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Samenvatting I i 

SAMENVATriNG 

Een Stirling-koelmachine heeft twee bewegende delen, een zuiger op 

kamertemperatuur en een verdringer op lage temperatuur. Deze verdringer 

zorgt ervoor dat het faseverschil tussen de druk en de massastroom 

wegdraait van 90 graden, en dit zorgt voor het koeleffekt in de Stir

ling-machine. 

De pulsbuis is een variatie van de Stirling-koelmachine met slechts één 

bewegend onderdeel, een zuiger . of klep op kamertemperatuur. In een 

basis pulsbuis zorgt warmte-uitwisseling van het stromende gas met de 

buiswand voor deze faseverschuiving, zodat de verdringer overbodig 

wordt. In een orifice pulsbuis is de irreversibele expansie van een 

gedeelte van het gas door een kraantje ("orifice") in een buffervat het 

fasedraaiend mechanisme. 

Enkele soorten pulsbuizen en de Stirling-machine zijn met elkaar verge

leken. Er is een opstelling gebouwd die én als een basis pulsbuis én 

als een orifice pulsbuis kan werken. 

Enkele experimenten hebben plaatsgevonden en daaruit is gebleken dat 

een orifice pulsbuis een lagere temperatuur kan bereiken dan een basis 

pulsbuis. De laagst gemeten temperatuur is 125 K met een orifice als 

fasedraaiend mechanisme. Uit de experimenten blijkt dat er bij meting 

met bijvoorbeeld een hogere druk mogelijkheden zijn om een lagere tem

peratuur te bereiken. 
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1. INLEIDING 

Er is al jaren behoefte aan betrouwbare kleine koelmachines. Door de 

recente ontwikkelingen op het gebied van de hoge-Te supergeleiding is 

de belangstelling voor deze machines nog toegenomen. 

De betrouwbaarheid van kleine koelmachines is een probleem dat al vele 

jaren onderzocht wordt. Een manier om dit probleem op te lossen is om 

het aantal bewegende delen in de machine zo klein mogelijk te maken. 

Een Stirling-machine heeft, naast een elektromotor, slechts twee bewe

gende delen: een zuiger op kamertemperatuur en een verdringer op lage 

temperatuur. In 1964 ontdekten Gifford en Longsworth [GIF64] een nieuwe 

koelmethode, die de verdringer uit de Stirling-machine elimineert. Zij 

noemden het een pulsbuis-koelmachine, maar hij zal hier verder basis 

pulsbuis genoemd worden. Deze machine is gebaseerd op een simpel prin

cipe. Er bevindt zich gas in een buis die aan een kant gesloten is. Bij 

verhoging van de druk in de buis wordt het gas naar het gesloten einde 

geduwd en gekomprimeerd. Het gas stijgt hierdoor in temperatuur. Het 

gas in de buis heeft nu een hogere temperatuur dan de wand van de buis 

en het gas zal warmte afgeven aan de wand. 

Bij verlaging van de druk expandeert het gas en zal in temperatuur 

dalen. Het gas in de buis heeft nu een lagere temperatuur dan de wand 

en het gas neemt warmte op van de wand. Er wordt dus aan de koude kant 

van de buis warmte onttrokken aan de wand en aan de warme kant wordt 

deze warmte afgegeven aan een waterkoeling. Essentieel voor een basis 

pulsbuis is dat .er warmte-uitwisseling met de wand mogelijk is. Bij 

verder onderzoek [GIF65, LON67] werd met de basis pulsbuis een laagste 

temperatuur bereikt van 124 K in een ééntraps machine en van 79 K in 

een tweetraps machine. 

In 1984 bracht Mikulin [MIK84] bovenop de pulsbuis een kraantje aan, 

waardoor een gedeelte van het gas naar een buffervat kan stromen. Dit 

is de zogenaamde orifice pulsbuis. Aan deze orifice pulsbuis is veel 

onderzoek gedaan door Ray Radebaugh en medewerkers van het N.B.S. in de 
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Verenigde Staten [HERB6, RADBS, RADB7, RADBB, STOBB]. Zij hebben een 

laagste temperatuur gerapporteerd van 60 K. 

In deze afstudeerperiode is een literatuuronderzoek gedaan, aan de hand 

waarvan de werking van de pulsbuis wordt besproken; er wordt een verge

lijking gemaakt met de Stirling koelmachine (hoofdstuk 2). In hoofd

stuk 3 wordt de opstelling besproken, zoals die door ons is gebouwd en 

verbeterd. De inleidende metingen die gedaan zijn worden beschreven in 

hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 zijn de konklusles vermeld en worden 

enkele aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek. 
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2. TIIEORIE 

2.1 Intei.di.nq 

Koelmachines worden vaak onderverdeeld in twee groepen op basis van 

het soort warmtewisselaar dat in de machine gebruikt wordt [WAL83]. De 

twee typen warmtewisselaars zijn: (i) rekuperatief en (ii) regenera

tief. In een rekuperatieve warmtewisselaar zijn er aparte stromings

kanaai tjes voor het warme en het koude gas (of vloeistof), die ge

scheiden zijn door een metalen wand en warmte-uitwisseling vindt 

plaats als de twee gassen langs elkaar stromen. Bij een regeneratieve 

warmtewisselaar is er maar een stromingskanaai waardoor beurtelings 

warm en koud gas stroomt. Warmte-uitwisseling vindt hier plaats door

dat de warmtewisselaar de koude resp. warmte opneemt en deze vervolg

ens weer aan het doorstromende warme resp. koude gas afgeeft. 

De pulsbuis behoort tot de tweede groep van koelmachines, waartoe o.a. 

ook de Stirling- en Cifford-McMahon-machine behoren. Deze machines 

werken allemaal volgens hetzelfde basisprincipe. Ik zal eerst dit 

basisprincipe beschrijven aan de hand van de werking van de Stirling

koelmachine en daarna dieper ingaan op het speciale geval van de puls

buis. 

2.2 Werking uan de Sti.rti.nq-koetmachi.ne 

We bekijken een schema van de Stirling-koelmachine zoals weergegeven 

in figuur 2.1. De ruimte rechts van de regenerator is de expansieruim

te met temperatuur TE. De ruimte links van de regenerator is de kom

pressieruimte met temperatuur Tc. In plaats van de expansiezuiger 

wordt in werkelijkheid vaak een verdringer gebruikt. De beide varia

bele volumes zijn met elkaar verbonden via een regenerator. Aan beide 

kanten van de regenerator zit een warmtewisselaar (niet op de teken

ing), waar de geproduceerde koude of warmte aan het gas onttrokken kan 

worden. 
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-91 
zuiger regenerator zuiger 

Figuur 2.1: Stirling-koelmachine. 

De werking van de Stirling-machine is te beschrijven met vier deelpro

cessen (zie ook figuur 2.2a): 

( 1-2) Isotherme kompressie in de kompressieruimte op kamertempera

tuur. Er wordt warmte afgegeven aan de omgeving van de kom

pressieruimte. 

(2-3) Verplaatsing van het gas uit de kompressieruimte naar de 

expansieruimte bij gelijk blijvend totaal volume. Er treedt 

koeling op, doordat warmte wordt getransporteerd van het gas 

naar het regeneratormateriaal. 

(3-4) Isotherme expansie in de expansieruimte bij de temperatuur TE. 

Er wordt warmte opgenomen uit de omgeving van de expansie

ruimte. 

( 4-1) Verplaatsing van het gas uit de expansieruimte naar de kom

pressieruimte bij konstant volume. Er treedt opwarming van het 

gas op, omdat er warmte van het regeneratormateriaal naar het 

gas wordt overgedragen. 

Het hierboven beschreven proces is het ideale Stirlingproces, waarbij 

de cyclus bestaat uit twee isotherme en twee isochore processen. In 

werkelijkheld loopt het proces niet zo mool.ln figuur 2.2b zien we een 

afbeelding van een realistischere beweging. We gaan dan uit van een 

harmonische beweging van de zuiger en de verdringer. Het is duidelijk 

dat er een faseverschil a optreedt tussen de beweging van de zuiger en 

de beweging van de verdringer. Dit faseverschil is belangrijk voor het 

optreden van koeling in koelmachines die lijken op de Stirling-koelma

chine. 
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b 

b) Ptaats-ttjd-dtagram voor de zutger en verdringer 

gedurende een cyclus. 

De nu volgende theoretische beschrijving van het proces is de be

schrijving zoals die is gegeven door Köhler [KOH67] en Walker [WAL83]. 

Het proces blijft wel geïdealiseerd, maar is realistischer dan de 

ideale Stirling-cyclus. 

We gaan nu uit van: 

met: 

V8 = ~E (1 + cos+) (2. 1) 

Vc = ~C [1 + cos(+ - a)] 

= ~KVE[1 + cos(+ -a)] (2.2) 

ve. 

VE• 
1(. 

• 
a 

vc 

Vc 

momentaan volume expansie- resp. kompressieruimte 

maximaal volume expansie- resp. kompressieruimte 

verhouding Vc/VE 

fasehoek krukas (~ = wt) 

: faseverschil tussen volumevariaties in expansie- en 

kompressieruimte 
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Voor het dode volume v0 (het totale volume van de regenerator, warmte

wisselaars en verbindingsleidingen) schrijven we: 

(2.3) 

In elke ruimte van de machine geldt de ideale gaswet en de totale 

massa in het systeem moet konstant blijven: 

mtot = (Mp/R) L(V i/TIl (2.4) 

met: mtot totale massa 

M molaire massa van het gas 

Ti temperatuur in de ruimte i (i = C, D of E) 

vi volume van de ruimte i (i = C, D of E) 

R gaskonstante 

p druk in het systeem 

Als de temperaturen T9 en Tc konstante waarde TE en Tc hebben, dan 

vinden we met T0 = (Tc + TE)/2 : 

Met T = Tc/TE en S = 2xT/(T + 1) (gereduceerd dood volume) : 

(2.5) 

Dit is ook te schrijven als: 
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mtot = (pMVE)/(2RTc){T + K + 2S + TCOS~ + Kcos(~ - a)} 

= (pMVE)/(2RTc){8 + Acos(~ - 8)} (2.6) 

met: 8 = T + K + 2S 

In figuur 2.3 zien we hoe de konstante A en de hoek 8 afgeleid kunnen 

worden uit het vaktordiagram voor de vektoren T en K. 

T 

Figuur 2.3: Konstruktie van de grootheid A en de hoek 8. 

We vinden uit de figuur: A = (T2 + 2TK cosa + K2)~ en tan8 = y/z = 
Ksina/(T + Kcosa). Wanneer we nu nog invoeren 6 = A/8 dan vinden we: 

p = (2RTc)/{(MVEB)[1 + 6cos(+ - 8)]} (2.7) 

De druk heeft een minimum Pmin = (2RTc)/[(MVEB)(1 + 6)] voor 

(+- 8) = 0 en een maximum Pmax = (2RTc)/[(MVE8)(1 - 6)] voor 

(+ - 8) = w. De gemiddelde druk is Pgem = (1/2w) f p d(+ - 8) en dit 

levert geïntegreerd over een cyclus op: 

~ 
Pgem = Pmax [(1 - 6)1(1 + 6)] (2.8) 
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De getransporteerde warmte gedurende een hele cyclus is QE = J p dVE. 

Dit levert over een cyclus: 

QE = -(1/2v) Pgem VE A sin8 (2.9) 

met: A = 2ö/[1 + (1 - ö2)~]. 

We zien dat het faseverschil a op verschillende plaatsen in deze uit

drukking verschijnt. We kunnen nu de onttrokken warmte QE uitzetten 

als funktie van vier verschillende parameters, namelijk de expansie

temperatuur TE• de volumeverhouding Vc/VE, de volumeverhouding 

x = Vo/VE en het faseverschil a tussen de beweging van de zuiger en de 

beweging van de verdringer. Dit is gedaan in figuur 2.4, waarbij in 

elk plaatje een parameter varieert en de andere drie vast worden geno

men. Wanneer we naar figuur 2.4d kijken dan zien we dat de warmte die 

onttrokken kan worden een optimum heeft als funktie van het fasever

schil a. 

2.3 De enthaLpiestroom 

In deze paragraaf zal een algemene afleiding worden gegeven voor de 

enthalpiestroom die optreedt als er een gas door een buis stroomt. 

Deze vergelijking zal worden afgeleid voor een sinusvormige verande

ring van de druk, de temperatuur en de massastroom. Deze algemene 

vergelijking zal later worden bekeken voor het speciale geval van de 

Stirling-koelmachine en de pulsbuis. 

Beschouw een gasstroom in een klein gebiedje van de buis. De hoeveel

heid warmte die het gas per sekonde opneemt is: 

met: 

(2. 10) 

verschil tussen uitgaande en inkomende enthalpiestroom 

op het gas verrichte arbeid 

Û verandering van inwendige energie. 
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Figuur 2.4: a)QE als funktie van de temperatuur TE 

b)QE als funktie van de votumeverhouding Vc/VE 

c)QE als funktie van de votumeverhouding ~ = VofVE 

d)QE als funktie van het faseversehit a 
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Voor een cyclisch proces wordt de over de tijd gemiddelde energieba

lans: 

(2.11) 

Door een sinusvormige verandering aan te brengen (bijv. met een kom

pressor) ontstaat er een massastroom ~. een druk P en een temperatuur 

T in de buis: 

met: 

m = m1 cos(wt) 

P = P5 + Pd = P5 + P1cos(wt - 8) 

T = T5 + Td = T5 + T1cos(wt - •) 

tijd 

statische druk en temperatuur 

dynamische druk en temperatuur 

faseverschillen. 

(2.12a) 

(2.12b) 

(2.12C) 

Voor een ideaal gas is de enthalpiestroom H = mcp(T- To)· De faktor 

met r 0 dient om het nulpunt van de enthalpie aan te geven. Gemiddeld 

over een cyclus wordt dit: 

met: soortelijke warmte 

cyclustijd (Tc = 2~/w) 

Wanneer we (2.12a) en (2.12C) invullen vinden we: 

(2. 13) 

Uit (2.14) blijkt dat de enthalpiestroom maximaal is voor • = 0 en nul 

voor • = ~/2. 
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In figuur 2.5 is de enthalpiestroom in de Stirling-machine te zien. 

