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SAMENVATTING 

Bepaling van thermische grootheden van media zoals warmtegeleiding, -capaciteit of de hieruit 
volgende warmtevereffening kan op velerlei manieren gebeuren. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken 
aan hot-wire- en hot-strip-methoden, verscheidene naaldmethoden en foto-akoestische technieken. 

Van de vele niet-stationaire naaldmethoden is er in dit onderzoek één uitgewerkt. Deze methode is 
gebaseerd op het lijnbronmodeL Numerieke simulaties uitgaande van dit model, voor constante en 
geblokte (dat wil zeggen een blokgolf als functie van de tijd) warmtetoevoer, leveren temperatuur-tijd
curven op die duidelijk de effecten van de verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten en -
vereffeningscoëfficiënten laten zien. Deze resultaten komen overeen met experimenten. De analytische 
oplossing van het lijnbronmodel in geval van constante warmtetoevoer komt overeen met de 
simulaties. 

Uitgaande van het lijnbronmodel met constante warmtetoevoer zijn (al eerder) het nulde- en eerste

orde tijdmodel afgeleid. Dit laatste model, ook wel het gemodificeerde Jaegermodel genoemd, bevat 
behalve thermische grootheden van het medium, zoals de warmtegeleidingscoëfficiënt, À, en de 
volumetrische warmtecapaciteit, C, ook thermische grootheden van de naald (in contact met het 
medium), zoals de volumetrische warmtecapaciteit van de naald, Cnaatd• de interne warmteweerstand, 
W, en de contactweerstand tussen naald en medium, r. Uitgaande van dit model wordt een 
mathematische beschrijving van een meting, een temperatuur-tijd-curve, afgeleid. Deze curve is 
beschreven door vier tijdgrootheden, met ieder een regressieparameter (A, B, D en E) welke 
thermische grootheden van naald en medium bevatten. In principe moet de curve met een niet-lineaire 
regressie van de onafhankelijke parameters À, C en (r+ W), worden gefit. 

Voor media waarvoor 0.2 ::;; À ::;; 3.3 W/mK is (en waarvoor de warmtevereffeningscoëfficiënt a = 
À/C in de orde van 10-6 m2/s is), blijkt in de praktijk dat, mits het juiste fit-interval wordt 

aangehouden, een lineaire regressie van de drie parameters A, B en E dezelfde resultaten oplevert. 
Hierbij is het stelsel parameters A, B, Den E gereduceerd tot A, B enE door een vereenvoudiging 
in de D-parameter die gebaseerd is op een in feite foutieve aanname. De gevolgen hiervan zijn echter 
voor de À-bepaling te verwaarlozen. Het geldigheidsgebied van de toepasbaarheid van de À-bepaling 
uit het Jaegermodel (en alle andere in dit onderzoek voorkomende modellen) is bepaald door de 
voorwaarden 0.2 ~ À ~ 3.3 W/mK. Voor de in dit onderzoek onderzochte media zijn dat paraffine, 
saccharose opgelost in water (watergehalte 9w = 0.4), agargel en rivierzand al dan niet verzadigd met 
water. Voor À's tussen 0.04 en 0.2 W/mK respectievelijk 3.3 en 50 W/mK is het niet mogelijk een 
uitspraak te doen over de À-bepaling, omdat er simpelweg geen geschikte ijkmaterialen in deze 
gebieden aanwezig waren. Voor materialen met À kleiner dan 0.04 en groter dan 50 W /mK kan weer 
met zekerheid gesteld worden dat de À-bepaling fout gaat. Voor toepassingen in de landbouw 
(metingen in zandgronden, voedselcomponenten e.d.) is de À-bepaling echter voldoend nauwkeurig. 

De problemen bij metingen aan media met relatief lage warmtegeleiding (denk bijvoorbeeld aan 
piepschuim, À = 0.04 W/mK) zijn gelegen in de axiale opwarming van de naald. De problemen bij 
metingen aan media met relatief hoge geleiding en vereffening (denk bijvoorbeeld aan metalen 



waarvoor À in de orde van 50 tot 300 W/rnK is en a in de orde van l<r' m2/s is) zijn gelegen in de 

te lage meetsnelheid van de nanovoltmeter. 

Uit alle resultaten van de metingen blijkt dat slechts de bepaling van À voor deze media direct is. Een 

C- of (I'+ W)-bepaling, kan niet direct geschieden. Bovendien blijktdeC-bepaling naaldatbankelijk 

te zijn en uiteenlopende waarden te geven. IJking van Cnaald of W uit metingen aan agargel is 

mogelijk, echter de resultaten hiervan mogen alleen gebruikt worden voor metingen aan media die 

qua homogeniteit en thermische eigenschappen op agargel lijken. 

Hetzelfde geldigheidsgebied van de toepasbaarheid van de À-bepaling geldt ook voor het nulde-orde 

tijdmodeL De À-waarden zijn dan binnen enkele procenten gelijk aan die bepaald uit het eerste-orde 

tijd model. 

Voor de afgeleide verschil- en aangroeimodellen voor metingen met geblokte warmtetoevoer, is 

wederom hetzelfde geldigheidsgebied van de toepasbaarheid van de À-bepaling bepaald. Een directe 

a-bepaling blijkt niet mogelijk te zijn. 

Met de thans in gebruik zijnde meetopstelling is het mogelijk het mechanisme van natuurlijke 

convectie in vloeistoffen te onderzoeken. Door de opwarming van de vloeistof die de naald omgeeft 

ontstaan dichtheidsverschillen in de vloeistof, waardoor natuurlijke convectie op gang komt. Hieruit 

kan dan een bepaling van de viscositeit gedaan worden. In dit onderzoek is de viscositeit van water 

bepaald op 1Jwater = (3.6 ± 0.3)*10"3 Pas. Een factor 3.6 hoger dan de literatuurwaarde. 
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1. INLEIDING 

Diverse thermische eigenschappen van een medium zijn van belang in tal van toepassingen in 

wetenschap, techniek en landbouw. Het betreft hier dan de warmtegeleiding, -capaciteit en de hieruit 

volgende warmtevereffening. Voorbeelden van toepassingen in de landbouw zijn het isoleren van 

bijvoorbeeld huizen, kassen, opslag/koelruimten met media met lage warmtegeleiding (=hoge 

warmteweerstand). Warmtecapacitieve effecten zijn van belang in verband met opslag van 

bijvoorbeeld voedsel en veevoer. 

Ten einde de genoemde thermische eigenschappen experimenteel te kunnen bepalen is een niet

staionaire naaldmethode met bijbehorende meetnaald ontwikkeld. De naald, zich bevindend in een 

medium, geeft in situ warmte af aan het direct omringende medium via een stookdraad in de naald. 

Tevens wordt het temperatuurverloop bepaald met een thermokoppel dat zich ook in de naald bevindt. 

Het model dat aan de naaldmethode ten grondslag ligt is het ideale lijnbronmodel: een oneindig dunne 

en lange stookdraad bevindt zich in een oneindig uitgestrekt medium. Uitgaande van het uit dit 

lijnbronmodel afgeleide gemodificeerde Jaegermodel is in principe bepaling van de 

warmtegeleidingscoëfficiënt, À, de volumetrische warmtecapaciteit, C, en het totaal van 

contactweerstand tussen naald en medium en interne warmteweerstand in de naald, (I'+ W), mogelijk. 

In eerdere experimenten was de warmtetoevoer altijd constant gehouden. In de hoop rechtstreeks een 

bepaling van de warmtevereffeningscoëfficiënt a (a=ÀIC) te kunnen doen, worden uit het 

lijnbronmodel nieuwe modellen afgeleid die gebaseerd zijn op een andere wijze van warmte 

toevoeren: de warmtetoevoer is nu een blokgolf als functie van de tijd. Dit wordt ook wel aangeduid 

als geblokte warmtetoevoer. 

Het doel van het onderzoek is drievoudig: het thermisch gedrag van deze lijnbron/naald in combinatie 

met omringend medium theoretisch beschrijven, numeriek benaderen en experimenteel verifiëren. De 

naaldmethode is in principe ontwikkeld voor metingen in vochtige, poreuze materialen. 

Ontwikkelingen gedurende het onderzoek hebben ervoor gezorgd dat er ook andere media zijn 

doorgemeten, met het oog op de bepaling van de geldigheid van de toepasbaarheid van de 

naaldmethode. 

In hoofdstuk 2, theoretische achtergronden, wordt uitgaande van het lijnbronmodel een 

differentiaalvergelijking afgeleid, welke een relatie legt tussen het vermogen (per lengte-eenheid) dat 

via de stookdraad aan het medium wordt toegevoerd en de daarmee gepaard gaande 

temperatuurstijging van het medium. Deze temperatuurstijging is rechtstreeks gekoppeld aan de 

warmtegeleiding en -vereffening in het medium. De warmtetoevoer kan verschillend van aard zijn: 

constant of geblokt. Indien de toevoer constant is, worden het nulde- en eerste-orde tijdmodel (ook 

wel Jaegermodel) afgeleid; indien de toevoer geblokt is worden het verschil- en aangroeimodel 

bepaald. In principe is het mogelijk met deze modellen À, C, (I'+ W) en a te bepalen. Ook wordt er 

nog een literatuuroverzicht gegeven van diverse andere methoden ter bepaling van thermische 
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parameters. 

In hoofdstuk 3, numerieke modellen, wordt het lijnbronmodel gesimuleerd door grafisch weergeven 

van de analytische oplossing van het model, een exponentiële integraal-uitdrukking, en door het 

numeriek discretiseren van de partiële differentiaalvergelijking. De numerieke discretisatie wordt 

zowel voor constante als voor geblokte warmtetoevoer toegepast. Uitdrukkingen voor de verschil- en 

aangroeimodellen worden vereenvoudigd tot handzame uitdrukkingen door het afschatten van termen 

en door het verwaarlozen van vele van deze termen. De zo ontstane uitdrukkingen worden via 

numerieke weg in figuur gebracht en als zodanig gesimuleerd. 

In hoofdstuk 4, experimenten, worden de opstelling, temperatuurstabilisatie en driftbepaling belicht. 

Daarna worden voor constante en geblokte warmtetoevoer afzonderlijk de respectievelijke modellen 

bezien en wordt bepaald voor welke media welke grootheidbepaling geldig is. Hierbij wordt veel 

aandacht besteedt aan de verwerkingsmethoden. De methoden verschillen soms op het mathematisch 

vlak en op hun betrouwbaarheid. Uiteraard worden de diverse metingen aan de diverse materialen 

bekritiseerd en soms verder uitgewerkt. Als laatste wordt een andere toepassing van de gebruikte 

meetopstelling behandeld: het bepalen van de viscositeit van, in dit geval, water. Dit gebeurd aan de 

hand van het mechanisme van natuurlijke convectie in water. 

In hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen, worden de resultaten en daaruit volgende conclusies nog 

eens op een rijtje gezet. Aanbevelingen worden gedaan daar waar dit van toepassing is. 
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2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 

2.1. Inleidini:; diffusievera=eliikini: en lijnbronmodel 

Om experimenteel de warmte-eigenschappen van een al dan niet poreus medium te bepalen, is in de 

loop van de jaren een niet-stationaire naaldmethode ontwikkeld. Het model hiervoor is gebaseerd op 

het ideale lijnbronmodel (Carslaw en Jaeger, 1950). De ontwikkeling van deze niet-stationaire 

naaldmethode is beschreven in Van Haneghem (1981). Afhankelijk van de warmtetoevoer, constant 

of geblokt (dat wil zeggen een blokgolf als functie van de tijd), is het model verder uitgewerkt. 

Zodoende zijn het nulde- en eerste-orde tijdmodel, de laatste ook wel het gemodificeerde Jaegermodel 

genoemd, en het verschil- en aangroeimodel ontwikkeld. De theoretische achtergronden berusten op 

de volgende afleidingen met bijbehorende aannamen. 

In onderstaande afleiding gaan we uit van ee~oneindig uitgestrekt isotroop en homogeen medium 

waarin zich een oneindig lange en dunne stookdraad (met een bepaalde elektrische weerstand per 

lengte eenheid) op de z-as bevindt. Door deze stookdraad gaat een elektrische stroom zodat er 

warmte-ontwikkeling en -afgifte naar de omgeving toe plaatsvindt. We gaan uit van de 

energievergelijking en veronderstellen dat er slechts warmte-overdracht plaatsvindt door middel van 

geleiding. We kunnen dan vergelijking (1) afleiden: 

p dE- p .ÈE. =V. (À VT} 
dt p dt 

(1) 

In vergelijking (1) is p de dichtheid van het medium, p de druk, Ede inwendige energie, t de tijd, 

À de warmtegeleidingscoëfficiënt en T de temperatuur. Veronderstellen we dat het medium 

onsamendrukbaar is, dat wil zeggen dat op/op = 0 is, en dat À constant is en herschrijven we 

vergelijking (1), dan vinden we de uiteindelijke diffusievergelijking: 

ofwel: 

aT =aV2T at 

(2) 

(3) 

waarin a = À/peP de warmtevereffeningscoëfficiënt is en cP de soortelijke warmte bij constante druk. 

Omdat de stookdraad evenwijdig is aan de z-as en het geheel dus een cilindersymmetrie bezit, is het 
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zinvol om de diffusievergelijking in cilindercoördinaten te noteren als: 

(4) 

waarin r de afstand tot de stookdraad is en T=T(t,r). 

2.2. Oplossine van de diffusievereelijkine 

We geven aan de diffusievergelijking de volgende begin- en randvoorwaarden mee: 

T( t=O 1 r~O) =T0 (5) 

T( t> 0 I r=oo) =To (6) 

en voort > 0 

(7) 

Hierbij is T0 een uniforme begintemperatuur en Q1 het constante toegevoerde vermogen per lengte

eenheid van de stookdraad. De oplossing van de vergelijking wordt dan gegeven door (Carslaw en 

Jaeger, 1950): 

01 . -r2 
T { t 1 r) = T0 - --\ E~ { -- ) 

47tA 4at 

Hierin is Ei(-r2/4at) de exponentiële integraal die voor x > 0 gedefinieerd is als: 

.. 
J e-Y 

Ei(-x)=- -dy 
x y 

4 

(8) 

(9) 



Deze exponentiële integraal kan, in een reeks ontwikkeld, geschreven worden als: 

(10) 

waarin CE de constante van Euler is, welke gelijk is aan: 

CE=O. 57722 ••• (11) 

Na invulling van (10) in (8) volgt dan: 

01 [ r 2 r 2 1 r 2 
T(t,r) =T0+--, -C8-ln(--) +---- (--)2+ ... 

41t~~o 4at 4at 4 4at 
(12) 

Veronderstellen we t»r2/4a, dan kunnen de hogere orde termen verwaarloosd worden en geldt: 

T(t,r) .. T0 + 01, [ -C -ln(~) 
41t~~o 8 4a t 

(13) 

Voeren we de temperatuurverandering 9(t,r) = T(t,r)- T0 in, dan vinden we voor t»r2/4a: 

(14) 

waarbij de index 0 aangeeft dat we hier te maken hebben met het nulde-orde tijdmodeL Door 9°(t,r) 

uit te zetten tegen ln(t), voor t»r2/4a, krijgen we een rechte lijn waarbij 

(15) 

gelijk is aan de richtingscoëfficiënt en 

(16) 

gelijk is aan de verticale asafsnijding. 
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In de uitdrukking voor B0 is e = exp(Ce). Uit de relaties (15) en (16) kunnen respectievelijk À en peP 

bepaald worden als: 

(17) 

en 

(18) 

In principe is nu al de bepaling van À en C = peP mogelijk. 

2.3. Het eemodificeerde Jaegermodel 

Om experimenteel À en C te kunnen bepalen is een meetelement of meetnaald ontworpen. Het 

ontwerp hiervan is gebaseerd op het lijnbronmodeL Een aantal tekortkomingen in dit model is het, 

het oneindig uitgestrekt zijn van het medium en het oneindig lang en dun zijn van de stookdraad. In 

de praktijk is het medium niet oneindig uitgestrekt en de stookdraad niet oneindig lang en dun. De 

meetnaald heeft daarom ook eindige afmetingen. Bovendien is de plaats waarop de temperatuurstijging 

wordt bepaald, rinvergelijking (18), moeilijk te bepalen en spelen behalve de warmte-eigenschappen 

van het medium' ook die van de meetnaald een rol. 

Schematisch is het meetelement weergegeven in figuur 1. 

200 mm 

70mm 

·.~f l 
i 

1]2mm 

l l l 
tig I : Doorsnede van de meetnaald. I. Contact draden, 2. Beschennkapje, 3. Roestvrijstalen 

omhulsel, 4. Wanne las van het thennokoppel, 5. Stookdraad, 6. Isolerend opvulmateriaal, 
7. Koude las. 

Het meetelement bestaat uit een roestvrijstalen cilindrisch omhulsel waarbinnen zich een stookdraad 

en een thermokoppel bevinden. Het meetelement heeft hierbij een lengte van ongeveer 20 cm en een 

diameter van 2 mm. Deze dimensionering is zo gekozen dat, binnen de mogelijkheden, zo goed 

mogelijke overeenstemming wordt bereikt met het lijnbronmodeL De overblijvende ruimte binnen het 

omhulsel is opgevuld met een siliconen rubber compound. Als gevolg van deze opzet krijgt het 

meetelement (ook wel meetnaald of kortweg naald genoemd) karakteristieke eigenschappen. Zo heeft 

6 



de naald zelf ook een eindige warmtecapaciteit. Verder heeft de naald een inwendige warmteweerstand 

W en bestaat er tussen naald en medium een thermische contactweerstand (of warmteweerstand) r, 
a.g.v. een niet perfect contact tussen beide. Wat betreft de temperatuurstijging: die wordt niet in het 
medium zelf maar in de naald gemeten. Het niet "mooi" langs de cilinderas liggen van de stookdraad 
heeft tot gevolg dat de afstand tussen stookdraad en thermokoppel een effectieve afstand R.rr wordt. 

Om al deze voor het meetelement karakteristieke eigenschappen mee te nemen, is het noodzakelijk 
om het lijnbronmodel uit te breiden. Het modelleren van de naald is beschreven in Van Haneghem, 
(1981). Het resultaat hiervan is het gemodificeerde JaegermodeL In figuur 2 is deze modellering 

schematisch weergegeven. 

.·>i·:-: 
·-~~__.,... .. ·j·:.:<·:-~.:-: :.:-:.:-:.:.:-:.: ·>. 0 •• • •• • •• ...... ·.·,..<· :-: .:.:-:·:-:-:-:-:.:.:·. 0 0 • "l" [ ••• • :-:.:~:- :.:-:-:;· :-:-

1 1.:\, I I I 

I R ' I ,------. 
u 

6 u 

tig 2: Modellering van de naald. a. Werkelijke naalddoorsnede, b. Doorsnede van de naald volgens 
het Jaegermodel met tu - roestvrijstalen omhulsel, is - siliconen rubber compound, hw -
stookdraad, u - binnenstraal van het omhulsel, v - buitenstraal van het omhulsel, s - straal 
van de stookdraad, te - thermokoppel, R - effectieve afstand tussen stookdraad en 
thermokoppel. 

In dit model heeft de naald een omhulsel van roestvrijstaal met een buitenstraal van v = 1.0 mm en 
een binnenstraal van u = 0.5 mm. De stookdraad, met straal s = 0.05 mm, ligt op de symmetrie-as 
of cilinder-as van de naald. Het thermokoppel ligt op een afstand R.rr (in de figuur aangeduid als R) 

verwijderd van de stookdraad. Tussen thermokoppel (r = R.rr) en de buitenkant van de naald (r = 
v = 1.0 mm) wordt een interne warmteweerstand W verondersteld. Om het niet-perfecte 
warmtecontact tussen naald en medium te beschrijven is een contactweerstand r ingevoerd. Verder 

is het zo dat vanwege de eindige afmetingen van de naald, deze ook een warmtecapaci_teit C ...... 1d heeft. 

De volumetrische warmtecapaciteit van de naald is te berekenen als totaal van de afzonderlijke 
capaciteiten van de componenten, dus: 
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(19) 

In vergelijking (19) staan de subscripten stook, sil en omh voor respectievelijk stookdraad, siliconen 
rubber compound en roestvrijstalen omhulsel. De totale warmteweerstand is gelijk aan de som van 
de interne warmteweerstand en de contactweerstand: 

(20) 

waarin W in goede benadering bepaald kan worden door de quasi-statische relatie: 

(21) 

Voor het gemodificeerde Jaegermodel, of eerste-orde tijdmodel, kan de temperatuurrespons 
geschreven worden als: 

91 ( t) =A1ln ( t) +B1+ d + E'ln ( t) 
t t 

(22) 

waarbij: 

A1=_Q_ (23) 
41tÀ 

Het accentteken (') geeft aan dat het hier om het eerste-orde tijdmodel gaat. Deze eerste-orde respons 

8 



is geldig indien de hogere orde termen verwaarloosbaar zijn, met andere woorden: 

(27) 

Omdat A een functie is van alleen de warmtegeleidingscoëfficiënt À, ligt À eenduidig vast als A 

bepaald is. De parameter E is een functie van À, C en Cnaaid· Dus C is minder nauwkeurig bepaald 

dan À. OmdatBeen functie is van À, C, Cnaald en (r + W)naa~d, geschiedt de bepaling van (r + W)naa~d 
uit B nog minder nauwkeurig. We zien al meteen uit de parameter-uitdrukkingen dat de À-bepaling 

niet beïnvloed wordt door de eigenschappen van de naald; de C-bepaling daarentegen wel. 

2.4. Vereenvoudiein~: van het ~:emoditiceerde Jaeeermodel 

Het eerste-orde tijdmodellevert in principe vier vergelijkingen met drie onbekenden als resultaat. Dit 

is een overbepaald stelsel van vergelijkingen met als gevolg een atbankelijkheid in de oplossingen 

ervan. Door in de D-parameter een vereenvoudiging aan te brengen, kunnen we het probleem 

terugbrengen tot drie vergelijkingen met drie onbekenden. Het nieuwe stelsel heeft dan een eenduidig 

bepaalde oplossing. De vereenvoudiging in de D-parameter is gebaseerd op de volgende aanname: 

(28) 

Dit komt overeen met: 

In de praktijk zal blijken dat meestal niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, echter de overgang 

van een overbepaald stelsel naar een eenduidig bepaald stelsel van vergelijkingen weegt voorlopig 

veruit op tegen deze voorwaarde. Uit de experimenten zal moeten blijken of deze vereenvoudiging 

geoorloofd is. Bovendien blijkt dat indien andere modellen erop nageslagen worden (Blackwell, De 

Vries en Peck, zie Van Haneghem, (1981)), de D-parameter een parameter is die in alle drie de 

modellen verschillend is. Veranderen van deze parameter zodat de rekenprocedure stabieler wordt, 

is eens te meer geoorloofd als we bedenken dat de D-parameter (en ook de E-parameter) niet meer 

dan een kleine correctie is op het nulde-orde tijdmodeL De D-parameter kan nu geschreven worden 

als: 

(30) 
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analoog aan: 

(31) 

Voor 9'(t) kan dan geschreven worden: 

9 1(t)=A1ln(t)+B1+E( B'_!+ ln(t)) 
A1 t t 

(32) 

Omdat op het moment van het uitvoeren van de regressie de parameters A' en B' in de derde term 

in het rechterlid nog niet bekend zijn, kan in vergelijking (32) B 'I A' B' en A' vervangen worden door 

de uit het nulde-orde tijdmodel bepaalde parameters lf en A0
• Dit levert de uiteindelijke uitdrukking 

voor 9'(t), zijnde: 

(33) 

We zien dat inderdaad de D-parameter uit de vergelijking voor 9'(t) geëlimineerd is. In de praktijk 

zullen de parameters A', B' enE' met een lineaire regressie aan de hand van vergelijking (33) uit een 

meting worden bepaald. Dit in tegenstelling tot de regressie in de volgende paragraaf die niet-lineair 

is. 

2.5. Niet-lineaire reeressie 

Vergelijking (22), § 2.3, aangevuld met vergelijkingen (23) tot en met (26), leveren in principe een 

stelsel van vier vergelijkingen A, B, Den E met drie onbekenden À, C en r; een overbepaald stelsel 
van vergelijkingen met niet-eenduidige oplossingen. Een manier om dit probleem van overbepaaldheid 

te omzeilen, is de oplossingsmethode beschreven in § 2.4. Echter: een probleem is dat meestal niet 

aan de voorwaarde beschreven door vergelijking (29) wordt voldaan. 

