingestelde en gemeten thermistorspanning is gedurende ca. 

15 uur geregistreerd zodat een indruk van de stabiliteit van de rege

ling werd verkregen. Het bleek dat de temperatuur fluctueerde met een 

amplitude van ongeveer 3 mK. In deze fluctuaties domineerde één be

paalde frequentie met een trillingstijd van ca. 5 min. De amplitude 

van deze fluctuaties is echter zo klein dat geen problemen worden 

verwacht bij de feitelijke meting. 

3.4.4 De regeling van de cylinder 

De cylinder is gemaakt van koper en is voorzien van drie roestvrij 

stalen staaf jes. De ui te inden van de staaf jes zijn met een schroef 
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vastgezet op de binnenring van de binnenpot. Tussen de staafjes en de 

ring is nog wat indium gelegd voor een beter warmtecontact. 

We hebben in eerste benadering dus te maken met een 1e orde sys

teem. De differentiaalvergelijking voor dit systeem is (zie vgl. 

3.25): 

3.37 

waarin Cc de warmtecapaciteit van de cylinder is en 1/Kc de warmte

weerstand tussen cylinder en binnenpot. Het temperatuurverloop bij 

afkoelen van de cylinder naar een temperatuur TP wordt gegeven door: 

3.38 

Hierin is Tco de temperatuur van de cylinder op het moment dat de 

heater wordt afgezet. De tijdconstante Tc =Cc/Kc van de cylinder kan 

afgeschat worden uit de warmteweerstand van de roestvrij stalen staaf

jes en uit de warmtecapaciteit van de cylinder (zie tabel 3.3). Deze 

schatting levert de waarde Tc' =5.4 min op. 

Deze tijdconstante kan ook weer experimenteel bepaald worden uit 

een gemeten afkoelkurve. In figuur 3.13 is het resultaat hiervan 

I 1.0 

0.5 

o,L-------~s-------.~------~15~----~H~----~~·~ 

-tlllinl 

Figuur 3.13 De logarttae van het teapera.tuuruerschtl tussen cylinder 

en omgeving als functie van de tijd. De fout is niet groter dan de 

diameter van een cirkel. 
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weergegeven. Uit de figuur is goed te zien dat de punten zowel voor 

als t) T ' c op dezelfde rechte liggen, zodat we inderdaad, 

binnen de meetnauwkeurigheid, met een 1e orde systeem te maken hebben. 

De gemeten tijdconstante is: Tc=(17.9±0.1) min. Deze is aanzienlijk 

groter dan de theoretische waarde, wat waarschijnlijk veroorzaakt 

wordt doordat we de warmteweerstand tussen cylinder en staafjes en 

tussen de staafjes en binnenring niet in de beschouwing hebben betrok

ken. 

De regeling zal bij een 1 e orde systeem over het algemeen geen 

problemen op leveren en de praktijk bewijst dat ook. Ook nu werd het 

verschil tussen gemeten en ingestelde thermistorspanning geregi

streerd. De vrij willekeurige fluctuaties die zichtbaar waren moeten 

waarschijnlijk worden toegeschreven aan de ruis van de thermistor 

zelf. De gemiddelde waarde van deze spanning bleef zeer stabiel; de 

typische afwijking van het gemiddelde bedroeg omgerekend naar de 

temperatuur circa 0.4 mK. 

3.5 Het meten van de warmtegeleidingscoëfficiënt 

In figuur 3.14 is het blokschema van de totale opstelling gete

kend. Zoals in het schema te zien is kan een onderscheid gemaakt 

r--- --- --- --- r--- --
: 

r-- - ---- --I 

I I Tp Tc Th T2 T, 
I ~'-- I 
I I 

L --_\-~ 
- :1 I 

I I r--- ---- - --
I I 
I I 

bin.pot I I 
PlO r+- heater --; -

I 
I 

.____ 
I 

I I 
I r-- I 
I I cylinder I PlO sample 
I 2 :3 I '---

--------------------~4----- - -----r-
I 

I ;--- I 
I 

I vr+-I 
I '----I 
I I --------------· 

Figuur 3.14 Het blokschema van de opstelttng. 
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worden tussen vier gedeelten. In het vacuüm (3) vindt het eigenlijke 

experiment plaats; hierin bevindt zich onder andere het preparaat 

waaraan gemeten wordt. Dan is er een gedeelte waar de verschillende 

temperaturen worden uitgelezen ( 1). Eigenlijk wordt alleen de weer

stand van de thermistor gemeten, maar met de eerder bepaalde constan

ten (zie tabel 3.2) kan deze worden omgerekend naar de temperatuur. 

Verder is er een regelgedeelte (2) waar de cylinder- en binnenpattem

peratuur gecontroleerd worden. Als laatste is er een stookgedeelte (4) 

waarmee het vermogen (=warmtestroom) van de heater ingesteld en afge

lezen kan worden. 