WTt» 1 WTt << 1 wr1 >> 1 

I I 
tRagenerator f 
aH àc 

x 

Figuur 2.5: Enthalpiestroom in de Stirling-machine. 

Het faseverschil tussen de beweging van de kompressor en van de ver

dringer zorgt ervoor dat er een <lh ongelijk aan nul kan optreden. Er 

wordt door het gas arbeid verricht op de expansiezu-iger om zo de ener

giebalans (2.11) kloppend te maken. In§ 2.5 zal de analogie tussen de 

Stirling-machine en de pulsbuis duidelijk worden gemaakt aan de hand 

van de enthalpiestroom. 

2.4 Drie soorten pulsbuizen 

De pulsbuismachine is als eerste beschreven door Gifford en Longsworth 

[GIF64]. Dit was een machine die verder aangeduid zal worden als de 

basis pulsbuis. Gifford en Longsworth hebben enige jaren onderzoek 

gedaan aan deze pulsbuis [GIF65, LON67] en zij bereikten een laagste 

temperatuur van 124 K in een ééntraps machine en van 79 K in een twee

traps machine. 

De akoestische koeler is ontwikkeld door Wheatley [WHE85] en deze 

maakt gebruik van resonanties van een trillend gas, die optreden in 

een afgesloten buis. Er treedt koeling op bij een drukknoop en opwar-
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ming bij een drukbuik. De laagste temperatuur die bereikt is, is 

195 K. 
Een verbetering van de basis pulsbuis is gevonden door Mikulin [MIKB4] 

en dit idee is later verder uitgewerkt door Radebaugh en medewerkers 

[HERBG, RAD85, RAD87, RADSB, ST088]. De verbetering bestaat hieruit 

dat een gedeelte van het gas uit de pulsbuis irreversibel expandeert 

door een kraantje ("orlfice") in een buffervat. De laagst gerapp~r

teerde temperatuur bij deze pulsbuis is 60 K. 

2.5 De basts putsbuts 

2.5.1. Werking van het systeem 

In figuur 2.6 is een afbeelding te zien van de basis pulsbuis zoals 

die door Gifford en Longsworth is gebruikt. Onder de pulsbuis zien we 

een weergave van het temperatuurverloop zoals dat in de pulsbuis zal 

ontstaan. 

~ • 

VALV[ 
NO I HEAT 

lXCHANG[R 

:l}~ 
R[G[N[RATOR 

NO.Z HUT 
UCHANG[R 

ISê· 

Ftguur 2.6: Basts putsbuts met het temperatuuruertoop. 
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De werking van de pulsbuis zal beschreven worden aan de hand van fi

guur 2.6. Tijdens de drukopbouwfase laat de klep gas onder een hoge 

druk in het systeem. Dit gas stroomt door de regenerator en koelt af 

tot de temperatuur Tc. Als het gas de pulsbuis binnenstroomt door 

warmtewisselaar 1, dan komprimeert het het gas dat al in de pulsbuis 

aanwezig is. Het gas werkt in feite als een zuiger die twee dingen 

doet: ten eerste wordt het gas dat al in de buis zat nagenoeg adiaba

tisch gekomprimeerd, zodat de temperatuur stijgt, en ten tweede wordt 

dit gas naar het gesloten einde van de buis geduwd. Wanneer het gas 

aankomt bij warmtewisselaar 2 heeft het een temperatuur Tm, hoger dan 

de temperatuur van de warmtewisselaar. In de warmtewisselaar zal dus 

een hoeveelheid warmte worden afgestaan aan het koelwater. Tijdens de 

expansiefase van de cyclus verlaat het gas warmtewisselaar 2 met een 

tempera tuur Th en expandeert naar een tempera tuur Te lager dan Tc, 

zodat er bij Tc een hoeveelheid kou Qr vrijkomt om warmtewisselaar 1 

(of een andere belasting) en de regenerator te koelen. 

(2. 15) 

met: massa van het stromende gas 

De vergelijking voor de temperatuur in de buis als funktie van de 

plaats in de buis als het gas uit warmtewisselaar 2 naar het open 

einde stroomt gaat er van uit dat het gas wegstroomt alsof het tegen 

een vlakke zuiger duwt. De relatie voor de temperatuur op een punt x 

in de pulsbuis, Tx• als funktie van het volume van warmtewisselaar 2, 

Vh, en het totale volume van het punt x tot het einde van de buis, Vt• 

is: 

(2. 16) 
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De afleiding van deze relatie is te vinden in Appendix A. In figuur 

2. 7 is deze relatie uitgezet voor lucht, 1' = 1.4 en voor helium, 

1' = 1,66. 

1.0 

~-· ' 

,14 

·-

--
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\ 
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~ 
\ ~ !'-.. [' ~ 

...... 
'-.... 

1--1-

""'· -~ ·- !--........_ 
~ 

3 .. s 8 7 I • VOLUME RATIO Vo/V• 

Ff.guur 2.7: TemperatuurverLoop f.n de puLsbuts voor Lucht en 

heUum. 

De temperatuurrelatie (2.16) geldt voor een vlak stromingsprofiel. 

Door viskeuze effekten aan de wand is het stromingsprofiel echter niet 

vlak, maar meer parabolisch. Hierdoor is het gas dat warmtewisselaar 2 

bereikt minder gekomprimeerd dan dat het zou zijn als er een vlak 

stromingsprofiel zou zijn. Er ontstaat dus in werkelijkheid een klei

ner temperatuurverschil dan voorspeld door (2.16). 

2.5.2 Het warmte-pomp-mechanisme 

Behalve het gas dat van warmtewisselaar naar warmtewisselaar stroomt, 

is er ook nog gas dat niet de koude warmtewisselaar bereikt tijdens de 

expansieslag, maar in de pulsbuis achterblijft. Er is ook nog gas dat 

de pulsbuis instroomt, maar nooit warmtewisselaar 2 bereikt. Toch 

levert ook dit gas een belangrijke bijdrage aan het koelproces. 
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Beschouw een klein gasvolumetja dat langs een wand stroomt. Het volu

rnetje wordt door de hoge druk in de richting van het gesloten einde 

van de buis geduwd en adiabatisch gekomprimeerd (zie figuur 2.8). 

Xt 

T T + x 1 VT 
q ~ t q 

D D 
T T + Txl pulsbuis 

Figuur 2.8: Gasvotumetje dat tangs een wand op en neer beweegt. 

Het volurnetje wordt verplaatst over een afstand x 1 en de temperatuur 

stijgt met Txt· De temperatuur van de wand is over de afstand Xt ge

stegen met x 1VT. Er is nu een temperatuurverschil AT tussen de wand en 

het gasvolumetja ontstaan: 

(2.17) 

Als AT > 0, dan stroomt er warmte q van de wand naar het gasvolumetja 

en het gas expandeert. Als AT < 0, dan stroomt er warmte q uit het 

gasvolumetja naar de wand en het gasvolumetja krimpt. Dit is het geval 

bij een koelmachine en dit is te zien in figuur 2.8. Tussen beide 

gevallen ligt de situatie dat AT = 0, er is dan geen warmte-uitwisse

ling: 

(2. 18) 
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Wanneer het gasvol urnetje (in het geval van de koeler) warmte heeft 

afgegeven aan de wand, wordt het gas weer adiabatisch geëxpandeerd. 

Het gasvolumetja beweegt weer over een afstand x1 terug naar de plaats 

waar het vandaan kwam en daalt in temperatuur met Txl. Er ontstaat 

opnieuw een temperatuurverschil tussen gas en wand. Het gas is nu 

kouder dan de wand en neemt een hoeveelheid warmte q op en zet uit. Er 

is nu dus in één cyclus een hoeveelheid warmte q getransporteerd van 

de koude naar de warme kant van de wand. 

Wanneer we ons nu voorstellen dat er een .heleboel gasvolumetjes langs 

de wand op en neer bewegen dan is het duidelijk dat er aan de koude 

kant warmte wordt opgenomen door het gas en dat deze warmte aan de 

warme kant van de wand weer wordt afgegeven. 

Het warmte-pomp-mechanisme vereist dat er een eindige, maar niet te 

grote, warmte-uitwisseling plaatsvindt tussen het gas en de buiswand. 

De kompressie- en expansieprocessen moeten dus ergens tussen isotherm 

en adiabatisch zijn. De beste gemiddelde warmte-overdracht treedt op 

als de thermische relaxatietijd Tt tussen het gas en de wand zodanig 

is dat WTt ~ 1, waar w de hoekfrekwentie van het proces is. 

2.5.3 De enthalpiestroom 

We zullen nu de gemiddelde enthalpiestroom <lh nader beschouwen. In 

een regenerator of warmtewisselaar is er goed thermisch kontakt tussen 

gas en wand (WTt << 1), en met zo'n goed kontakt is Td = 0 en dus 

(2.13): <H> = 0. Onder adiabatische omstandigheden (WTt >> 1) geldt 

+ = Tr/2 en dus ook nu (2.14): <H> = 0. In het tussenliggende geval 

(wTt ~ 1) is + kleiner dan Tr/2 en dus <H> ~ 0. In figuur 2.9 is het 

speciale geval van de basis pulsbuis weergegeven (vergelijk met figuur 

2.5). 

In de regenerator en de warmtewisselaar gelden isotherme omstandighe

den en dus <H> = 0. In de pulsbuis is <H> niet nul. Aanvankelijk geldt 

dat <H> dichter bij het gesloten einde van de pulsbuis kleiner wordt, 

omdat~ daar kleiner wordt (2.14). Omdat er een veranderende <H> is, 
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Ftguur 2.9: Enthatptestroom tn de basts putsbuts. 
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vindt er warmte-uitwisseling met de wand plaats en ontstaat er een 

temperatuurgradiënt over de pulsbuis (T1 is niet konstant meer). Dit 

gaat net zolang door totdat de enthalpiestroom in de pulsbuis konstant 

is en dan vindt er alleen nog warmte-uitwisseling met de omgeving 

plaats waar de sprongen in <H> optreden. Tussen het gas en de buiswand 

is ook nog steeds warmte-uitwisseling, maar hiervan is netto niets 

meer te merken, er ontstaat geen groter temperatuurverschil. 

In vergelijking met de Stirling-machine wordt er geen arbeid verricht 

op een zuiger, maar er wordt nu warmte afgegeven aan de warme kant van 

de pulsbuis om de energiebalans (2.11) kloppend te maken. 

2.5.4 Meertraps pulsbuis 

Het is niet moellijk om meerdere pulsbuizen onder elkaar te hangen om 

zo een lagere temperatuur te bereiken (figuur 2.10). 

In een tweetraps pulsbuis wordt de tweede p~lsbuis aangestuurd door 

dezelfde kleppen als de eerste. Het is dus niet nodig om extra kleppen 

te gebruiken. Er wordt alleen een gesloten circuit toegevoegd. 
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VALVE 

A[GENEAATOA 
NO. I 

REGENERATOA 
NO. I 

r. "• 

COOLING WATER 
I t u 

SE.CONO STAGE 

r., 

FIRST STAGE 

Ftguur 2.10: Tweetraps pulsbuis. 

De warmte van pulsbuis 1 (de koudste) wordt opgenomen door de koude 

warmtewisselaar van pulsbuis 2 en van daaruit wordt de warmte naar de 

warme kant van pulsbuis 2 getransporteerd, waar ze wordt opgenomen 

door het koelwater. Het is goed mogelijk om op deze wijze verschillen

de trappen onder elkaar te hangen. 

2.5.5 Reversibele pulsbuis 

De methode waarbij gebruik wordt gemaakt van kleppen om de drukver

schillen te kreëren is, thermodynamisch gezien, niet erg efficiënt, 
" omdat de expansie van het gas door de kleppen een irreversibel proces r 

is. Een mogelijk alternatlef hiervoor is om gebruik te maken van een 

bewegende zuiger die wordt aangedreven door een kompressor. Een deel 

van de energie die gebruikt wordt tijdens de ~ompressieslag wordt dan 

terug gewonnen in de expansieslag. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kompressor, dan is de druk 

bij benadering sinusvormig en wanneer er met kleppen gewerkt wordt is 

het signaal meer een blokgolf. Voor de basis pulsbuis is het gunstiger 
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om een blokgolf te hebben, omdat het gas dan tijdens de hoge- en lage

drukplateau' s even de tijd heeft om warmte uit te wisselen met de 

buiswand. Voor de orifice-pulsbuis (§ 2.7) is warmte-uitwisseling met 

de wand niet van belang, zodat het gebruik van een kompressor dan wel 

aantrekkelijk is. 

2.6 De akoestische putsbuis 

Bij de akoestische koeler is het transporteren van warmte van de koude 

kant naar de warme kant van groot belang. 

In figuur 2.11 is een schematische weergave gegeven van een akoesti

sche koelmachine, ook wel resonantie pulsbuis genoemd. 

Acouatlc 
Driver OH Oe 

I I 

Clouly-Spaced 
Plat .. 

Figuur 2.11: De akoestische koelmachine. 

Ou Spring 

Volume 

De machine bestaat uit een akoestische bron (bijv. een luidspreker), 

een ronde buis, waarin een struktuur van dicht op elkaar gepakte meta

len plaatjes is aangebracht en een volume aan het open einde dat er

voor zorgt dat het trillende gas in resonantie komt. 