Het gemodificeerde Jaegermodel met eerste-orde tijdcorrectie kan echter ook als een niet-lineaire 

functie van de parameters À, C en r beschouwd worden. Een uitgebreide beschouwing van de 

oplossingsmethode is beschreven door Van Loon et al., (1989). Hier wordt volstaan met een 
summiere beschrijving. 
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Definiëren we de toestandsvector Xv = (X,C,r), waarin het subscript v staat voor vector, dan wordt 

vergelijking (22) tot: 

Beginvoorwaarde voort is gegeven door vergelijking (27). Bepalen van het begintijdstip van de niet

lineaire regressie op lbcgin en het eindtijdstip op teÎDII, levert per meting een set vergelijkingen met de 

drie onbekenden op. Deze set dient opgelost te worden met een kleinste-kwadratenmethode. Oplossing 

geschiedt door middel van minimaliseren van de som van kwadraten ti>(Xv) gedefinieerd door: 

t;e1nd 

c) <xv> = I: [8' <xv, t) -a gemeten ( t) l 2 

I: begin 

De functie ti>(Xv) is minimaal indien haar afgeleide functie nul is, dus: 

Dit resulteert uiteindelijk in drie partiële afgeleiden: 

dc)(X) 

d).. 
= 0 

d4.>(X) 
de 

= 0 en 
d4.>(X) 

dr 

(35) 

(36) 

= 0 (37) 

Simultaan oplossen van deze drie vergelijkingen heeft de drie parameters À, C en r als resultaat. 

Omdat de drie partiële afgeleiden niet-lineair in de drie parameters À, C en r zijn, kan de 

uiteindelijke oplossing niet analytisch bepaald worden. Dit in tegenstelling tot lineaire regressie. Door 

middel van een iteratieve procedure zal de oplossing van de vergelijkingen (37) bepaald worden. 
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2.6. Het lijnbronmodel in combinatie met eeblokte warmtetoevoer 

Algemene beschouwing 

Tot dusver is de opwarming van het omliggende medium behandeld in geval van een constante 

warmtetoevoer. In de hoop een rechtstreekse bepaling van de warmtevereffeningscoëfficiënt a te 

kunnen doen, wordt de warmtetoevoer geblokt in de tijd verondersteld en de temperatuurrespons 

hierop afgeleid. Wat gebeurt er indien we de warmte geblokt in de tijd gaan toevoeren? Laten we 

eerst het geval beschouwen waarin er gedurende een eenmalige periode, die we in het vervolg de 

bloktijd Tblolc zullen noemen, warmte wordt toegevoerd aan het omliggende medium. De 

warmtetoevoer in de tijd is dan gegeven in figuur 3. 

--tijd 

fig 3 : Dikke lijn : toegevoerd vennogen via de stookdraad als functie van de tijd (een blok). 
Dunne lijn : temperatuurrespons van het omringende medium op deze wanntetoevoer. 

Tevens is de temperatuurrespons geschetst in figuur 3. 

De beschouwing geschiedt aan de hand van het lijnbronmodeL De opwarming voor 0 ~ t ~ Tblolc is 

dan gegeven door (zie ook vergelijking (8)): 

9 ( t) = -Q1 Ei ( -~) 
4'JtÀ 4at 

(38) 

Vanaft = Tblolc is de warmtetoevoer gelijk aan nul. We kunnen dit vertalen in een superpositie van 
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een staprespons met een negatief toegevoerd vermogen per lengte-eenheid, -Q" en een tijdsvertraging, 

Tblok· Dit resulteert in een nieuwe uitdrukking voor 8(t): 

9(t) = ...EL [ -Ei ( -r
2

) 
41tÄ 4at 

Ql -r2 
-- [ -Ei ( ) ] 

41tÄ 4a ( t-Tblok> 
(39) 

Uit deze uitdrukking blijkt dat er netto inderdaad geen warmte wordt afgegeven aan de omgeving (dus 

voor t ~ Tb,«>· 

Tblot -tijd 

fig 4 : Dikke lijn : toegevoerd vermogen via de stookdraad als functie van de tijd (een blokgolf). 
Dunne lijn : temperatuurrespons van het omringende medium op deze warmtetoevoer. 

We kunnen het model nu uitbreiden door te veronderstellen dat de warmtetoevoer geblokt is in de tijd, 
zoals aangegeven is in figuur 4. Daarnaast is eveneens de temperatuurrespons geschetst. Voor de 

opwarming voor 0 ::;; t ::;; Tblok geldt dan nog steeds vergelijking (38), voor Tblok ::;; t ::;; 2Tblok 

vergelijking (39). Analoog aan (38) en (39) kan voor 2Tblok ::;; t ::;; 3Tblok de opwarming worden 
bepaald als: 

9 ( t) =...EL [ -Ei ( -r2) +Ei ( -r2 ) -Ei ( -r2 ) ] (40) 
41tÄ 4at 4a(t-Tblok> 4a(t-2Tblok> 

We zien dat er netto weer +Q1 vermogen wordt toegevoerd. We kunnen nu een reeksontwikkeling 
opstellen voor de opwarming op elk willekeurig tijdstip, nl.: 

In vergelijking (41) staat k voor de extra temperatuurrespons in de (k+ 1)0 periode. Vergelijking (41) 
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(41) 

geldt voor tijdstippen nTblok :S: t :S: (n+l)Tblok• waarin n = 0,1,2 .... We weten dat we Ei(-x) voor 

x > 0 als volgt in een reeks mogen ontwikkelen: 

(42) 

Hierin representeert s de termen in de somreeks in Ei(-x). Door combinatie van (41) en (42) krijgen 

we: 

(43) 

(-1)
8 ( I

2 )S]] 
s. s! 4a ( t-kTblok> 

Verder uitwerken van (47) en een onderscheid maken tussen even n en oneven n, levert voor even 

n, de opwarming: 

01 [ 
1 

( r 2 ( t- Tblok> ( t-3 Tblok> • • · ( T- (n-1) Tblok> ) 
aopw(t) =- 41t, CE+ n - ( ) ( ) ,.. 4a t t-2 Tblok • • • t-nTblok 

(44) 

Voor oneven n krijgen we de afkoeling: 

(45) 

Omdat de warmtetoevoer in de tijd geblokt is, zal de opwarming eenzelfde gedrag laten zien. De 

temperatuurrespons 9(t) zal duidelijke maxima vertonen op t = nTblok (n oneven) en minima op t = 
roTblok (m even); dit geldt indien r klein is. Voor grote r zullen de maxima en minima in de tijd 

verschuiven, echter dit effect valt buiten de beschouwing. In figuur 4 is een schets gegeven van 9(t). 

In de twee volgende deelparagrafen zullen we twee modellen bespreken die kunnen worden afgeleid 

uit de uitdrukkingen voor 9(t). 
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Het verschilmodel 

Karakteristiek voor de respons in figuur 4 zijn de maxima en de minima erin. Het verschilmodel is 

ontstaan door de maxima en de minima met elkaar te vergelijken. Door nl. de minima e{mT bl.,J 

m=0,2,4 ... van de maxima e((m+ l)Tb1.,J af te trekken, krijgen we een temperatuurstijging ~em die 

voldoet aan: 

A9 01 [ 1 ( r 2 ml!.mll ) 
m= 41tÀ -CE- n 4aTblok (m-1)!! o (m+l)!! ( 4 G) 

De grootheid ~em is een grootheid die voldoet aan: 

m=0,2,4.oo (47) 

Door de minima e((n + l)Tb1.,J n= 1,3,5 ... van de maxima e(nTb1o~c) af te trekken, krijgen we een 

temperatuurdaling ~en die wordt beschreven door de volgende uitdrukking: 

A8 =_!2_ [ -CE-ln ( r2 (n-1) I I . (n+l) I I ) (48) 
n 41tÀ 4aTblok nl! on!! 

De temperatuurdaling ~en is zo gedefinieerd dat geldt: 

n=1, 3, s 0 0 o (49) 

Beide grootheden ~em en ~en vormen het verschilmodeL 

Het aangroeimodel 

Het aangroeimodel is ontstaan door van elk minimum e((m+2)Tb1.,J het vorig minimum e(mTb1.,J 

en van elk maximum e((n+2)Tb1.,J het vorig maximum e(nTb1.,J af te trekken. Zo kan nl. de 

aangroei in temperatuur van de maxima en minima over een periode 2Tblolc bekeken worden. 
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Een uitdrukking voor de temperatuuraangroei Ll9aangr,k is afgeleid en is voor k = 1 ,2,3 ... gegeven door: 

Ql k! ! . (k-1) ! ! 
ä9aangr,k= 41tÀ [ ln ( (k+1) ! ! . (k-2) ! ! ) (50) 

.. 
_ ( ~ ( ( -1) s ( r 2 

) s ( 1 _ _..!._) ) 
~ s.s! 4aTblok (k+1) 5 k 8 

De grootheid gegeven door vergelijking (50) vormt het aangroeimodeL In tegenstelling tot het 

verschilmodel is het aangroeimodel in één uitdrukking te vatten. We zien dat de uitdrukkingen 
soortgelijke vormen hebben, dat wil zeggen een logaritme en een somreeks. In principe is slechts een 

À-bepaling mogelijk met behulp van het aangroeimodeL 

Effectieve opwarming 

Uit het verloop van 9(mTb1.,J en 8(nTb1.,J als functie van de tijd kan ook weer een lambda-bepaling 

gedaan worden. De punten 9(mTb1.,J liggen op een curve die gezien kan worden als een staprespons 

met een effectief toegevoerd vermogen per lengte-eenheid gelijk aan Q/2. Hetzelfde geldt voor 
8(nTb1.,J. Aanname hierbij is dat de effectieve (of gemiddelde) opwarming onatbankelijk is van de 

bloktijd Tbiok en slechts atbankelijk zal zijn van de warmte-eigenschappen van het omringende 

medium. Door middel van fitten van het nulde-orde tijdmodel op deze maxima respectievelijk minima, 

krijgen we de volgende vergelijkingen: 

(51) 

(52) 

Er geldt nu dat: 

Q Q A _A _ 1, ett _ 1 
eff,rnax- eft,min- 4 1tÀ - S1tÀ (53) 

Dus uit de beide A-parameters kan À bepaald worden. 
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2. 7. Overzicht van andere meetmethoden; literatuuronderzoek 

In deze paragraaf zal getracht worden een overzicht te geven van allerlei methoden en technieken om 

thermische parameters (voornamelijk À en a) van verscheidene media te bepalen. Hierbij dient vooraf 

opgemerkt te zijn dat dit overzicht niet de intentie heeft compleet te zijn. Het is meer de bedoeling 

een indicatie te geven van wat er op dit moment in de wetenschap en techniek gerealiseerd is op dit 

onderzoeksgebied. 

Als indeling wordt die van Kobayasi in zijn artikel (1987), getiteld: 'Recent developments in 

measuring techniques for theemal conductivity and thermal diffusivity', gehanteerd. De indeling die 

hij hanteert is die naar het soort medium dat wordt doorgemeten. In het kort zullen per medium de 

belangrijkste methoden vermeld worden. Voor een uitgebreidere uitleg wordt dan verwezen naar 

Kobayasi (1987), welke ook weer verscheidene literatuurverwijzingen bevat. Daarnaast wordt nog een 

aantal andere artikelen aangehaald die vooral zijn toegespitst op draad- en naaldmethoden. 

De vaste stoffen : de meest voorkomende methoden ter bepaling van thermische parameters zoals À, 

C en a van vaste stoffen verschillen hoofdzakelijk in de manier waarop de warmte, aan de meestal 

cilindervormige monsters, wordt toegevoerd. Enkele methoden gaan uit van een stationaire situatie 

met een constante warmtestroom, waarbij uit het temperatuurprofiel in een samengesteld medium een 

À-bepaling gedaan kan worden. Andere methoden halen informatie uit de respons van een 

stapsgewijze opwarming of afkoeling, of een combinatie van beide: toevoer van een warmteblok aan 

een monster. Nog een andere wijze is het in de tijd geblokt, gepulst of sinusvormig toevoeren van 

warmte aan een monster, bijvoorbeeld door middel van laserlicht dat wordt "gechopt" met een 

bepaalde frequentie. Door meting van temperatuurstijgingen in het monster kan een À- of a-bepaling 

gedaan worden. Andere warmtebronnen kunnen zijn: lampjes of gemoduleerde electronenstralen. 

Problemen die kunnen optreden zijn vooral die van energie/warmte-verlies en niet-uniformiteit van 

de warmtetoevoer en -verdeling. 

Korrelige materialen en poeders hier betreft het vooral de in dit verslag onderzochte niet

stationaire naaldmethode. 

Films en coatings : twee technieken: de hot-strip methode, (Singh et al., 1984) en foto-akoestische 

technieken. Bij de eerste wordt een dunne metalen strip aangebracht op het monster. Deze strip dient 

gelijktijdig als warmtebron en als temperatuursensor. In de foto-akoestiek wordt gepulst warmte 

toegevoerd, door middel van het choppen van laserlicht, aan een cel met daarin het sample en een 

gas. Er wordt ervan uitgegaan dat temperatuurvariaties ook drukvariaties in de cellen veroorzaken. 

Metingen van die drukken met behulp van microfoontjes zijn dan gekoppeld aan warmtevereffening 

in het monster. 
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Vezelachtige materialen : meestal wordt hiervoor de hot-wire methode gebruikt. Deze is zeer direct 

aan het ideale lijnbronmodel gekoppeld, omdat een 'hot-wire' praktisch gezien de meest directe 

benadering van een oneindig lange en dunne stookdraad in een medium is, met als oplossing het 

lijnbronmodeL 

Stenen en grondsoorten : bij metingen aan deze media wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een 

gemodificeerde naaldmethode, die in situ temperatuurprofielen kan bepalen en de warmtegeleiding 

kan meten. Wordt ook toegepast op grote schaal (1.5 m) voor metingen in de zeebodem. 

Vloeistoffen en oplossingen : een aantal methoden is hier van toepassing. Zo is er de hot-wire-, de 

laser-flash- en Rayleigh scattering-methode. Deze laatste is een optische methode welke gebruik maakt 

van het feit dat een monster als een optisch rooster werkt. 

Problemen die kunnen optreden bij vloeistoffen en oplossingen zijn die van natuurlijke convectie en 

die van warmtestralingsverliezen. Het mechanisme van natuurlijke convectie kan tegengewerkt worden 

door middel van het aanbrengen van dunne pijpjes in het medium. Hierdoor worden de 

convectiecellen doorbroken. Andere mogelijkheden zijn om de vloeistof in roterende cilindrische 

toestellen te brengen of in geleivorm te brengen, waardoor convectie grotendeels wordt onderdrukt. 

Gassen : twee methoden: hot-wireen shock-tube. Bij deze laatste vindt opwarming plaats door middel 

van shockwave-compressie. Uit deze opwarming wordt dan weer een À-bepaling gedaan. 

Een aantal andere technieken die ook de aandacht verdienen wordt nu beschreven. Zhang et al., 

(1990), hebben de parallel-wire methode onderzocht: twee stookdraden die beide ook als 

temperatuursensoren over de gehele lengte-as fungeren. Indirect wordt met behulp van de onderlinge 

afstand tussen de draden a bepaald. Een onnauwkeurigheid in de bepaling van deze onderlinge 

afstand, is de grootste onzekerheid in de a-bepaling. Fukai et al., (1988), en Miura et al., (1984), 

behandelen het principe van één stookdraad en één thermokoppel dat op variabele afstand van de 

stookdraad kan worden geplaatst. Warmtetoevoer is sinusvormig in de tijd. Uit het faseverschil tussen 

de signalen kan a bepaald worden. Onzekerheid in deze bepaling wordt grotendeels veroorzaakt door 

een onnauwkeurigheid in de plaatsbepaling van het thermokoppel. 

In Dixon et al., (1987), zijn in een monster één stookdraad en meerdere thermokoppels aangebracht. 

Hierdoor is het mogelijk oT/ot en o'2-f/ox2 rechtstreeks uit de metingen te bepalen. Verhouding ervan 

is gelijk aan a. Eenzelfde idee is ten uitvoer gebracht door Larson, (1988): de multi-naalden methode. 
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3. NUMERIEKE MODELLEN 

3.1. Inleidin& 

Aan de hand van numerieke modellen, die zijn afgeleid uit de theorie, wordt in dit hoofdstuk een 

aantal simulaties gedaan betreffende de warmtegeleiding en -vereffening in een medium met eindige 

afmetingen (bepaald door de rekencapaciteit van de daartoe in MATLAB geschreven programma's) 

waarin zich een oneindig dunne stookdraad bevindt. Numeriek wordt zo het thermisch gedrag van het 

medium bepaald. Dit alles met het oog op de experimenten in verscheidene media. De thermische 

eigenschappen van het medium worden hierin gevarieerd om te zien wat voor invloed ze hebben. Zo 

wordt voor À de waarden 0.6 en 50 W/mK gekozen en voor a de waarden 0.14*10-6 en 1.0*10-6 m2/s. 

Hogere waarden voor a zullen niet mogelijk blijken als gevolg van de eindige afmetingen van het 

medium in het model. 

Als programmeer- en rekentaal is, zoals in de vorige alinea is opgemerkt, gekozen voor MATLAB 

(Little et al., 1988), een vierde generatie-taal. MATLAB zelf maakt gebruik van een verzameling 

routines welke geschreven zijn in de derde generatie taal C. De kracht van MATLAB zit vooral in 

het rekenen met matrices, dat met name voor dit onderzoek van belang is. Met betrekking tot 

numerieke stabiliteit kiest MATLAB zelf voor bepaalde numerieke oplossingsmethoden. Verder is 

MATLAB zeer gebruikersvriendelijk, met name door het gebruik van korte, eenduidige en duidelijke 

commando's en routine's. 

3.2. Benaderin& van het lijnbronmodel in combinatie met constante warmtetoevoer 

In de theorie van het lijnbronmodel is beschreven hoe we aan de uitdrukking voor de 

temperatuurstijging als gevolg van warmte-afgifte door de stookdraad komen. De temperatuurstijging 

9(t) = T(t,r) - T0 is hierbij gegeven door vergelijking (8). Ei(-x), voor x > 0, is, zoals beschreven 

in de theorie, een exponentiële integraal, welke in een reeks kan worden ontwikkeld (vergelijking 

(10)). Met behulp van het programma EXPINT.M (appendix E) is Ei(-x) benaderd. In dit programma 

loopt x van 0.01 tot 5.00 met stapjes van 0.01. Ei(-x) is daarin benaderd als: 

(54) 
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De fout in Ei(-x)"_dent is dan gegeven door: 

.. (-l)"x" 
R=El ] 

n.nl N+l 

Enige algebra leert ons (appendix D) dat: 

N 

IRI~-x
N.Nl 

N is nu zodanig bepaald dat IR I ~ 10-s is. Het resultaat is weergegeven in figuur 5. 

0 ~------------~~============----------------------~ 

-0.5 

-1 

? -1.5 m 
t 

-2 -

-2.5 -

-3 -

-3.5 -

-4 -

-4.5 4-----------,----------.----------.----------.----------~ 

0 2 4 

-x 
fig 5 : De exponentiële integraal, via numerieke weg bepaald, uit een afgebroken reeksontwikkeling 

van deze exponentiële integraal, grafisch weergegeven (vergelijking (50)). 

(SS) 

(56) 

Door transformatie van x in -r2/4at en vermenigvuldiging met (-Q1/4?rÀ), kan 9(t) bepaald worden. 

Voor Qt = 0.5 Wim, À= 0.6 W/mK, a= 0.14*10-6 m2/s en r = 0.5 mm respectievelijk r = 2.0 

mm is dan 9(t) weergegeven in figuur 6. Voor r = 2.0 mm zien we duidelijk het vertragende effect 

van de warmtevereffening. 
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fig 6 : Temperatuurrespons op r=0.5 en r=2 mm, bepaald uit de exponentiële integraal
uitdrukking, vergelijking (8). Q=0.5 Wim, ).=0.6 W/mK, a=0.14*10~ m2/s. Duidelijk 

is het vertragende effect van de warmtevereffening te zien. 

3.3. Discretisatie van de diffusiever2eliikin2 

De diffusievergelijking in cilindercoördinaten is gegeven door vergelijking (4). De bijbehorende 

beginvoorwaarden zijn gegeven door de vergelijkingen (5) en (6). De randvoorwaarde, op een andere 

manier geschreven dan vergelijking (7), is gegeven door: 

ar Q, 
-Ä-(t,r=O)=-

ar 2'1tr 
(wet van Fourier) (57) 

We discretiseren de afzonderlijke termen van de diffusievergelijking als (Crank, 1956): 

ar T,.à,"-T," 
-•---'-"---'~ (58) 
at llt 

~ ar •a[ T,+àt,r+àr- T,+àt,r-àr + T,,r+àr- T,,r-àr ] 

r ar 2rllr 2rll.r 
(59) 
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en 

aalT •a[ T,+At,r+Ar-2T,+At,r+T,+At,r-Ar + T,,r+Ar-2T",+T,,r-Ar] 

ail 2(~r)2 2(~r)2 
(60) 

waarbij &-de stapgrootte is ( ~r = 2 mm) en ~t een tijdinterval (~t = 0.5 s). De afstand r loopt van 

r = &-tot r = N&- (N = 30). Invullen van r = 0 is niet toegestaan, vanwege de 1/r(öT/ör)-term 

in de diffusievergelijking. Invullen van de afzonderlijke discretisaties in de diffusievergelijking levert 

uiteindelijk N discretisatievergelijkingen, voor r = &- tot en met r = N&-, gegeven door: 

(61) 
K K K K T (---)+T (1-K)+T (-+-) r,r-Ar 2 4n t,r t,r+Ar 4n 2 

K is hierin de constante gegeven door K = a.llt/{.llr)2 en n is een tellertje van 1 tot en met N. In feite 

is K een constante die er voor zorgt dat dit numeriek probleem een dimensieloos numeriek probleem 

is. Alle a-, ~t- en ~r-waarden die tezamen dezelfde K opleveren, zullen dezelfde set van N 

discretisatievergelijkingen leveren. 

Completeren van de discretisatie geschiedt door middel van het uitwerken van de begin- en 

randvoorwaarden. Discretisatie van de beginvoorwaarde, vergelijking (5), levert op: 

(62) 

Voor de randvoorwaarden geldt analoog: 

(63) 

(64) 

Omdat r = 0 niet in de gediscretiseerde diffusievergelijking mag worden ingevuld, moet Tt+~t.o + Tt.o 

uit de laatste vergelijking bepaald worden: 

(65) 
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Invullen van de beide randvoorwaarden in de gediscretiseerde diffusievergelijkingen levert voor r = 
Ar en r = NAr twee nieuwe gediscretiseerde diffusievergelijkingen, nl.: 

voor r=!1r: (66) 

en voor r=Nl1r: T -T -T. t+l!t,NI!r- t,NI!r- 0 
(67) 

DeN vergelijkingen (61) gecombineerd met de vergelijkingen (66) en (67) kunnen worden genoteerd 

als een matrixvergelijking: 

(68) 

Mlinks en Mrecbts zijn 30*30 matrices met alleen op de beneden-, boven- en middendiagonaal termen 

ongelijk aan nul. De matrices Tt+t>t respectievelijk T1 zijn 30*1 matrices ofwel kolomvectoren, waarbij 

elk element een temperatuur op afstand nAr (n van 1 tot en met N) op tijdstip t+At respectievelijk 

t representeert. De kolomvector b, ook een 30*1 matrix, bevat in zijn eerste term de randvoorwaarde 

van de diffusievergelijking. De andere termen zijn gelijk aan nul. Door nu matrixvergelijking (68) 

met de inverse van Mlinks te vermenigvuldigen, krijgen we een nieuwe matrixvergelijking, waaruit 

direct Tt+~1(r) bepaald kan worden: 

(69) 

Beide randvoorwaarden zijn al verwerkt in deze matrixvergelijking, nu de beginvoorwaarde nog. 