De warmtegeleidingscoëfficiënt van het preparaat wordt met de 

volgende vergelijking berekend: 

À ~ = 2AAT 3.39 

Hierin zijn 2 en A bekend en wordt AT gemeten. De gemiddelde warmte

stroom tussen de beide meetpunten ~12 is echter niet precies bekend. 

Als schatting voor de gemiddelde warmtestroom tussen de beide meet

punten wordt de warmtestroom aan het begin van het preparaat genomen. 

Deze warmtestroom bij x= 0 wordt berekend met de volgende formule: 

3.40 

Het electrisch gedissipeerde vermogen in de heater P0 kan gemeten 

worden. Het warmteverlies door straling is eerder experimenteel be

paald zodat een waarde voor S bekend is (S = 2.67x10- 12 W/K4
). 

Het model, zoals dat beschreven is in hoofdstuk 2, geeft aan dat 

de cylindertemperatuur zó gekozen kan worden dat ~12 inderdaad gelijk 

wordt aan ~0 • De plaats op het preparaat waar de temperatuur gelijk is 

aan de cylindertemperatuur wordt nu y genoemd. Er is dus ook een 

waarde voor y die aan het bovenstaande criterium voldoet, deze waarde 

hebben we z genoemd (zie § 2.2.2). Uit het model is gebleken dat deze 

afstand z slechts weinig afhangt van HIK. In fig. 2.6 is z als functie 

van HIK weergegeven. De maximale waarde van HIK wordt verkregen als 

aangenomen wordt dat alle lichamen zwarte stralers zijn; dat wil 

zeggen E. = 1. Met formule 3.12 en de in het begin van dit hoofdstuk 
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geschatte waarde van K volgt HmaxiK = 10. Als minimale waarde voor HIK 

nemen we nul. Met behulp van figuur 2.6 kan nu worden afgelezen dat de 

waarde van z dan tussen 2.17 en 2.32 cm zal liggen. Dit interval is 

slechts 1.5 mm breed! Als we er in slagen de waarde van y, die door de 

cylindertemperatuur bepaald wordt, gelijk te maken aan z dan kan de 

gemeten warmtegeleidingscoëfficiënt gecorrigeerd worden voor stra

lingsverliezen. Omdat z slechts zwak afhangt van HIK is het niet nodig 

de precieze grootte van dit quotiënt te kennen. De waarde van y kan 

niet experimenteel bepaald worden, daarom wordt deze met lineaire 

interpolatie tussen T1 en T2 afgeschat: 

3.41 

In de foutendiscussie (§ 4.4) zal de nauwkeurigheid van deze 

afschatting besproken worden. Door de cylindertemperatuur bij gelijk

blijvend vermogen door de heater Po te variëren kan de kromme À(y) 

opgemeten worden. Binnen het in hoofdstuk 2 behandelde model is de 

waarde van À die voor y = z gemeten wordt gel ijk aan de werkelijke 

waarde van À. 
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-t RESULTATEN 

-1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de metingen met de 

opstelling besproken worden. Allereerst werd een roestvrij stalen 

(rvs) preparaat doorgemeten omdat dit een bekende warmtegeleiding 

heeft. Op deze manier kan een indruk verkregen worden van de mogelijk

heden van de opstelling. Vervolgens werd het preparaat doorgemeten 

waar het allemaal om te doen was: dat met het magneto-optische laag

pakket. In de laatste paragraaf worden enkele mogelijke foutenbronnen 

in de metingen aangegeven. 

-1.2 Het rvs-preparaat 

Zoals hierboven reeds werd vermeld, is om een indruk te krijgen 

van de mogelijkheden van de opstelling eerst gemeten aan een preparaat 

met bekende eigenschappen. Als testpreparaat is gekozen voor een 

roestvrij stalen (rvs) buisje omdat dit materiaal een lage warmte

geleidingscoëfficiënt heeft en door de buisvorm het warmtegeleidings

vermogen M/1! = K ook klein blijft. 

In tabel 4.1 zijn de eigenschappen van dit buisje samengevat. De 

hierin vermelde waarde voor À is de gevonden literatuurwaarde [TOU70]. 

materiaal rvs 
type AISI-316 

buitenstraal 3mm 

binnenstraal 2 mm 

lengte 75 mm 

À 13.7 W/mK 

K 2.80 mW/K 

Tabel 4.1 Gegevens van het roestvrij stalen preparaat. De waarde voor 

À, en dus ook K, is uit de literatuur [TOU70]. 
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Het in de tabel gegeven warmtegeleidingsvermogen van het gehele prepa

raat is met deze literatuurwaarde van À berekend. 

Door de beide uiteinden van het buisje te vertinnen kunnen de 

heater en de koperdraad naar de heatsink er eenvoudig aangesoldeerd 

worden. Het warmtecontact zal op deze manier ruim voldoende zijn. Om 

de koperdraad is nog een glaskous geschoven zodat geen hinderlijk 

warmtecontact ontstaat als de draad de rand van de opening in de 

achterkant van de cylinder raakt. De heater is recht voor het prepa

raat gemonteerd (zie fig. 3.2). 