Omdat de frekwentie in de resonantie pulsbuis veel hoger ligt 

(~ 120 Hz) dan bij de basis pulsbuis geldt in de open buis de adiaba

tische konditie (WTt >> 1). Om toch de konditie WTt ~ 1 te verkrijgen 

is het nodig om een struktuur van dicht op elkaar gepakte plaatjes aan 

te brengen. In figuur 2.12 is de akoestische koelmachine te zien met 

twee mogelijke plaatsen voor de struktuur. Bij deze figuur is het van 

belang om te vermelden dat of de linker of de rechter struktuur aanwe-
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zig is. De figuur moet eigenlijk op de middelste stippellijn doormid

den gedeeld worden. In het onderste gedeelte van de figuur zien we 

weer de enthalpiestroom als funktie van de plaats (vergelijk met de 

figuren 2.5 en 2.9). 

WT1» 1 

<H> 
I I I 
Oe : a 
I I I :" : : .......--f".._ I 

: :/· I ',,L 
i j ~ .. x ., ;=f Equllib71u • 

~~ I 
.,,,;~ .... 1---· 

Figuur 2.12: Enthalpiestroom in de akoestische koelmachine. 

De enthalpiestroom is nul in de open buis en evenredig met m1 in de 

stukken waar struktuur aanwezig is. Er ontstaat nu een temperatuurver

schil over de struktuur zodat de <H> in de struktuur konstant wordt 

(volgens vgl. (2.1~)) en er alleen nog warmte-overdracht plaats vindt 

op de plaatsen waar <H> diskontinu is. 

Omdat de linker struktuur de hoge temperatuur aan de kant van de bron 

heeft is er geen regenerator nodig, voor de rechter wel. Wheatley 

[WHESS] heeft dit voordeel van de linker struktuur gebruikt en zo zijn 

akoestische koelmachine gebouwd. 

2.7 De orifice pulsbuis 

2.7.1 BeschriJving van het systeem 

In 198~ bracht Mikulin [MIKS~] een verbetering aan aan de basis puls-
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buis door aan de bovenkant een kraantje te monteren om zo een gedeelte 

van het gas door te laten stromen in een groot buffervolume. Een af

beelding van deze orlfice pulsbuis is te zien in figuur 2.13. 

Plet on 

Regeneralor 

Reservoir 

Volume 

Heat 
Exchanger 

-a" 

Pulae Tube 

-oe 
tfeal 
Exohanger 

Ftguur 2.13: De ortftce putsbuts. 

De stroming van het gas door het kraantje is een irreversibele manier 

om een faseverschuiving te krijgen tussen ~ en P, in tegenstelling tot 

de verdringer in de Stirling-machine, wat een reversibel proces is. 

Omdat de irreversibele expansie van het gas door het kraantje voor een 

faseverschuiving zorgt, is het niet meer nodig dat er warmte-uitwisse

ling met de wand optreedt en dus is er bij de orifice pulsbuis geen 

struktuur nodig om bij hogere frekwentles te werken. Omdat er geen 

warmte-uitwisseling met de wand is, is er ook geen (VT)kri t (zie 

§ 2.5.2) die een limiet stelt aan de laagst bereikbare temperatuur. 
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2.7.2 De faseverschuiving 

Om duidelijk te maken dat er een faseverschuiving optreedt door toe

voeging van het buffervolume en de oriflce kljken we naar figuur 2.14 . 

. 
m 

A. 
P2 Pt I I ...., 

kraantje 

pulsbuis 

buffer 

Figuur 2.14: Schematische weergave van pulsbuis met orifice. 

In de pulsbuis heerst een variërende 'druk Pt en in het buffervat P2· 

Tussen de beide volumes stroomt een hoeveelheid massa ~. evenredig met 

het drukverschil: 

met: 

Pt = Pgem[l + ~cos(cp - a)] 

P2 = Pgem( 1 + öcoscp) 

m"' Pt- P2• en dus: 

~"' Pgem[~cos(cp - a) - öcoscp] 

Pgem 
~. ö 

gemiddelde druk in het systeem 

resp. amplitudes van de drukfluktuaties 

(2.20) 

a : faseverschil tussen de druk in de pulsbuis en in de 

buffer. 

• Als m > 0, dan stijgt P2 en als m < 0 dan daalt P2 en dus als m = 0, 

dan heeft p2 een maximum of een minimum. Met (2.20) vinden we dat als 
• m = 0, dan: 
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~cos(~m -a) = 6cos~m (2.21) 

Omdat P2 een maximum of een minimum heeft geldt: ~m = 0 of ~m = v en 

we vinden: 

cosa = 61~ (2.22) 

Uit (2.22) zien we dat a alleen gelijk i$ aan nul als 6 = ~ en in dat 

geval is er geen sprake meer van een orifice, maar is er een open 

verbinding tussen pulsbuis en buffervolume. Het is dus duidelijk dat 

de orifice een faseverschuiving veroorzaakt. 

Nu we gezien hebben dat de orifice en het buffervaatje een fasever

schuiving veroorzaken, kunnen we de elektrische schakeling van figuur 

2.15 beschouwen. 

cl R 

~'I D 1 c2 V 

T Tc3 
• 

Figuur 2.15: Elektrisch analogon van orifice pulsbuis. 

In de werking van deze schakeling kunnen we enige analogie ontdekken 

met de orifice pulsbuis. De weerstand R is te beschouwen als de ori

fice en de kondensator c3 als het buffervolume. 

Wanneer de weerstand R oneindig groot is (kraantje gesloten) loopt 

alle stroom door c2 en de stroom is 90 graden uit fase met de span-
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ning. Wanneer R een eindige waarde heeft loopt er ook stroom door R en 

c3 en komt er een reëele term bij in de impedantie. Het faseverschil 

tussen spanning en stroom wordt kleiner dan 90 graden. Wanneer de 

weerstand gelijk aan nul is (vrije verbinding, geen orifice), is de 

impedantie weer zuiver imaginair en het faseverschil tussen spanning 

en stroom is weer 90 graden. 

Het is in dit stadium van het onderzoek nog onduidelijk of de analogie 

nog verder uit te werken is en of er een numerieke vergelijking tussen 

het elektrische model en de orifice pulsbuis te maken is. 

2.7.3 Vaktoranalyse 

Om de oscillaties in de buis gemakkelijk te kunnen beschrijven, be

schouwen we de druk- en massastroom als sinusvormig. De sinusvormige 

tijdafhankelijkheid wordt dan in het frekwentiedomein voorgesteld door 

stationaire vektoren [STOBB]. De grootte en hoek van een vektor zijn 

gelijk aan resp. de amplitude en de fase van de sinus. Vektoren worden 

verder aangegeven door vetgedrukte hoofdletters. 

De totale massastroom M wordt geschreven in termen van de vektoren 

voor de stroom aan het koude uiteinde (x= 0) als gevolg van de kom

pressor (Me) en voor de stroom aan het warme uiteinde (x = 1) als 

gevolg van de orifice (M0 ): 

M = [1 - X(x)]Me + X(x)M0 (2.23) 

met: X(x) de verhouding van de massa in de buis tot aan het punt x 

tot de totale massa. 

Figuur 2.16a laat zien dat M0 een fase 9 achter loopt bij Me. M ligt 

op een punt van de verbindingslijn van M0 en Me, afhankelijk van de 

positie in de buis. 

De drukgolf bestaat uit een statische en een dynamische komponent en 

is alleen een funktie van de tijd. De dynamische druk Pd wordt ge

schreven als de som van twee vektoren: de druk als gevolg van de kom

pressor (Pc) en de druk als gevolg van stroming door het kraantje(P0 ): 
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(2.24) 

In figuur 2.16b is het drukvektor diagram gegeven en in het algemeen 

zal de druk 90 graden achter lopen op de massastroom (zie Pc en Me)· 
In het geval van P0 komt er een extra verschuiving van lBO graden bij, 

omdat M0 de druk in de buis verlaagt, terwijl Me de druk verhoogt. De 

stroming door het kraantje wordt als laminair beschouwd en dus is M0 

evenredig met de totale druk en hebben M0 .~n Pd dezelfde fasehoek. 

-sin -a In 

sin aln 

(a) (b) 

Ftguur 2.16: a) VeRtordtagram voor de massastroom. 

b) VeRtordtagram voor de dynamtsche druk. 

De dynamische temperatuur wordt afgeleid uit de energiebalans voor een 

gaselementje in de buis (er is geen warmte-uitwisseling met de wand 

verondersteld): 

d(pAu)/dt + d(~)/dx = 0 (2.25) 

met: p dichtheid van het gas 

A doorsnede van de buis 

u specifieke inwendige energie 

h specifieke enthalpie. 
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Hieruit kunnen we een differentiaalvergelijking afleiden voor de tem

peratuur en de druk (Appendix B): 

öT/öt = (RT/CpP)öP/öt - (RT~AP)öT/öx (2.26) 

Voor kleine drukvariaties kunnen we P en T gelijk stellen aan de ge

middelde waarden Pg en Tg. Door (2.26) over de tijd te integreren 

vinden we dan de vaktorrepresentatie van de dynamische temperatuur als 

funktie van Pd en M, de massa die langs punt x gestroomd is (zie fi

guur 2.17): 

(2.27) 

-a In 

aln 

Figuur 2.17: Vektordiagram uoor de dynamische temperatuur. 

Een soortgelijke analyse van de Stirling-koelmachine is te vinden in 

het werk van Köhler [KOH67]. 

2.7.4 De enthalpiestroom 

We zullen voor de orifice pulsbuis de analyse van de enthalpiestroom 

iets uitgebreider doen. De nu volgende beschrijving is die zoals ge

geven door Storch er Radebaugh [STOBB]. In figuur 2.18 zien we zowel 

het netto koelvermogen, dat wordt opgenomen aan de koude kant, 
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Qc = <H> - <Hr>• als het bruto vermogen, dat wordt afgegeven aan de 

warme kant, Qh = <H>. Omdat er nergens in de buis van buiten af warmte 

wordt toegevoerd is de enthalpiestroom konstant. 

Regenerator Pulse Tube 
I • • t 

;---- (H) (H)-: 

Figuur 2.18: Enthalpiestroom in de orifice pulsbuis. 

De gemiddelde enthalpiestroom over een cyclus wordt gegeven door ver

gelijking (2.13): 

(Cp/Tc) S {[1 - X(x)]Mc + X(x)M0 }• 

{(RTg/CpPg)Pd - (RTg/APg)(öTg/öx)M} dt (2.28) 

Over een cyclus in het tijddomein geïntegreerd wordt M gelijk aan nul 

en er blijft over: 

(2.29) 

Uit figuur 2.16b volgt: 

met: temperatuur van de kompressor 

Tc temperatuur van de koude kant 

v frekwentie 
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(2.30) 

met: vcp : slagvolume van de kompressor 

Aan deze uitdrukking zien we dat de enthalpiestroom onafhankelijk is 

van de plaats in de buis. Voor een reversibel, adiabatisch proces 

geldt: 

(2.31) 

met: vt : het totale pulsbuis volume. 

Uit (2.30) volgt nu: 

(2.32) 

(2.33) 

De gemiddelde enthalpiestroom, zoals gegeven in (2.30), (2.32) en 

(2.33) representeren het theoretische model voor het bruto koelvermo

gen van een orifice pulsbuis. 

Dit theoretische model is uitgebreid getest door Radebaugh en zijn 

medewerkers [ST088]. Zij hebben met hun opstelling inderdaad gevonden 

dat het koelvermogen evenredig is met de gemiddelde druk Pg• de fre

kwentie v en de massastroomverhouding ~0/~c en met het kwadraat van de 

drukverhouding Pd/Pg. Zij hebben echter ook gezien dat de experimen

tele waarden voor het koelvermogen een faktor 3 tot 5 lager waren dan 

de theoretisch voorspelde. 

In onze opstelling kunnen we nog niets met deze vergelijkingen doen, 

omdat we de massastromen en de drukken niet kunnen meten. 
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3. MEETOPSTELLING 

3.1 ALgemeen overzicht 

Uit de literatuur blijkt dat met een orifice pulsbuis de beste resul

taten zijn gemeld. Bovendien kan, door het kraantje helemaal te slui

ten, de orifice pulsbuis in een basis pulsbuis veranderd worden, zodat 

er vergelijkende metingen gedaan kunnen worden met één opstelling. 

Daarom hebben we besloten een dergelijke opstelling te bouwen. Een 

schematisch overzicht van de gebruikte opstelling is gegeven in figuur 

3.1. 

De meetopstelling hangt in een kryostaat, die met een mechanische 

voorpomp en een olie-diffusiepomp vakuüm gepompt wordt tot een druk 

van ongeveer 1o-5 torr (10-3 Pa). 

Het gas komt met een dunne nylon slang uit een grote voorraadtank naar 

de inlaatklep. De ingangsdruk kan met een reduceerventiel ingesteld 

worden. De uitlaatklep is verbonden met een groot opvangvolume voor 

helium ( "gaszak"). De uitgangsdruk is de druk van deze gaszak 

(~ 1 bar). Er zijn ook enkele experimenten gedaan waarbij tussen de 

uitlaatklep en de gaszak een grote gasfles geplaatst was, die als 

buffervolume diende, om zo de uitgangsdruk iets hoger te maken. 

Op plaatsen waar de rondjes staan in figuur 3.1 wordt de temperatuur 

gemeten met een diode-thermometer en waar de sterretjes staan wordt de 

temperatuur gemeten met een thermokoppel (zie ook§ 3.5). 

De pulsbuis, de regenerator, de bocht tussen beide en de warmtewisse

laar 1 (aan de koude kant van de opstelling) zijn, in een later sta

dium van de experimenten, ingepakt in superisolatie, om stralingsver

liezen tegen te gaan. Deze superisolatie bestaat uit een dun plastic 

folie waar aan één kant een laagje aluminium op zit, dat 3 à 4 keer om 

de onderdelen heeh gewik!{eld is. 
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Figuur 3.1: Schematisch overzicht van de opsteLling. 



Meetopstelling I 31 

3.2 Beschrijving van de onderdeLen 

3.2.1 De regenerator 

Bij het bouwen van de opstelling is voor het bepalen van afmetingen, 

keuze van materialen en amdere ontwerpgrootheden veelal gebruik ge

maakt van in de literatuur beschreven opstellingen van eerdere puls

buis-koelmachines. 