T,u(r) kan berekend worden uit T0(r) indien T0(r) een kolomvector is die 30 termen gelijk aan T0 

(uniforme begintemperatuur) bevat. Uit T~tCr) kan dan weer Tu1(r) bepaald worden. Door dit zo te 

blijven herhalen kan in principe het temperatuurprofiel op elk tijdstipt worden bepaald. Numerieke 

analyses laten zien dat numerieke stabiliteit van de rekenmethode gegarandeerd i~ indien K = 

aAt/(Ar)2 < 0.5. Voor de meeste simulaties is uitgegaan van a = 0.14*10-6 m2/s, At = 0.5 sen Ar 

= 2 mm. Dit resulteert in K = 0.0175. Met behulp van de programma's CONSTANT_M en 

BLOK.M (appendix E) kunnen de simulaties gedraaid worden. Het principe van de beide 

programma's komt neer op het verhaal dat zojuist is beschreven, echter de rekenwijze verschilt als 

gevolg van de uitgebreide mogelijkheden van MATLAB, (Little et al., 1988). Met behulp van het 

commando "dlsim" wordt nl. een lineair discreet tijdsysteem, zoals ons systeem nu is, met 

beginvoorwaarde (f0) en randvoorwaarden (warmtetoevoer: constant of geblokt) doorgerekend. 

CONSTANT.M is een programma dat met een constante warmtetoevoer als randvoorwaarde (zie § 

2.2) rekent, BLOK.M daarentegen rekent met een geblokte warmtetoevoer (zie § 2.5). Beide 

programma's zijn zodanig ingericht dat ze temperatuurprofielen op t = 50, 100, 150, 200, 250 en 
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300 s laten zien. Daarna wordt nog een plot gegeven van de temperatuur als functie van de tijd op 

afstand r = 2.0 mm. 

3.4. Simulaties lijnbronmodel in eeval van constante warmtetoevoer 

Met behulp van het programma CONSTANT.M is een viertal simulaties uitgevoerd. Voor À zijn de 

waarden 0.6 en 50 W/mK ingevoerd en voor a de waarden 0.14*10-6 en 1.0*10-6 m2/s. Voor de 

waarden À = 0.6 W /mK en a = 0.14* 10-c~ m2/s is gekozen omdat ze gelijk zijn aan die van water. 

De andere waarden voor À en a zijn zo gekozen dat ze de effecten van de warmtegeleiding en -

vereffening laten zien. Hogere waarden dan 1.0*10·6 m2/s voor a zijn niet mogelijk omdat de 

indringingsdiepte ö dan te groot wordt ( ö = ('nt)0
·
5
, de oplossing voor de indringingsdiepte van 

warmte aan een vlakke plaat is hier als grove benadering genomen), en het programma 

CONSTANT.M het bedoelde model niet meer goed volgt. Uitbreiding van het model (dat wil zeggen 

vergroten van N) met dezelfde stapgrootte Ar, levert problemen op met het geheugen van de PC. De 

plaats waar het temperatuur-tijd-verloop wordt gevolgd is bepaald op 2.0 mm. Het toegevoerde 

vermogen Q1 bedraagt 0.5 W/m. We zien uit de figuren 7a en 7b (let op de verticale asindeling!) dat 

een hogere a, bij gelijke À, voor een snellere opwarming zorgt en een hogere À, bij gelijke a, 

uiteindelijk voor een lagere temperatuurstijging. De uiteindelijke temperatuurstijging voor gelijke À, 

verschillende a, wordt veroorzaakt door een verschillende C. 
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fig 7 : Simulatie temperatuurrespons op r=2 mm, voor venchiliende waarden van À en a, constante 
warmtetoevoer. 
7a : À = 50 W/mK, a=0.14*10-<~ en 1.0*10-<~ m2/s. 
7b : À = 0.6 W/mK, a=0.14*10-<~ en 1.0*10-<~ m2/s. 
Let hierbij vooral op de verticale as-indeling. 
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3.5. Vereenvoudieine van het lijnbronmodel in eeval van eeblokte warmtetoevoer 

De in § 2.5 afgeleide relaties voor ~em en ~e .. uit het verschilmodel en ~eaangr.k uit het 

aangroeimodel, zijn met behulp van de PC doorgerekend. De listings van de daartoe geschreven 

programma's VERSCHIL.M en AANGROEI.M zijn in appendix E te vinden. 

Het verschilmodel 

De uitdrukkingen voor ~em en ~e .. , de periodieke temperatuurstijgingen en -dalingen bevatten beide 

een constante, een logaritme en een somreeks, die van s = 1 tot s = oo loopt. Eerst wordt nagegaan 

hoe groot de reekselementen zijn voors gelijk aan 1, 2, 3 en 4. De reekselementen (RE) zijn gegeven 

door (zie (46) en (48)): 

voor ~9111: (70) 

(71) 

Omdat deze reekselementen athankelijk zijn van de warmtevereffeningscoëfficiënt a, van de effectieve 

afstand r en van de bloktijd Tblok• is er voor gekozen hiervoor praktijkwaarden te nemen. Dat wil 

zeggen dat r gelijk is aan 0.5 mm enTblok = 10 s is en dat a in het gebied ligt van 0.08*10"6 m2/s tot 

2.0*104 m2/s (dit gebied voor a omvat de meest voorkomende materialen, van isolatiematerialen tot 

metalen). Dit komt er op neer dat de constante r2/4aTblok varieert tussen 3.1 *lo-s en 7 .8*10-2
• In 

appendix F, figuur Fl, is voor de hoogste waarde van r2/4aTblok de quotiënten REiRE~> REiR~ en 

REiRE3 als functie van m en n uitgezet (indien de index m en n in RE. is weggelaten dan gaat het 

om RE. als functie van m of n). We zien hieruit meteen dat voor r/4aTb1ok = 7.8*10-2 ~/RE, 

maximaal is en ongeveer 2.3*10-2 bedraagt. Verder kunnen we uit deze figuur ook concluderen dat 

de respectievelijke termen RE. (s=2,3,4 ... ) telkens een kleinere fractie uitmaken van RE1• Conclusie 

is dus dat in eerste orde het meenemen van RE1 in de reeks meer dan voldoende is en de hierdoor 

gemaakte fout maximaal in de orde van enkele procenten is (bedenk dat de reeks alternerend is!). Zo 

kan het meenemen van RE1 beschouwd worden als een eerste-orde benadering, het meenemen van 

RE2 als een tweede-orde benadering, etc. 

Op dezelfde manier (appendix F, figuur F2) is RE1 vergeleken met de hier gedefinieerde logaritmische 
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functie LG. Deze functie is gegeven door (zie (46) en (48)): 

LG(m)=-ln( r2 m!l.m!l ) 
4aTbloA: (m-1)!1.(m+1)!! 

(72) 

en voor A8,.: LG(n)=-ln( il (n-1)!!.(n+1)!1) 
4aT blo.t: nll.n!l 

(73) 

In de uitdrukkingen (72) en (73) stelt m!! of n!! de dubbelfaculteit van m of n voor. Hierin is de 

dubbelfaculteit gedefinieerd door m!!=m.(m-2).(m-4) ... 4.2 en n!!=n.(n-2).(n-4) ... 3.1. In appendix 

F, figuur F2, is voor dezelfde waarden van r2/4aTbtok het quotiënt RE1/LG als functie van m en n 

uitgezet. We zien hieruit dat RE/LG maximaal 5 % bedraagt. Verwaarlozing van RE1 introduceert 

dus een fout die maximaal 5 % is. 

Verder is het zo dat LG telkens in de orde van grootte van CE ligt, zodat we in eerste orde de 

vergelijkingen (46) en (48) kunnen vereenvoudigen tot: 

A8 =~[ -C -In( r2 m!!.mll ) ] 
m 41t À E 4aTbloA: (m-1)! !.(m+ 1)!! 

(74) 

en: 

AS =~[ -C -In( il (n-1)!!.(n+1)!1) ] 
11 4, E 4T 1111 1t 11. a blok n ... n .. 

(75) 

Door de programmatuur iets te wijzigen, kunnen A9m en A9n doorgerekend worden. Hierbij loopt 

m met stapgrootte 2 van 2 tot en met 250 en n met dezelfde stapgrootte van 1 tot en met 249. De 

reekselementen voor s ~ 2 worden verwaarloosd. In figuur 8 zijn A9m en A9n te zien met 

verwaarlozing van RE1 en zonder verwaarlozing van RE1• De constante r2/4aTbtok bedraagt 4.5*10"2
, 

dat wil zeggen dat r = 0.5 mm, a = 0.14*10"6 m2/s en Tbtok = 10 sis. Verder is À= 0.6 W/mK. 

Uit figuur 8 blijkt dat A9m en A9n voor grote m en n gelijk worden aan elkaar. Dit houdt in dat, 

werkend met de vergelijkingen (74) en (75), deze voor grote m en n gelijk worden. Dit kunnen we 

inzien door n = m - 1 te stellen. Dan wordt A9n gelijk aan: 

AS _ Ql [ C In( r
2 

(m+1) m!l.mll ) ] 
11=m-1- 4 , - E- 4aT ( -1)11 ( 1)11 1t11. blo.t: m m ... m+ .. 

(76} 

Deze uitdrukking is inderdaad in het limietgeval m -+ oo gelijk aan de uitdrukking voor A9m. In de 
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limietgevallen m- oo en n- oo gaan de respectievelijke dubbelfaculteit-termen in (74) en (75) naar 

een constante waarde. Numeriek is deze constante bepaald op Ck = 0.637 .... 
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tig 8 : Het verschilmodel zoals dat volgt, via numerieke weg, uit vergelijkingen (46):de dalende 
curven, en (48): de stijgende curven. De bovenste twee curven zijn bepaald door 
verwaarlozing van de somreeks, vergelijkingen (74) en (75), de onderste twee curven zijn 
bepaald door de eerste term van de reeks mee te nemen; verschillen zijn in de orde van 
enkele procenten. Het uiteindelijke temperatuurverschil gaat naar een constante waarde 
toe. 

Het aangroeimodel 

100 

Vergelijking (50) beschrijft het aangroeimodel en bevat een logaritme en een somreeks. De 

reekselementen zijn hierin gegeven door: 

RE (k)= (-1)" ( r2 Y' [ _1 __ _!_ 1 
' s.s! 4aTblok (k+ 1)'' k' 

(77) 

Voor deze reeks geldt (appendix F, figuur F3) dat indien alleen het eerste reekselement wordt 

meegenomen, maximaal een fout wordt gemaakt in de orde van enkele tienden van procenten (voor 

r2/4aTblolc = 7.8*10"2
, de grootst mogelijke waarde; bedenk weer dat de reeks alternerend is!). 

De logaritme in vergelijking (50) uit de theorie is gegeven door: 

LG(k)=-ln( k!!.(k-1)11 ) 
(k+ l)!!.(k-2)!! 
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Door vergelijking van RE1(k) met LG(k) (appendix F, figuur F4) zien we dat maximaal een fout van 

3 %wordt gemaakt, indien RE1(k) wordt weggelaten. In eerste orde mag dus gesteld worden dat het 
aangroeimodel beschreven wordt door: 

48 - Q, [ In( kll.(k-1)11 ) 1 
110.111'~- 41tÀ - (k+l)ll.(k-2)11 

(79) 

Door de programmatuur iets te WIJZigen kan ~eaangr.k bepaald worden. Dit is gedaan met 
verwaarlozing van RE1(k) in de uitdrukking voor ~eaangr,b zie figuur 9. De constante r2/4aTbJok 
bedraagt ook hier 4.5*1()"2

, verder is À = 0.6 W /mK. 
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fig 9: Het aangroeimodel zoals dat volgt, via numerieke weg, uit vergelijking (79). De uiteindelijke 
aangroei in temperatuur zal naar nul naderen. 

3.6. Simulaties lijnbronmodel in geval van geblokte warmtetoevoer 

100 

Analoog aan de simulaties in§ 3.4 is met het programma BLOK.M een aantal simulaties uitgevoerd. 
Het verschil met CONSTANT.M zit in de geblokte warmtetoevoer. Voor À zijn de waarden 0.6 en 
50 W/mK ingevoerd en voor a de waarden 0.14*10-6 en 1.0*10-6 m2/s. Voor de bloktijd Tblok is 20 
s genomen. In de figuren tOa en lOb zien we de resultaten hiervan. Let hierbij vooral op de verticale 
as-indeling. 

In overeenkomst met de figuren 7a en 7b zien we dat de effectieve opwarming omgekeerd evenredig 
is met À en dat een hogere a, zelfde À, voor een snellere opwarming zorgt. 
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fig 10 : Simulatie temperatuurrespons op r=2 mm, voor verschillende waarden van À en a, 
geblokte warmtetoevoer. 
7a:}.. = 50 W/mK, a=0.14*10~ en 1.0*10~ m2/s. 
7b:}.. = 0.6 W/mK, a=O.l4*10-6 en 1.0*10-6 m2/s. 
Let hierbij vooral op de verticale as-indeling. 
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Ook is een temperatuurprofiel (dus de temperatuur als functie van de afstand tot de stookdraad) 

bepaald. Gedurende de eerste 50 s wordt er warmte toegevoerd, daarna niet meer. Het 

temperatuurprofiel is dan bepaald op t = 50 s en t = 100 s en is te zien in figuur 11. Het 

temperatuurprofiel dat na 50 s warmte toevoeren is bereikt, wordt daarna uitgemiddeld als gevolg van 

de warmtevereffening; hogere temperaturen zullen lager worden en lagere temperaturen zullen stijgen. 

0.2 

0.19 

0.18 

û 
0.17 

I!_" 0.16 

CD 0.15 
t 0.14 

0.13 a 
0.12 

0.11 

0.1 

0.09 

0.08 

0.07 

0.06 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0 

0 0.02 0.04 

... afstand tot stookdraad (m) 
fig 11 :Voorbeeld van warmtevereffening in een medium. Verticaal temperatuur \C} en horizontaal 

afstand tot de stookdraad (m). Curve a beschrijft het temperatuurprofiel na 50 s van 
warmtetoevoer, curve b beschrijft het profiel na een periode van 100 s, waarvan de eerste 
50 s warmtetoevoer. Na 100 s is duidelijk het gevolg van warmte- of 
temperatuurvereffening te zien. 
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4. EXPERIMENTEN 

4.1. Inleidine tot de experimenten 

In dit hoofdstuk zullen als eerste bijzonderheden met betrekking tot de meetopstelling en -procedure 

behandeld worden. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan temperatuurstabilisatie en de 

verwerking van een eventuele temperatuurdrift Als tweede worden metingen aan allerlei media 

belicht; behandeling betreft hierbij de verwerkingswijze van de metingen en de resultaten van de 

betreffende metingen. De verrichte metingen kunnen worden onderverdeeld in die met constante 

warmtetoevoer en die met geblokte warmtetoevoer. Als derde wordt een manier om de viscositeit van 

een vloeistof te bepalen behandeld. 

4.2. Experimentele opzet 

De opstelling 

Voor een schematische tekening van de experimentele opstelling zie figuur 12. 

De cilinders, waarin zich de naalden en de door te meten stof bevinden, zijn geplaatst in een 

thermostaatbad. Temperatuurinstelling ervan kan niet echt nauwkeurig geschieden (binnen 0.5 oe), 
echter de eenmaal ingestelde temperatuur is in de cilinders stabiel binnen 0.01 oe. Omdat de 

temperatuur van de cilinders voor de verdere meting slechts op ongeveer een halve graad nauwkeurig 

bekend hoeft te zijn, kan deze met een gewone thermometer bepaald worden. De temperatuur van het 

bad kan geregeld worden van 0 tot ongeveer 50 oe. Door toevoeging van ethanol aan het water in het 

bad kan zelfs een minimale temperatuur van ongeveer -20 oe ingesteld worden. 

Met behulp van een stroombron (Hewlett Packard, 6181C DC stroombron, 0-100 V, 0-250 mA) en 

een decadebank (tot 10000 0) kan een stroom door de stookdraad in de naald ingesteld worden. In 

het stookcircuit is ook een nauwkeurig geijkte weerstand van 1 fl opgenomen. Door nu de spanning 

over die weerstand te meten met een voltmeter (Hewlett Packard, 3466A digitale multimeter) is de 

stookstroom nauwkeurig bekend. 

Afhankelijk van de gewenste warmtetoevoer (constant of geblokt) kunnen de in BASIC geschreven 

besturingsprogramma's STAP .BAS of BLOK. BAS (appendix C) opgestart worden. Tijdens een meting 

wordt de nanovoltmeter (Keithley 181) om de seconde door een van deze programma's op de PC 

aangeroepen om de thermospanning van het thermokoppel in de naald te meten. Daarna vindt uitlezing 
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fig 12 : Meetopstelling. 1. Thermostaatbad met temperatuur-instelling, 2. Rondpompleidingen, 3. 
Voorraadvat (80 liter), 4. Meetcilinder met naald en meetmedium, 5. Nanovoltmeter, 6. 
Meetcomputer, 7. Schakelaar, 8. Stroombron, 9. Decadebank om stroombron mee in te 
stellen, 10. Voltmeter, 11. IJkweerstand van 1 0. 

naar de PC en opslag in een datafile plaats. Met behulp van het in MATLAB geschreven 

verwerkingsprogramma VERWERK. M (appendix E) kunnen de metingen uitgewerkt worden. 

Opmerking hierbij is dat om een of andere onbekende reden de PC niet om de 1.0 s meet, maar om 

de 1.04 ... s. In de verwerkingsprogramma's wordt dan ook gewerkt met een schalingsfactor dt = 
1.04 ... , echter buiten die programmma's wordt gemakshalve gedaan alsof de PC om de 1.0 s meet. 

Stabilisatie van de temperatuur 

Het instellen van de temperatuur van het thermostaatbad gaat gepaard met een zekere traagheid, als 

gevolg van de grote hoeveelheid water die het thermostaatbad bevat (zo'n 80 liter). Door nu telkens 

de spanning tussen de warme en koude las van de naald te meten gedurende het opwarmen van het 

thermostaatbad, is nagegaan wanneer de temperatuur in de naald gestabiliseerd is rondom een 

evenwichtstemperatuur. 

Na 6 à 7 uur verandert de spanning zo weinig, dat de trend hierin in de orde van grootte van de ruis 

in de metingen ligt (50-100 nV verschil minimum maximum). Omdat de metingen met een À-naald 

enkele minuten vergen, mogen we aannemen dat een correctie voor deze trend (die we vanaf nu de 
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drift zullen noemen) niet nodig zal zijn. Praktisch gezien houdt een insteltijd van 6 à 7 uur in dat de 

temperatuursstabilistatie het beste gedurende de nacht kan gebeuren en dat per werkdag "slechts" bij 

een temperatuur gemeten kan worden. 

Verder is gebleken dat, in het geval dat er meerdere meetcilinders zijn geplaatst in het bad, er enkele 

minuten gewacht moet worden tussen de metingen aan de afzonderlijke cilinders. Oorzaak hiervoor 

kan zijn het warmtecontact van de handen met de stekkers tijdens het verwisselen van de stekkers. 

Een snelle test voor een meting aan een volgende cilinder is de display van de Keithley-versterker: 

kijk of het aantal nV's niet al te sterk verandert. Variaties in dit aantal mogen slechts het gevolg van 

ruis in de nanovoltmeting zijn. Voor een volgende meting aan eenzelfde cilinder geldt een wachttijd 

van 2 à 3 uur met als snelle test weer het bekijken van de display van de Keithley-versterker. Deze 

bevindingen zijn gebaseerd op metingen aan agargel (warmtevereffeningscoëfficiënt a = 0.14*10-6 

m2/s). Stabilisatie van de temperatuur in medium met hogere warmtevereffening geschiedt uiteraard 

sneller. 

Temperatuurdrift en een correctie hiervoor 

Telkens werd voor een À-meting gedurende 60 seconden drift bepaald, door middel van ruismetingen. 

Een kleinste-kwadraten fit door deze ruis werd dan gezien als drift. Door deze drift nu te extrapoleren 

gedurende de meting daarna (meestal 290 seconden), werd gecorrigeerd voor de drift. 

Uit driftmetingen, zie figuur 13, gedurende ongeveer 9 minuten, blijkt heel duidelijk dat de 

driftbepaling gedurende 60 seconden niet meer dan een toevalsbepaling is. De "werkelijke" drift 

(gedurende ongeveer 9 minuten) bedraagt ongeveer -0.2 nV/s, terwijl driftbepalingen over 60 

seconden waarden te zien geven die bijvoorbeeld kunnen variëren tot +0.7 nV/s. Slechts in het geval 

van driftbepaling over grote tijden (minimaal 5 tot 10 minuten), zullen er juiste waarden voor de drift 

verkregen worden. Zoals ook is opgemerkt in de vorige paragraaf, mogen we nu wel concluderen dat 

de driftbepaling, als gevolg van lopende temperatuureffecten van buiten af, zeer willekeurig is en dat 

er dus beter niet gecorrigeerd kan worden voor de drift na de 7 uur wachten voor een nieuwe stabiele 

temperatuursinstelling. Dit in tegenstelling tot de experimenten die in de laatste vier jaren zijn 

verricht. Dit wil echter nog niet zeggen dat metingen met een grote, gedurende 60 seconden bepaalde, 

drift als goede metingen beschouwd mogen worden. 

Wel is het zo dat de fit door de ruis gedurende de eerste 60 seconden gebruikt kan worden om een 

eventueel miniem potentiaalverschil tussen warme en koude las te resetten. 
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fig 13 : Driftbepaling. Driftbepaling over langere termijn (9 minuten, lange lijn) is zeker anders dan 
een enkele drift bepaling over kortere termijn (1 minuut, korte lijntjes). 

De meting zelf 

Een meting bestaat uit 60 s driftbepaling en daarna uit het verdere meten gedurende 1 tot ongeveer 

8 minuten (deze tijd hangt af van de warmtevereffening van het medium). Aan het eind van de meting 

vindt opslag van de meetgegevens in een datafile plaats. Gedurende de meting is de stookstroom 

zodanig ingesteld dat de temperatuurstijging aan het eind van de meting ongeveer 1 à 2 oe bedraagt. 

Verlagen van de stookstroom heeft tot gevolg dat de ruis van de nanovoltmeter te zeer de overhand 

krijgt. 

De media waarin wordt gemeten 

Uit de vele mogelijke materialen en stoffen is ervoor gekozen die media te nemen die een groot 

gebied in de warmtegeleiding en -vereffening bestrijken. Dat wil zeggen van warmte-isolerend 

(piepschuim) tot zeer goed geleidend (metalen). In tabel 1 is een overzicht van de gebruikte media 

gegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de overgang van rivierzand verzadigd met water naar 
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roestvrijstaal een grote sprong maakt in de warmtegeleiding. Het blijkt namelijk dat stoffen met een 

warmtegeleidingscoëfficiënt rond de 10 of 20 W /mK of te duur of te giftig zijn. De gegevens in tabel 
1 zijn geldig voor T = 20 oe. 

TABEL 1 : overzicht van (literatuur)-gegevens van media waarin is gemeten. 

piepschuim 0.04 0.03 1.3 

paraffine 0.21- . 1.8- 0.11 
0.26 2.4 

saccharose-opl.' ew = 0.4 2.8 0.14 
0.4 

agargel, 0.3 gewichts-% 0.6 4.18 0.14 

rivierzand, 
mpd=90%, ::::: 1.1 1.5 0.7 
7 vol. % water 

rivierzand, 

mpd=98%, ::::: 1.5 1.6 0.9 
7 vol. % water 

rivierzand, 
mpd=98%, ::::: 3.3 2.7 1.2 
33 vol. % water 
(verzadigd) 

roestvrijstaal 50 3.6 14 

messing 120 3.23 37 

aluminium 237 2.38 100 

In § 4.4 wordt per medium nog aangegeven waarom precies voor deze media is gekozen. 
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4.3. De verwerkingsmethode van metingen met constante warmtetoevoer nader belicht 

Intervalbepaling van de staprespons 

Alvorens een van de vormen van het Jaegermodel, besproken in § 2.3 en § 2.4, toe te passen op de 

metingen, wordt eerst de geldigheid van het Jaegermodel in het algemeen bezien. Tot voor kort was 

het namelijk gebruikelijk metingen in agargel als ijkmetingen te beschouwen. Dat wil zeggen dat 

experimenteel per naald de volumetrische warmtecapaciteit Caaald• de interne warmteweerstand W en 

de effectieve straal Rerr werden bepaald. Echter, in hoeverre beschrijft het Jaegermodel de 

werkelijkheid? En in hoeverre kunnen deze experimenteel bepaalde gegevens gebruikt worden voor 

metingen aan andere materialen? De algemene vraagstelling is dus: wat is het geldigheidsgebied van 

de toepasbaarheid van het J aegermodel? 