De meettechniek, zoals die beschreven is in het vorige hoofdstuk, 

was ten tijde van de metingen aan dit preparaat nog niet helemaal 

ontwikkeld. De procedure die in dit geval gebruikt werd is het tempe

ratuurverschil AT, tussen de beide op het preparaat bevestigde ther

mistors, te meten als functie van t 0 , de warmtestroom aan het begin 

van het preparaat. De cylindertemperatuur werd steeds zo ingesteld dat 

deze iets dichter bij T1 (de temperatuur van de thermistor die zich 

het dichtst bij de heater bevindt) dan bij T2 (de temperatuur van de 

andere thermistor) lag. Omdat de verhouding H/K nu ongeveer 0.5 is 

( és = 0. 3 en éc = 0. 1) , is de fout in À door deze uiteindelijk niet 

correct gebleken instelling van de cylindertemperatuur (y "# z; zie 

§ 3.5) toch klein. 

20 

Q. 

t 15 

10 

/ 
0 5 

1,0 7,0 2.5 
-.1TlKI 

Figuur 4.1 De m.natestrooa aan het begtn van het rus-preparaa.t al.s 

functie van het temperatuurverschil. AT. 
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In figuur 4.1 is ~0 (in de figuur P genoemd) uitgezet als functie 

van AT. De warmtestroom is al gecorrigeerd voor de stralingsverliezen 

in de heater met behulp van de eerder uitgevoerde ijking (zie 

§ 3.3.2). De afstand tussen de beide thermistors is de helft van de 

totale lengte van het preparaat zodat het gemeten warmtegeleidings

vermogen K' twee keer zo groot is als het totale warmtegeleidings

vermogen van het preparaat. Door een kleinste kwadraten aanpassing van 

de metingen wordt de volgende waarde van K' gevonden: 

K' rvs = (6. 91 ± 0. 10) mW/K. 4.1 

Door invullen van de lengte en het oppervlak loodrecht op de warmte

stroom van het preparaat wordt voor À gevonden: 

Àrvs = (16.5±0.2) W/mK. 4.2 

De fout hierin is bepaald door na te gaan wat de uiterste waarden zijn 

van de richtingscoëfficiënt van de lijn door de punten in figuur 4.1. 

Eventuele systematische fouten in ~0 en AT zijn niet meegenomen. In 

§ 4.4 wordt de invloed van deze fouten behandeld. 

De gemeten waarde van Àrvs is significant hoger dan de gevonden 

literatuurwaarde (À= 13.7 W/mK). Afgezien van de eventuele systema

tische meetfouten ligt de oorzaak hiervan zeer waarschijnlijk bij het 

roestvrij staal zelf. De warmtegeleidingscoëfficiënt is namelijk 

gevoelig voor de precieze samenstelling van deze legering die voor de 

verschillende soorten roestvrij staal niet dezelfde is. Een andere 

oorzaak van deze afwijking kunnen eventuele warmtebehandelingen van 

dit materiaal zijn die ook een invloed op À hebben. 

Er zijn ook metingen gedaan met een cylindertemperatuur Tc gelijk 

aan de heatsinktemperatuur TP en de heatertemperatuur Th. De gevonden 

waarden van À komen goed overeen met wat verwacht wordt (zie§ 2.2.2): 

voor Tc = T P is gemeten À= 16.3 W/mK en voor Tc= Th werd À= 16.7 W/mK 

gemeten. De mogelijkheid om met de verschilversterker Tc zó te regelen 

dat Tc =T1 is ook uitgeprobeerd. Nadat de procedure werd gevolgd die 

in § 3.4.3 is beschreven werd gemeten dat À= 16.54 W/mK. Bovenstaande 
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metingen zijn steeds bij één heatervermogen uitgevoerd. Op grond van 

deze metingen kan geconcludeerd worden dat de resultaten behaald met 

de opstelling goed reproduceerbaar zijn en dat het verloop van À. 

kwalitatief goed voorspeld wordt door het in hoofdstuk 2 gegeven 

model,. 

~.3 Het magneta-optische lagenpakket 

In deze paragraaf worden de metingen besproken die gedaan zijn aan 

het preparaat met de magneta-optische (mo) lagen. Dit preparaat is 

geleverd door PDO. Zoals in § 3.2.3 is aangegeven bestaat het uit een 

substraat van lexaan, dit is een polycarbonaat met een slechte warmte

geleiding, waarop vijf keer het volledige laagpakket is opgedampt (zie 

fig. 3.6). Het preparaat is verkregen door een lange dunne strook van 

dit materiaal op te rollen waardoor het oppervlak loodrecht op de 

warmtestroom sterk vergroot wordt en de stralingsverliezen worden 

gereduceerd. De afmetingen van het preparaat zijn nog eens samengevat 

in tabel ~.2. 