De regenerator dient om de koude van het gas vast te houden en deze 

bij de volgende slag weer af te geven, zodat het gas al koud in de 

pulsbuis komt. Het is dus van belang om een materiaal te nemen dat 

goeè warmte kan uitwisselen met het gas, maar dat niet te veel warmte

geleiding heeft in de richting van de temperatuurgradiënt die over de 

regenerator komt te staan. 

Voor de regenerator in onze opstelling werd een ronde roestvrij-stalen 

buis gebruikt, met een wanddikte van 0,5 mm. In eerste instantie was 

de buis opgevuld met koperdraadjes met een diameter van ongeveer 

100 Mffi, maar al vrij snel is overgegaan op koperdraadjes met een dia

meter van ongeveer 20 Mffi· Deze koperwol is uit een bestaande regenera

tor van een koudgas-koelmachine gehaald en daarna in de ronde buis 

gestopt en stevig aangedrukt. 

Er is met regeneratoren van drie verschillende binnendiameters ge

werkt, namelijk 15 mm, 18,5 mm en 24 mm. De lengte van de regenerator 

was aanvankelijk 10 cm, bij een diameter van 15 mm, maar later is deze 

regenerator verlengd tot 15 cm. De twee andere regeneratoren hebben 

een lengte van 15 cm. 

Aan de boven- en onderkant van de regenerator is een gaatje in de buis 

geboord, waarin een roestvrij-stalen pijpje is gesoldeerd. Aan dit 

pijpje is een koperen onderkant gesoldeerd en dan wordt in dit pijpje 

een diode thermometer geschoven, zodat we de temperatuur van de rege

nerator op twee plaatsen kunnen meten (zie figuur 3.2 en verder 

§ 3.5). 
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slllkonenTet 

Figuur 3.2: Thermometerdoorvoertjes in de regenerator. 

3.2.2 De pulsbuis 

Voor de pulsbuis is het van belang dat er zo weinig mogelijk geleiding 

van de warme naar de koude kant door de wand van de buis optreedt. In 

het geval van de basis pulsbuis is het ook belangrijk dat het gas goed 

warmte kan uitwisselen met de wand. 

In onze opstelling is de pulsbuis een roestvrij-stalen buis met een 

lengte van 25 cm (± 1 cm) en een binnendiameter van 18 mm. De wanddik

te van de buis is 1 mm. Aan belde uiteinden van de buis zit een warm

tewisselaar. De warmtewisselaars worden beschreven in § 3.2.3. 

De bocht die de regenerator en de pulsbuis verbindt (zie figuur 3.1), 

blijkt ook bij de pulsbuis gerekend te moeten worden. De warmtewisse

laar van de koude kant heeft in eerste instantie op de plaats gezeten 

zoals getekend in figuur 3.1. Later is de bocht, waaraan de warmtewis

selaar van de koude kant vast gesoldeerd zat, omgedraaid zodat de 

warmtewisselaar meteen onder de regenerator komt te zitten en de bocht 

een deel van de pulsbuis wordt. De bocht heeft dezelfde diameter als 

de pulsbuis en een lengte van 12,5 cm (zie figuur 3.3). 
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Figuur 3.3: Warmtewisselaar meteen onder de regenerator. 

In de pulsbuis zijn aan de boven- en onderkant doorvoertjes gesoldeerd 

voor de thermokoppels, zodat de temperatuur op verschillende plaatsen 

in de pulsbuis gemeten kan worden. 

3.2.3 De warmtewisselaars 

Voor de warmtewisselaar aan de koude kant geldt dat deze een zo goed 

mogelijk warmtekontakt met het koude gas moet hebben. Deze warmtewis

selaar moet dezelfde temperatuur als het gas kunnen krijgen. De warm

tewisselaar moet een zo klein mogelijke stromingsimpedantie hebben, 

omdat een grote impedantie opwarming geeft. De warmtewisselaar aan de 

warme kant moet zodanig gemaakt worden dat de geproduceerde kompres

siewarmte goed opgenomen en afgevoerd kan worden. 

De warmtewisselaar aan de koude kant is tijdens het grootste deel van 

de metingen gewoon een koperen blokje geweest, waarin een gat geboord 

is. Er is gebruik gemaakt van twee koperen blokjes. Het eerste blokje 

heeft een buitendiameter van 20 mm en een binnendiameter van 10 mm. De 

tweede warmtewisselaar heeft een doorstroomopening van 18 mm. De bui-
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tendiameter van het blokje is 25 mm. De lengte van beide blokjes is 

3,5 cm. De tweede warmtewisselaar is bij de meeste metingen gebruikt. 

Er zijn ook enkele experimenten gedaan waarbij in de warmtewisselaar 

koperwol of een koperen plaatje is aangebracht om zo te proberen het 

warmtekontakt tussen het gas en de warmtewisselaar te verbeteren. 

Aan de bui tenkant van de warmtewisselaar is een diode thermometer 

aangebracht, zoals in figuur 3.4. 

warmtewisselaar ~ _.,houdertje 
J 

k---''111~ 
sUlkonenvet 

diode thermometer 

slangeklem 

Figuur 3.4: De thermometer aan de warmtewisselaar. 

De diode thermometer zit in een koperen houdertje, waar hij preeles in 

past. Tussen de thermometer en het houdertje zit wat slllkonenvet om 

het warmtekontakt te bevorderen. Het houdertje wordt met een slange

klam stevig tegen de warmtewisselaar aangedrukt. Tussen houdertje en 

warmtewisselaar zit ook weer slllkonenvet. 

De warmtewisselaar van de warme kant is te zien in figuur 3.5. 

Deze warmtewisselaar bestaat ook uit ·een koperen blokje, waarin een 

gat is geboord met een diameter van 16 mm. De bultendiameter van dit 

blokje is 20 mm en de totale lengte is 4 cm. Het blokje is niet hele

maal doorboord, maar het gat is 2,5 cm lang. Het gat in deze warmte-



Meetopstelling I 35 

wisselaar is opgevuld met dezelfde koperwol als in de regenerator zit, 

om het warmtekontakt tussen warmtewisselaar en gas te verbeteren. Om 

het warmtekontakt tussen de wand van de warmtewisselaar en de koperwol 

voldoende goed te maken is de wand van de warmtewisselaar ingesmeerd 

met slllkonenvet. 

In de lengterichting van het blokje is verder nog een smal gat ge

boord, dat met een koperen pijpje aan het kraantje buiten de kryostaat 

verbonden is en dat kraantje is verbonden met de buffer. In de dwars

richting is er een kanaaltje geboord, waardoor het koelwater stroomt. 

Ook hier is aan belde kanten van het kanaaltje een koperen pijp gesol

deerd. 

l naar buffer 

Figuur 3.5: Warmtewisselaar van de warme kant. 

Aan deze warmtewisselaar is op dezelfde manier als aan de koude kant 

een diode thermometer bevestigd. 
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3.2.4 De orifice 

De orifice is een naaldkraantje dat met 8~ slag helemaal open is te 

draaien. Het kraantje is gemakkelijk zo in te stellen dat de meest 

gunstige instelling goed te vinden is. Vlak voor het kraantje wordt de 

druk gemeten in de buis. Achter het kraantje hangt een buffervat met 

een volume van 1 liter. Dit volume is groot ten opzichte van het tota

le volume van de pulsbuis (75 ml). 

3.2.5 De kleppen 

Als kleppen zijn kleine magneetkleppen gebruikt, die worden opengezet 

met een spanning van 24 Volt. Als er geen spanning op staat zijn de 

kleppen gesloten. De regeling waarmee de kleppen bestuurd worden staat 

in § 3.4. De doorstroomopening van de kleppen is ongeveer 3 mm en de 

snelheid van openen en sluiten is ongeveer 75-100 ms. 

Er is ook een meting gedaan met kleppen met een grotere doorstroom

opening (ongeveer 10 mm). Deze kleppen werden aangestuurd met een 

spanning van 220 Volt en stonden open als er geen spanning op stond. 

3.2.6 De drukmeter 

De druk wordt vlak voor het kraantje naar de buffer gemeten (zie fi

guur 3.1). De nauwkeurigheid van deze drukmeting is niet erg groot, 

omdat het niet duidelijk is hoe snel de meter reageert op verandering

en van de druk. De meting is wel goed genoeg om te zien of de inge

stelde hoge- en lage drukken goed bereikt worden (bij een frekwentie 

van 3 Hz). 

3.3 De verbindingen tussen de onderdelen 

Alle in de vorige paragraaf beschreven onderdelen moeten in elkaar 

gezet worden om de opstelling van figuur 3.1 te maken. De eisen voor 

de konstruktie zijn: 
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1) Er mag geen lek vanuit de opstelling naar de kryostaat toe 

zijn, omdat de kryostaat goed vakuüm gepompt moet kunnen wor

den. 

2) De opstelling moet een druk van ongeveer 10 bar kunnen hebben. 

3) De opstelling moet gemakkelijk te demonteren zijn, zodat er ge

makkelijk veranderingen aangebracht kunnen worden. 

4) De opstelling moet goed blijven funktioneren bij lage tempera

turen. 

In eerste is instantie gewerkt met zogenaamde Leybold-flenzen. Om te 

zorgen dat de 0-ring bij hoge druk niet weg gedrukt wordt, is er een 

messing ringetje omheen gelegd. 

Als de temperatuur in het systeem te laag wordt gaan de 0-ringen lek

ken, omdat ze hard worden (bij ongeveer 230 K). Er zijn daarom aan de 

kant waar de opstelling koud wordt soldeerkoppelingen gemaakt. Deze 

(tin)solderingen zijn iets lastiger te demonteren, maar ze blijven wel 

bij lage temperaturen vakuümdicht. De koppelingen tussen aanvoerbuis 

en regenerator en tussen de bovenkant van de pulsbuis en de warme 

warmtewisselaar zijn Leybold-koppelingen gebleven. 

3.4 De kteppenregeting 

Om ervoor te zorgen dat de kleppen op het juiste moment open en dicht 

gaan is een regeling nodig. Deze elektrische schakeling is gegeven in 

Appendix C. Een voorbeeld van de signalen zoals ze door de schakeling 

worden gegenereerd is te zien in figuur 3.6. 

De frekwentie waarmee gewerkt wordt kan worden ingesteld door t4 (der. 

totale cyclustijd) te veranderen. Door t 1 te veranderen kan de tijds

duur gedurende welke de ingangsklep open staat ingesteld worden. Met 

t 2 kan worden geregeld hoelang na het openen van de ingangsklep de uit 

gangsklep geopend wordt. Tijdens onze metingen was dat steeds halver

wege de cyclustijd. Met (t3 - t 2 ) kan de tijd waarin de uitgangsklep 

open staat geregeld worden. 
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open I 1nlaa tldap 

dicht~------~~----------------------_. ____ _ 

open 

Tijdens de meting met de grotere kleppen moest er achter de regeling 

een versterker geplaatst worden, omdat deze kleppen werden aangestuurd 

met 220 Volt. 

3.5 De thermometers 

Er is tijdens de metingen gebruik gemaakt van twee soorten thermome

ters: (i) diode thermometers en (i!) koper-konstantaan thermokoppels. 

Een diode thermometer is een stroombron, die een stroom afgeeft die 

lineair afhankelijk is van de temperatuur. De door ons gebruikte . 
t 

stroombronnetjes werken vanaf ongeveer 60 K en geven een stroom af van 

1 J1,A/K. De thermometers zijn in een eenvoudige schakeling ingebouwd 

(figuur 3.7) en de potmeters zijn zo ingesteld dat de spanning 9ie de 

millivolt-meter aangeeft overeenkomt met de temperatuur in kelvin. 

Het lineaire karakter van de thermometer is gekontroleerd door twee 

ijkpunten te nemen (295 K en 77 K) en het is hieruit gebleken dat de 

temperatuur met een nauwkeurigheid van 1 K wordt aangegeven. 
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+ 5 Volt 

thermometer 

potmeter 

mUilvoltmeter 970 0 

Flguur 3.7: Schaketlng voor de dlode thermometer. 

De temperatuur van het gas op verschillende plaatsen in de pulsbuis is 

gemeten met koper-konstantaan thermokoppels. De thermospanning wordt 

gemeten met een millivoltmeter. De ijktabel [WEAB4] is voor onze ther

mokoppels gekontroleerd op twee punten: kamertemperatuur (295 K) en de 

temperatuur van vloeibaar propaan (231 K). Het blijkt mogelijk de 

temperatuur met de thermokoppels op 2 K nauwkeurig te kunnen meten. 

Als referentietemperatuur voor het thermokoppel is in ons geval ge

bruik gemaakt van de temperatuur van de water gekoelde warmtewisse

laar. Deze temperatuur is goed bekend, want hij wordt gemeten met een 

diode thermometer. Een ijkgrafiek van beide thermometers is te vinden 

in Appendix D. 
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.of. METINGEN EN RESULTATEN 

4.1 InLeiding 

De metingen vallen in twee delen uit elkaar. In het eerste deel is 

voornamelijk de opstelling getest. Tijdens deze metingen waren alle 

verbindingen Leybold-koppelingen. De bocht die de regenerator met de 

pulsbuis verbindt was van aluminium en alleen de diode thermometers 

waren gemonteerd. De temperaturen die gemeten konden worden zijn de 

temperatuur van de koude en de warme warmtewisselaar (Twwkoud en 

Twwwarm) en de temperatuur van de koude en warme kant van de regenera

tor (T regkoud en T regwarm). De temperatuur van de regenerator wordt 

niet precies op de uiteinden van de regenerator gemeten, dus als we de 

temperatuur van het uiteinde van de regenerator willen weten moeten we 

hiervoor korrigeren. Deze korrektie is niet moeilijk te maken, omdat 

het temperatuurverloop in een regenerator als lineair mag worden be

schouwd [KOH67]. De temperaturen die verder gebruikt worden zijn de 

gekorrigeerde temperaturen. 