Aan de hand van een stapresponsmeting in agargel is ten eerste nagegaan wat de invloed is van het 

tijdsinterval, waarop gefit wordt, op de regressieparameters. Dit is gedaan voor het nulde-orde 

tijdmodel, vergelijking (14), § 2.2 en voor het eerste-orde tijdmodel, vergelijking (22), § 2.3. De 

meting neemt 350 s in beslag, waarvan 60 s voor een nulpuntscorrectie en de bepaling van een 

eventuele drift. In tabel 2 staat À uitgezet tegen het tijdsinterval van de fit. Hierin is À bepaald uit 

Q/41rAo respectievelijk Q/41rA'" In tabel 2 is de begintijd variabel. 

TABEL 2 : lambdabepaling nulde- en eerste-orde tijdmodel, 

variabele begintijd van het fit-interval. 

JiJ4sin~ryàf ritit<lé-ordê tijdmodel < êerste-Qrd~tijdlll~dél 

(s) À0 (W/mK) À' (W/mK) 

10-290 0.64 0.60 

50-290 0.63 0.60 

90-290 0.62 0.61 

120-290 0.62 0.57 

160-290 0.62 0.44 

In tabel 3 staat wederom À uitgezet tegen het tijdsinterval, echter nu is de eindtijd variabel. De 

begintijd voor het nulde-orde tijdmodel is op 60 s gesteld, die voor het eerste-orde tijdmodel op 20 

s. Dit is redelijkerwijs in overeenkomst met de eisen zoals ze gesteld zijn in vergelijkingen (14) en 

(27). Weast (1975) heeft bepaald dat Àagarset = 0.60 W/mK voorT = 20 oe. 
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TABEL 3 : lambda-bepaling nulde- en eerste-orde tijdmodel, 

variabele eindtijd van het fit-interval. 

(s) À0 (W/mK) (s) 

60-290 0.62 20-290 

60-250 0.63 20-250 

60-200 0.63 20-200 

60-140 0.63 20-140 

60-80 0.64 20-80 

À1 (W/mK) 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.59 

Uit de tabellen 2 en 3 blijkt dat het nulde-orde tijdmodel systematisch hogere À-waarden geeft. 

Duidelijk is ook, zoals is gesteld in § 2.2, dat het nulde-orde tijdmodel slechts geldig is voor voldoend 

grote waarden van t. Volgens tabel 1 en 2 komt het eerste-orde tijdmodel het best tot haar recht indien 

de begintijd in de orde van enkele tientallen seconden na het inschakelen van de stookstroom is. De 

lengte van het fit-interval dient hierbij minimaal ongeveer 100 s te zijn. Met andere woorden, het 

eerste-orde tijdmodel haalt de informatie uit het meer dynamische middenstuk van de 

temperatuurcurve, het nulde-orde tijdmodel uit het minder dynamische eindstuk van diezelfde curve. 

Dit wordt eens te meer bevestigd indien tabel 4 erbij wordt betrokken. Hierin is telkens À bepaald uit 

tijdsintervallen van 100 s over het gehele traject. 

TABEL 4 : lambda-bepaling nulde- en eerste-orde tijdmodel, 

variabel fitintervaL 
.. . . . . .......... .... . .. . . . . ·.· ... ·: .. ...... ·.· .. 

tijdsinterval 
· .. 

nulde.:.ordê tijdmodet· · •.•... Üj9siritervaL .. 

(s) À0 (W/mK) (s) 

40-140 0.64 40-140 

90-190 0.62 90-190 

140-240 0.62 140-240 

190-290 0.62 190-290 

60-290 0.62 20-290 
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À' (W/mK) 

0.64 

0.51 

0.46 

0.25 
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Afhankelijkheden binnen het gemodificeerde Jaegermodel 

In aansluiting op het vorige wordt nu tabel 5 belicht, welke weergeeft in welke mate de 

regressiegrootheden onderling afhankelijk zijn. 

TABEL 5 : correlatie van regressiegrootheden over variabele tijdsintervallen. 

40-140 1 0 -0.986 -0.993 0.999 

90-190 1 0 -0.995 -0.997 0.997 

140-240 1 0 -0.998 -0.998 1.000 

190-290 1 0 -0.998 -0.999 1.000 

20-290 1 0 -0.935 -0.968 0.994 

Omdat ln(t) en de constante 1 geheel onatbankelijk van elkaar zijn, zullen er tijdens het fitten van het 

nulde-orde tijdmodel geen problemen optreden, zolang de begintijd maar voldoet aan vergelijking 

(14), § 2.2. Dit blijkt ook uit tabellen 2 en 4. Echter, zie tabel 5, er geldt voor het eerste-orde 

tijdmodel dat voor grotere t de regressiegrootheden ln(t), 1/t en ln(t)/t zeer sterk gecorreleerd zijn. 

Gevolg hiervan is dat de regressiegrootheden te zeer hetzelfde gedrag vertonen en dat de bijbehorende 

regressieparameters onderling informatie uitwisselen en daardoor aan waarde verliezen. Dit kan 

geconstateerd worden uit de tabellen 4 en 5. Een relatief lage correlatie, tijdsintervallen 40-140 sof 

20-290 s, levert relatief betere waarden voor À op. Met andere woorden, daar waar de correlatie 

tussen de regressiegrootheden het laagst is, wordt verhoudingsgewijs meer juiste informatie aan de 

juiste regressieparameter toegeschreven. Dit houdt automatisch in dat bij gebruik van het eerste-orde 

tijdmodel het tijdsinterval beslist het dynamische middengedeelte van de 9-t-curve moet bestrijken. 

Het meest dynamische gedeelte van de 9-t-curve, de beginperiode, daar waar voornamelijk de naald 

wordt opgewarmd, zal te veel informatie over de naald zelf bevatten en te weinig over het te meten 

medium. Vanzelfsprekend mag deze beginperiode niet worden meegenomen in de fit van het eerste

orde tijdmodel. 

Het toetsen van het Jaegermodel aan het experiment 

Aan de hand van metingen in diverse materialen, die een groot gebied van À-waarden bestrijken, 

wordt de geldigheid van het Jaegermodel belicht. Later zal blijken dat onder andere ook de 

meetsnelheid van de meetapparatuur een van belang zijnde rol zal spelen. Voorlopig zal deze 
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bepalende factor echter buiten beschouwing blijven. 

In tabel 1, § 4.2, is een overzicht gegeven van de doorgemeten materialen. Tevens zijn 

literatuurwaarden van À en C = peP en de daaruit volgende a vermeld. 

Als eerste is de geldigheid van de À-bepaling bepaald. Uit de A-parameters van de nulde- en eerste

orde fitten volgen volgens vergelijking (15) en (23) À0 respectievelijk À'. In de figuren 14a en 14b 

zijn deze waarden voor À dubbellogaritmisch uitgezet tegen die uit tabel 1. Hierbij dient meteen 

opgemerkt te worden dat elke fit van een meting aan aluminium, messing of roestvrijstaal een zeer 

onnauwkeurige is. De reden hiervoor wordt uiteengezet in § 4.4 over de metingen aan de 

metalen/legeringen. 
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fig 14 : Toetsen van de À-bepaling aan literatuurwaarden. 
Telkens is dubbellogaritmisch Ql4r(regressiecoëfficiënt) tegen ~uitgezet. 
14a : nulde-orde tijdmodel l4b : eerste-orde tijdmodel 
14c : verschilmodel 14d : aangroeimodel 
Van links naar rechts staan in figuren a en b de À-bepalingen van piepschuim, paraffine, 
saccharose-oplossing, agargel en de drie zandmonsters. In figuren c en d staan van links 
naar rechts piepschuim, paraffine, agargel, zandmonster verzadigd met water, roestvrij staal, 
messing en aluminium. 

" 

1.5 2.5 

Indien de À-bepaling voldoet aan die uit het nulde- of eerste-orde tijdmodel, dan zal dat resulteren in 

een ligging op de rechte doorgetrokken lijn in de figuren 14a en 14b. Uit figuren 14a en 14b blijkt 

dat de À-bepaling voor 0.2 s À s 3.3 W linK binnen enkele procenten tot 20 % (zandmonsters) 
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nauwkeurig geschiedt. Ook mag geconcludeerd worden dat het nulde-orde tijdmodel op hetzelfde À

gebied iets andere À-waarden berekent dan het eerste-orde tijdmodeL Voor piepschuim (À = 0.04 

W/mK) en roestvrijstaal (À = 50 W/mK) gelden uitzonderingsposities. Beide bevinden zich op de 

rand van het geldigheidsgebied van de toepasbaarheid van het eerste-orde Jaegermodel wat betreft de 

À-bepaling: een redelijk goede reproduceerbaarbeid ervan binnen enkele tot tientallen procenten 

geschiedt indien het fit-interval het dynamische middenstuk van de e-t-curve bestrijkt en daarbuiten 

willekeurig is. Echter de À-bepaling is systematisch een factor 2 à 3 lager dan Àlit. 

Als tweede wordt de E-parameter belicht, een parameter uit het eerste-orde tijdmodeL Uit vergelijking 

(26), § 2.3, kan afgeleid worden dat EQ/A2 lineair is in C. Indien EQ/A2 tegen Clit wordt uitgezet, 

dan is het snijpunt met de horizontale as gelijk aan Caaa~d (voor het gemak wordt er vanuit gegaan dat 

alle naalden waarmee gemeten is dezelfde C-waarde hebben; zie ook vergelijking (19), § 2.3). In 

figuur 15 is EQ/A2 tegen Cli1 uitgezet. Dit is gedaan voor die materialen die voldoen aan het 

geldigheidsgebied dat bepaald is in de vorige alinea. De metalen vallen op voorhand buiten de 

beschouwing. Piepschuim laat zeer grote negatieve waarden voor EQ/ A 2 zien, met een spreiding in 

de orde van 100-200 %; dit is niet in figuur 15 weergegeven. Een C-bepaling hieruit levert niets 

zinnigs op. Uit figuur 15 blijkt dan dat de waarden voor EQ/A2 per materiaal enorm verschillend 

kunnen zijn. Dit impliceert een grote onnauwkeurigheid in een eventuele C-bepaling uit deze 

parameter (soms tot in de orde van 100-200% ), iets wat al gesteld is in § 2.4. 
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tig 15 : Toetsen van deC-bepaling uit de E-parameter aan literatuurwaarden. Van links naar rechts 
staan in de figuur rivierzand verzadigd met water, paraffme, saccharose-oplossing en 
agargel .. 
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Modificatie van vergelijking (26) met behulp van vergelijking (23) levert op dat EQ/A2 = 211V2(C

Cnaa~.J. Toepassen van lineaire regressie op de punten uit figuur 15 laat zien dat de richtingscoëfficiënt 

gelijk is aan (4.17 ± 0.82)*10-6 m2K. De verticale asafsnijding bedraagt -10.2 ± 3.8 J/m. De 

correlatiecoëfficiënt is gelijk aan R2 = 0.62; een slechte correlatie! De waarde voor ~d die uit het 

snijpunt met de horizontale as volgt bedraagt ongeveer (2.5 ± 1.5)*106 J/Km3
• Dit gebied omvat 

duidelijk de uit vergelijking (19), § 2.3, berekende cnaald = 2.85*1<t J/Km3
, echter de 

nauwkeurigheid is wederom in de orde van 60 %. Uit de richtingscoëfficiënt kan de buitenstraal van 

de naald, v, nog bepaald worden als: v = (0.8 ± 0.1)*10"3 m. Een resultaat dat niet in 

overeenstemming is met de naaldgegevens uit het Jaegermodel, maar echter ook niet meer dan 20 à 

30 % afwijkt. 

Figuur 15 laat tevens zien da~ de m,;tingen aan agargel het duidelijkst reproduceren. Metingen aan 

de andere materialen reproduceren niet goed. Daar in het verleden metingen aan agargelen als 

ijkmetingen werden beschouwd, door c ..... Id experimenteel uit de E-parameter te bepalen door Cagargel 

= 4.18*106 J/Km3 als bekende grootheid in te voeren, kunnen door deze matige reproductie 

problemen verwacht worden. Een relatief nauwkeurige bepaling van C...,.1d (± 10 %, zie § 4.4, tabel 

7) uit de metingen aan agargelen, wordt helemaal teniet gedaan door de zeer grote 

onnauwkeurigheden in de E-parameters bepaald uit metingen aan andere stoffen. Een C-bepaling 

binnen bepaalde nauwkeurigheidsgrenzen van materialen anders dan agargel is hierdoor in feite op 

voorhand niet mogelijk. 

Als derde parameter kan de B- of D-parameter beschouwd worden, omdat uit een van deze parameters 

(I'+ W) bepaald kan worden. De bepaling van de B-parameter is de meest betrouwbare, omdat de 

bijbehorende regressiegrootheid onafhankelijk is van de drie andere regressiegrootheden in het 

gemodificeerde JaegermodeL Omdat, echter, de B-parameter (en ook de D-parameter) én 

naaldafhankelijk én medium-afhankelijk is, en bovendien zich moeilijk laat linialiseren met behulp van 

de andere empirisch bepaalde parameters, is het moeilijk hieruit relevante informatie te halen. De 

betekenis vander-bepaling is op dit moment nog onduidelijk. Meer overder-bepaling zal gezegd 

worden in§ 4.5, de paragraaf over de metingen met constante warmtetoevoer verwerkt met een niet

lineaire regressie-methode. 

4.4. De metin2en met constante warmtetoevoer 

De metingen in de media zoals ze zijn vermeld in tabel 1, § 4.2, zijn verwerkt aan de hand van het 

nulde-orde tijdmodel, § 2.2 en aan de hand van het vereenvoudigde Jaegermodel, § 2.4. De enige 

informatie die voorlopig als betrouwbaar mag worden aangenomen is de À-bepaling. Voor de 

metingen in agargel zal dan verder nog een bepaling van C...,.1d gedaan worden, zoals dat voorheen 

ook gebeurde. De gebruikte programma's die hiertoe zijn geschreven heten VERWERK.M en 

GEGEVENS.M (appendix E). 
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Piepschuim 

Het isolerende materiaal piepschuim bestaat voor een klein deel uit polyetheen en voor het overgrote 

deel uit ruimten met stilstaande lucht. Uit Verkerk et al. (1986) is bekend dat polyetheen een 

warmtegeleidingscoëfficiënt heeft in de orde van 0.23- 0.29 W/mK, die van lucht is 0.024 W/mK. 

Het gebruikte piepschuim heeft een effectieve warmtegeleidingscoëfficiënt van 0.04 W /mK, welke 

afhangt van de verhouding lucht/polyetheen en van de geometrische vorm en grootte van de met lucht 

gevulde ruimtes. Experimenteel is de dichtheid van piepschuim bepaald op 14 kg/m3
• Met gebruik 

van de dichtheden van polyetheen en lucht uit Verkerk et al. (1986) wordt het percentage lucht 

berekend op 99 %. Dit percentage geeft de mogelijkheid tot het berekenen van de samengestelde 

gewogen volumetrische warmtecapaciteit C van piepschuim. Deze bedraagt dan 0.03*106 J/Km3
, de 

waarde die ook vermeld is in tabel 1. 

Piepschuim is net als roestvrijstaal bij slechts één temperatuur doorgemeten: 20 oe. Afhankelijk van 

het tijdsinterval waarover gefit wordt, kan À0 vaderen tussen 0.01 en 0.02 W/mK. Voor X.' geldt 

hetzelfde. Echter, welk tijdsinterval er ook wordt gekozen, er wordt altijd een systematisch foute fit 

verkregen, voor het nulde-orde tijdmodel, en voor het Jaegermodel! Een voorbeeld van een 

systematisch residu van een fit van een meting aan piepschuim is gegeven in figuur 16. 
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fig 16 : Residu van een fit van een meting aan piepschuim. Residu is systematisch. Hieruit volgt 
dat het nulde- en eerste-orde tijdmodel niet van toepassing zijn op media met lagere À 

(0.04 W/mK). 
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Het voorgaande duidt erop dat het lijnbronmodel en het Jaegermodel in de praktijk niet van toepassing 

zijn indien de door te meten media een lage warmtegeleiding bezitten (eventueel in combinatie met 

een lage e). Oorzaak is gelegen in het feit dat er dan te zeer een combinatie van warmte-opslag in 

de naald en warmtegeleiding in axiale richting van de naald plaatsvindt. Het binnenste van de naald 

is namelijk voor het merendeel gevuld met siliconen rubber compound. Hiervoor geldt dat À= 0.19 

W/mK en e = 0.47*106 J/Km3
; geleiding hiervan is ongeveer een factor vijf hoger dan van 

piepschuim. Gevolg hiervan is dat de koude las van de naald gedurende de meting geleidelijk 

opwarmt. Het gemeten temperatuurverschil S(t) wordt hierdoor kleiner. In principe volgt hieruit dan 

een hogere Àp;epochuim• in tegenstelling tot de resultaten hier, echter het blijft de vraag wat voor 

gevolgen dit precies heeft voor de regressieparameters van de fit van de S-t-curve onderling. 

Paraffine 

Het volgend medium dat wordt behandeld is paraffine. Er is voor paraffine gekozen vanwege de 

relatief lage warmtegeleiding, de homogene structuur en het goed veronderstelde contact met de naald. 

Paraffine is een mengsel van enkele koolwaterstoffen (alkanen, ketenlengte ongeveer 20) en zal dus 

niet-scherp definieerbare eigenschappen hebben. Zo heeft de paraffine waaraan gemeten wordt 

bijvoorbeeld een stoltraject van 52 tot 54 oe. De À- en a-waarden zijn bij de fabrikant niet bekend, 

echter uit Verkerk et al. (1986) weten we dat, voorT = 20 oe, À in het gebied van 0.21 tot 0.26 

W/mK ligt. De dichtheidpis gelijk aan 0.85*103 kg/m3 en cP ligt in het gebied van 2.1*10'1 tot 

2.9*1Q3 J/kgK. De a-waarde wordt berekend uit a = À/peP en varieert hooguit tussen 8.5*10"8 en 

14.5*10"8 m2/s. 

Een tweetal cilinders met paraffine is doorgemeten in het temperatuurgebied van 0 tot 30 oe. De À

bepaling is te zien in figuren 17a en 17b. Voor 0 s; T s; 21 oe vallen de À's binnen het 

verwachtingsgebied. Er is een klein verschil tussen de À-bepaling van de twee cilinders te zien. Het 

kan namelijk zo zijn dat deze bepaling niet geheel naaldonatbankelijk is. Een andere reden wordt 

aangedragen in de volgende alinea. Voor hetzelfde temperatuurgebied is echter ook ÖÀ/ÖT < 0 

W/mK2
• Redenerende dat bij toenemende temperatuur de beweeglijkheid van de molekulen toeneemt 

en dus ook de warmtegeleiding van de stof, levert dit een tegenstrijdigheid op. 

Wat duidelijk bleek tijdens de experimenten was dat na het ingieten van de paraffine in vloeibare 

vorm (temperatuur is dan 50 à 60 oC) in de cilinders een inkrimpingsproces optreedt, als gevolg van 

het stollen, waarbij het volume van de paraffine met ruwweg 5 % afneemt. Verder afkoelen heeft nog 

verdere inkrimping tot gevolg. Dit is onder andere terug te vinden in een relatief grote kubieke 

uitzettingscoëfficiënt (K = (300-600)*10-6 K"1
). Gevolg van dit laatste is dat de molekulen in de 

paraffine gemiddeld dichter bij elkaar komen bij lagere temperaturen en de impuls- en 

energieoverdracht dus gemakkelijker wordt; met andere woorden: een hogere warmtegeleiding voor 

lagere temperaturen. Een nadeel van paraffine is de aanwezigheid van kleine luchtbellen die tijdens 
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en na het stollen grote luchtbellen vormen. Luchtbellen kunnen de À-bepaling zeer sterk beïnvloeden 

vanwege de lage warmtegeleiding, À1ucht = 0.024 W /mK. Bij deze twee cilinders zijn echter geen 

zichtbare luchtbellen aangetroffen, bij andere cilinders wel. De metingen in die laatste cilinders zijn 

dan ook niet waardevol gebleken. Echter, de aanwezigheid van lucht in de twee "goede" cilinders mag 

zeker niet nihil verondersteld worden: de misschien schijnbare naaldafhankelijkheid in de À-bepaling 

kan veroorzaakt zijn <.loor een klein verschil in een kleine hoeveelheid aanwezige lucht. 
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fig 17 : >..-bepaling van paraffine, constante warmtetoevoer. 
17a : nulde-orde tijdmodel 
17b : eerste-orde tijdmodel 
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Een eventueel ander effect van de inkrimping tijdens en na het stollen, is dat het contact tussen naald 

en medium deels verloren gaat. Het zou kunnen zijn dat er dan een luchtlaagje tussen naald en 

medium ontstaat, dat de meting kan beïnvloeden. Echter: een luchtlaagje met daar omheen paraffine 

heeft een lagere warmtegeleiding tot gevolg, terwijl het effect van de inkrimping en dus ook het 

volume van het luchtlaagje groter wordt bij lagere temperaturen. Dus wederom een tegenstrijdigheid. 

Bovendien bleek na de experimenten dat het verwijderen van de naald uit de paraffine niet moeiteloos 

ging, wat er op wijst dat er waarschijnlijk toch geen luchtlaagje rondom de naald was. 

Saccharose, fructose, glucose en zetmelen 

In het kader van het afstudeeronderzoek van Ine Smulders, studente levensmiddelentechnologie, zijn 

verscheidene metingen uitgevoerd in levensmiddelencomponenten zoals monosacchariden (fructose, 

glucose), disacehadden (saccharose) en polysacchariden (geacetyleerd zetmeel). 

Over de warmtegeleidingscoëfficiënt van een oplossing van saccharose in water, watergehalte ew = 
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0.4, valt te twisten. Uit Verkerk et al. (1986) valt op te maken dat À.accbaroee = 0.6 W/mK. 

Gecombineerd met À.....ter = 0.6 W /mK zal elke oplossing van saccharose in water een 
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0.6 W/mK hebben. Echter Renaud et al. (1992) hebben de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van de oplossing in kwestie bepaald op 0.4 W /mK. Deze waarde zal in 
dit verslag als literatuurwaarde dienen. 

Voor een compleet overzicht van de À(f)-bepalingen van de verscheidene levensmiddelencomponenten 
wordt verwezen naarSmulders (1992). Het is hier slechts de bedoeling geweest één duplometing in 
een saccharose-oplossing als soort van ijkmeting te laten fungeren ten behoeve van de bepaling van 

het geldigheidsgebied van de toepasbaarheid van het Jaegermodel. 

Agargel 

Voorheen dienden de metingen in water als ijkmetingen, omdat van water de warmte-eigenschappen 
zoals À, C en a = À/pc nauwkeurig bekend zijn. Nadeel van water is de vloeibare vorm: indien er 
warmte aan wordt toegevoerd zullen er temperatuurgradiënten ontstaan, die er voor doen zorgen dat 
er warmtetransport door middel van convectie optreedt en er dus niet alleen warmtetransport door 
middel van geleiding optreedt. 

Om convectie tegen te gaan is ervoor gekozen de metingen te doen in een oplossing van agar-agar 
in water. De oplossing bevat ongeveer 0.3 gewichtsprocenten agar-agar. Beneden de 40 à 50 oe wordt 

deze agaroplossing tot een gel welke ervoor zorgt dat er geen convectie kan optreden. Voor lage 
concentraties agar-agar in water (wat 0.3 gewichtsprocenten overigens is) geldt dat de warmte
eigenschappen van de oplossing nagenoeg gelijk gesteld mogen worden aan die van water. 

Een ander voordeel van de agaroplossing is dat, nadat de naald is aangebracht in de gel, er een 
nagenoeg perfect contact tussen naald en medium is ontstaan. Met andere woorden: r = 0 Km/W. 

Omdat de metingen in agargel ook in dit onderzoek oorspronkelijk als ijkmetingen dienden, is er een 
groot aantal metingen met een tiental verschillende naalden verricht (een naald per meting). Zie 
figuren 18a en 18b. Door middel van lineaire regressie, volgens de kleinste-kwadraten methode, van 
À tegen T werden de volgende verbanden gevonden voor À0(f) en À'(T): 

(80) 

(81) 
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fig 18 : À-bepaling van agargel, constante warmtetoevoer. 
18a : nulde-orde tijdmodel 
18b : eerste-orde tijdmodel 
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De omgevingstemperatuur, Tomg• is hierbij uitgedrukt in oe. We zien hieruit dat À0 systematisch 
ongeveer 3.5 % hoger ligt dan "A'. De standaarddeviatie van de "A's ten opzichte van de regressielijnen 

bedraagt minder dan 1 %. Vergelijken we de resultaten met die van Weast (1975) dan zien we toch 
een duidelijk verschil: 

(82) 

De warmtegeleidingscoëfficiënt Àpowen is systematisch lager dan À0 en bovendien is de 

temperatuurafhankelijkheid ervan anders dan die van "A0
, "A'. 