Op het preparaat zijn twee thermistors aangebracht. Deze zijn met 

GE-lak vastgezet zodat een goed warmtecontact met het oppervlak be

reikt wordt. De buitenkant van het preparaat wordt gevormd door het 

lexaan zodat enige voorzichtigheid betracht moet worden met de GE-lak. 

lengte 80 rnrn 

straal 4 rnrn 

dikte lexaan 25Jllll 

dikte rno-lagen 815 nrn 

A preparaat 1. 07x10- 6 m2 

À. van lexaan 0.21 W/rnK 

K van lexaan 2.72x10-2 mW/K 

Tabel 4.2 Gegevens van het preparaat met het magneta-optische 

taagpc:ikke t . 
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De verdunningsmiddelen van deze lak, ethanol en tolueen, kunnen name

lijk het lexaan aantasten. Ter voorkoming hiervan is na het aanbrengen 

van de lak op de thermistors een tijd gewacht alvorens de thermistors 

op het preparaat te drukken. Op deze manier vindt een goede hechting 

plaats zonder dat het lexaan noemenswaardig beschadigd wordt. De 

thermistors zijn op de posities i/4 (T1) en 3i/4 (T2) van het prepa

raat gemonteerd. 

De gevolgde meetprocedure is in het vorige hoofdstuk behandeld 

maar zal ter verduidelijking hier kort worden samengevat. Experimen

teel wordt niet de warmtegeleidingscoëfficiënt À bepaald maar het 

warmtegeleidingsvermogen K' tussen de beide meetpunten. De cylinder

temperatuur wordt op verschillende waarden ingesteld. Het verloop van 

het aldus bepaalde warmtegeleidingsvermogen wordt dan uitgezet als 

functie van de in vgl. 3.41 gedefinieerde afstand y. Als y=z dan is 

precies gecorrigeerd voor straling. 