Bij de eerste metingen is het kraantje naar het buffervat steeds ge

sloten. De machine werkt dan dus als een basis pulsbuis. Naar aanlei

ding van deze metingen zijn er verschillende veranderingen in de op

stelling aangebracht. 

In het tweede gedeelte zijn aan de koude kant van de opstelling de 

Leybold-koppelingen vervangen door soldeerkoppelingen en is de alumi

nium bocht vervangen door een roestvrij stalen bocht. De temperatuur 

van het gas kan nu ook op verschillende plaatsen in het systeem geme

ten worden, omdat er vier thermokoppels zijn aangebracht. Er zijn nu 

lagere eindtemperaturen gemeten en er zijn experimenten gedaan om de 

invloed van verschillende parameters op de~e eindtemperatuur na te 

gaan. 

De metingen zijn hier bewust uitgebreid beschreven. Dit is gedaan om 

alle problemen die we tot nu toe zijn tegen gekomen een keer goed bij 

elkaar opgeschreven te hebben. 
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4.2 De eerste metingen 

De eerste metingen zijn gedaan met een opstelling waarin de regenera

tor met een binnendiameter van 15 mm gebruikt is. De regenerator is 

gevuld met de koperwol. waarvan de draaddiameter 100 JJlll is. en de 

lengte van de regenerator is 10 cm. Als warmtewisselaar aan de koude 

kant is het koperblokje met binnendiameter 10 mm en bui tendiameter 

20 mm gemonteerd. 

l T(K) 

340 

0 T,n.,koud 

• Twwwarm 
330 

Tregkoud 0 

• Tregwarm 

320 

310 

300 

1 
0 5 10 t(mln) 

---t 

Figuur 4.1: Het temperatuurvertoop ats funktie van de tijd. op 

verschittende ptaatsen in het systeem. 

f = 1 Hz; Ph = 6 bar; P1 = 1 bar. 
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Bij de eerste meting is de hoge druk, waarmee het helium de pulsbuis 

ingeduwd wordt, ingesteld op 6 bar. De lage druk is de druk van de 

gaszak, 1 bar. De drukken die afgelezen worden op de drukmeter zijn 

echter gelijk aan resp. 5 bar en 2 bar. Op dit probleem wordt later 

nog teruggekomen. De drukken die in het vervolg gebruikt zullen worden 

zijn steeds de ingestelde drukken. De frekwentie van het druksignaal 

is 1 Hz. Het resultaat van de meting is te zien in figuur 4.1. 

We zien in de figuur dat de koude warmtewisselaar slechts heel weinig 

afkoelt en dat de koude kant van de regenerator zelfs opwarmt. De 

warme kant van de regenerator wordt zelfs flink warm, terwijl die 

eigenlijk op kamertemperatuur zou moeten blijven. Er wordt in de warme 

warmtewisselaar wel warmte opgenomen, want als de waterkoeling afgezet 

wordt stijgt de temperatuur daar flink. 

Deze meting kan worden verklaard met behulp van figuur 4.2, waarin 

wordt aangegeven hoe het heliumgas van de klep naar de regenerator 

komt. 

KLEPPEN KLEPPEN 

aanvoerhuls -

- aanvoerbuis 

regenerator 

- regenerator 

Figuur ~.2: Aanvoerbuis voor het heliumgas naar de regenerator. 
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In het linker plaatje van de figuur zien we dat er in de bestaande 

situatie een brede aanvoerbuis is, die bij de regenerator veel smaller 

wordt. De verklaring voor het gevonden meetresultaat is nu dat deze 

brede aanvoerbuis zelf als een pulsbuis gaat werken. Het heliumgas dat 

door de klep de aanvoerbuis binnenkomt wordt bij de vernauwing gekom

primeerd en daarom wordt de bovenkant van de regenerator warm. Dit is 

aangetoond door de machine buiten de kryostaat te laten draaien. Met 

de hand is dan duidelijk opwarming van de aanvoerbuis bij de versmal

ling te voelen. Wanneer het gas de aanvoerbuis weer verlaat door de 

uitlaatklep, treedt expansie op en dus koeling. Deze koeling van de 

uitlaatklep is ook gesignaleerd, er trad een beetje ijsvorming op op 

de klep. Doordat de aanvoerbuis als een pulsbuis werkt, wordt de rege

nerator opgewarmd en als de regenerator niet koelt, kan de koeling van 

de warmtewisselaar ook niet groot zijn. 

De brede aanvoerbuis is afgezaagd en vervangen door een veel smallere 

buis (rechter plaatje in figuur 4.2). Het volume van de aanvoerbuis 

naar de regenerator is nu veel kleiner. Er wordt nu veel minder gas 

gekomprimeerd en de temperatuur van de bovenkant van de regenerator 

stijgt niet meer. De uitgangsklep wordt ook niet meer koud. 

De regenerator is ook gevuld met de fijnere koperwol (draaddiameter 

20 ~). en toen bleek de temperatuur van de regenerator toch weer op 

te lopen. Dit is te verklaren, omdat de fijnere koperwol veel dichter 

is samengepakt, zodat de stromingsimpedantie bij de regenerator groter 

is en er toch weer kompressiewarmte vrij komt. Dit probleem bleek 

later opgelost te kunnen worden door in de aanvoerbuis een nylon 

slangetje te schuiven met een kleine diameter (4 mm), zodat het volume 

van de aanvoerbuis weer kleiner wordt. 
t 

Het hier beschreven effekt kan ook verliezen veroorzaken in andere 

koelmachines waar aan- en afvoerleidingen met versmallingen in voorko

men. Het kan dus belangrijk zijn om bij de ontwikkeling van koelmachi

nes met dit effekt rekening te houden. 
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4.3 De invLoed van enkeLe parameters 

l T(K) 

295~~--~~~~~~--~~--~~~ 

285 

o PhiPl = 4 

• PhiPl - 6 

0 PhiPl = 8 

280 

1 I 
0 5 10 

Figuur ~.3: InvLoed van de drukverhouding Ph/P1. 

f = 1 Hz. 

T 
t(mln) 
----+ 

De nu volgende metingen zijn gedaan met de fijne koperwol in de rege

nerator, maar nog geen nylon slangetje in de aanvoerbuis. De bovenkant 
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van de regenerator wordt dus iets opgewarmd, waardoor de temperatuur 

aan de koude kant van de opstelling niet erg laag wordt. De tempera

tuur van de koude warmtewisselaar daalt echter wel, zodat we de in

vloed van enkele parameters op de koeling kunnen bepalen. We hebben 

daartoe telkens tien minuten gemeten en dan bepaald hoeveel de tempe

ratuur van de koude warmtewisselaar gezakt is. Er is niet langer dan 

tien minuten gemeten omdat de temperatuur toch niet erg laag wordt en 

zo hebben we veel metingen achter elkaar kunnen doen. 

Eerst is bekeken wat de invloed is van de.verhouding tussen de hoge en 

de lage druk. De lage druk is daartoe steeds op de waarde van de gas

zak gehouden (1 bar) en de hoge druk is gevarieerd. Het resultaat is 

te zien in figuur 4.3. 

We zien dat bij een hogere drukverhouding een sterkere koeling op

treedt. Dit is volgens verwachting, omdat er bij een hoger drukver

schil meer gas gekomprimeerd wordt en er dus ook meer gas kan expande

ren en dit meer koeling oplevert. Het is ook in overeenstemming met 

(2.32), hoewel deze formule natuurlijk is afgeleid voor een orifice 

pulsbuis en uitgaat van een sinusvormig signaal. 

Een andere parameter die bekeken is, is de frekwentie waarmee de puls

en gegeven worden. Deze frekwentie kan met de regeling gemakkelijk 

ingesteld worden (§ 3.4). De metingen zijn weergegeven in figuur 4.4. 

Als meest gunstige frekwentie vinden we f = 0,75 Hz. Kennelijk is bij 

deze frekwentie het warmtekontakt tussen wand en gas het gunstigste 

(wTt ~ 1). De frekwentles die in de buurt liggen voldoen ook nog goed 

aan deze eis en geven een redelijke koeling. Wanneer de frekwentie 

echter 2 Hz wordt, dan wordt de koeling een flink stuk minder. Hier 

zijn twee redenen voor te geven. Ten eerste is bij hogere frekwentles 

de kans op een goede warmte-uitwisseling met de wand kleiner en is de 

koeling dus slechter. Een tweede reden waarom de koeling slechter is, 

is dat bij de hogere frekwentles de drukken. die ingesteld zijn veel 

slechter gehaald worden. Dit komt omdat de gasstroom door de klep

opening in de korte tijd dat de klep geopend is niet voldoende is om 

de druk tot de ingestelde waarde te laten stijgen en dalen. De druk-
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verhouding wordt dus slechter en daarmee ook de koeling. Om dit effekt 

in de toekomst beter te kunnen bestuderen is het van belang dat er 

verschillende snelle drukopnemers gemonteerd worden, zodat de druk op 

verschillende plaatsen in de pulsbuis gemeten kan worden. 

l T(K) 

295~~~--~~--~~~--~-.~r-~ 

290 

• f = 0,75 Jlz 

0 f = 1,0 llz 

• f - 2,0 Hz 
280 

T I T 
0 5 10 t(mln) -

Figuur ~.~: InvLoed van de putsfrekwentie. 

Ph = 6 bar; P1 = 1 bar. 
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r T(K) 
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• open-dicht = 1:1 
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280 

r I I T 
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Figuur 1,.5: De invloed van de verhouding open-dicht. 

f = 1 Hz; Ph = 6 bar; P1 = 1 bar. 

De laatste parameter die in deze reeks metingen bekeken is, is de 

verhouding van de tijd dat de kleppen open en dicht zijn. De tijd dat 

een klep open is kunnen we instellen met de kleppenregeling. In figuur 
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3.6 zijn dit de tijdsduren t1 en (t3- t2). De tijd t 2 is gedurende 

alle metingen precies de helft van de totale cyclustijd geweest. We 

kunnen dus elke klep maximaal een halve cyclustijd open zetten, omdat 

ze elkaar anders overlappen. Bij de verhouding open-dicht wordt nu 

gekeken hoe lang een klep gedurende die halve cyclustijd open en dicht 

staat. De verhouding is telkens voor beide kleppen hetzelfde. De re

sultaten staan in figuur 4.5 uitgezet. 

We zien dat wanneer de klep slechts gedurende een korte tijd open 

staat de resultaten duidelijk minder zijn. Dit komt omdat de ingestel

de drukken in dat geval niet worden gehaald en er dus een slechtere 

koeling optreedt. 

In de andere twee gevallen zien we geen verschil. Bij beide verhou

dingen is de klep lang genoeg open om voldoende gas binnen te laten 

stromen om zo de gewenste druk op te bouwen. Het is dus van belang om 

de open-dicht verhouding zodanig in te stellen dat de ingestelde druk

ken zo goed mogelijk gehaald worden. Een nog hogere open-dicht verhou

ding heeft geen merkbare invloed op de koeling. 

4.4 Metingen tot er evenwicht bereikt is 

Er zijn enkele metingen gedaan, waarbij de warmtewisselaar aan de 

koude kant wordt opgevuld met dezelfde koperwol als in de regenerator 

zit, om het warmtekontakt tussen het gas en de warmtewisselaar te 

verbeteren. Uit die metingen is gebleken dat de temperatuur van de 

warmtewisselaar en de regenerator dichter bij elkaar liggen naarmate 

er meer koperwol in de warmtewisselaar gestopt wordt. Dit duidt erop 

dat het warmtekontakt inderdaad verbetert door het inbrengen van de, 

' koperwol. Een ander gevolg van de koperwol is echter dat de temperatu-

ren van de regenerator en de warmtewisselaar niet zo sterk dalen. Een 

verklaring hiervoor is dat de warmtewisselaar een steeds grotere impe

dantie krijgt en dat er dus steeds meer kompr·essiewarmte vrij komt. 

Als gevolg van dit resultaat hebben we besloten om alle komponenten 

van de opstelling dezelfde binnendiameter te geven. De warmtewisselaar 
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aan de koude kant is nu het blokje met binnendiameter 18 mm en buiten

diameter 25 mm. Nu is ook het reeds eerder genoemde nylon slangetje in 

de aanvoerbuis geschoven, zodat de bovenkant van de regenerator niet 

meer opwarmt, maar op kamertemperatuur blijft. Met deze opstelling 

zijn metingen gedaan, waarbij de machine wordt aangezet en blijft 

lopen tot de temperatuur van de koude warmtewisselaar een stabiele 

waarde heeft bereikt. Een plaatje van zo'n meting is te zien in figuur 

4.6. 

l T(K) 

300~----~----~----~----~----~----~--

I I T 
0 20 4f0 60 t(min) 

~ 

Ftguur 4.6: Temperatuurvertoop van de koude warmtewtssetaar als 

funktte van de ttjd. 

f = 0,75 Hz; Ph = 6 bar; P1 = 1 bar. 

We zien dat de temperatuur na een uur een stabiele waarde bereikt. De 

temperatuur van de koude kant van de regenerator bereikt dezelfde 
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eindwaarde, maar deze temperatuur daalt in het begin van de meting 

veel sneller dan de temperatuur van de warmtewisselaar. Dit komt door 

het slechte warmtekontakt van de warmtewisselaar met het gas. De tem

peratuur van de warmtewisselaar van de warme kant blijft gedurende de 

hele meting op de waarde van de waterkoeling en de temperatuur van de 

warme kant van de regenerator blijft op kamertemperatuur. 

Deze meting is enkele malen gedaan bij verschillende frekwentles (zie 

figuur 4. 7). 

l T(K) 
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Figuur 4.7: Etndtemperatw.tr van de koude unnntewf.ssel.aar als 

funktie van de pul.sfrekwentf.e. 

Ph= 6 bar: P1 = 1,5 bar. 