Door invullen van C = Cwater(f) in de E-parameter (eerste-orde tijdmodel), kan Cnaald experimenteel 
bepaald worden. Uit Weast (1975) is Cwater(T) bepaald en gefit met behulp van een derde-orde 

polynoom. De regressieconstanten zijn dan gegeven door: ao = 4.216* 106 J /Km3
, a1 = -2.9* 1Q3 

J/K1n3
, ~ = 51 J/K3m3

, en a3 = -0.54 J/K4m3
• In tabel 6 is per naald Cnaa1d(f) weergegeven. 

Duidelijk is dat deze Cnaa1d-bepaling sterk fluctueert rondom de berekende waarde van 2.85*HY' J/Km3
• 

Echter, de naalden hebben niet allemaal dezelfde Cnaald in tegenstelling tot de veronderstelling 
beschreven door vergelijking (19), § 2.3. Dit duidt er op dat een C-bepaling uit de E-parameter 

twijfelachtig is. 

Door verwerking van Cnaa1d(f) voor het eerste-orde tijdmodel, in het programma GEGEVENS.M en 
het toevoegen aan VERWERK.M (appendix E) kunnen metingen in agargel opnieuw verwerkt 

worden. De "A-bepaling is dezelfde gebleven als eerder, echterdeC is anders bepaald. Uit figuur 19 
valt op te maken dat C ongeveer (4.2 ± 0.1)*106 J/Km3 bedraagt en tevens daalt met toenemende 

temperatuur. Dat deze C-bepaling toch relatief nauwkeurig de polynoomfit van Cwater(T) uit Weast 

(1975) volgt, gaat alleen op voor agargel. Eén blik op figuur 15, § 4.3, maakt meteen duidelijk dat 
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fig 19 : Bepaling van C11uget uit het eerste-orde tijdmodel, na ijking van c ..... d uit dezelfde metingen. 

slechts agargel een reproduceerbare E-parameter heeft. Zou voorheen zand of paraffine als ijkmedium 

genomen zijn, dan had deze vorm van ijken al meteen minder duidelijke resultaten opgeleverd. 

TABEL 6 : bepaling van Cnaald uit metingen aan agargel. 

! i ·• cnaald 

:::c·· 
: ... ::. 

·. ···:..· ·.· 
·.· ... 

naald# gemiddelde standaarddev. 
(J/Km3

) (J/Km3
) 

18 3.35 0.03 

40 2.29 0.22 

41 3.04 0.05 

42 2.78 0.04 

43 3.13 0.08 
44 2.60 0.10 

49 1.45 0.07 

50 3.26 0.03 

54 3.06 0.05 

60 3.08 0.05 
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Rivierzand met water 

Aan drie verschillende zandkolommen, geplaatst in cilinders, gefabriceerd bij Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft, zijn metingen verricht. De metingen 

waren in de eerste plaats bedoeld in het kader van het afstudeeronderzoek van Oscar Mensen (1992), 
student landbouwtechniek, naar warmte- en vochttransport onder een wegdek. De verschillen tussen 

de zandkolommen worden veroorzaakt door de verschillen in de pakkingsdichtheid van het zand, 
uitgedrukt in maximum proctordichtheid, mpd, en de verschillen in de volumepercentages water en 

lucht. Een maximale pakking van het zand komt overeen met een mpd va..'l 100 %. Een mpd van 98 

% komt overeen met een porositeit gelijk aan 33 volumeprocenten. Hierin is de porositeit <P 

gedefinieerd als de verhouding tussen het volume dat niet wordt ingenomen door het zand in de 
zandkolom en het totale volume van de zandkolom. Het zand is volgens SCW.-classificatie 

korrelstructuur als volgt geclassificeerd: leemarm, zwak grindig, zeer grof zand met een matige 
gradering (SCW staat voor Studie-Centrum voor de Wegenbouw). 

De drie monsters hebben de volgende eigenschappen en toebehoren: 

monster #1: mpd = 98 %, 33 vol. % water (verzadigd met water) 

monster #2: mpd = 98 %, 7 vol. % water 

monster #3: mpd = 90 %, 7 vol. % water 

De metingen zijn uitgevoerd in het temperatuurgebied van -15 oe tot +45 oe. Omdat de 

zandkolommen ook water bevatten, moet voorzichtigheid met betrekking tot convectie in acht worden 
genomen. Het is dus belangrijk om het toegevoerd vermogen te verlagen, zodat er minder grote 

temperatuurgradiënten rondom de naald zullen ontstaan die natuurlijke convectie op gang kunnen 

brengen. 

Volgens Zimmerman (1989) kan een schatting van de À van zand verzadigd met water gemaakt 

worden en wel volgens het gewogen geometrisch gemiddelde: Àmonster 11 = ~/"#)..__te/. We gaan uit 

van ~d = Àquartz = 7.7 W/mK (T = 20 oq en Àwater = 0.60 W/mK (T = 20 °C). Verder is <P = 
0.33. Hieruit volgt dan dat À-monster 11 = 3.3 W /mK. Analoog is À-monster 112 bepaald op 1.5 W /mK en 
Àmonat.er 13 op 1.1 W /mK. De volumetrische warmtecapaciteit, C, kan berekend worden uit de gewogen 

som van de afzonderlijke volumetrische warmtecapaciteiten. Hierin is Cquartz = 1.93*106 J/Km3 en 

Clucbt = 1.22*103 J/Km3 (Mensen, 1992). Zo is Cmonater 11 bepaald op 2.7*106 J/Km\ Cmonster 112 op 
1.6*106 J/Km3 en Cmonster 13 op 1.5*106 J/Km3

• Al deze waarden voor À en C zijn ook vermeld in tabel 
1, § 4.2. Omdat zand geen zuiver quartz is, is de onzekerheid in de berekende À's en C's echter vrij 

groot, soms tot 20%. 
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In figuren 20a, 20b en 20c zien we de }..-bepaling van de drie monster. Hieruit blijkt dat de}.. (T = 

20 oq inderdaad anders bepaald is dan de berekende waarden. De afwijkingen zijn in de orde van 

enkele procenten tot 20 %. Uit deze figuur valt verder op dat het doormeten van de onverzadigde 

zandmonsters voor temperaturen hoger dan 15 oe (monster #2) respectievelijk 22 oe (monster #3) niet 

mogelijk bleek. Ondanks een verlaging van het toegevoerd vermogen trad er toch convectie op. In 

monster #1 gebeurde dit niet. Waarschijnlijk is dat dankzij de grote pakkingsdichtheid en het 

maximale watervolume-percentage, het water in monster #1 in grote mate tot stilstand gedwongen is 

ondanks een eventuele temperatuurgradiënt. Monsters #2 en #3 bevatten minder water, wat mogelijk 

maakt dat het water dat zich in de buurt van de naald bevindt, vrijelijk in de poriën tussen het zand 

kan bewegen, als gevolg van een temperatuurgradiënt Bij die beweging ondervindt het nietzo'n grote 

weerstand van het overige water zoals het geval is in monster #1. Zouden monsters #2 en #3 nog 

minder water bevatten, zodat slechts het water dat moleculair aan de zandkorrels is gebonden resteert, 

dan zal er geen convectie optreden. De moleculaire binding is een zeer sterke binding. 

De stook is zo ingesteld dat de gemeten temperatuurstijging in de naald aan het eind van een meting 

ongeveer 0.8 à 0.9 oe bedraagt. Verder verlagen van het toegevoerde vermogen heeft tot gevolg dat 

ruis in het meetsignaal de overhand krijgt. 
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Voor temperaturen beneden de 0 oe geldt dat er behalve in warmtegeleiding ook warmte gaat zitten 

in het smelten van het ijs in de poriën. Deze smeltwarmte of latente warmte uit zich in de 

meetresultaten in een verhoging van À en/ of C, indien C een meetbare grootheid zou zijn met de in 

dit verslag beschreven niet-stationaire naaldmethode. De gedachtengang hierachter is de volgende. De 

energievergelijking die in onze toepassing tot nu toe temperatuurstijging van een medium relateert aan 

pure warmtegeleiding (Fourier), kunnen we uitbreiden tot een relatie tussen temperatuurstijging van 

het medium en latente warmte om ijs te smelten enerzijds en pure warmtegeleiding (Fourier), 

transport van latente warmte en van voelbare warmte via de vloeibare fase anderzijds. Van Haneghem 

en Leij (1985) hebben beschreven hoe dit resulteert in een andere diffusievergelijking, en wel: 

c•. àT = ~ ( À. •• àT at ax ax (83) 

Hierin stellen À •• en C** schijnbare grootheden voor die als gevolg van de genoemde verschijnselen 

groter zullen zijn dan À respectievelijk C. De grootheden À•• en C** zijn gegeven door: 

2 2 k 
À •• = À + HvlPw A (84) 

Tomg 

c·· (85) 

De grootheid Hv1 is de smeltwarmte of -enthalpie van ijs, Hv1 = 3.3*103 J/kg, Pw = 1.0*1Q3 kg/m3, 

A = 1.02*10-4 m4/J is een conversiefactor, k = k(T) is de hydraulische geleiding, Tomg = 273 Kis 

de smelttemperatuur van ijs en ew = 9w(T) is de waterfractie (volume/volume) in de zandkolom. 

Onder de hydraulische geleiding, van in dit geval zand, wordt het vermogen van het zand om water 

te transporteren verstaan. Een grootheid dus die afhankelijk is van het volumetrische watergehalte 9w, 

de porositeit cp en de viscositeit 11 van het water. Het begrip hydraulische geleiding is analoog aan het 

begrip warmtegeleiding: het vermogen van een medium om warmte te transporteren door middel van 

geleiding. 

Invullen van getalwaarden levert de relaties: 

(86) 

(87) 
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Bepalen van tl."'A ( = À** - 'A) uit figuren 20a, 20b en 20c voor monsters #2 en #3 en invullen in relatie 

(86), levert voor deze monsters dat k = 0(10"12 m/s). De waterfractie ew is theoretisch een grootheid 
die bij 0 oe een stap maakt van de waarde 0 naar de waarden 0.33 (monster #1) of 0.07 (monsters 

#2 en #3). In de praktijk is deze stap wat gekromd en begint al voor temperaturen net beneden de 0 
oe en eindigt voor temperaturen net boven de 0 oe. Oorzaken hiervoor kunnen zijn de aanwezigheid 

van zand en lucht in combinatie met plaatselijke drukeffecten die het smeltpunt van ijs kunnen 
beïnvloeden. 

Zoals uit figuren 20a, 20b en 20c blijkt, geldt voor alle drie de monsters dat tl."'A ;t 0 W /mK, echter 

monster #1 laat geen extreme piek in de 'A-bepaling zien, terwijl monsters #2 en #3 dit wel doen. De 
meest waarschijnlijke oorzaak van de verschillen tussen de resultaten van monsters #2 en #3 en 

monster #1 is gelegen in het feit dat monster #1 wel verzadigd is met water, terwijl monsters #2 en 

#3 dit niet zijn. In een zandkolom verzadigd met water (en een hoge mpd) zal het water dat zich in 

de buurt van de naald bevindt meer tot stilstand gedwongen zijn door het overige water. Gevolg 
hiervan is dat er nauwelijks natuurlijke convectie van water en warmte optreedt. Indien dus warmte 
wordt toegevoerd, bij temperaturen net beneden 0 oe, zal deze warmte gebruikt worden om het ijs 
in de poriën te doen smelten, echter het ontstane water zal niet kunnen convecteren. De 'A-waarde zal 

dus niet zo zeer schijnbaar toenemen, echter de e-waarde zou wel een schijnbare verhoging kunnen 
laten zien (er vindt een netto opslag van warmte plaats). 

Monsters #2 en #3 zijn rivierzandmonsters die niet verzadigd zijn met water. Hier zal veel eerder 

convectie op kunnen treden. Zo ook bij temperaturen net beneden oe. De toegevoerde warmte wordt 
gebruikt om het ijs te doen smelten; het zo ontstane water kan echter wel convecteren. Dit resulteert 

in een schijnbare vergroting van À en zal waarschijnlijk niet resulteren in een schijnbaar hogeree (er 
vindt netto geen opslag van warmte plaats). 

Roestvrijstaal, messing en aluminium 

Omwille van het bepalen van de warmtegeleiding van roestvrijstaal, messing en aluminium is een 

drietal cilindervormige kolommen van de desbetreffende materialen vervaardigd. Ze zijn 
cilindervormig opdat ze in de meetcilinders passen. Op de positie van de middellijn van de kolommen 

is over de gehele hoogte een gat geboord met een diameter die nagenoeg even groot is als die van een 
meetnaald. Om het contact tussen naald en medium te verbeteren, wordt de naald van te voren 

ingesmeerd met een contactpasta: silicon heatsink compound. De kolommen staan op een drietal 
stutjes, hoogte ongeveer 8 cm, zodat de koude las zich niet in het door te meten medium bevindt, 

maar in de "vrije" lucht in de cilinders. Hierdoor wordt opwarming van de koude las via het medium 
zoveel mogelijk voorkomen (bedenk dat de warmtevereffening in metalen/legeringen relatiefhoog is). 

Zoals al vermeld is in § 4.3, is de 'A-bepaling van roestvrijstraal, messing en aluminium slecht. 
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Hooguit kan voor roestvrijstaal een reproduceerbare, redelijk onafhankelijk van het fitinterval, 

schatting van de grootte-orde van À gemaakt worden. Voor messing en aluminium is dit niet mogelijk. 

Oorzaak van deze resultaten moet gezocht worden in de combinatie van een te lage meetsnelheid van 

de nanovoltmeter, één maal per seconde, met een te hoge warmtevereffening, a» 10"6 m2/s, van de 

media. Een voorbeeld van een fit van een meting aan messing is gegeven in figuur 21. 
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fig 21 : Voorbeeld van een fit van een meting aan messing. De fit is onnauwkeurig, omdat de 
belangrijke informatie uit het begin van de curve verloren gaat doordat de meetsnelheid van 
de nanovoltmeter voor dit medium te laag is. 

Zoals ook blijkt uit de simulaties in § 3.4, zorgt een hogere a voor een verschuiving terug in de tijd 

en verkorting van het dynamische middenstuk van de S-t-curve. Ten opzichte van agargel hebben de 

metalen/legeringen een a die ongeveer een factor 100 hoger is. Dit houdt in dat, indien een meting 

aan metalen/legeringen zinvolle informatie wil opleveren, de meetsnelheid grofweg met een factor 100 

omhoog moet en als gevolg daarvan de totale meettijd terug kan met ongeveer dezelfde factor. Dit 

laatste is ook noodzakelijk in verband met de randvoorwaarde T(t,r= oo) = constant; voor hoge a 

geldt een grote indringdiepte. 

Praktisch gezien is het mogelijk om een nanovoltmeter met een 10 maal zo hoge meetsnelheid te 

ontwikkelen. Of dit toereikend is om zinvolle metingen aan media met hoge warmtevereffening (orde 

104 m2/s) te kunnen verrichten, is nog niet duidelijk, wel zou het een goede vooruitgang zijn. 
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4.5. De metin~:en met constante warmtetoevoer verwerkt met een niet-lineaire re~:ressie-methode 

De in§ 4.5 beschreven methode, om tot een bepaling van À, C en r te komen met behulp van niet

lineaire regressie van het gemodificeerde Jaegermodel, wordt in deze paragraaf toegepast. Deze 

oplossingsmethode kan als extra controle worden gezien op de resultaten van § 4.3 en § 4.4. Het 

grote voordeel deze oplossingsmethode is gelegen in het feit dat we niet te maken met een stelsel van 

vier vergelijkingen met drie onbekenden. Met andere woorden: de oplossing is eenduidig bepaald. 

In MATLAB is het programma NLR.M (appendix E) geschreven dat aan de hand van een startvector 

'X_.,0 = (Ào,C0,r o) iteratief tot een oplossing Xv = (À,C,r) komt. Voor deze oplossing geldt dat CI>(x_.) 

binnen een van te voren opgegeven tolerantie minimaal is. 

Het programma NLR.M maakt in hoofdzaak gebruik van de MATLAB-routine FMINS.M (Little et 

al., 1988). Deze routine vormt een directe zoekmethode van een locaal of globaal minimum van een 

te declareren functie. De berekeningen worden volgens het Nelder-Meade algoritme uitgevoerd. 

Belangrijk is om de startvector Xv,o gelijk te stellen aan gegevens uit de literatuur, om zodoende te 

bewerkstelligen dat het juiste minimum in CI>('X_.) wordt gevonden. 

Metingen aan dezelfde stoffen als die uit tabel 1 zijn verwerkt met de zojuist beschreven niet-lineaire 

regressiemethode. De resultaten hiervan staan vermeld in tabel 7. De À-bepaling, voor de media 

waarvoor geldt dat 0.2 ~ Àu.edium ~ 3.3 W/mK is, komt overeen met de bevindingen in § 4.3 en§ 

4.4. Opmerking bij tabel 7 is dat de metingen aan aluminium en messing zeer slechte fits opleveren; 

afwijkingen tot 0.05 "C, ofwel correlatiecoëfficiënten van 0.9 of slechter. Reden om te veronderstellen 

dat het gemodificeerde Jaegermodel, in combinatie met de gebruikte meetopstelling/apparatuur, niet 

zonder meer mag worden gebruikt voor metingen in media met relatief hoge warmtegeleiding en -

vereffening. Voor roestvrijstaal geldt dat de fits beter zijn (correlatiecoëfficiënten in de orde van 

0.98), echter de À is te laag bepaald. Geconcludeerd kan worden dat roestvrijstaal (À = 50 W /mK) 

een boven-afbakening is voor de geldigheid van de toepasbaarheid van het JaegermodeL Tevens 

worden de gemeten S-t-curven van piepschuim systematisch fout gefit (ook hier correlatiecoëfficiënten 

in de orde van 0.98), wat leidt tot een te lage warmtegeleidingscoëfficiënt; aanwijzing dus dat ook 

voor relatief lage warmtegeleiding het Jaegermodel niet zonder meer opgaat en dus een onder

afbakening voor de geldigheid van de toepasbaarheid van hetzelfde model is. Voor de overige 

materialen geldt dat de À-bepaling binnen 1 à 2 % de À-bepaling eerder, figuren 14a en 14b, 

reproduceert. 

Wat betreft de bepaling van de volumetrische warmtecapaciteit, C: die is zoals al eerder gesteld 

systematisch fout en wel per medium in een willekeurige richting. Wel is er voor een aantal media 

een duidelijke naaldafhankelijkheid binnen de C-bepaling die een reproduceerbaarbeid vertoont. Een 

directe bepaling van C, echter, blijkt niet mogelijk. 
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Een naaldafhankelijkheid voor een aantal media is ook terug te vinden in de (I'+ W)-bepaling. In tabel 

7, vijfde kolom, zijn (I'+ W) nog gekoppeld, omdat ze slechts gekoppeld bepaald kunnen, zoals blijkt 

uit het gemodificeerde JaegermodeL In principe kan nog geen conclusie worden getrokken uit deze 

bepaling, daar voor iedere naald W kan verschillen, zie§ 2.3, vergelijking (21). We weten uit§ 4.4 

dat per definitie r aprgel = 0 Krn/W is. Met andere woorden: voor agargel is per naald de interne 

warmteweerstand, W, bepaald. Door, voor alle metingen afzonderlijk deze waarde voor W van de 

(I'+W)-bepaling af te trekken, is per medium en per naald een r-bepaling gedaan. Deze bepaling is 

weergegeven in de zesde kolom van tabel 7. Per definitie is, zoals al is gesteld, ragargel = 0 Km/W. 

Voor de saccharose-oplossing of voor paraffine echter, zien we dat r significant afwijkt van 0 Krn/W, 

terwijl voor deze media een perfect warmtecontact in de lijn der verwachting ligt. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de W-bepaling van de naalden uit metingen aan agargel slechts geldig zijn 

voor verdere metingen aan agargel met de respectievelijke naalden. Ofwel: een r-bepaling van een 

willekeurig medium in combinatie met een willekeurige naald, is slechts van betekenis, indien eerder 

een ijking van W van diezelfde naald in datzelfde medium is gedaan, waarbij r al bekend 

verondersteld is! 

Een directe r-bepaling blijkt dus niet mogelijk. Een zelfde conclusie geldt voor de C-bepaling. 

Probleem is er waarschijnlijk in gelegen dat eigenschappen van naald en medium (Cnaald en C 

respectievelijkWen r) niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

TABEL 7 : bepaling van À, C en r met een niet-lineaire regressie-methode. 

piepschuim 

paraffine 

saccharose-opl., 

ew = 0.4 

· · ·· ld # · • ··· " < 1 > c*fo6 < 
. I·· naa . ·•·········!•··••··· ?('i I• (<.·•>········· ·.(.•·••> 

18 en 0.01- 0.01 -

44 0.02 0.1 

49 0.22 3.5 

60 0.21 2.5 

60 0.20 2.5 

44 0.43 1.6 

49 0.40 3.0 
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<I i$~ i 
(Km/W) 

-7 -

-18 

+0.24 

+0.24 

+0.23 

-0.03 

-0.02 

l········••••r:Î~············· (Km/W) 

-7 -

-18 

+0.34 

+0.14 

+0.13 

-0.05 

+0.08 



I M~it n· < < 
i</·.·<:.>>.:.:..:.:.:.:.:.· r·········,j····pa'i~ltt······ ;;······· - ~SMä@ss - :·············~i~·22············· 

(W/mK) (J/Km3) (Km/W) (Km/W) 

agargel 18 0.61 0.91 +0.21 0.00 
18 0.61 0.91 +0.21 0.00 
42 0.61 1.29 +0.04 0.00 
42 0.61 1.29 +0.04 0.00 
42 0.61 1.29 +0.04 0.00 

43 0.61 0.91 +0.19 0.00 
43 0.61 0.91 +0.19 0.00 

44 0.61 1.35 +0.02 0.00 
44 0.61 1.35 +0.02 0.00 

49 0.61 2.00 -0.09 0.00 
49 0.61 1.78 -0.10 0.00 

54 0.61 1.08 +0.11 0.00 
54 0.61 1.08 +0.11 0.00 

54 0.61 1.08 +0.11 0.00 
60 0.61 1.10 +0.10 0.00 

60 0.61 1.10 +0.10 0.00 

rivierzand, 

mpd=90%, 43 1.18 1.96 +0.31 +0.12 

7 vol. % water 

rivierzand, 
42 1.78 1.99 +0.32 +0.28 

mpd=98%, 
42 1.77 2.12 +0.32 +0.28 

7 vol. % water 

rivierzand, 
54 2.84 2.0 +0.27 +0.16 

mpd=98%, 
54 2.84 2.1 +0.28 +0.17 

33 vol. % water 
54 2.84 2.0 +0.28 +0.17 

(verzadigd) 

roestvrijstaal 54 16- 19 2-7 +0.23- +0.12-

+0.27 +0.16 

messing 54 1.5*102 - 10·2 - 102 +0.18- +0.07-

Ht +0.20 +0.09 

aluminium 42 50- 104 10·1 - 102 +0.17- +0.13-

+0.19 +0.15 
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In tabel 8 is voor een klein aantal metingen nog de correlatie tussen de partiële afgeleiden van 9'(t) 

naar À, C en (I'+W) bepaald. Uit deze tabel blijkt dan voor alle metingen dat geldt dat ö9/éJÀ het 

minst gecorreleerd is. Daarentegen zijn ö9/öC en ö9tör bijna 100 % gecorreleerd. Dit houdt in dat 

slechts de bepaling van À redelijk onafbanketijk is, en dat C en r altijd atbankelijk bepaald zijn. 

Bovendien is bepaald (niet in de tabel weergegeven) dat de À-bepaling beter geschiedt, dat wil zeggen 

minder atbankelijk van C en r, als de begintijd van de fit wordt verlaagd (van bijvoorbeeld van 20 

naar 10 s). De bepaling van À, C en r zelf verbetert echter nauwelijks. Meer over niet-lineaire 

regressie en atbankelijkheden is te vinden in Myers, (1986). 