I I I 

1.6 -
---~~ 

f- ~~~o.::---- -
~D~ t 

1.0 

~-- ~· .. ~~ 
~~~ 
~0 

_o 

1.2 

0.8 
1_ I _I 

1 2 3 4 5 6 
- y[cml 

Figuur 4.2 Het gemeten ~tegeleidingsvermogen als functie van y. 

De open cirkels konten overeen met P 0 = 1 mW I de open vierkanten met 

P 0 = 2 mW 1 de dichte vierkanten met P 0 = 4 mW en de dichte cirkels met 

P 0 = 3 mW. Bij de eerste drie una.rden van P 0 is gemeten met 

T P = 301.14 K en bij de laatste una.rde van P 0 is gemeten met 

T P = 310.33 K. 
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In figuur 4.2 is het resultaat van de vier verrichte meetseries 

weergegeven. Door de meetpunten zijn bij iedere meetserie rechte 

lijnen getrokken, wat strikt genomen niet juist is: volgens een simu

latie met behulp van het eerder beschreven model liggen de punten op 

een zeer licht gebogen kromme. Deze modelberekeningen geven aan dat 

bij grote vermogens deze kromme tussen de beide thermistorpos i ties 

hoger komt te liggen. Alle krommen zouden elkaar moet snijden in y = z. 

De metingen bij T P = 301.04 K liggen inderdaad hoger bij grotere ver

mogens, maar het snijden van de krommen wordt niet door de metingen 

bevestigd. Het interval waarin z kan liggen (zie § 3.5) is ook in de 

figuur aangegeven. De vier waarden voor K', die voor deze waarden van 

z via interpolatie van de meetpunten gevonden worden, geven na midde

ling het volgende eindresultaat voor het warmtegeleidingsvermogen van 

het preparaat tussen de meetpunten: 

K'= (1.10 ± 0.05) mW/K . 4.3 

De fout die voor K' wordt opgegeven is de standaarddeviatie die volgt 

uit de vier geïnterpoleerde waarden van K'. 

Het totale warmtegeleidingsvermogen K van het preparaat is 2 maal 

zo klein en door hiervan de berekende waarde van het lexaansubstraat 

(Klex = 2. 72x10- 2 mW/K, zie tabel 4.2) af te trekken kan de warmte-

geleidingscoëfficiënt van het magneta-optische lagenpakket worden 

berekend: 

Àmo = 123±7 W/mK . 4.4 

De gegevens van PDO geven een lagere waarde voor de warmtegelei

dingscoëfficiënt van het mo-laagpakket: Àmo(PDO) =48 W/mK (zie tabel 

3.1 en figuur 3.6). Wellicht wordt dit veroorzaakt door het feit dat 

de warmtegeleidingscoëfficiënt van het AlN die door PDO is gegeven een 

lage schatting is. In figuur 4.3 zijn een aantal metingen van de 

warmtegeleidingscoëfficiënt van AlN samengevat [LAN82]. Hieruit blijkt 

dat de warmtegeleiding in AlN sterk afhankelijk is van de wijze waarop 

het geprepareerd is. Zuivere kristallen hebben een veel hogere warmte

geleidingscoëfficiënt, deze kan wel een faktor tien hoger zijn dan de 

gesintarde polykristallijne variant van AlN. 
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Figuur 4.3 Enkele metingen van de 

warmtegeleidingscoëfficiënt van AlN 

uit de Literatuur [LAN82]. De cur

ven 1 en 2 zijn gemeten aan kristal

Lijne preparaten, de rest is gemeten 

aan keramische preparaten. Met een 

kruisje is de waarde van PIXJ 

aangegeven. 
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4.4 Foutendiscussie 

In deze paragraaf zal een analyse gemaakt worden van eventuele 

systematische meetfouten die gemaakt worden met de in de vorige 

paragraaf beschreven meetprocedure. 

De eerste bron van fouten is de precieze bepaling van ~0 • de 

warmtestroom aan het begin van het preparaat. Formule 3.40 geeft een 

handvat om de belangrijkste fouten hierin te bezien. We beginnen met 

P0 , het in de heater gedissipeerde vermogen. Deze is benaderd met 

vgl. 3.18 die een eerste orde correctie geeft voor de in de toevoer

draden ontwikkelde warmte. Deze correctie is exact als geen warmte

verlies door straling optreedt en de warmtestroom van de heater naar 

de binnnenpot door deze toevoerdraden verwaarloosd kan worden ten 

opzichte van het in de draden ontwikkelde vermogen. De werkelijke 

warmtestroom van de heater zal daarom kleiner zijn dan met vergelij

king 3.18 berekend is. Het warmteverlies van de draden door straling 

is moeilijk in te schatten, maar ook als dit groter is dan het in de 

draden gedissipeerde vermogen dan zal door de slechte warmtegeleiding 

van de draden nauwelijks warmte aan de heater onttrokken worden. De 

hierdoor geïntroduceerde fout in de bepaling van P0 zal waarschijnlijk 

niet groter zijn dan circa 5%. 

Een volgende fout kan ontstaan in de waarde voor het stralinge

verlies van de heater S; deze is gemeten toen zich alleen de heater in 
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de cylinder bevond. Bij de montage van het preparaat in de cylinder 

bleek dat er niet genoeg plaats was om de heater recht voor het prepa

raat te bevestigen. Deze is daarom wat over het preparaat gebogen 

zodat door directe instraling van de heater op het preparaat de warm

testroom hierin groter zal worden dan op grond van vgl. 3.18 verwacht 

wordt. Omdat maar een klein gedeelte van de straling van de heater op 

het preparaat valt zal deze "correctie op een correctie" hooguit 

enkele procenten van t 0 bedragen. 

In het vorige hoofdstuk is berekend dat er ook stralingsoverdracht 

van de heater naar het preparaat plaatsvindt als ze elkaar niet 