In de figuur is te zien dat de frekwentie waarbij de laagste tempera

tuur bereikt wordt nu bij 1,5 Hz ligt. Deze waarde wijkt af van de 

eerder gemeten ideale frekwentie. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat de doorstroming in het systeem nu beter is, omdat de vernauwing 
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bij de warmtewisselaar weg is. Deze meting is beter dan de meting uit 

§ 4.3, omdat hier gemeten is bij evenwicht en bij de vorige meting 

niet. 

Er zijn ook metingen gedaan om de invloed te bepalen van de drukver

houding Ph/Pl. Dit is echter anders gedaan dan bij de vorige metingen. 

Nu is de hoge druk vast op 6 bar gehouden en is de lage druk gevari

eerd. Dit is gedaan door tussen de uitlaatklep en de gaszak een buf

fervolume te zetten, met een klep die open gaat als de druk in de 

buffer te hoog wordt. De meetresultaten z~jn gegeven in figuur 4.8. 

f T(K) 

270 

0 

• 260 

0 

250 0 

0 Ph = 6 bar 
0 

• Ph = 4 bar 
240 

-r I I T 
0 2 4 6 

Figuur 4.8: Elndtemperatuur van de koude unrmtewisselaar als 

funktie van de drukverhouding Ph/P1. 

f = 1,5 Hz. 

We vinden hier hetzelfde resultaat als bij de eerste metingen. Bij een 

hogere drukverhouding vinden we een lagere eindtemperatuur. Wanneer er 

dezelfde drukverhouding is, dan wordt de laagste temperatuur bereikt 
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bij de hoogste waarde van Ph. Dit is weer in overeenstenuning met 

(2.32). Er is ook nog een meting gedaan met 4 bar als hoge druk en 

2 bar als lage druk, maar de koeling was toen zo gering dat deze niet 

in de figuur is opgenomen. 

Aan het einde van al deze meetseries liep de vakuUmdruk sterk op. 

Wanneer de opstelling weer opgewarmd was keerde deze druk weer op zijn 

oude waarde terug. De oorzaak hiervan is dat bij lage temperaturen de 

0-ringen in de Leybold-koppelingen hard worden en niet goed meer af

dichten. We hebben toen besloten om de ~erbindingen aan de koude kant 

van de opstelling te vervangen door soldeerkoppeling~n. die niet lek

ken bij lage temperaturen. 

4.5 De nieuwe opsteLLing 

In de nieuwe opstelling zijn de Leybold-koppelingen aan de koude kant 

vervangen door soldeerkoppelingen en de aluminium bocht is vervangen 

door een roestvrij stalen. Er zijn nu ook koper-konstantaan thermokop

pels aangebracht, zodat de temperatuur van het gas gemeten kan worden. 

De plaatsen in de opstelling waar de thermokoppels zitten zijn te zien 

in figuur 4.9. 

regenerator 

\ 
pulsbuts 

I 
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2 
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regenarator pulabula 

I 

1 

.__.__ 2 

3 

Figuur 4.9: Posities van thermokoppeLs in de opsteLLing. 
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In eerste instantie zijn alleen de thermokoppels op punt 1 en 2 aange

bracht, later zijn 3 en 4 erbij gekomen. Het punt 1 ligt vlak onder de 

warmtewisselaar van de warme kant, dus helemaal boven in de pulsbuis. 

Het linker plaatje van de figuur geeft de situatie weer die aan het 

begin van de metingen bestond, later is de warmtewisselaar vlak onder 

de regenerator geplaatst en ontstaat de situatie van het rechter 

plaatje. Het thermokoppel 4 zit niet in de regenerator, maar tussen de 

regenerator en de warmtewisselaar in. De temperaturen die met de ther

mokoppels gemeten zijn zullen worden weergegeven als Tgasl• Tgas2• 

Tgas3 en Tgas4· 

4.5.1 De invloed van de orifice 

r T(K) 

280.---~----~----r---~----~----r---~-----r----~~ 

kraantje bijgesteld 
! L 

180 

0 20 60 

0 rwwkoud 

• Tgas2 

80 t(min) -
Figuur L, .10: Temperatuur van de koude wa.rmtewisselaar en het 

gas ats funktie van de tijd. 

f = 3 Hz; Ph = 6 bar; P1 = 1 bar. 
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Door de veranderingen die in de opstelling zijn aangebracht kunnen er 

nu redelijk lage eindtemperaturen bereikt worden. We zullen nu gaan 

bekijken wat de invloed van het kraantje naar het buffervat is. Er 

worden metingen gedaan waarbij de machine blijft lopen tot er een 

stabiele eindtemperatuur is ontstaan. Daarna wordt de instelling van 

het kraantje veranderd en opnieuw gewacht tot er een stabiele eindtem

peratuur is. De instelling van het kraantje wordt bijgesteld tot de 

ideale instelling gevonden is. Een voorbeeld van een dergelijke meti'ng 

is te zien in figtiur 4.10. 

In de figuur is aangegeven op welke momenten de instelling van het 

kraantje veranderd wordt. Er is duidelijk te zien dat op die momenten 

de temperatuur even sterker gaat dalen. Tussen de temperatuur van het 

gas en de warmtewisselaar zit een verschil ongeveer 25 graden. Dit kan 

verklaard worden door het slechte warmtekontakt tussen gas en warmte

wisselaar en door warmteverliezen bij de koude warmtewisselaar (zie 

§ 4.5.2). 

Door bij steeds een andere waarde van de instelling van het kraantje 

de eindtemperatuur van het gas en de warmtewisselaar te bepalen kunnen 

we goed de invloed van de orifice zien. Deze meting is uitgezet in 

figuur 4.11. 

Uit de figuur blijkt dat er een ideale instelling is voor het kraant

je. Wanneer het kraantje verder opengezet wordt, wordt er geen lagere 

eindtemperatuur bereikt. Door vergelijking (2.32) wordt wel voorspeld 

dat het koelvermogen groter wordt bij een grotere opening van de ori

fice. Dit is niet gekontroleerd, omdat het met onze opstelling nog 

niet mogelijk is om koelvermogens te meten. Hiertoe zou bijvoorbeeld 

een stookweerstand op de koude warmtewisselaar aangebracht kunnen. 
r 

worden en door telkens bij een bepaalde stook te wachten tot er een 

stabiele eindtemperatuur is wordt een plaatje van het koelvermogen 

verkregen. 
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• 
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• • • 
190 

"t I I I r 
0 1 2 3 4 5 

----+ 
aantal slagen open 

Figuur 4.11: Invtoed van de insteUing van het kraantje op de 

eindtemperatuur van de h.oude wnrmtewissetaar en 

het gas. 

f = 1.5 Hz; Ph= 6 bar; P1 = 1.5 bar. 

Ook is bij verschillende frekwentles de eindtemperatuur bepaald. Bij 

,elke frekwentie. waarbij gemeten is. is de beste instelling-van het 

kraantje gezocht. In figuur 4.12 is eindtemperatuur uitgezet als funk

tie van de frekwentie (telkens bij de ideale instelling van het 

kraantje). 
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Figuur 4.12: De eindtemperatuur als funktie van de 

pulsfrekwent ie. 

Ph = 6 bar; P1 = 1 bar. 

Uit de figuur zien we dat de temperatuur lager wordt bij een hogere 

fre~entie. Dit is in overeenstemming met (2.32) waar een beter koel

vermogen wordt voorspeld voor een hogere frekwentie. De gastemperatuur 

wordt niet lager bij een verandering van 2,5 Hz naar 3 Hz. Een verkla-
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ring hiervoor is dat bij een frekwentie van 3 Hz de kleppen te kort 

open staan om de ingestelde drukken nog goed te kunnen halen. Dit is 

ook de reden waarom er niet bij hogere frekwentles dan 3 Hz gemeten 

is. De temperatuur van de wamtewisselaar wordt nog wel lager bij 

3 Hz. 

De ideale instelling van het kraantje is bij elke frekwentie anders. 

Dit is weergegeven in figuur 4.13. 

r f(Hz) 

I I I I 

3 - ·-
• 

2 1- • -

• 
1 ~ • -

I I I I 
0 2 6 8 

--...... 
aantal slagen open 

Figuur 4.13: Ideale instelling van de orifice bij verschillende 

freh.wenties. 

Ph = 6 bar: P1 = 1 bar. 

Bij hogere frekwentles moet het kraantje steeds verder open staan om 

een ideale instelling te krijgen. Bij de frekwentie van 3 Hz stond het 

kraantje helemaal open (8~ slag). We zien hier ook de tweede reden 

waarom er niet bij een frekwentie groter dan 3 Hz gemeten is. Het is 
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namelijk niet mogelijk om het kraantje nog verder open te zet ten en 

het lijkt dus niet mogelijk om bij een frekwentie hoger dan 3 Hz een 

ideale instelling te krijgen. 

Uit deze metingen blijkt dat de ideale frekwentie voor een orifice 

pulsbuis hoger ligt dan voor een basis pulsbuis. De ideale frekwentie 

voor de basis pulsbuis is laag omdat er warmte-uitwisseling met de 

wand nodig is. Voor een orifice pulsbuis is deze warmte-uitwisseling 

niet nodig. Het koeleffekt dat ontstaat door stroming van gas door de 

orifice blijkt groter te zijn bij hogere frekwentles (2.32). Het is 

duidelijk dat dit koeleffekt beduidend belangrijker is dan het koelef

fekt door het warmte-pomp-mechanisme, want bij hogere frekwentles 

wordt het effekt van de warmtepomp bijna nul, maar het effekt van de 

stroming door de orifice wordt dan zoveel groter dat het totaaleffekt 

toch beter uitkomt. Bij lagere frekwenties, waar het warmte-pomp-me

chanisme het beste werkt, is de invloed van de stroming door de ori

fice duidelijk minder en het totaalresultaat is ook minder. 

De door ons gevonden resultaten zijn in overeenstemming met de resul

taten die gevonden zijn door Radebaugh en medewerkers [HER86,RADSS], 

maar de konklusie die Radebaugh hieruit trekt [RADSS], dat het voor 

een orifice pulsbuis gunstig is om geen warmte-uitwisseling met de 

buiswand te hebben lijkt niet helemaal te rechtvaardigen. Hij baseert 

deze konklusie op het feit dat een orifice pulsbuis minder koelvermo

gen heeft bij lagere frekwenties, waar wel warmte-uitwisseling met de 

wand is. De reden waarom de pulsbuis slechter werkt is echter niet dat 

er warmte-uitwisseling met de wand is, maar dat het effekt van de 

stroming door de orifice minder is bij lagere frekwenties. Omdat dit 

effekt zoveel groter is dan het warmte-pomp-mechanisme is het eindre

sultaat bij hogere frekwentles beter, maar het is best mogelijk dat, 

wanneer er ook bij hogere frekwentles een goede warmte-uitwisseling 

met de wand verkregen kan worden (bijvoorbeeld door struktuur in de 

buis aan te brengen), ook het warmte-pomp-mechanisme een bijdrage kan 

leveren aan het koelvermogen van de orifice pulsbuis. 
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4.5.2 Koelvermogensverliezen 

Er zullen twee soorten van koelvermogensverliezen worden bekeken. Ten 

eerste de geleiding door de wand van de pulsbuis en ten tweede de 

stralingsverliezen die optreden van de kryostaatwand naar de koude 

kant van de opstelling. 

Het warmteverlies als gevolg van geleiding door de pulsbuiswand van de 

warme naar de koude kant wordt gegeven door: 

met: warmtestroom 

doorsnede van het geleidende materiaal 

lengte van het geleidende materiaal 

À thermische konduktiviteit 

( 4. 1) 

De integraal wordt genomen over het temperatuurverschil tussen de 

warme en de koude kant en numerieke waarden hiervan zijn te vinden in 

[STE61]. Met deze gevonden waarde en A = 0,60 cm2 en L = 30 cm vinden 

we: Qg ~ 0,1 Watt. 

Het koelvermogensverlies door straling wordt voor twee coaxiale cilin

ders met een verschillende temperatuur gegeven door [CON70]: 

(4.2) 

met: 1/E = (1/e1) + (At/A2)(1/e2 - 1) 

a konstante van Stefan-Boltzmann (5,67.10-8 W/m2K4) 

At, Tt oppervlak en temperatuur van de binnenste cilinder 

A2• T2 oppervlak en temperatuur van de buitenste cilinder 

el, e2 respektievelijke emissiekoëfficiënten. 

Het oppervlak van het roestvrij stalen gedeelte van de koude kant van 

de opstelling is 1,86.10-2 m2 en van het koperen gedeelte (warmtewis

selaar) 2,75.10-3 m2. Het oppervlak van de binnenkant van de kryostaat 
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(roestvrij staal) is 7,40.10-1 m2. De emissiekoëfficiënt van roestvrij 

staal is 0,15 en van koper 0,05 [CHA74]. Uit deze getallen blijkt dat 

we de invloed van het koperen gedeelte kunnen verwaarlozen. Voor het 

roestvrij stalen gedeelte volgt: E = 1,47 .to-l en dit levert met 

Tl = 200 K en T2 = 300 K : Q5 ~ 1 Watt. 

Dit verlies wordt bij daling van de temperatuur snel groter vanwege de 

vierde macht en daarom is de hele onderkant van de machine ingepakt in 

superisolatie. Deze superisolatie bestaat uit een dun plastik folie 

dat aan één kant voorzien is van een laagje aluminium. Dit folie wordt 

een aantal malen om de opstelling heen gedraaid. Aluminium heeft een 

veel lagere emissiekoëfficiënt dan roestvrij staal en geeft dus een 

kleiner verlies. Omdat het folie een aantal keren om de opstelling 

heen is gedraaid is het temperatuurverschil tussen de verschillende 

laagjes klein en het stralingsverlies wordt zo ook sterk beperkt, want 

de straling gaat van laagje naar laagje. 

Het resultaat van metingen met de superisolatie is, dat de temperatuur 

van het gas op ongeveer dezelfde waarde uitkomt als bij metingen zon

der superisolatie, maar de temperatuur van de koude warmtewisselaar 

(192 K) en van de koude kant van de regenerator (190 K) komen ongeveer 

10 graden lager uit. Alle verdere metingen zijn gedaan met de super

isolatie om de opstelling gedraaid. 