TABEL 8 : bepaling van de correlatie tussen de partiële afgeleiden van 9'(t) naar À, C en r 
uit enkele metingen. 

paraffine 

saccharose-opl, 

ew=0.4 

rivierzand 

verzadigd met 

water 

agargel 

0.921 

0.918 

0.934 

-0.921 

0.942 

0.938 

0.940 

0.926 

-0.921 

-0.918 

-0.934 

-0.921 

-0.942 

-0.938 

-0.940 

-0.926 

4.6. Het toetsen van het verschil- en aani:roeimodel aan het experiment 

-1.000 
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Een eerste belangrijke opmerking bij de metingen met geblokte warmtetoevoer is het probleem van 

de aansturing van de stroombron door de PC en het tijdstip van meting van de thermospanning. 

Tussen de aansturing en de meting zit in het programma BLOK.BAS (appendix C) een aantal 

statements dat tijd vergt in de orde van honderd of meer ms. De stroominstelling geschiedt binnen 

50 ms (door middel van een relais). In principe wordt er dus nooit exact een minimum of maximum 

bepaald; dit wordt eens te meer bevestigd als we nagaan dat de nanovoltmeter een integratietijd van 

ongeveer 100 ms heeft. In feite is één meting per seconde voor metingen met geblokte warmtetoevoer 

niet voldoende. 

Analoog aan de opzet van § 4.3 worden in deze paragraaf het verschil- en het aangroeimodel 

doorgelicht. Bloktijden zijn 5, 10, 15, 20, 25, 30 of 40 s. Zoals blijkt uit de vergelijkingen (74) en 

(75), § 3.5, wordt er voor het verschilmodel een tweetal coëfficiënten bepaald. 
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De eerste is gelijk aan: 

K (1) =-_Q_ 
V 41tÄ 

(88) 

De tweede is gelijk aan: 

(89) 

Voor het aangroeimodel wordt zodoende een coëfficiënt bepaald, welke overeenkomt met: 

(90) 

Uit de simulaties van § 3.5 blijkt dat de verwaarlozing van de reekselementen het minst geoorloofd 

is voor lagemof n (verschil model) of k (aangroeimodel) (zie appendix F, figuren F 1 en F3). Daarom 

worden tijdens het fitten deze lage waarden van m, n of k, afhankelijk van de bloktijd van 3 tot 9, 

niet meegenomen. De keuze van beginwaarde is een beetje gevoelsmatig, maar is op het 

geldigheidsgebied 0.2 ~ À.ne.lium ~ 3.3 W/mK weinig van invloed. In de figuren 14c en 14d zijn 

dubbellogaritmisch -Q/411'l<v(1) respectievelijk -Q/47ri<a uitgezet tegen Àlit voor de materialen vermeld 

in tabel 1 behalve de overzadigde rivierzandmonsters en saccharose opgelost in water. Uit deze 

figuren wordt hetzelfde geldigheidsgebied voor de À-bepaling afgeleid als in § 4.3. 

Met behulp van vergelijking (89) is per naald, uit metingen aan verscheidene media, een waarde voor 

de effectieve straal, r = Rerr. bepaald, door middel van invullen van a = alit (zie tabel 1) en Tblok· Een 

zekere mate van reproductie is hierin terug te vinden, echter met een grote spreiding, in de orde van 

tientallen tot honderden procenten. Zouden de naalden geijkt worden, bepaling van Rerr. dan doet 

hetzelfde probleem als bij de C-bepaling uit een enkele staprespons zich voor: een relatief grote 

spreiding in ~rr gecombineerd met een relatief grote spreiding in 1{..(2), levert een te grote spreiding 

op in de a-bepaling. Bovendien is de kans groot dat de gegevens uit een ijking aan het ene medium 

niet geldig zijn voor een meting aan een ander medium. 

Met de manier zoals beschreven is in § 2.6 kan uit de maxima en de minima van de 9-t-curve ook 

een À-bepaling gedaan worden. Wederom blijkt hieruit hetzelfde geldigheidsgebied voor de À

bepaling. Wat bij deze bepaling opvalt, is dat de resultaten enkele procenten hoger uitvallen dan de 

bepalingen uit figuur 14a en 14b. Dit is het gevolg van het kleine aantal minima en maxima dat per 

meting beschikbaar is voor een fit van het nulde-orde tijdmodeL Omdat de À-bepaling uit de minima 

en maxima van de 9-t-curve in feite niets nieuws oplevert, zal die bepaling slechts voor agargel 

gedaan worden. 
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4.7. De metin~:en met geblokte warmtetoevoer 

Met behulp van het programma VERWBLOK.M (appendix E), zijn de metingen met geblokte 

warmtetoevoer uitgewerkt. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in de nu volgende 

deelparagrafen. De indeling van deze deelparagrafen is anders dan die van § 4.4. De reden hiervoor 

is dat agargel in deze paragraaf een voorkeurspositie heeft. 

Agargel 

In figuur 22a is À als functie van de temperatuur bepaald uit het verschilmodeL Lineaire regressie van 

À tegen T levert op dat: 
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fig 22 : À-bepaling van agargel, geblokte warmtetoevoer. Vergelijk figuur 18. 
22a : verschilmodel 
22b : aangroeimodel 

0 
0 
0 

0 

10 18 

0 

I 

I 

(91) 

c 

il 
0 

26 30 

Vergelijking van dit resultaat met het resultaat uit § 4.4, dat wil zeggen de bepaling van À', 

vergelijking (81), laat zien dat Àvenchil systematisch hoger uitvalt. Vergelijken we echter met À0
, 

vergelijking (80), dan zien we dat beide veel beter overeenkomen. Dit is te verklaren als we bedenken 

dat de uitdrukkingen voor het verschilmodel rechtstreeks zijn afgeleid uit het lijnbronmodel en 

vervolgens zijn vereenvoudigd tot een soort van nulde-orde tijdmodeL 

57 



De standaarddeviatie in de À-waarden bedraagt ongeveer 2 %. Dit is bijna een factor 2 hoger dan de 

spreiding van de À-waarden uit de stapresponsmetingen van § 4.4. 

Het verschilmodel kan uitgebreid worden door in de fit de eerste term van de somreeks mee te 
nemen. Het blijkt dan echter dat de À-waarden nauwelijks lager komen te liggen en dat de spreiding 
in de À's veel groter wordt. Dit is duidelijk een verslechtering. Oorzaak zou de uitbreiding van het 
aantal vrijheidsgraden in de fit kunnen zijn. De extra term zou een te grote nauwkeurigheid van de 

metingen kunnen impliceren, wat ten koste gaat van de waarde van de fit. 

Zoals al eerder is opgemerkt kan uit de eerste regressieparameter met behulp van Àvenchil de 
warmtevereffeningscoëfficiënt a bepaald worden. Echter r is niet bekend. Door a = 0.14*10-6 m2/s 

te stellen (a = a....~e. bij 20 °C), kan een effectieve waarde voor r bepaald worden. De resultaten zien 
we in figuur 23. 
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fig 23 : Bepaling van R.rr uit het verschilmodel (geblokte wanntetoevoer), voor metingen aan 
agargel. De verschillende symbolen duiden verschillende naalden aan. 

30 

We zien dat Rerr. voor agargel, een duidelijk reproduceerbare grootheid is. Verder kan ~rr groter dan 
0.5 mm zijn. De temperatuurafhankelijkheid die we in figuur 23 zien is o.a. het gevolg van het 
onafhankelijk van de temperatuur stellen van a. In principe zouden beide naalden dezelfde 
temperatuurafhankelijkheid moeten hebben. 
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De resultaten van het aangroeimodel uit de metingen zijn weergegeven in figuur 22b. 

Met een lineaire regressie is X......8roe; als functie van T als volgt bepaald: 

Duidelijk is dat X..."groe; en Àvenchil de meeste overeenkomsten hebben met À0 uit § 4.4. 

(92) 

Behalve Àvenchil en X..."groe; kunnen nog de À's die horen bij de effectieve of gemiddelde opwarming, 

beschreven in § 2.6, bepaald worden. De resultaten worden hier niet weergegeven in een figuur. 

Echter, met een lineaire regressie is Àmax(f) als volgt bepaald: 

(93) 

Het blijkt dat Àmax zelfs systematischer hoger ligt dan À0
• Dit is het gevolg van het noodzakelijkerwijs 

toepassen van het nulde-orde tijdmodeL Het mogen toepassen van het eerste-orde tijdmodel vereist 

meer punten om te fitten dan dat er maxima zijn. Slechts in het geval dat de bloktijd Tbiok klein is (10 

of 15 s), levert het eerste-orde tijdmodel ietwat betere resultaten. 

Dezelfde procedure is uitgevoerd met de minima in S(t). Hierbij is Àmin(T) als volgt bepaald: 

(94) 

Voor Àmïn(T) geldt dezelfde discussie als voor Àmax(T). 

Uit de vereenvoudigde uitdrukkingen voor .6.9m en .6.9n, vergelijkingen (74) en (75), blijkt dat beide 

rechtevenredig zijn met de natuurlijke logaritme van de bloktijd Tbiok· We kunnen uit de metingen 

.6.9m en .6.9n in de limietgevallen m-+oo en n-+oo bepalen. Vervolgens delen we deze limietwaarden, 

die voor beide .6.9's gelijk zijn, door Q, (dat wil zeggen: we corrigeren voor QJ. De zo ontstane 

grootheid uitgezet tegen de natuurlijke logaritme van de bloktijd Tblok• levert voor iedere temperatuur 

afzonderlijk een aantal rechten. Volgens het verschilmodel zijn de richtingscoëfficiënten gelijk aan 

1141rÀ en komen de asafsnijdingen overeen met: 

(95) 

In deze laatste uitdrukking is Ck een constante die gelijk is aan 0.637 ... (zie § 3.5). We kunnen dus 

voor elke temperatuur À en Rerr bepalen uit deze rechten. Als voorbeeld is voor naald 40 deze figuur 

gemaakt, zie figuur 24. De resultaten van de À- en Rerrbepaling zien we in tabel 9. 
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fig 24 : Gemiddelde temperatuurstijging/daling gecorrigeerd voor Q. Naald 40, agargel. 
0 : T=3 •c + : T= 10.5 •c 0 : T=20.5 •c A : T=30.5 •c 

TABEL 9 : indirecte bepaling van À en R.rr uit het 
verschilmodel, agargel. 

.··-:·-:c.;.;.;.;.-.· .. · ..... ,, . ."/ . · .. ,._.,,·., ·. 
. ,_. ...... : •'' ' 

temperatuur _. -,, -•- ' À:>···:_:':·'··•·-·-·-· R.rr > _/ ::-

eC) (W/mK) (mm) 

3 0.65 0.69 

10.5 0.66 0.72 

20.5 0.65 0.81 

30.5 0.72 0.83 

3.8 

We zien hieruit dat de bepaalde À niet goed overeenkomt met eerdere bepalingen. De orde van grootte 
is echter wel goed. Dat voor t =. 20.5 oe de À-waarde uit de maat valt, is te wijten aan een 
onverklaarbaar meetpunt, zie figuur 24. De fout in deze À-bepaling kan grofweg op enkele procenten 
geschat worden. De fout in de andere bepalingen is minder groot (ongeveer 1 % ). Hetzelfde geldt 

voor R.rr· Wat opvalt is dat, ondanks het feit dat À niet mooi toeneemt met toenemende temperatuur, 
R.rr dit wel doet. Dit komt doordat R.rr slechts weinig van de bepaalde À afhangt. 

60 



Paraffine 

De À-bepaling van paraffine uit het verschilmodel is weergegeven in figuur 25a. In tegenstelling tot 

de metingen met constante warmtetoevoer zien we dat de À-waarden systematisch lager zijn. 

In figuur 25b is À, uit het aangroeimodel bepaald, uitgezet tegen T. Duidelijk treden de 

overeenkomsten met figuur 25a naar voren. Ook hier weer een zichtbare naaldathankelijkheid. 
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tig 25 : À-bepaling van paraffine, geblokte warmtetoevoer. Vergelijk figuur 17. 
25a : verschilmodel 
25b : aangroeimodel 
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Net als bij agargel is voor paraffine uit ~8(t=440 s)/Q1 tegen ln(Tb1.,J een À-bepaling verricht. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 10. 

TABEL 10 : indirecte bepaling van À uit het verschilmodel, 

paraffine. 

temperatuur ... 
·····:·:· •:•·· .. À, naald 49 À,· naald 6o •. . . \ 

.. : .: .. : ...... ::: 

eq (W/mK) (W/mK) 

3 0.26 0.27 

10.5 0.26 0.26 

20.5 0.26 0.28 

30.5 0.31 0.33 

Vergelijken we deze resultaten met die van figuren 25a of 25b, dan is duidelijk dat deze À-bepaling 

wel dezelfde trend in À vertoont, echter soms tot 20 of 30 % afwijkt van de rechtstreekse À-bepaling 

uit het verschil- of aangroeimodeL 
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Piepschuim 

Piepschuim is, zoals al eerder is gesteld, bij een temperatuur doorgemeten: 20 oe. Voor de bloktijd 

Tb~a~c zijn de waarden 15, 20, 25 en 40 s gekozen. Gesteld kan worden dat voor piepschuim hogere 

bloktijden iets hogere waarden voor À bepalen. Een gemiddelde voor alle À-waarden (dat wil ook 

zeggen alle bloktijden) is bepaald op Àsom. = 0.018 ± 0.002 W/mK. Dit geldt voor zowel het 

verschil- als het aangroeimodeL Het fitten van de metingen volgens de beide modellen is niet zo 

overtuigend als bijvoorbeeld bij agargel. Reden om aan te nemen dat de modellen niet geldig zijn voor 

piepschuim, of in het algemeen: voor media met een zeer lage warmtegeleidingscoëfficiënt. 

Wordt figuur 26 erbij betrokken dan blijkt hieruit dat Ä9(t=440 s)/Q1 niet evenredig is met ln(Tb1.,J 
zoals het verschilmodel voorspelt, maar wel evenredig met Tbtok· Dit vormt een tweede aanwijzing 

dat het lijnbronmodel niet zonder meer mag worden toegepast op piepschuim. Een verdere 

uiteenzetting hierover is gegeven in § 4.4. 
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tig 26 : Gemiddelde temperatuurstijging/daling gecorrigeerd voor Q1, voor metingen aan 
piepschuim (T=20 "C). Dat dit gemiddelde evenredig ismetTblot en niet met ln(TbtoJ duidt 
op capacitieve opwarming van de naald. De verschillende symbolen duiden op metingen 
met verschillende naalden. 

50 

De constatering dat voor piepschuim Ä9(t=440 s)/Q1 evenredig is met Tbtok• pleit voor capacitieve 

opwarming van de naald en niet voor warmtegeleiding in en naar het medium. 
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Rivierzand met water 

Er is ook een aantal metingen met geblokte warmtetoevoer uitgevoerd in rivierzand al dan niet 
verzadigd met water. De bloktijd Tblok bedraagt voor elke meting 20 s. Alleen monster #1 (wel 
verzadigd met water) is op het gehele temperatuurgebied van -15 tot +35 oe doorgemeten, de twee 
onverzadigde rivierzanden slechts voor temperaturen kleiner dan 0 oe. In de figuren 27a en 27b is 
de À-bepaling aan de hand van verschil- en aangroeimodel weergegeven. In feite dezelfde resultaten 
als die van § 4.4 met dien verstande dat de À-bepaling soms in de orde van enkele procenten anders 
uitvalt. 
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fig 27 : À-bepaling van zandmonsters met water, alle drie de monsters zijn in een figuur 
weergegeven. Geblokte warmtetoevoer, vergelijk figuur 20. 
27a : verschilmodel 
27b : aangroeimodel 
0 : monster #1, mpd 98 %, 33 vol.% water (verzadigd) 
0 : monster #2, mpd 98 %, 7 vol.% water 
+ : monster #3, mpd 90 %, 7 vol.% water 
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Bepaling van À uit de maxima en minima van de S-t-curve laat zien dat de À nog enkele procenten 
hoger is uitvalt. Om te veel herhalingen te voorkomen worden de resultaten hiervan hier verder niet 
gepresenteerd. 

Roestvrijstaal, messing en aluminium 

De metingen aan de metalen/legeringen leveren dezelfde resultaten als voor de stapresponsmetingen, 
§ 4.4. Dat wil zeggen dat de À-bepaling van roestvrijstaal redelijk reproduceerbaar is, echter een 
factor 2 à 3 te laag en dat de metingen aan messing en aluminium onmogelijk blijken. De moraal is 
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dat de meetsnelheid van de nanovoltmeter met een factor 100 zal moeten worden verhoogd, wil een 

meting zinvolle informatie opleveren. Totale meettijden en bloktijden zouden als gevolg daarvan met 

eenzelfde factor kunnen worden verkleind. 

4.8. Natuurlijke convectie in water 

Natuurlijke convectie is een mechanisme dat kan optreden indien er temperatuurgradiënten aanwezig 

zijn, die voldoende groot zijn, en indien het medium niet al te viskeus is. De aandacht hier gaat uit 

naar de vloeistoffen. Als gevolg van temperatuurgradiënten zullen er dichtheidverschillen ontstaan, 

waardoor er convectie van vloeistof kan optreden. Convectie, echter, is een mechanisme dat niet in 

werking mag komen tijdens metingen ter bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënt, omdat dit de 

bepaling ervan nadelig beïnvloedt of zelfs onmogelijk maakt. 

Pantalooi et al. (1977) hebben afgeleid wanneer en onder welke voorwaarden er natuurlijke convectie 

optreedt in een cilinder met een stookdraad en vloeistof (de geometrie van het geheel blijkt hierbij niet 

van wezenlijk belang te zijn). Bepalend is het dimensieloze getal van Grashof, een verhouding van 

krachten ten gevolge van dichtheidsverschillen en viskeuze krachten, dat gegeven is door: 

( 96) 

Hierin is g de zwaartekrachtsversnelling, " de kubieke uitzettingscoëfficiënt van het medium, L een 

karakteristieke lengtemaat (zoals de straal of lengte van de naald) en 71 de viscositeit. Vertalen van 

Gr naar de cilinder met stookdraad en water levert op voor het tijdstip tbegin waarop het 

convectiemechanisme in werking treedt: 

( atbegin)2/3 ln( 4atbegin) 

y2 ev2 
(97) 

Omwerken van vergelijking (97) levert de volgende vergelijking: 

(98) 

Hieruit is op te maken dat, indien 11 en/ of a hoog is en/ of Q1 laag, ~gin hoger zal zijn. 

Experimenteel is ~gin als functie van Q1 bepaald voor T = 20 oe. Hierbij is er voor het gemak van 

uitgegaan dat de in plaats van een stookdraad ook een meetnaald mag worden gebruikt (Asher et al., 

1986). In figuur 28 is ln(tbegïn) tegen 1/{Q1tbegin213
) uitgezet, wat niet een duidelijke rechte oplevert. 
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Desondanks is er toch een lineaire regressie uitgevoerd. De richtingscoëfficiënt bedraagt 7.67 ± 0.49 

en de verticale asafsnijding 3.63 ± 0.08. De correlatiecoëfficiënt is gelijk aan R2 = 0.94. Uit deze 
laatste regressieparameter volgt dan een warmtevereffeningscoëfficiënt van (0.12 ± 0.01)*10"7 m2/s. 
Met behulp van deze a is vervolgens uit de richtingscoëfficiënt te berekenen dat 71 = (3.6 ± 0.3)*10"3 

Pas. Wordt 11 aan de hand van a = alit = 0.14*1Q-6 m2/s berekend, dan wordt 11 bepaald op (0.14 ± 
0.01)*10'3 Pas. Bepaling van a en 11 op deze manier is dus niet nauwkeurig, echter voor een schatting 
van orde van grootte binnen een factor 10 net voldoende. 
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tig 28 : Bepaling van het tijdstip waarop het mechanisme van natuurlijke convectie in water in 
werking treedt. Drijvende kracht achter dit mechanisme is de temperatuurgradiënt rondom 
de meetnaald, welke wordt veroorzaakt door de stook Q1• Temperatuurverschillen zorgen 
voor dichtheidsverschillen (afbankelijk van de kubieke uitzettingscoëfficiënt), welke 
convectie in gang zetten. Tegenwerkende kracht is o.a. de viscositeit. 

65 

0 

0.14 



5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek op een rijtje gezet. 

Het gemodificeerde Jaegermodel is een fysische beschrijving van naald en medium (Van Haneghem, 

1981). Hiermee kan in principe uit een temperatuur-tijd-curve de warmtegeleidingscoëfficiënt van het 

medium, À, de volumetrische warmtecapaciteit van het medium, C, en de contactweerstand tussen 

naald en medium, r, bepaald worden. Deze bepalingen kennen natuurlijk hun beperkingen. De vier 

regressieparameters A, B, D en E kunnen vanwege het feit dat de bijbehorende regressiegrootheden 

afhankelijk zijn, niet onafhankelijk bepaald worden. Bovendien vormt het stelsel van vier 

vergelijkinge;. :\, .t.o, D en .d met onbekenden i\, C e.-1 r een overbepaald stelsel. Dit stelsel heeft geen 

eenduidige oplossing. Echter, omdat A slechts een functie is van À en omdat D en E zeer kleine 

correctietermen zijn ten opzichte van het nulde-orde tijdmodel, beschreven door parameters A en B, 

is de bepaling van À toch vrij eenduidig en nauwkeurig (binnen enkele procenten tot 20 %, afhankelijk 

van de homogeniteit van het medium: hoe homogener het medium, hoe beter de À-bepaling). Dit 

laatste wordt bevestigd door de resultaten die verkregen zijn door het stelsel van vier vergelijkingen 

door middel van een foutieve vereenvoudiging in de D-parameter te reduceren tot een stelsel van drie 

vergelijkingen (de D-parameter vervalt hierbij, zie § 2.4), met een eenduidige oplossing. 

Beter is het om de bepaling van À, C en r met een niet-lineaire regressie van dezelfde onafhankelijke 

parameters uit te voeren (Van Loon et al., 1989). In de oplossing blijven C en r echter afhankelijk 

bepaald. 

De resultaten van de metingen met constante warmtetoevoer, de traditionele niet-stationaire 

naaldmethode, kunnen als volgt worden samengevat: voor media waarvoor 0.2 :s;; À :s;; 3.3 W/mK 

(en waarvoor de warmtevereffeningscoëfficiënt a in de orde van 10"6 m2/s is, achtereenvolgens: 

paraffine, saccharose-oplossing met watergehalte ew = 0.4, agargel en drie monsters van rivierzand 

met water (mpd = 90 % en ew = 0.07' mpd = 98 % en ew = 0.07' mpd = 98 % en ew = 0.33)) 

geschiedt de À-bepaling binnen de eerder gestelde nauwkeurigheid. Voor media met À-waarde tussen 

0.04 en 0.2 W/mK respectievelijk tussen 3.3 en 50 W/mK, kan geen uitspraak over de À-bepaling 

worden gedaan, omdat er geen geschikte ijkmaterialen te vinden waren en er dus ook geen metingen 

aan zijn verricht. 

Voor media met À :s;; 0.04 W/mK geldt dat de hoeveelheid warmte die in de geleiding in het 

omringende medium gaat zitten te klein is. Gevolg hiervan is dat de koude las van het thermokoppel 

door middel van axiale geleiding in de naald opwarmt. Het is voor deze media de moeite van de 

overweging waard terug te keren naar het systeem met een referentienaald (koude las). Voor media 

met À :=:: 50 W /mK geldt in het algemeen dat de warmtevereffening te hoog wordt voor zinvolle 

metingen met de thans gebruikte nanovoltmeter. Verhoging van de meetsnelheid van de nanovoltmeter 

verdient aanbeveling. 
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De bepaling van C en r is niet direct. Het is noodzakelijk door middel van ijkingen de volumetrische 

warmtecapaciteit van de naald, CnaaJd' en interne warmteweerstand, W, per medium en per naald te 

bepalen, om daarna een C- en r-bepaling te kunnen doen. Echter, deze werkwijze is slechts mogelijk 

indien de resultaten van te voren al bekend zijn. De resultaten van ijking van c._1d en Wuit metingen 

aan agargel mogen alleen gebruikt worden voor metingen aan media die net zo homogeen zijn als 

agargel en bovendien ongeveer dezelfde thermische eigenschappen bezitten. Bovendien zijne en enaald 

respectievelijk r en W, fysisch gezien, sterk aan elkaar gekoppeld en mogen daardoor niet los van 

elkaar gezien worden. 