"zien". Deze overdracht is verwaarloosd omdat die veel kleiner is dan 

de overdracht naar de cylinder. Als dit effect wel in rekening wordt 

gebracht zal de warmtestroom in het preparaat groter worden. Afschat

tingen geven aan dat deze warmteoverdracht meer dan 10 maal zo klein 

is als de warmteoverdracht van de heater naar de cylinder. 

De temperaturen Th. Tc• Tt en T2 hebben natuurlijk ook een fout 

die van invloed is op de bepaling van À. De ijking leverde op dat de 

de beide constanten A en B van de thermistor (zie vgl. 3.21) de 

grootste invloed hebben op een fout in T. De maximale fout in T door 

fouten in A en B is in § 3.3.3 geschat op 0.4 K. Deze maximale fout is 

berekend onder de aanname dat de constanten A en B van de thermistor 

niet gecorreleerd zijn. Uit de in die paragraaf gegeven tabel 3.2 

blijkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen A en B. Voor de 

metingen aan het preparaat is de ijking nog eens gecontroleerd door 

alleen de binnenpot te regelen op een constante temperatuur. De af

lezing van Th• r 1 en T2 lagen allemaal binnen een interval van 0.1 K. 

De cylindertemperatuur sprong er wat uit doordat deze 0.2 K lager lag 

dan de laagste aflezing van de overige thermistors. Ter correctie 

hiervan is een hogere Ac waarde genomen zodat Tc wèl binnen het inter

val kwam te liggen. Op grond van deze controle blijkt dat de werkelij

ke fout in de temperatuur circa 50 mK bedraagt zodat de hierdoor 

geïntroduceerde fout in de warmtegeleidingscoëfficiënt maximaal 10% 

is. 

Een andere fout in de temperatuurui tiezing ontstaat doordat de 

thermistortemperatuur in principe tussen de temperatuur van het prepa

raat en de cylinder in ligt. Door straling bestaat er namelijk een 

warmtecontact tussen thermistor en cylinder en alleen als het warmte

contact tussen preparaat en thermistor veel groter is dan dat tussen 
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thermistor en cylinder zal de thermistor de temperatuur van het prepa

raat aannemen. Voorzichtige schattingen geven aan dat het warmtecon

tact tussen thermistor en preparaat minstens 50 maal beter is dan dat 

tussen thermistor en cylinder. Het werkelijke temperatuurverschil 

T1-T2 zal dan groter zijn dan het gemeten verschil zodat in ons geval 

een circa 2% te hoge waarde van À kan worden gevonden. 

Een fout die ook samenhangt met het gemeten temperatuurverschil is 

de schatting die hieruit verkregen wordt voor de waarde van y (zie 

vgl. 3.41). Deze schatting, die nu y' wordt genoemd, is vanwege het 

niet-lineaire temperatuurprofiel niet exact. Op grond van de gegeven 

definitie van y • is deze wel exact bij Tc = T 1 en T 2 • Met het model is 

het mogelijk een schatting te maken van de gemaakte fout y'-y. In 

figuur 4.4 is y'-y uitgezet als functie van y'. De gebruikte model

parameters zijn zo gekozen dat de berekende temperaturen zo goed 

mogelijk overeenstemmen met de praktijk. Het blijkt dat de gemaakte 

fout door deze linearisatie nooit meer dan 1 mm bedraagt. zodat de 

invloed op de bepaling van À gering is. 

In de bepaling van À spelen ook geometrische faktoren een rol, 

omdat in de formule voor À het oppervlak loodrecht op de warmtestroom 

en de afstand tussen de twee thermistors gesubstitueerd dienen te 
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Figuur 4 . 4 Het uersch tt van de IRe t het JROde I. bepa.a.I.de 1UCI.O.rde y en de 

met de cylindertemperatuur uerRregen waarde y' al.s functie uan y'. 
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worden. Per dimensie zal de fout niet groter zijn dat 1 rnrn. Een indi

recte fout ontstaat doordat z afhankelijk is van de posities van de 

thermistors. In de berekening is ervan uitgegaan dat de thermistors 

zich precies op de posities i/4 en 3i/4 bevinden. Als de fout in de 

thermistorposities 1 rnrn bedraagt dan zal de fout in z 0.5 mm bedragen 

(zie vgl. 2. 14). 

Als laatste wordt nog bekeken wat de fouten zijn in het model dat 

de werkelijkheid natuurlijk slechts kan benaderen. De belangrijkste 

aannamen zullen in een willekeurige volgorde besproken worden. 

1. De heater bezit één uniforme temperatuur. In werkelijkheid bestaat 

de heater alleen uit een kleine metaalfilm weerstand zodat het vermo

gen inderdaad gelijkrnatig over het oppervlak gedissipeerd wordt. 

2. De warmteweerstanden tussen heater en preparaat en tussen preparaat 

en heatsink verliezen aan hun oppervlak géén warmte zodat de ingaande 

en uitgaande warmtestroom aan elkaar gelijk zijn. Tussen heater en 

preparaat zal hieraan, door de kleinere lengte van de betreffende 

koperdraad, beter worden voldaan dan tussen preparaat en heatsink. Een 

afschatting van de verhouding H/K voor deze laatste warmteweerstand 

levert op dat deze ongeveer 0.3 is bij het preparaat met de mo-laag. 

De lengte van de koperdraad is ongeveer 4 cm en een berekening leert 

dan dat ongeveer 96% van de warmtestroom aan het einde van het prepa

raat via geleiding naar de heatsink stroomt. 

3. Er vindt géén warmtetransport door straling plaats van heater naar 