4.5.3 Invloed van de warmtewisselaar 

Het verschil tussen de temperatuur van het gas (Tgas2) en de tempera

tuur van de koude warmtewisselaar is, na het aanbrengen van de super

isolatie, nog altijd ongeveer 15 graden. Om dit verschil te verkleinenr' 

moet het warmtekontakt tussen warmtewisselaar en gas verbeterd worden. 

Om dit te bereiken is de warmtewisselaar opgevuld met dezelfde koper

wol (diameter 20 ~) als in de regenerator zi~. 

Het resultaat van deze meting is dat de temperatuur van het gas op 

meetpunt 2 sterk daalt naar 160 Ken de temperatuur van de koude warm

tewisselaar en vooral van de koude kant van de regenerator stijgt. 
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Een verklaring voor het gevonden resultaat is dat het propje koperwol 

dat in de warmtewisselaar zit als een regenerator met een lengte van 

3,5 cm gaat werken. De temperatuur Tregkoud is dan, ondanks de gemaak

te korrektie, niet meer het koudste punt van de regenerator, omdat er 

nog een tweede regenerator achteraan komt. De temperatuur Tgas2 is nu 

dus de temperatuur van het gas meteen achter de regenerator, en deze 

temperatuur is lager dan bij eerdere metingen, omdat toen een stuk 

verder weg van de onderkant van de regenerator, dus een stuk verder in 

de pulsbuis, werd gemeten. De temperatuur.van de warmtewisselaar is nu 

dus eigenlijk een soort gemiddelde temperatuur van de regenerator met 

een lengte van 3,5 cm. 

Dit resultaat duidt erop dat er met een langere regenerator wel eens 

een lagere eindtemperatuur bereikt zou kunnen worden. De bestaande 

regenerator (diameter 15 mm) is daarom langer gemaakt en heeft nu een 

lengte van 15 cm. De koperwol uit de warmtewisselaar is weer verwij

derd. 

De meting gaf het volgende resultaat te zien. De temperatuur Tgas2 
wordt lager dan bij de korte regenerator, maar hoger dan wanneer er 

koperwol in de warmtewisselaar zit. Dit komt omdat het meetpunt nu 

weer verder van de onderkant van de regenerator af zit. De temperatuur 

van de warmtewisselaar wordt lager dan bij de korte regenerator, omdat 

het gas dat er door stroomt kouder is. De temperatuur van de koude 

kant van de regenerator is warmer dan bij de korte regenerator. Hier

voor is nog geen goede verklaring gevonden. Een overzicht van de meet

resultaten is te zien in figuur 4.14, waar het temperatuurverloop in 

de hele koelmachine is uitgezet als funktie van de plaats. 

De thermokoppels 3 en 4 zijn nu ook aangebracht, zodat we de tempera-~ 
t 

tuur vlak onder de regenerator kunnen meten. We vinden dan: 

Tgas-4 = 130 K. 

4.5.4 De warmtewisselaar direct onder de regenerator 

Direct onder de regenerator wordt een gastemperatuur gemeten van 

130 K, terwijl in de buurt van de warmtewisselaar een gastemperatuur 
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T(K) 
regenerator "' 3 2 1 

l • • • 

300 
• o meting 1 ~ 

• meting 2 

0 meting 3 

Figuur 4.14: De eindtemperatuur van het gas, de warmtewisselaar 

en de koude kant van de regenerator. 

1) geen koperwol in de warmtewisselaar, korte 

regenerator 

2) wet koperwol in de warmtewisselaar, korte 

regenerator 

3) geen koperwol in de warmtewisselaar, lange 

regenerator. 

Ph = 6 bar: P1 = 1 bar. 

wordt gemeten van 175 K. Dit duidt erop dat de roestvrij stalen bocht 

ook als pulsbuis werkt. De warmtewisselaar zit dus niet op de meest 

gunstige plaats, maar ergens halverwege de -pulsbuis. Er is daarom 

besloten om de bocht met daaraan vast de warmtewisselaar om te draai

en, zodat de warmtewisselaar vlak onder de regenerator komt te zitten 

(figuur 3.3). 
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Het resultaat van deze meting is dat de temperatuur van het gas vlak 

onder de regenerator (Tgas4) iets stijgt ten opzichte van de vorige 

meting, omdat er nu een belasting is. De temperatuur van de koude 

warmtewisselaar daalt ongeveer 35 graden en komt uit op 165 K. 

Er is met deze opstelling ook nog bij andere frekwentles gemeten, maar 

het is gebleken dat de resultaten hiervan overeenkomen met eerder 

gevonden resultaten en dat de laagste temperatuur bereikt wordt voor 

een frekwentie van 3 Hz. 

4.6 Drie verschillende regeneratoren 

Uit de vorige metingen blijkt dat er een sprong optreedt tussen de 

temperatuur van de koude kant van de regenerator en de temperatuur van 

het gas vlak daaronder. Het lijkt er dus op dat de regenerator de 

koude die afgegeven wordt door het gas niet goed genoeg vasthoudt. We 

hebben daarom twee andere regeneratoren gebouwd, die dezelfde lengte 

hebben als de vorige, maar een grotere diameter (18,5 mm en 24 mm). 

Het resultaat van de metingen met de verschillende regeneratoren is 

weergegeven in figuur 4.15. 

In de figuur is de temperatuur in het hele systeem uitgezet. De tempe

raturen van de warmtewisselaars en de regenerator zijn gemeten met de 

diode thermometers en de gastemperaturen 1, 2, 3 en 4 met de thermo

koppels. 

De sprong tussen de temperatuur aan de koude kant van de regenerator 

en de gastemperatuur vlak daaronder is duidelijk te zien. We zien ook 

dat de temperatuurval over de regenerator steeds groter wordt, naar

mate de regenerator breder wordt. De temperatuur aan de koude kant van 

de regenerator wordt steeds lager en het verschil met de gastempera

tuur steeds kleiner. De regenerator met een diameter van 18,5 mm geeft 

de laagste gastemperatuur. Wanneer we de diameter van de regenerator 

24 mm maken, dan wordt wel de temperatuur van de regenerator lager, 

maar niet de temperatuur van het gas vlak onder de regenerator. Een 

afdoende verklaring hiervoor is nog· niet gevonden. 
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De temperatuur van de warmtewisselaar van de koude kant ligt steeds 

boven de lijn van de gastemperatuur. Dit komt door het slechte warmte

kontakt tussen de warmtewisselaar en het gas. 

T(K) 
4 

l 
3 2 

• • 

0 d= 15 111111 

• d = 18,5 mm 

o d = 21 mm 

1 

• 

• 

Figuur 4.15: De temperatuur op verschiltende plaatsen in het 

systeem voor drie verschtttende regeneratoren. 

f = 3 Hz: Ph = 6 bar: P1 = 1 bar. 

We kunnen figuur 1.15 ook goed vergelijken met figuur 2.6 uit de theo

rie. De door ons gevonden resultaten komen duidelijk goed overeen met 

de in de theorie gegeven figuur. Ook door Radebaugh is een tempera

tuurproflel in de pulsbuis opgemeten [ST088] en dit komt in grote 

lijnen overeen met het door ons gevonden resultaat. We hebben echter 

niet kunnen aantonen dat de temperatuur van het gas vlak bij de warme 

warmtewisselaar (Tgastl hoger is dan de temperatuur van deze warmte

wisselaar. 
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De regenerator is dus nog steeds niet goed genoeg. Een andere moge

lijkheid om een verbetering aan proberen te brengen is om de koperwol 

in de regenerator niet een aaneengesloten prop te laten zijn, maar om 

er verschillende kleinere propjes van te maken met daartussen open 

ruimtes of een thermische isolator. Hiermee zou de geleiding van de 

warme naar de koude kant van de regenerator sterk verminderd kunnen 

worden en zo de werking van de regenerator verbeterd. 

Het is ook mogelijk om ander regeneratormateriaal te gebruiken. Er kan 

dan gedacht worden aan een heleboel fijnmazige gaasjes die op elkaar 

gepakt worden, zoals ook door Radebaugh gedaan is. 

4.7 Andere kLeppen 

Een van de grootste problemen met onze opstelling is dat de doorlaat 

van de kleppen te klein is, zodat de ingestelde drukken vooral bij 

hogere frekwentles slecht worden gehaald. Dit geldt vooral voor de 

lage druk, die heel slecht terug komt bij 1 bar en meestal blijft 

hangen bij 1,5 of 2 bar. 

Om te zien of hier een oplossing voor te vinden is zijn er kleppen met 

een grotere doorlaat gemonteerd. Met deze kleppen was het echter niet 

mogelijk om een frekwentie hoger dan 2,5 Hz te bereiken. Bij deze 

frekwentie van 2,5 Hz wordt de lage druk wel 1 bar. 

Meting met deze kleppen geeft als resultaat dat de temperatuur in het 

begin veel harder daalt dan bij de kleine kleppen, maar na een uur 

heeft de temperatuur zijn eindwaarde bereikt. Deze eindwaarde is niet 

lager dan bij meting met de kleine kleppen. Het feit dat de tempera

tuur in het begin veel sneller daalt hangt samen met de instelling van 

het kraantje die in het begin gekozen is (4 slagen open). Deze instel

ling bleek voor deze kleppen de ideale instelling te zijn, terwijl 

voor de kleine kleppen de ideale instelling steeds pas bereikt werd na 

een paar keer bijstellen. Dat voor de grote kleppen de ideale instel

ling bij een kleinere opening van het kraantje ligt, zou kunnen samen

hangen met de vorm van de drukstoot. 

Nadat de grotere kleppen geen lagere eindtemperatuur opleverden is nog 
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gemeten met twee kleine kleppen parallel op de uitgang van de puls

buis. Hierdoor kan de lage druk ook een stuk beter gehaald worden en 

er kan bij een frekwentie van 3 Hz gemeten worden. De eindtemperatuur 

die nu gehaald wordt is zowel voor de warmtewisselaar (150 K) als voor 

het gas (125 K) iets lager dan bij de meting met één klep. In figuur 

4.16 is het temperatuurverloop van de warmtewisselaar en van het gas 

te zien. 

Bij de dubbele uitgangsklep is ook gemeten bij 4 Hz, maar ook nu was 

het probleem dat de drukken niet goed genoeg gehaald werden om een 

goed resultaat te krijgen. Een manier om mogelijk toch bij hogere 

frekwentles te kunnen meten zonder gebruik te maken van een kompressor 

is om het hele systeem te verkleinen, zodat er minder gas door de 

kleppen hoeft te stromen om een bepaalde druk te bereiken. Zowel bij 

de grote kleppen als bij de dubbele uitgangsklep is het niet mogelijk 

om te meten bij een hogere ingangsdruk. Dit komt omdat de lage druk nu 

wel zakt tot 1 bar, en er kan dan door de ingang niet genoeg gas stro

men om de druk in de buis hoger dan 6 bar te maken. De beperkende 

faktor is hier waarschijnlijk de dunne en lange aanvoerslang van het 

helium. Een probleem bij het onderzoeken van de invloed van de druk 

blijft het feit dat de druk slechts op één plaats bekend is en deze 

drukmeting verre van ideaal is. 

Om echt bij hogere drukken te kunnen meten zal er waarschijnlijk toch 

gebruik moeten worden van een kompressor. Het meten bij een hogere 

druk geeft in elk geval 3en beter resultaat, zoals ook gebleken is bij 

metingen van Radebaugh, die al zijn metingen heeft gedaan bij een 

gemiddelde druk van 10 bar. De amplitude van het door Radebaugh ge

bruikte druksignaal was ~ngeveer 5 bar. 
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Figuur 4.16: a) Temperatuur van de koude warmtewisseLaar bij 

drie verschiLLende kLeppen. 

b) Temperatuur van het gas bij drie verschiLLende 

kLeppen. 

Ph = 6 bar: P1 = 1 bar. 
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4.8 SLotopmerking 

Er is in dit hoofdstuk steeds gesproken over beste resultaat, ideale 

instelling enz. Deze termen slaan op het feit dat bij die instelling 

of opstelling de laagste eindtemperatuur wordt bereikt. Eigenlijk moet 

men bij de beoordeling ook andere kriteria meenemen, zoals thermodyna

misch rendement of koelvermogen bij een bepaalde temperatuur. Een hele 

lage temperatuur is bijvoorbeeld van niet veel nut als er slechts een 

miniem koelvermogen is. 

Om meer over deze grootheden te kunnen zeggen zullen er enkele veran

deringen in de opstelling moeten worden aangebracht, zoals het aan

brengen van druk- en massastroommeters en een kompressor om bij hogere 

drukken en frekwentles te kunnen meten. Dan kan er ook beter worden 

gekeken naar de vergelijkingen die Radebaugh heeft afgeleid voor de 

orifice pulsbuis. 
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5. KONKLUSlES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Konkl.usies 

Het is van belang om het volume van de aanvoerbuis naar de rege

nerator toe zo klein mogelijk te maken, omdat anders de bovenkant 

van de regenerator opwarmt en dit het eindresultaat negatief beïn

vloedt. 

Er moet op gelet worden dat er in de opstelling geen grote vernau

wingen voorkomen, omdat de drukgolf daar tegen komprimeert en dit 

opwarming geeft. 

De tijd dat een klep open staat moet zodanig zijn dat de ingestel

de drukken zo goed mogelijk gehaald worden. Als de klep nog langer 

open staat geeft dit geen verbetering van het resultaat. 

Bij een grotere drukverhouding Ph/P1 vinden we een lagere eindtem

peratuur. 

Een hogere waarde van de gemiddelde druk levert een lagere eind

temperatuur. 

De beste pulsfrekwentie voor onze basis pulsbuis is 1,5 Hz. Als 

beste frekwentie voor een orifice pulsbuis is 3 Hz gevonden. Hier

bij moet vermeld worden dat er niet bij hogere frakwenties gemeten 

kon worden. 