Voor de bepaling van À uit het verschil-, aangroeimodel, de modellen die zijn afgeleid voor het geval 

de warmtetoevoer een blokgolf als functie van de tijd is, is hetzelfde geldigheidsgebied van 

toepasbaarheid van toepassing: 0.2 ::;; À ::;; 3.3 W/mK. Wederom zijn de grenzen zo bepaald dat met 

zekerheid een uitspraak over de À-bepaling op dit geldigheidsgebied is gedaan. 

Bepaling van a uit het verschilmodel is niet direct. Gebruik van een van de modellen voor 

toepassingen in de landbouw, levert een voldoend nauwkeurige bepaling (binnen de al eerder gestelde 

nauwkeurigheid) van À op. Het aangroei- en verschilmodel zijn voor deze doeleinden dan ook 

voldoend nauwkeurig en handzaam afgeleid en vereenvoudigd. Voor het op het nulde-orde tijdmodel 

gebaseerde lambda-koffertje, dat ontwikkeld is voor in situ-metingen in zandgronden, is te verwachten 

dat de À-bepaling, gezien de toepassingen en eisen, voldoet. 

Om toch meer te weten te komen over de warmtecapaciteit of -vereffening van een medium zullen 

andere methoden moeten worden gehanteerd. Aanpassing van bijvoorbeeld het Jaegermodel zal 

moeilijk zijn, omdat het totaalsysteem van naald en medium een daadwerkelijke ontkoppeling van de 

thermische grootheden van naald en medium waarschijnlijk niet zal toestaan. 

Met de huidige meetopstelling kan ook het mechanisme van natuurlijke convectie in vloeistoffen 

onderzocht worden. Hieruit is mogelijk een schatting van de grootte-orde van de viscositeit van water 

'rlw te maken. Uit Verkerk et al. (1986) is bekend dat deze 1.0*1()"3 Pas bedraagt. Gebruikmakend van 

de natuurlijke convectie wordt een waarde van 'llwater = (3.6 ± 0.3)*10-3 Pas gevonden. In de 

toekomst zouden meerdere soortgelijke experimenten kunnen worden uitgevoerd aan diverse 

vloeistoffen om de fysische waarde van deze bepaling te kunnen bepalen. Een misschien illustrerende 

meting zou die in water bij 4 oe zijn. 

Uit de fase-overgang ijs-water in rivierzand met water (onverzadigd) kan een orde-schatting van de 

hydraulische geleiding van dit rivierzand, k, worden gedaan. Deze bepaling geschiedt uit de 

schijnbare verhoging van À bij T = 0 oe. De hydraulische geleiding ligt dan in de orde van 10"12 m/s, 

in overeenstemming met eerdere resultaten (Van Loon et al., (1991); Van Haneghem en Leij (1985)). 

Het gebruik van de vierde generatie-taal MATLAB is voor doeleinden als het doen van simulaties erg 

geschikt, wat blijkt uit de gedane simulaties. Bovendien kent MATLAB veel rekentechnieken. Hier 

kan men denken aan bijvoorbeeld Fouriertransformaties, matrixvermenigvuldigingen, 

nulpuntsbepalingen, integreren etc. 
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APPENDIX B : SYMBOLENLUST. 

grootheid/variabele/constant : eenheid : 

A regressieparameter 

conversieconstante [m4/J] 

a warmtevereffeningscoëfficiënt [m2/s] 

ao-a3 regressieparameters 

B regressieparameter 

c volumetrische warmtecapaciteit [J/Km3] 

Ca constante van Euler 

ck numerieke constante 

C, CP soortelijke warmte, bij constante 

druk [J/kgK] 

D regressieparameter 

E inwendige energie [J] 

Gr getal van Grashof [ -] 

g zwaartekrachtsversnell ing [m/s2
] 

Hvl smeltwarmte ijs [J/kg] 

K numerieke stabiliteitscanstante 

J<..,Kv regressieparameters 

k hydrolische geleidingscoëfficiënt [JK/m2J 
L karakteristieke lengtemaat [m] 

mpd maximum praetor dichtheid [%] 

p druk [Pa] 

Q.rr effectief toegevoerd vermogen 
per lengte-eenheid [W/m] 

Ql toegevoerd vermogen per lengte-eenheid [W/m] 

R atbreekfout in Ei(-x) 

correlatiecoëfficiënt 

R.rr effectieve afstand [m] 

r afstand tot stookdraad [m] 

s straal van de stookdraad [m] 

T temperatuur [K] 

Tblok bloktijd [s] 

Tomg omgevingstemperatuur [K] 

To uniforme temperatuur [K] 

t tijd [s] 

u binnenstraal omhulsel meetelement [m] 

V buitenstraal omhulsel meetelement [m] 

w interne warmteweerstand [Km/W] 
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toestandsvector 

griekse alfabet : 

r contactweerstand [Km/W] 

TJ viscositeit [Pas] 

d9aangr,k aangroei in temperatuur [K] 

d9m verschil in temperatuur [K] 

d9D verschil in temperatuur [K] 

ó indringingsdiepte [m] 

E exp(C~ 

9 temperatuursverandering [K] 

emax maximum blokrespons [K] 

emin minimum blokrespons [K] 
ew watergehalte [-] 

I( kubieke uitzettingscoëfficiënt [K'] 

À warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK] 

p dichtheid [kg/m3
) 

4>(XJ som der kleinste kwadraten 

cp porositeit [ -] 
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APPENDIX C: DE NANOVOLTMETER/AANSTURING VAN DE METINGEN. 

Door middel van het commando RlTlZlPODOBlX in de besturingsprogramma's STAP.BAS en 

BLOK.BAS wordt de Keithley-nanovoltmeter automatisch ingesteld en gereset alvorens er een 

meting plaatsvindt. De letters en cijfers in dit commando hebben de volgende betekenissen : 

Rl : range Volts : Voltinstelling 0.002 DC Volts. 

Tl : triggermode : one shot on talk, dat wil zeggen dat er pas gemeten 

wordt als hiervoor een opdracht is gegeven. 

Zl : zero in : display resetten bij begin meting. 

PO : filter entirely disabled : geen filtering van het signaal. 

DO : no damping : geen ruisonderdrukking in het signaal. 

Bl : display resolution : 6.5 digits. 

X : execute. 

Vanwege het Tl-commando geldt een conversietijd van ongeveer 100 ms (ruwe schatting). In feite 

wordt er dus niet op t = 0, 1, 2 s etc. gemeten maar op ongeveer t = 0.1, 1.1, 1.2 s etc. In de 

verwerkingsprogramma's wordt hiermee geen rekening gehouden, omdat de conversietijd niet 

nauwkeurig bekend is. 

STAP .BAS : programma in BASIC dat de opstelling/meetapparatuur aanstuurt en zodoende ervoor 

zorgt dat elke seconde de thermo-spanning van het thermokoppel in de naald wordt ingelezen. De 

warmtetoevoer is na 60 s constant. Aan het eind van de meting is er de optie de gegevens op te 

slaan in een ascii-file. Zie ook BLOK.BAS. 

BLOK.BAS : in feite hetzelfde programma als STAP.BAS met dien verstande dat de 

warmtetoevoer na 60 s blokvormig wordt. De bloktijd wordt ingegeven voordat een meting kan 

beginnen. 

10 CLS : KEY OFF : SCREEN 2,0 

20 DEF SEG =&HC400 

30 DIM BEELD(4000) 

50 DUMMY$= "TOX" 

100 GOSUB 5000 :REM initialiseer variabelen en relais 

200 GOSUB 6000 :REM opstartscherm met logo 

250 GOSUB 6500 :REM hoofdmenu 

260 K$=INKEY$ :IF K$="" THEN 260 ELSE K=VAL(K$) 

270 ON K GOSUB 900,300,400 

280 GOTO 250 

300 REM------------- start meting--------------------

310 GOSUB 7000 :REM vraag parameters en initialiseer grafiek 
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315 GOSUB 5500 :REM initialiseer IEEE-bus 

317 SUBAANTAL%=0 

320 ON TIMER (1) GOSUB 1105 

330 TIMER ON 

340 K$ = INKEY$ :IF (K$ < > "1 ") AND (AANTAL% < MAXAANTAL%) THEN 340 

350 TIMER OFF 

360 IF AANTAL% >59 THEN LOCATE 35,5 :INPUT "geef de 

stookstroom" ;!STOOK 

370 T$=TIME$ :D$=DATE$ 

380 OUT &H1B4,0 :REM schakel stookstroom af 

390RETURN 

400 REM -------------- bewaar meetgegevens -------------------

410 FOR 1=35 TO 41 :LOCATE 1,2 :PRINT SPC(48) :NEXT I 

420 LOCATE 35,5 : INPUT "filenaam ";K$ 

430 IF K$ = "" THEN 590 

440 OPEN "MEETDATA\"+K$ FOR OUTPUT AS #1 

450 LOCATE 36,5 :INPUT "naaldnummer ";NAALDNR :IF NAALDNR=O THEN 450 

460 LOCATE 37,5 :INPUT "omgevingstemperatuur ";TOM 

520 PRINT #1,NAALDNR," ",0 :REM naaldnummer 

530 PRINT #1,TOM," ",0 :REM temperatuur 

540 PRINT #1 ,!STOOK," ",0 :REM stookstroom 

545 PRINT #1,BLOK%," ",0 :REM bloktijd 

550 PRINT #1 ,AANTAL%," ",0 :REM aantal meetpunten 

560 FOR I= 1 TO AANTAL% :PRINT #1,I," ",V{I) :NEXT I 

580 CLOSE #1 

590 RETURN 

900 REM -------------- stop programma -------------------------

910 FOR 1=35 TO 41 :LOCATE I,2 :PRINT SPC(48) :NEXT I 

920 LOCATE 35,5 :PRINT "wilt u echt stoppen?"; 

930 K$=INKEY$ :IF K$="" THEN 930 

940 IF INSTR("YyJj" ,K$)=0 THEN RETURN 

950 SCREEN 0,0,0,0 

960 SYSTEM :REM einde meting 

970 END 

1000 REM ------------ interrupt voor meting-------------------

1105 AANTAL%=AANTAL%+1 

1107 IF AANTAL% <60 THEN GOTO 1200 :REM drift- of ruismeting 

1110 SUBAANTAL% = SUBAANTAL% + 1 
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1115 IF SUBAANTAL% = 1 THEN GOTO 1170 :REM bepaling bloktijd 

1120 IF SUBAANTAL%=BLOK%+1 THEN GOTO 1180 

1135 IF SUBAANTAL%=2*BLOK% THEN SUBAANTAL%=0:GOTO 1200 

1140 GOTO 1200 

1170 OUT &H1B4,&H80 :REM aanzetten stookstroom 

1175 GOTO 1200 

1180 OUT ·&H1B4,0 :REM uitzetten stookstroom 

1200 R$=SPACE$(40) 

1205 FOR PSV= 1 TO 50:NEXT PSV :REM wachtlusje ivm Tl-commando 

1210 CALL ENTER(R$,LENGTH%,ADDRESS%,STATUS%) 

1220 R=VAL(MID$(R$,5,15)) 

1230 V(AANTAL%}=R 

1235 Y = R *TEMP/4 :REM grove temperatuurberekening 

1240 LOCATE 31,50: PRINT SUBAANTAL%;" ";AANTAL%;" ";4*Y 

1250 CALL SEND(ADDRESS% ,DUMMY$,STATUS%) 

1260 IF Y < 0 THEN Y =0 ELSE IF Y > MAXY THEN Y = MAXY 

1270 LINE -(AANTAL%,Y) 

1490 RETURN 

5000 REM --------initialiseer variabelen en relais-------------

5010 OUT &H1B7,&H80 :REM zet 110 poort A van chip 2 in ... 

. . . output mode 

5020 OUT &H1B4,0 :REM maak alle uitgangen voor de zekerheid nul 

5030 DIM V(500) 

5040 TEMP=25000! 

5050 FACTOR=7500000! 

5060 METING% =0 :REM flag geeft aan of er iets gemeten is 

5490 RETURN 

5500 REM ------------- initialiseer IEEE-bus ------------------

5510 DEF SEG =&HC400 

5520 INITIALIZE=O: SEND=9: ENTER=21 :TRANSMIT=3 :REM IEEE routine nummers 

5530 MY.ADDRESS% =21 :REM IEEE-adres van deze PC 

5540 ADDRESS%=5 :REM IEEE-adres van KEITHLEY 181 DMM 

5550 CMD$="REN LLO" :REM commando's voor REMOTE ENABLE en LOCAL 

LOCKOUT 

5560 KEITHLEY$="RlT1ZlPODOB1X" :REM commando voor initialisatie van KEITHLEY 

5600 CALL INITIALIZE(MY .ADDRESS% ,CONTROLLER%) 

5610 CALL TRANSMIT(CMD$,STATUS%) 

5620 IF STATUS%< >0 THEN PRINT "fout":STOP 

5630 CALL SEND(ADDRESS% ,KEITHLEY$,ST ATUS%) 
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5640 IF STATUS% < > 0 THEN PRINT "fout" :STOP 

5990 RETURN 

6000 REM ---- maak opstartscherm met titeltekst en logo ---

6010 LINE (0,0)-(0,347):LINE -(719,347):LINE -(719,0):LINE -(0,0) 

6020 LINE (0,251)-(719,251) 

6030 LINE (0,254)-(719,254) 

6040 LINE (393,254)-(393,347) 

6050 LINE (398,254)-(398,347) 

6100 LOCATE 10,20 :PRINT "BEPALING VAN DE 

W ARMTEGELEIDINGSCOEFFICIENT" 

6110 LOCATE 14,20 :PRINT" VOLGENS DE NIET-STATIONAIRE 

NAALD METHODE" 

6200 LOCATE 37,52 :PRINT "Agrotechniek en -fysica"; 

6210 LOCATE 42,52 :PRINT "Landbouwuniversiteit Wageningen"; 

6300 FOR 1=0 TO 5 

6310 LINE (590+1,290+I)-(580+1,320+I) 

6320 LINE -(605 + 1,305 +I) 

6330 LINE -(600+ 1,335 +I) 

6340 LINE -(616+1,317+1) 

6350 NEXT I 

6490 RETURN 

6500 REM ------------ maak menu-------------------------------

6510 FOR I=35 TO 41 :LOCATE 1,2 :PRINT SPC(48) :NEXT I 

6520 LOCATE 35,5 :PRINT "1 stop programma"; 

6530 LOCATE 36,5 :PRINT "2 start meting"; 

6540 IF METING% >0 THEN LOCATE 37,5 :PRINT "3 bewaar meetgegevens"; 

6570 LOCATE 41,5 :PRINT "keuze: "; 

6900 RETURN 

7000 REM ---- vraag parameters en initialiseer grafiek --------

7010 FOR 1=35 TO 41 :LOCATE 1,2 :PRINT SPC(48) :NEXT I 

7020 LOCATE 37,5 :INPUT "aantal meetpunten";MAXAANTAL% 

7025 LOCATE 39,5 :INPUT "tijdsduur van een blok in sec." ;BLOK% :REM ingeven van de 

bloktijd 

7030 IF MAXAANTAL% < 1 THEN 7990 

7040 IF MAXAANT AL% > 500 THEN LOCATE 38,5 :PRINT "AANTAL MEETPUNTEN 

MOET KLEINER DAN 500 !" :FOR I=1 TO 1000 :NEXT I :GOTO 7010 

7050 MAXY = .5 :REM maximale temperatuur langs Y -as 

7060 IF MAXAANTAL% > 250 THEN MAXX=500 ELSE MAXX=250 :REM formaat van het 
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plaatje 

7070 MAXY = .5 :REM maximale temperatuur langs Y -as 

7100 VIEW (100,10)-(600,210) :REM ruimte voor grafiek 

7102 WINDOW 

7103 1F METING%> 0 THEN PUT (O,O),BEELD,PSET :GOTO 7300 

7105 LOCATE 10,2 :PRINT SPC(85) 

7107 LOCATE 14,2 :PRINT SPC(85) 

7110 LINE (0,0)-(0,200) :LINE -(500,200) 

7120 FOR I=O TO 190 STEP 20 

7130 LINE (O,I)-(10,1) 

7140 LINE (0,1 + 10)-(5,1 + 10) 

7150 NEXT 

7160 FOR 1=500 TO 50 STEP -50 

7170 LINE (1,200)-(I,194) 

7180 LINE (1-25,200)-(1-25,197) 

7190 NEXT 

7195 GET (0,0)-(500,200),BEELD 

7200 LOCATE 2,9 :PRINT "2.0" :REM asindelingen 

7210 LOCATE 7,9 :PRINT "1.6" 

7220 LOCATE 12,9 :PRINT "1.2" 

7230 LOCATE 17,9 :PRINT "0.8" 

7240 LOCATE 22,9 :PRINT "0.4" 

7250 LOCATE 27 ,9:PRINT "0.0" 

7260 LOCATE 4,5 :PRINT "T [";CHR$(248);"C]" 

7270 LOCATE 28,25 :IF MAXX=250 THEN PRINT "50 100 150 

[s] 250" ELSE PRINT "100 200 300 400 t [s] 500" 

7300 REM 

7310 WINDOW (0,0)-(MAXX,MAXY) :REM en maak nieuwe coordinaten 

7470 PSET (0,0) 

7480 AANTAL%=0 

7485 SUBAANTAL%=0 

7490 METING%= 1 

7500 FOR I=35 TO 41 :LOCATE I,2 :PRINT SPC(48) :NEXT I 

7510 LOCATE 35,5 :PRINT "1 stop meting"; 

7520 LOCATE 41,5 :PRINT "keuze: "; 

7990 RETURN 
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APPENDIX D : SCHA TI'ING VAN DE AFBREEKFOUT IN Eil-x). 

De exponentiële integraal, voor x > 0, is in de theorie geschreven als: 

N • 
Ei (-x) = CB + ln(x) + :E [ (-l)nxn ] + :E [ (-l)ll_xll ] 

n-l n. n I n•N+l n. n I 

ofwel: 

Ei (-x) = Ei (-x) ~na&rd + R 

De laatste term in formule 1 wordt de afbreekfout R genoemd en kan op de volgende manier 

afgeschat worden: 

= 

- ( -1) nxn x_N-+1 
R= :E [ ] ~ + 

n•N+l n, n! (N+l) (N+l) ! (N+2) (N+2) I 
+ ••• 

+ xN [ xN 
N.N! (N+l) 2 

x 2 N ] xN [ x + x 2 ] + I • • ~ + I I I 

(N+2) 2 (N+l) N.N! N J1l 

xN 
~ 

N.NI l- (2f) 
N 

xN x xN 
~ -- ~ 

N.NI N-x N.N! 

De laatste term wordt in het programma EXPINT.M gebruikt om de rekennauwkeurigheid in het 

resultaat te bepalen. 
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APPENDIX E : LISTINGS VAN DE PROGRAMMA TUUR. 

EXPINT .M : programma ter bepaling van de exponentiele 
integraal. 

CE=0.57722; lambda=0.6; Ql=0.5; % declaratie constanten. 
matrix=[]; somreeks = []; 
for x=0.01:0.01:5.00 

i= 1; fout= 1; vector=[]; 
while fout> 1E-05 

a=[l:i]; faci=prod(a); 
term(i) = ( -1)"i *x .. 'i/i/faci; 
fout= abs(term(i)); 
vector= [vector;term(i)]; 
som= sum(vector); 
i=i+ 1; 

end 
exp_int= [exp_int;(CE+ log(x)+som)]; 

end 
x= [0.01:0.01 :5.00]'; plot(x,exp_int) 

% faculteit van a. 

% afbreekfout. 

% somreeks-bepaling. 
% tellertje. 

% Ei(-x). 

CONSTANT .M : simulatieprogramma ter bepaling van het temperatuurprofiel rondom een 
stookdraad in water; constante warmtetoevoer. Zie BLOK.M. 

BLOK.M : simulatieprogramma ter bepaling van het temperatuurprofiel rondom een stookdraad 
in water; geblokte warmtetoevoer. 

dt=0.5; 
dr=0.002; 
a= 1E-6; 
labda=0.6; 
K=a*dt/(dr)"2; 
Ql=0.5; 

% declaraties van constanten. 

for r=0.002:dr:0.15 
nr=r/dr; 

% opbouw matrices met daarin 
% de discretisatievergelijkingen. 

mdl(nr)= 1 + K; 
odl(nr)=0.5*K*{{l/(2*nr))-1); 
bdl(nr)=-0.5*K*((l/(2*nr))+ 1); 
mdr(nr)= 1-K; 
odr(nr)=-odl(nr); 
bdr(nr) = -bdl(nr); 

end 
bdl(1)=-K; 
bdr{l)=K; 
mdl(75)= 1; 
odl(75)=0; 
mdr(75)= 1; 
odr(75)=0; 

nr=1:75; 
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mdlacc=diag(mdl(nr),O); 
nr=1:74; 
bdlacc =diag(bdl(nr), 1 ); 
nr=2:75; 
odlacc=diag(odl(nr),-1); 
m1 = mdlacc + bdlacc + odlacc; 

nr=1:75; 
mdracc=diag(mdr(nr),O); 
nr=1:74; 
bdracc=diag(bdr(nr), 1); 
nr=2:75; 
odracc=diag(odr(nr),-1); 
mr=mdracc + bdracc + odracc; 

mlinv=inv(ml); 
A=mlinv*mr; 
TO= [zeros(1 ,75)]'; 

% inverse-bepaling. 

% uniforme begintemperatuur. 

% opbouw kolomvector. 
term= const*Ql/ (2 *pi *labda); 
Bhulp=[term zeros(1,74)]'; 
B=mlinv*Bhulp; 
C=zeros(1,75); 
D=O; 

% C en D zijn niet van belang voor de 
% simulaties, moeten wel nul worden 
% verondersteld. 

U1 =ones(40, 1); % stook aan: bloktijd is dt*40. 
UO=zeros(40, 1); % stook uit: bloktijd is dt*40. 
UU =[U1;UO;U1;UO;U1;UO;U1;UO]; 
U=UU; 
U=[U;UU]; 
[Y,X]=dlsim(A,B,C,D,U,TO); 
for t=1:640 

r=0.002:dr:0.15; 
Tsim(t) = X(t:t, 1: 1 ); 

end 
t= 1:640; 
tijd=t*dt; 
plot(tijd, Tsim(t)) 
pause 
k=[1:30]'; 
t=20*k+ones(30, 1); 
ampl =abs(Tsim(t)-Tsim(t-20)); 

plot(k,ampl) 
pause(3) 
1 im _ ampl = mean(ampl) 

pause(3) 

k=[3:30]'; 
t=20*k+ones(28, 1); 
aangr=abs(Tgem(t)-Tgem(t-40)); 

% warmtetoevoer in de tijd. 
% respons lineair discreet tijdsysteem. 

% bepaling T(t,r). 

% bepalen waarden 
% verschilmodeL 

% bepaling limietwaarde 
% van het verschilmodeL 

% bepalen waarden 
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plot(k-2,aangr) 
pause 

aangr= [aangr';O;O]; 
ampl=ampl'; 
aa= [ampl,aangr]; 
save simulatie. wkl aa /ascii 

% aangroeimodeL 

% opslag resultaten in 
% ascii-file. 

VERSCIDL.M : programma dat aan de hand van de exponentiële 
integraal het verschilmodel doorrekent. 