preparaat. 

4. Het warmteverlies door straling aan het oppervlak is evenredig met 

het temperatuurverschil tussen dat oppervlak en de cylinder. Deze 

benadering kan worden geanalyseerd met behulp van de onderstaande 

gelijkheid: 

4.6 

Bij de gebruikte benadering wordt de bijdrage tussen de accoladen in 

het rechterlid gelijk gesteld aan één. In eerste orde is de fout die 

hiermee gemaakt wordt gelijk aan 3AT/2Tc. Bij kamertemperatuur en een 

temperatuurverschil van 5 K is de relatieve fout in de warmteover

dracht door straling die hierdoor ontstaat 2.5%. Dit betekent niet 

dat dan de hierdoor geïntroduceerde fout in À ook zo groot wordt, deze 

zal kleiner zijn. 
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5. In werkelijkheid is het temperatuurprofiel in het preparaat niet 

1-dimensionaal. Door het oprollen van de reep met het magneto-optische 

laagpakket (zie § 3.2.3) gaat maar aan een klein gedeelte van het 

totale oppervlak hiervan warmte door straling verloren. De randvoor

waarden van het preparaat zijn echter over de gehele lengte van deze 

reep gelijk door het aanbrengen van geleidende lijm aan de uiteinden 

van de opgerolde reep. 

Op grond van bovenstaande discussie is het waarschijnlijk dat de 

grootste bijdragen tot de fout in À worden veroorzaakt door de tempe

ratuurmetingen. In het volgende hoofdstuk zal worden besproken hoe 

deze fouten verkleind kunnen worden. 



-52-

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINeEN 

In dit hoofdstuk worden enkele conclusies gegeven die uit het hier 

beschreven afstudeeronderzoek getrokken zijn. Ook zullen in dit hoofd

stuk enkele aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek. Deze 

aanbevelingen zijn voornamelijk voortgekomen uit de in het vorige 

hoofdstuk behandelde foutendiscussie. 

Conclusies: 

- Er is een goed werkende opstelling gebouwd ter bepaling van de 

warmteg~.~idingscoëffici~ •• - van dunne opgedampte lagen. De o~~telling 

bezit twee temperatuurregelingen die met een nauwkeurigheid van enkele 

milliKelvins stabiliseren. Met de aanwezige electronica kan de tempe

ratuur van de thermistors bepaald worden met een nauwkeurigheid van 

6 mK. 

- Er is een theoretisch model opgesteld dat de metingen goed be

schrijft. Met behulp van dit model is een methode ontwikkeld om de 

gemeten waarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt binnen zekere gren

zen te corrigeren voor warmtever 1 lezen aan het oppervlak van het 

preparaat, zonder dat de grootte van deze verliezen precies bekend 

hoeft te zijn. 

- Een preparaat bestaande uit een substraat van lexaan waarop 5 keer 

het volledige magneto-optische laagpakket is opgedampt is doorgemeten. 

Het warmtegeleidingsvermogen K van het totale preparaat bedraagt 

(0.55 ± 0.03) mW/K. Door van deze waarde de bijdrage van het lexaan 

(Klex = 2. 72x10- 2 mW/K) af te trekken wordt voor het laagpakket alleen 

K = (0.53 ± 0.03) mW/K gevonden, hetgeen correspondeert met een warmte

geleidingscoefficient À= (1~ ± 7) W/mK. 

Aanbevelingen: 

- Bij de gevolgde ijkprocedure kan door temperatuurgradiënten in de 

binnenpot een systematische fout in de ijking van de thermistors 
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optreden. Een ijkprocedure die deze temperatuurverschillen verkleint 

levert een nauwkeuriger waarde op van de absolute temperatuur van de 

thermometers. Te denken valt in dit geval aan een ijking met contact

gas in de binnenpot. 

- De invloed van straling op de thermometers kan verkleind worden door 

de thermistors verzonken op het preparaat aan te brengen door hierin 

een klein gaatje te maken waar de thermistors in "vallen". Een andere 

mogelijkheid is het aanbrengen van een smalle strip koperfolie om het 

preparaat die de thermistor geheel afdekt. 

- Het temperatuurprofiel in het preparaat kan nauwkeuriger bepaald 

worden als meer dan twee thermometers op het preparaat bevestigd 

worden. Op deze manier kan ook de vorm van het temperatuurprofiel, en 

daarmee onder andere de warmtestroom aan het begin van het preparaat, 

gecontroleerd worden. 

- Een meer definitieve waarde van de warmtegeleid!ngscoëfficiënt van 

het magneto-optische laagpakket kan worden verkregen door preparaten 

met een verschillend aantal laagpakketten door te meten. 

- Met het model is het principe ook mogelijk de warmtegeleidingscoëf

ficiënt met een aanpassingsprocedure te berekenen. De vergelijkingen 
-+ "-+ 

van het model kunnen in matrixvorm worden opgesteld als AX = o. De 
-+ "-+ vector x bevat de gemeten waarden van Th• T1 en T2, de vector }j bevat 

de ingestelde parameters P0 , Tc en TP' en de matrix A bevat de model

parameters, waaronder de warmtegeleidingscoëfficiënt van het pre

paraat. De modelparameters dienen dan zodanig te worden aangepast dat 

de matrix A een aantal set meetgegevens zo goed mogelijk beschrijft. 

- De aanname dat het temperatuurprofiel in het preparaat I-dimensio

naal is, kan getest worden door het eigenlijke 2-dimensionale probleem 

numeriek op te lossen. 
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Appendix A 