De roestvrij stalen verbinding tussen regenerator en koude warmte

wisselaar werkt mee als pulsbuis. 

Er is voor iedere pulsfrekwentie een andere ideale instelling van 

het kraantje naar het buffervat. Bij hogere frakwenties ligt deze 

instelling bij grotere openingen van de orifice. 
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De konklusie die Radebaugh trekt, dat warmte-uitwisseling met de 

wand ongunstig is voor de werking van een orifice pulsbuis, is 

twijfelachtig. 

Verlenging van de regenerator van 10 cm naar 15 cm geeft een ver

laging van de temperatuur van de warmtewisselaar. Het moet nog 

verder onderzocht worden wat de ideale lengte van de regenerator 

is. 

Een bredere regenerator heeft tot gevolg dat er een grotere tempe

ratuurgradiënt over de regenerator komt te staan, wat dus een la

gere temperatuur aan de koude kant van de regenerator geeft. Ook 

de meest ideale breedte van de regenerator moet nog onderzocht 

worden. 

De door ons gebruikte grotere kleppen geven geen beter eindresul

taat. Het monteren van twee paralelie uitgangskleppen geeft wel 

een iets beter eindresultaat. 

De laagst gemeten temperatuur van de warmtewisselaar is 150 K en 

de laagst gemeten gastemperatuur is 125 K. In vergelijking met de 

door Radebaugh gemelde temperaturen is dit nog niet laag genoeg, 

maar de metingen duiden erop dat bij meting bij een hogere druk en 

eventueel een hogere frekwentie ook in onze opstelling lagere tem

peraturen gehaald kunnen worden. 

5.2 AanbeveLingen 

Een aantal van de nu volgende aanbevelingen zijn in de tussentijd al 

uitgevoerd of zullen op korte termijn uitgevoerd worden. De resultaten 

hiervan zullen worden beschreven in het verslag van P. Peters [PET88]. 

Er moet nog verder gekeken worden of de regenerator verbeterd kan 

worden, zoals ook al beschreven in § 4.6. 
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De warmtewisselaar van de koude kant moet worden verbeterd, zodat 

het verschil tussen gastemperatuur en temperatuur van de warmte

wisselaar kleiner wordt. 

Men kan proberen om bij een hogere basisdruk te gaan werken (bijv. 

met een kompressor). Wanneer men deze hogere drukken goed kan ver

werken kan er gekeken worden of een hogere frekwentie en een gro

tere opening van de orifice een positieve invloed heeft op hét 

eindresultaat. 

Er moeten druk- en massastroommeters worden aangebracht op ver

schillende plaatsen in de opstelling, zodat het door Radebaugh 

ontwikkelde model ook voor onze opstelling getest kan worden. 

Het koelvermogen moet gemeten worden (bijv. door een stookspiraal 

om de koude warmtewisselaar te leggen); ook kan dan het thermody

namisch rendement gemeten worden. 

Wellicht geeft de verdere ontwikkeling van het elektrische analo

gon van de orifice pulsbuis nog nieuwe inzichten. 

De mogelijkheid om, door het hele systeem te verkleinen, met de

zelfde kleppen als nu bij een hogere frekwentie te meten moet ver

uitgezocht worden. 

Er moet gekeken worden of het mogelijk is om met een computer een 

numerieke analyse van het proces gemaakt kan worden en ook moet de; 

modelvorming van het proces nog nader bekeken worden. 



Literatuur I 75 

LITERATUUR 

CHA74 Chapman, A.j. 

Heat Transfer 

Rice University, New York (1974) 

CON70 Conte, R.R. 

Eléments de Cryogénie 

Masson et cie, Editeurs, Parls (1970) 

GIF64 Gifford, W.E. en Longsworth, R.C. 

Pulse-tube refrigeration 

Trans. ASME, Journat of Eng. for Industry, 886 (1964)246 

GIF65 Gifford, W.E. en Longsworth, R.C. 

Pulse-tube refrigeration progress 

Adv. in Cryog. Eng., 108, Plenum Press, New York (1965) 

HER86 Herrmann, S. en Radebaugh, R. 

Maasurement of the efficiency and refrigeration power of pulse 

tube refrigerators 

NBS Technica! note 1301 (1986) 

KOH67 Köhler, j.W.L., Mulder, j. en Prast, G. 

Stirling machines, voordrachten 

TH Delft (1967) 

LON67 Longsworth, R.C. 

An experimental investigation of pulse tube refrigeration heat 

pumping rates 

Adv. in Cryog. Eng., 12, Plenum Press, New York (1967) 

MIK84 Mikulin, E.I., Tarasov, A.A. en Shkrebyonock, M.P. 

Low temperature expansion pulse tubes 

Adv. in Cryog. Eng., 29, Plenum Press, New York (1984) 



76 I Literatuur 

PET88 Peters, P. 

Stageverslag pulsbuiskoeling 

Stageverslag TU Eindhoven, nog te verschijnen (1988) 

RADBS Radebaugh, R., Zimmerman, J., Smith, D.R. en Louie, 8. 

A comparison of three types of pulse tube refrigerators: new 

methods for reaching 60 K 

Adv. in Cryog. Eng., 31, Plenum Press, New York (1985) 

RAD87 Radebaugh, R. 

Pulse tube refrigeration - A new type of cryocooler 

Jap. Journat of Apptied Physics, 26 (1987)3 

RAD88 Radebaugh, R. en Herrmann, S. 

Refrigeration efficiency of pulse tube refrigerators 

Proc. of 4th Int. Cryocooter Conf. (1988) 

RIC86 Richardson, R.N. 

Pulse tube refrigerator - an alternative cryocooler? 

Cryogenics, 26 (1986)6 

STE61 Stewart, R.B. en Johnson, V.J. 

A compendium of the properties of materfals at low temperature 

WADD Technica! Report 60-56 (IV), NBS, Boulder, Colorado (1961) 

ST088 Storch, P.J. en Radebaugh, R. 

Development and experimental test of an analytica! model of the 

orifice pulse tube refrigerator 

Adv. in Cryog. Eng., 33, Plenum Press, New York (1988) 

WAL83 Walker, C. 

Cryocoolers 

Plenum Press, New York (1983) 



WEA84 Weast, R. ,C. 

Handhook of Chemistry and Physics 

Ed. C.R.C., esth edition (1984) 

Literatuur I 77 

WHE85 Wheatley, ]., Hofler, T., Swift, C.W. en Migliori, A. 

Understanding some simple phenomena in thermo-acoustics wi th 

applications to acoustical heat engines 

Am. Journat of Physics, 53 (1985)2 

WHE85 Wheatley, J, en Cox, A. 

Natura! engines 

Physics Today, 38 (1985)8 



Appendix A I 79 

APPENDIX A 

A.l AfLeiding vergetitking van het temperatuurprofieL in de putsbuis 

Beschouw de situatie van figuur A.l. 

~I 
11 

ll 
I I Tx I I "1:. 

I I 
I I 

Figuur A.1: ModeL voor het berekenen van het 

temperatuurprofieL. 

Beginsituatie: zuiger bij X0 , m0 kg gas in warmtewisselaar bij (T0 , P0 ) 

mo = PaAXo/RTo (A.l) 

met: A doorsnede pulsbuis 

R specifieke gaskonstante 

Eindsituatie: druk is P, zuiger bij X, temperatuur bij X is Tx. 
Voor de massa van het gas in de warmtewisselaar en in de expansieruimte 

geldt: 

ffiww = (P/Po)m0 = PAX0 /RT0 (A.2) 

(A.3) 

Ook: (A.4) 
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Uit kombinatie van (A.3) en (A.4) volgt: 

XoJX(dx/T) = (PaXaiT0 )[(1/P) - (1/P0 )] 

= C[(1/P) - (1/P0 )] 

en dus: T = -(p2 /C)(dx/dp). 

Bij de zuiger geldt steeds: 

Hieruit volgt: 

Uit (A.6) en (A.8) volgt nu: 

met: C0 = X0 (1 - ~) 

Uit (A.9) volgt nu met (A.7): 

(A.S) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

(A.9) 
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APPENDIX 8 

B.l Afleiding van differentiaaluergeU ik.ing uoor de temperatuur in de 

orifice pulsbuis 

We gaan uit van vergelijking (2.25): 

d(pAu)/dt + d(~)/dx = 0 (8.1) 

met: p dichtheid van het gas 

A doorsnede van de buis 

u specifieke inwendige energie 

h specifieke enthalpie 

m massastroom. 

We maken verder gebruik van de kontinuïteitsvergelijking: 

op/ot + div(pv) = 0 

Dit is te schrijven als: 

op/ot + a~ax = o (8.2) 

Verder vermelden we nog: h = CPT' u= CyT en de ideale gaswet TRp = P. 

Vergelijking (8.1) is voluit te schrijven als: 

Au(op/ot) + pu(oA/ot) + pA(Ou/ot) + ~(oh/Bx) + h(~dx) = o (8.3) 

De tweede term uit deze vergelijking is nul, omdat de doorsnede kon

stant is. De andere vier termen zullen hieronder worden uitgeschreven. 
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- Au(8p/8t) = ACvT[8(P/RT)/8t = (ACv/R)(8P/8t) + (ACvPT/R)[8(1/T)/8t] 

- h(~8x) = -hA(8p/8t) = - hA[8(P/RT)/8t] 

= -(CpA/R)(8P/dt) - (CpAPT/R)[8(1/T)/8t] 

- ~(8h/8x) = ~p(8T/8x) 

- pA(8u/8t) = pACv(8T/8t) = (PACy/RT)(8T/8t) 

Wanneer we deze termen weer invullen in (B.3) en de vergelijking ver

menigvuldigen met (RT/APCp) dan krijgen we: 

[(CvT/PCp) - (T/P)](8P/8t) + [(CvT/Cp) - T]T[8(1/T)/8t] + 

(Cv/Cp)(8T/8t) + (~T/AP)(8T/8x) = 0 (B.4) 

Samengevoegd wordt dit: 

-(RT/PCp)(8P/8T) + (~T/AP)(8T/8x) - (RT/Cp)[8(1/T)/8t] + 

(B.5) 

Hieruit volgt meteen: 

8T/8t = (RT/PCp)(8P/8T) - (~T/AP)(8T/8x). 
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APPENDIX C 

C.1 EleRtrische schakeling voor deRleppenregeling 

In figuur C.1 is de elektrische schakeling te zien, die ervoor zorgt 

dat de toevoer- en aanvoerkleppen op het juiste moment open en dicht 

gaan. Een verklaring van de gebruikte tekens wordt hieronder gegeven. 

D i.c. D • optokopler 

D hoog- V vermogen i.c. potmeter (1M) 

weerstand kondensator 

diode schakelaar 

Het gedeelte linksboven in de figuur is de regeling, die de tijd in

stelt waarop een puls wordt gegeven die ervoor zorgt dat de klep open 

of dicht gaat. De rest van de schakeling geeft het vermogen om de 

kleppen te openen. 

De aansluitpootjes zijn als volgt aangesloten: 2) aarde: 6) +24 Volt: 

7) aarde: B) klep 1: 9) aarde en 10) klep 2. 
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Figuur C.1: Eteh.trisch.e schakeling voor de h.Leppenregeling. 
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APPENDIX D 

D.l I]Rqrafiek van de diode-thermometer 

Onderstaande ijkgrafiek is gemaakt aan de hand van fabrieksspecifika

ties en is gekontroleerd op twee punten, 77 K en 295 K. Deze grafiek 

geldt voor de thermometer met de bijbehorende schakeling. 

V(mV) 

1 

/ 

0 

/ 

/ 
/ 

100 200 

Figuur D.l: IJkgrafiek van diode-thermometer. 

300 T(K) ___, 
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D.2 IJkgrafiek van de thermokoppeLs 

De ijkgrafiek van de koper-konstantaan thermokoppels is gebaseerd op 

gegevens uit [WEA84]. De grafiek is op twee punten gekontroleerd: ka

mertemperatuur (295 K) en de kooktemperatuur van propaan (231 K). 

E.M. F. values are in millivolts; reference junelions a1 o•c.; 
lemperalures are in degrees C. 

Roeser and Wensel, Nalional Dureau of Slandards 

•c o JO 20 30 40 SO . 60 70 80 90 

Millivolts 

-200 -S.H 
-100 -US -3.62-3.89-4.14-4.38-4.60-4.82 -S.02 -S.20 -5.38 

0 0 -0.38 -0.7S -1.11 -1.47 -1.81 -2.14-2.46-2.77-3.06 

0 0 0.39 0.79 1.19 1.61 2.0) 2.47 2.91 3.36 3.81 
100 4.28 4.7S U3 5.71 6.20 6.70 7.21 7.72 8.23 8.76 
200 9.29 9.82 10.36 10.91 11.46 12.01 12.S7 13.14 13.71 14.28 
JOO 14.86 U.44 16.03 16.62 17.22 11.82 18.42 19.01 19.64 20.2S 
400 20.87 

Tabet D.1: IJktabeL koper-konstantaan thermokoppeL. 

V(mV) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5 

50 100 150 
AT(K) 

200-

Figuur D.2: IJkgrafiek koper-konstrulta.an thermokoppeL. 



Nawoord I 87 

NAWOORD 

Dit werk zou niet mogelijk geweest zijn zonder de faciliteiten en de 

ondersteuning van de groep Lage Temperaturen van de vakgroep Vaste Stof 

Fysica. Ik wil graag alle leden van de goep bedanken. 

Prof. dr. H.M. Gijsman voor de dagelijkse begeleiding. Fons de Waele 

voor de begeleiding bij het schrijven van dit verslag. Loek Penders en 

Leo van Hout voor de technische ondersteuning. Jos van Amelsvoort en 

Wil Delissen voor de heliumvoorziening en de hulp bij het bouwen van de 

opstelling. Verder alle promovendi en studenten voor hun bijdrage tot 

de prettige sfeer in de groep. 