In deze appendix wordt een afleiding gegeven van de warmteover

dracht door straling tussen heater, preparaat en cylinder. Het zal 

blijken dat het warmteverlies van een component niet alleen afhangt 

van het eigen oppervlak maar ook van de oppervlakken van de andere 

componenten, de emissiviteiten en de zogenaamde viewfactoren van deze 

verschillende oppervlakken. De gevolgde methode wordt beschreven in 

het boek van McAdams [MCA54]. 

Het begrip viewfactor is een maat voor de manier waarop verschil

lende oppervlakken elkaar "zien". De fractie straling afkomstig van 

een oppervlak n dat een oppervlak m treft wordt Fnm genoemd en is de 

viewfactor van oppervlak m voor oppervlak n. Op grond van deze defini

tie volgt dat het totaal van de viewfactoren van een oppervlak gelijk 

aan 1 is: 

k 
2 Fni = 1 • 

i=l 
A.1 

waarin k het totaal aantal oppervlakken is. Een maat voor de hoeveel

heid stralingsultwisseling tussen zwarte stralers is het oppervlak 0 

maal de viewfactor; dit produkt is daarom symmetrisch in n en m: 

A.2 

Deze relatie is ook geldig voor niet zwarte stralers. 

Figuur A.l De geaaetrf.e van de opsteUf.ng df.e gebruikt ts oa de stra

lingsouerdracht tussen de verschillende componenten te berekenen. Het 

geheel is rotatiesymmetrisch om de horizontale hartlijn. 
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In verdere berekeningen wordt uitgegaan van de geometrie zoals die 

getekend is in figuur A.1. Op grond van deze geometrie worden de 

volgende benaderingen voor de viewfactoren gebruikt: 

Fhc = 1. 

Fsc = 1, 

A.3 

A.4 

hetgeen wil zeggen dat de heater en het preparaat alleen de cylinder 

"zien" en niet elkaar. Door toepassen van vgl. A.1 en A.2 kan eenvou

dig worden afgeleid dat de andere viewfactoren door de onderstaande 

vergelijkingen worden gegeven: 

Fch = Oh/Oe • 

Fes = Os/Oc • 

Fee = {Oc-Oh-Os)/Oc. 

A.S 

A.6 

A.7 

Omdat we in deze berekeningen niet aannemen dat alle oppervlakken 

zwart zijn, dus de emissiviteit ~ kleiner is dan 1, wordt de warmte

overdracht van bijvoorbeeld preparaat naar cylinder niet gegeven door: 

A.S 

omdat ten gevolge van reflecties de warmteoverdracht ook indirect kan 

plaatsvinden. In plaats van uitdrukking A.S stellen we nu: 

A.9 

waarin de factor $se nog bepaald moet worden. Dit wordt gedaan door 

voor elk oppervlak een warmtebalans op te stellen. Omdat $se niet van 

de temperatuur van de verschillende oppervlakken afhangt kan ter 

vereenvoudiging de temperatuur van de cylinder en heater op 0 K 

gesteld worden, de temperatuur van het preparaat wordt zo gekozen dat 

ar4 = 1. De waarde die op deze manier voor $ 5 c gevonden wordt is ook 

voor andere temperaturen geldig. 

De flux vanaf Oe ten gevolge van directe en indirecte uitstraling 

van Os wordt, in analogie met de door McAdams gebruikt notatie, 5 Rc 
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genoemd. Van de flux die op Oe valt wordt de fractie ~c geabsorbeerd 

en de fractie 1-~c =Pc gereflecteerd. De straling die door· Oe wordt 

geabsorbeerd is dan: 

A.lO 

De waarde van sRe wordt bepaald door een energiebalans op te stellen 

voor elk oppervlak ten gevolge van directe en indirecte instraling van 

Os. Het totaal aan invallende straling op Ox dat reflecteerd wordt, 

wordt dan gelijk gesteld aan Ox• sRx· Voor Os kan bijvoorbeeld de 

volgende vergelijking worden opsteld: 

evenzo wordt nu een vergelijking opgesteld voor Oe en Oh. Op deze 

manier vindt je drie vergelijkingen voor drie onbekenden die er in 

matrixvorm als volgt uitzien: 

[-00 /Ps os 0 .R. I [-~o·l os -~eOeiPe-Ds-Dh oh I sRe = A.12 

0 oh ~/ph Rh 

Hieruit kunnen sRe en sRh bepaald worden en dus :Jse en !Jsh· Uiteinde-
lijk vindt men: 

!Jse A.13 

A.14 

De waarde van hRe kan bepaald worden door de temperaturen van Oe 

en Os nul te stellen. Het stelsel vergelijkingen wordt dan: 

A.15 
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De matrixMis dezelfde als in vgl. A.12. Door dezelfde procedure toe 

te passen volgt dan: 

A.16 
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NAWOORD 

Afstuderen op de bouw van een opstelling betekent automatisch dat 

je ook een beroep moet doen op anderen om tot de definitieve verwezen

lijking van de opstelling te komen. De gehele groep zorgde door een 

prettige werksfeer voor de juiste randvoorwaarden. Zonder de anderen 

tekort te willen doen wil ik een aantal personen speciaal bedanken: 

- Klaas, voor het "meedenken" tijdens het gehele proces van ontwik

kelen, bouwen en meten. De vele, zelfs vrije, tijd die je besteed 

hebt aan de nauwgezette correctie van dit verslag hebben ervoor 

gezorgd dat ook dit onderdeel op tijd is volbracht. 

- Jef, voor het bouwen van een groot gedeelte van de electronica. 

- Gerrie, voor de verzorging van het vacuümgedeelte en het maken van 

de technische tekeningen. Tevens wil ik hier de mensen in de werk

plaats bedanken die deze tekeningen hebben omgezet in een fraai 

werkstuk. 

- Ruud Bosma en Louis Spruijt van PDO, die mij steeds welwillend te 

woord stonden en zorgden voor de preparaten. 