CE=0.57722; 
Ql=2; 
const=input('geef r'.'2/4at0 '); 
nmax =input(' geef maximum aantal termen in somreeks '); 

dT=[]; 
som= zeros(nmax,20 1 ); 
term= zeros(l ,201 ); 

for k=1:201 

% k=even. 

if rem(k,2)= =0 
for n= 1:nmax 

vector= [1 :n]; 
nfac =prod(vector); 
s1=[1:2:k-1]'; 
s1 =2*s1.'''(-n); 
s2= [2:2:k]'; 
s2=2*s2 .... (-n); 
s = sum(s 1 )-sum(s2); 
som(n:n,k:k) = som(n:n,k:k) + s; 
som(n:n,k:k) = som(n:n,k:k) + ((k+ 1) ... (-n)); 
som(n:n,k:k)=som(n:n,k:k)*((-1) ... (n))*((const) ... (n))/n/nfac; 

end 
somtot=sum(som(1:nmax,k:k)); 
km1 =[1:2:k-1]; 
km1 =prod(km1); 
kp1=[1:2:k+1]; 
kp1 =prod(kp1); 
kp0=[2:2:k]; 
kpO=prod(kpO); 
terml =(kp0/kp1)*kp0/km1; 
term(1: 1,k:k)=term(1: 1,k:k)+ log(term1 *const); 
totaal= ( -CE-term(1: 1 ,k:k)-somtot)*Q/4/pi/0.6; 
dT= [dT;totaal]; 

end 
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% k =oneven. 

if rem(k,2) = = 1 
for n= 1:nmax 

vector=[1:n); 
nfac = prod(vector); 
s1=[1:2:kr; 
s1 =2*sl. ... (-n); 
s2=[2:2:k-1r; 
s2=2*s2 .... (-n); 
s = sum(s 1 )-sum(s2); 
som(n:n,k:k) = som(n:n,k:k) + s; 
som(n:n,k:k) = som(n:n,k:k)-((k + 1) ... ( -n)); 
som(n:n,k:k)=som(n:n,k:k)*((-1) ... (n))*((const) ... (n))/n/nfac; 

end 
somtot=sum(som(1:nmax,k:k)); 
km1 = [2:2:k-1); 
km1 =prod(km1); 
kp1 = [2:2:k+ 1); 
kp1 =prod(kp1); 
kpO= [1 :2:k]; 
kpO = prod(kpO); 
term1 =(kp1/kp0)*kmllkp0; 
term(1: 1 ,k:k)=term(1: 1 ,k:k)+ log(term1 *const); 
totaal= (-CE-term(1: 1 ,k:k)-somtot)*Q/4/pi/0.6; 
dT= [dT;totaal); 

end 
end 
k=[1:201)'; 
plot(k,dT) 

AANGROEI.M : programma dat aan de hand van de exponentiële 
integraal het aangroeimodel doorrekent (voor even k's). 

const= input(' geef r"'2/4at0 : '); 
nmax =input(' geef maximum aantal termen in somreeks 
som=zeros(nmax, 125); 
term= zeros(nmax, 125); 
for k=2:2:250 

for n= 1:nmax 

. ')· . ' 

som(n:n,k/2:k/2) = som(n:n,k/2:k/2) + ((k + 1) ... ( -n)-(k)"'( -n)); 
vector=[1:n]; 
nfac=prod(vector); 
if n= = 1 

som(n:n,k/2:k/2) = som(n:n,k/2:k/2)*( const"'(n))*(( -1 )"'(n))/n/nfac; 
end 
ifn> 1 

som(n:n,k/2: k/2) = som(n:n,k/2 :k/2)*( const"'(n))*( ( -1 )"'(n))/n/nfac; 
som(n:n,k/2:k/2) =som(n-1 :n-1 ,k/2:k/2) +som(n:n,k/2:k/2); 

end 
kp1 = [1:2:k+ 1); 
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kpl =prod(kpl); 
kp0=[2:2:k]; 
kpO=prod(kpO); 
km1=[1:2:k-1]; 
km1 =prod(kml); 
km2 = [2:2:k-2]; 
km2=prod(km2); 
tm = (kpO/kp 1 )*km llkm2; 
term(n:n,k/2: k/2) = log(tm); 

end 
end 

for n= l:nmax 
k=2:2:250; 
plot(k,term(k/2),k,term(n:n,k/2:k/2) + som(n:n, 1: 125)) 
pause 

end 

VERWERK.M : programma ter bepaling van de thermische parameters, lambda, C en gamma uit 
de regressieparameters van een temperatuur-tijd-curve (staprespons}, aan de hand van 
het nulde-orde tijdmodel en het JaegermodeL 

u=O.SE-3; % declaratie van constanten. 
v= lE-3; 
CE=0.57722; 
dt= 1.0435843; 

clc; 
filenaam=input('geef naam (zonder extensie): ','s'); 
eval(('load ',filenaam,' .dat']); % inlezen datafile. 
meting= eval (til en aam); 
nnr=meting(1); 
AM=meting(4); 
Tom=meting(2); 
gegevens; 

% naaldnummer. 
% aantal meetpunten. 

% omgevingstemperatuur. 
% inlezen van cnaald en w bepaald uit 
% "ijkmetingen" aan agargel. 

% Bepaling van een eventuele drift en een correctie hiervoor. 

tel= [1 :59]'; 
t=tel*dt; 
p=polyfit(t,meting(tel +4}, 1); 
VO=polyval(p,t); 

drift=p(1)*1E9; 
plot(t, VO,t,meting(tel +4)) 

% tijd-as. 

% eerste-orde fit van de 
% drift/ruis-bepaling. 
% driftbepaling. 

title(['drift/offset-bepaling, drift = ',num2str(drift),'nV/s']) 

% Omrekenen thermo-spanningen naar temperaturen. 

AA=p(1); 
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BB=p(2); 
A0=37.691; 
B0=0.0445; 
C0=0.00037; 
A TO= AO+ 2 *BO*Tom + 3*CO*(Tom"'2); 
BTO=B0+3*CO*Tom; 
Vmeet=(meting(65:AM+4,1:1)-((60*AA+BB)*ones(AM-60,1)))*1E006; 
konst=sqrt((AT0"'2)*ones(AM-60,1)+4*BTO*Vmeet); 
theta=2*Vmeet./(ATO*ones(AM-60,1)+konst); 

% Fitten en bepalen regressiecoefficienten. 

matrixO = []; 
for tel=60:AM-60 

t=dt*tel; 
matrixO= [matrixO;log(t), 1]; 

end 
[m,n] =size(matrixO); 
nthetaO=theta(AM-59-m:AM-60); 
coefmatrixO = matrixO\nthetaO; 
AO = coefmatrixO( 1 ); BO = coefmatrix0(2); 

tel= [1 :AM-60]; 
t=dt*tel; 
ordel =ones(AM-60, 1)./(t'. "'2); 
matrixl = []; 

% temperatuur-tijd-verloop. 

% 1t.egin = 60 s. 

% berekeningAOen BO. 

for tel= 1 :AM-60; % bepaling 1t.egin· 
t=dt*tel; 
if ordel(tel:tel, 1: 1) < (0.0007 /AO)*theta(tel:tel, 1: 1) 

matrix1 = [matrix1;log(t), 1 ,(BO/ AO/t+ log(t)/t)]; 
end 

end 
[p, q] = size( matrix 1); 
ntheta1 =theta(AM-59-p:AM-60); 
coefmatrix 1 =matrix 1 \ntheta 1; 
Al =coefmatrix1(1); B1 =coefmatrix1(2); El =coefmatrix1(3); 

% Plotten. 

tel= [AM-59-m:AM-60]; 
t=dt*tel; 
fitO = AO*log(t) + BO; 
plot(t,fitO,t,nthetaO(tel +m-AM +60)) 
title('fit nulde-orde tijdmodel') 
pause(3) 

% bepaling A 1, B 1 en E 1 volgens het 
% vereenvoudigde Jaegermodel vgl. 33. 

plot(log(t),fitO,log(t),nthetaO(tel +m-AM +60)) 
title('nogmaals fit nulde-orde tijdmodel, echter logaritmische tijdschaal') 

83 



pause(3) 

tel= [AM-59-p:AM-60]; 
t=dt*tel; 
fitl =Al *log(t)+ Bl *ones(l,p)+(El *BO/AO)./t+ El *log(t)./t; 
plot(t,fitl ,t,nthetal (tel +p-AM +60)) 
title('fit eerste-orde tijdmodel ') 
pause(3) 

tel= [AM-59-m:AM-60]; 
t=dt*tel; 
residuO=fitO-nthetaO(tel +m-AM +60)'; 
plot(t,residuO) 
title('residu fit nulde-orde tijdmodel ') 
pause(3) 

tel= [AM-59-p:AM-60]; 
t=dt*tel; 
residul =fit1-ntheta1(tel +p-AM +60)'; 
plot(t,residu 1) 
title('residu fit eerste-orde tijdmodel') 
pause(3) 

% Bepalen grootheden uit nulde-orde tijdmodeL 

Ql= 119.333*(meting(3)"'2); 
lambdaO = Ql/4/pi/ AO; 

% Bepalen grootheden uit eerste-orde model. 

lambda1 =Ql/4/pi/Al; 
Cl =Cnexpl +(El *8*pi*(lambdal "2)/Ql/(v"2)); 
Gammal = (((B 1 *4*pi *lambdal/Ql)-log( 4*lambdal/v"2/exp(CE)/C 1 ))/4/pi/lambdal )-W 1; 

% Laten zien van de resultaten op het scherm. 

clc; 
disp(' naaldnummer') 
disp([ meting(1)]) 
for t=1:4 

disp(' ') 
end 
disp(' NULDE ORDE TUDMODEL ') 
fort= 1:4 

disp(' ') 
end 
disp(' lambdaO') 
disp([labdaO]) 
pause(3) 

clc; 
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disp(' 
fort= 1:2 

disp(' ') 
end 
disp(' ') 
disp(' lambdal ') 
disp([labda 1]) 
disp(' ') 
disp(' Cl') 
disp([Cl]) 
disp(' ') 
disp(' Gammal ') 
disp{[Gammal]) 
pause(3) 

EERSTE ORDE TUDMODEL') 

% Opslag van de resultaten in een lotus ascii-file. 

NN=[nnr,Tom,drift,Ql,lambdaO,lambdal,Cl,Gammal]; 
MM=[MM;NN]; 
save resultaat. wkl MM /ascii 

GEGEVENS.M : bevat de gegevens van de "ijkmetingen" aan agargel zoals Cnaald en Wuit het 
eerste-orde tijdmodel. 

NLR.M : programma ter bepaling van de parameters lambda, C, gamma uit een niet-lineaire 
regressie van de temperatuur-tijd-kromme. 

u=0.5E-3; % declaratie van constanten. 
v= lE-3; 
CE=0.57722; 
dt= 1.0435843; 
Cn=2.85e6; 
W=0.587; 

clc; 
filenaam= input(' geef naam (zonder extensie) 
eval(['load ',filenaam,' .dat']); 
meting= eval (filenaam); 
t_begin=input('geef de begintijd van de fit : '); 
t_eind=input('geef de eindtijd van de fit '); 
nnr=meting(l); 
AM=meting(4); 
AM=t_eind+60; 
Tom= meting(2); 
Q= 119.333*meting(3)"2; 

% Driftbepaling. 

tel=[1:59]'; 
t=tel*dt; 
p =polyfit(t,meting(tel +4), 1); 
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% intervalbepaling. 



VO=polyval(p,t); 
drift=p(1)*1E9; 

% Omrekenen spanningen naar temperaturen. 

AA=p(l); 
BB=p(2); 
A0=37.691; 
B0=0.0445; 
C0=0.00037; 
ATO= AO+ 2 *BO*Tom + 3*CO*(Tom"'2); 
BTO=B0+3*CO*Tom; 
Vmeet=(meting(65:AM+4,1:1)-((60*AA+BB)*ones(AM-60,1)))*1E006; 
konst=sqrt((AT0"'2)*ones(AM-60,1)+4*BTO*Vmeet); 
theta=2*Vmeet./(ATO*ones(AM-60, 1)+ konst); 

% Niet-lineaire regressie. 

t=dt*[t_begin:AM-60]'; 
theta=theta(t_begin:AM-60); 
PPO= [0.6,4.2e6,0]; % starttoestandsvector voor de niet-lineaire regressie. 
foptions(14)=400; % aantal iteraties. 
QQ=fmins('Temp' ,PPO,[O, le-4],[],theta,t,Q,v ,CE,Cn,W); % niet-lineaire regressie. 
lambda=QQ(l) 
rho_cp=QQ(2) 
gamma=QQ(3) 

d lambda=dTdl(QQ,t,Q,CE,v,Cn); 
d_C=dTdC(QQ,t,Q,CE,v,Cn); 
d_gamma=dTdg(QQ,t,Q,CE,v,Cn); 
WW= [ d _Iambda,d _ C,d _gamma]; 
corrcoef(WW) 

T % laten zien van de laatst bepaalde fit. 
NN=[NN;nnr,Tom,Q,t_begin,t_eind,lambda,rho_cp,gamma]; 
save resultaat. wkl NN /ascii % opslag van de gegevens. 

TEMP.M : subroutine bij NLR.M; bepaalt voor elke toestandsvector de bijbehorende 
temperatuurcurve. 

function y = Temp(PP,theta,t,Q,v,CE,Cn,W); 

lab=PP(l); 
C=PP(2); 
gam=PP(3); 

aa=A(lab,Q); 
bb=B(lab,C,gam,Q,v,CE,W); 
dd = D(lab,C,gam,Q, v ,Cn,CE, W); 
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% wat tussenhaakjes staat wordt als invoer 
% in de functie beschouwd. 

% toestandsvector PP. 

% berekenen van de parameters van het 
% van het gemodificeerde JaegermodeL 



ee=E(lab,C,Q,v,Cn); 
TT=aa*log(t)+bb+dd./t+ee*log(t)./t; 
y = (theta-TT)' *(theta-TT); 

% bepalen temperatuurcurve. 
% residubepaling. 

T .M : subroutine bij NLR. M; laat de laatst bepaalde fit zien. 

lab=QQ(l); 
C=QQ(2); 
gam=QQ(3); 

aa=A(lab,Q); 
bb=B(lab,C,gam,Q,v,CE,W); 
dd=D(lab,C,gam,Q,v,Cn,CE,W); 
ee= E(lab,C,Q, v ,Cn); 
TT= aa *log(t) + bb + dd ./t + ee*log(t) ./t; 
y= (theta-TT)'*(theta-TT); 
plot(t,theta,t,TT) % laten zien van de laatst bepaalde fit. 
title(('fit van het eerste orde Jaegermodel']) 
pause(2) 
plot(t, TT -theta) 
title(['residu van de fit, tolerantie is : 'num2str(y)]) 

A.M : subroutine bij NLR.M; bepalen van de A-parameter. 

function AA=A(lab,Q); 
AA= Q/4/pi/lab; 

B.M : subroutine bij NLR.M; bepalen van de B-parameter. 

function BB=B(lab,C,gam,Q,v,CE,W); 
BB= Q/4/pi/lab*(log( 4*lab/C/v"2/exp(CE)) + 4*pi*lab*(gam + W)); 

D.M :subroutine bij NLR.M; bepalen van de D-parameter. 

function DD=D(lab,C,gam,Q,v,Cn,CE,W); 
DD=Q*C*v"2/8/pi/lab"2*((1-C/Cn)*log(4*1ab/C/v"2/exp(CE))+ 1-C/Cn*4*pi*lab*(gam+W)); 

E.M : subroutine bij NLR.M; bepalen van de E-parameter. 

function EE=E(Iab,C,Q,v,Cn); 
EE = Q*C*v"2/8/pi/lab"2 *(1-C/Cn); 

DTDL.M : subroutine bij NLR.M; bepalen van 89/éJÀ. 

function hh = dTdl(QQ,t,Q,CE,v,Cn) 

lab=QQ(l); 
C=QQ(2); 
gam=QQ(3); 

hh = (-Q/4/pi/lab"2)*log(t); 
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hh=hh+((-Q/4/pi/lab"'2)*log(4*lab/C/v"'2/exp(CE)))+Q/4/pi/lab"'2; 
hh = hh + ((Q*v"'2/4/pi/lab"'3)*(Cn-C))*log(4*lab/C/v"'2/exp(CE))*(t. "'( -1 )); 
hh =bh+ (Q*v"'2/8/pi/lab"'3)*(C-Cn)*(t. "'(-1))-(Q*C*v"'2/4/pi/lab"'3)*(t. "'(-1)); 
hh=hh + (Q*Cn*v"'2/2/lab"'2)*gam*(t. "'(-1)); 
hh = hh-((2*Q*v"'2/8/pi/lab"'3)*(C-Cn))*log(t). *(t. "'(-1)); 

DTDC.M :subroutine bij NLR.M; bepalen van éJS/éJC. 

function d_C = dTdC(QQ,t,Q,CE,v,Cn) 

lab=QQ(1); 
C=QQ(2); 
gam=QQ(3); 

gg = -Q/4/pi/lab/C; 
gg= gg+ ((Q*v"'2/8/pi/lab"'2)*log(4*lab/C/v"'2/exp(CE)))*(t. "'(-1)); 
gg = gg + ((Q*v"'2/8/pi/lab"'2)*(Cn-C))*(t. "'(-1)); 
gg= gg+ (Q*v"'2/8/pi/lab"'2)*(t. "'(-1)) + (Q*v"'2/8/pi/lab"2)*log(t). *(t. "(-1)); 

d_C=gg; 

DTDG.M : subroutine bij NLR.M; bepalen van éJS/éJr. 

function d gamma = dTdg(QQ,t,Q,CE,v,Cn) 

lab=QQ(1); 
C=QQ(2); 
gam=QQ(3); 

kk= Q-(Q*Cn*v"2/2/lab)*(t. "( -1)); 

d _gamma= kk; 

VERWBLOK.M : overkoepelend programma ter bepaling van lambda en andere parameters uit 
metingen met geblokte warmtetoevoer. 

clc; 
filenaam= input(' geef naam (zonder extensie) : ','s '); 
eval(['load ',filenaam,' .dat']); 
meting1 =eval(filenaam); 
meting= [meting1(1 :5,1: 1);meting1(6:505,2:2)]; 
prd=meting(4); 
if prd= =5 vb5; end 
if prd= = 10 vb10; end 
if prd = = 15 vb 15; end 
if prd = = 20 vb20; end 
if prd= =25 vb25; end 
if prd = = 30 vb30; end 
if prd= =40 vb40; end 

% Opslag van de meetgegevens. 
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% subroutine bij de 
% juiste bloktijd. 



NN=[nnr,Tom,Ql,AM,prd,lim_ampl,opwarm]; 
NN=[NN,lambda_aangroei,lambda_verschil,lambda_max,lambda_min]; 
OO=[OO;NN]; 
save resultaat.wk1 00 /ascii 

VBS.M : een van de 7 subroutines bij VERWBLOK.M. 

CE=0.57722; 
v=1E-3; 
dt= 1.0435843; 

clc; 
nnr=meting(1); 
Tom= meting(2); 
Ql = 119 .333*meting(3)"2; 
AM= meting(5); 

% declaratie van constanten. 

% Bepaling van een eventuele drift en een correctie hiervoor. 

tel= [1 :59]'; 
t=dt*tel; 
p =polyfit(t,meting(tel + 5), 1); 
VO=polyval(p,t); 
drift=p(1)*1E9; % driftbepaling. 
plot(t, VO,t,meting(tel + 5)) 
title(['drift/offset-bepaling, drift = ',num2str(drift), 'nV /s']) 
pause(3) 

% Omrekenen thermo-spanningen naar temperaturen. 

AA=p(1); 
BB=p(2); 
A0=37.691; 
B0=0.0445; 
C0=0.00037; 
ATO=A0+2*BO*Tom+3*CO*(Tom"'2); 
BTO=B0+3*CO*Tom; 
tel=[l:AM-60]; 
t=dt*tel; 
Vmeet=(meting(65:AM +5, 1: 1)-((60*AA + BB)*ones(AM-59, 1)))*1E6; 
konst=sqrt((AT0"2)*ones(AM-59,1)+4*BTO*Vmeet); 
theta=2*Vmeet./(ATO*ones(AM-59, 1)+ konst); 

plot(t, theta(tel + 1)) 
top= [theta(1)]; 
for k= 1:88 

if rem(k,2) = = 1 
top= [ top;theta(prd *k)]; 

end 
if rem(k,2)= =0 

top= [top;theta(prd*k)]; 

% temperatuur afv de tijd. 

% bepaling van de maxima 
% en minima van de curve. 
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end 
end 

ampl=[]; 
for k= 1:88 

if rem(k,2)= =0 
ampl=[ampl;top(k)-top(k+ 1)]; 

end 
if rem(k,2) = = 1 

ampl=[ampl;top(k+ 1)-top(k)]; 
end 

end 
lim_ampl=mean(ampl(30:88)); 
k=0:87; 
plot(k,ampl,k,lim _ ampl *ones(1 ,88)) 
title(['lim _ampl = ',num2str(lim _ ampl)]) 

aangr=[]; 
for k=3:89 

aangr= [aangr;top(k)-top(k-2)]; 
end 

% Aangroeimodel. 

matrix_ aangr = []; 
for k=9:87 

if rem(k,2)= = 1 
kp1 =[2:2:k+ 1]; 
kp1 =prod(kp1); 
kp0=[1:2:k]; 
kpO=prod(kpO); 
km1 =[2:2:k-1]; 
km1 =prod(km1); 
km2=[1:2:k-2]; 
km2 = prod(km2); 
tm= (kpO/kp l)*kml/km2; 
term=-log(tm); 
som=((k+ 1)"(-1)-(k)"(-1)); 

end 
if rem(k,2) = = 0 

kp1 =[1:2:k+ 1]; 
kp1 =prod(kp1); 
kpO= [2:2:k]; 
kpO=prod(kpO); 
km1 =[1:2:k-1]; 
km1 =prod(km1); 
km2 = [2:2:k-2]; 
km2 =prod(km2); 
tm = (kpO/kp 1 )*km 1 /km2; 
term= -log(tm); 
som=((k+ 1)"(-1)-(k)"(-1)); 

% bepaling van de temp.
% stijgingen en dalingen. 

% bepaling limietwaarde 
% in temp.-verschillen. 

% bepaling van de aangroei. 

% logaritme. 
% reekselement 

% logaritme. 
% reekselement. 
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end 
matrix_aangr= [matrix_aangr;term]; 

end 
coef _ aangr =matrix_ aangr\aangr(9: 87); 
lambda_ aangr = Ql/4/pi/coef _ aangr(l) 
pause(3) 

clc; 
k=9:87; 

% regressie. 

plot(k,aangr(9:87),k,coef_aangr(1)*matrix _aangr(1 :79,1: 1)) 
title(' aangroeimodel ') 
pause(3) 

% VerschilmodeL 

clc; 
matrix_ampl = []; matrix_ verschil=[]; 
for k=8:87 

if rem(k,2)= =0 
kpO = [2:2:k]; 
s1 =-2*(kp0. "(-1)); 
kpO = prod(kpO); 
kp1 =[1:2:k+ 1]; 
kp1 =prod(kp1); 
km1=[1:2:k-1]; 
s2=2*(kml. "(-1)); 
km1 =prod(km1); 
term=log((kp0/kp1)*kp0/km1); 
som=sum(s1)+sum(s2)+ 1/(k+ 1); 

end 
if rem(k,2) = = 1 

kp0=[1:2:k]; 
s1 =2*(kp0. "(-1)); 
kpO=prod(kpO); 
km1=[2:2:k-1]; 
s2 =-2*(kml. "(-1)); 
km1 =prod(km1); 
kp1=[2:2:k+ 1]; 
kp1 =prod(kp1); 
term=log((km1/kp0)*kp1/kp0); 
som=sum(s1)+sum(s2)-1/(k+ 1); 

end 
matrix_ampl=[matrix_ampl;ampl(k+ 1)]; 
matrix_ verschil = [matrix_ verschil; 1 , term]; 
end 

% logaritme. 
% reekselement 

% logaritme. 
% reekselement. 

clc; % regressie. 
coef_ verschil =matrix_ verschil(1 :79,1 :2)\matrix_ampl(1:79, 1: 1); 
lambda_ verschil =-Ql/4/pi/coef_ verschil(2) 
pause(3) 
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k=8:87; 
plot(k,coef_ verschil(1) + coef _ verschil(2)*matrix _verschil(: ,2:2),k,ampl(k + 1 )); 
title('verschilmodel ') 
pause(3) 

% Bepalen lambda uit maxima en minima van de temperatuur-tijd-curve. 

clc; 
matrix_ max = D; matrix_ min= D; 
for k=20:88 

t=k*prd*dt; 
if rem(k,2) = = 1 

matrix_ max =[matrix_ max;log(t), 1]; 
end 
if rem(k,2) = = 0 

matrix_min=[matrix _min;log(t), 1]; 
end 

end 
coef_max =matrix_ max\top(22:2:88); 
coef_min=matrix_min\top(21 :2:89); 
AO _ max = coef_ max(l); 
BO _ max = coef _ max(2); 
AO_min=coef_min(l); 
BO _min= coef _ min(2); 

clc; 
lambda_ max = Ql/8/pi/ AO _ max 
lambda_ min= Ql/8/pi/ AO _min 
pause(3) 

% Plotten. 

tel=[l:AM-60]; 
t=dt*tel; 

% regressie. 
% regressie. 

fit_ max = AO _ max*log(t) + BO _ max*ones(l ,AM-60); 
fit_ min=AO_min*log(t)+ BO _ min*ones(l,AM-60); 
plot(t,theta(2:44l),t,fit max' ,t,fit min' ,t,fit max'-fit min') - - - -
pause(3) 

opwarm= (top(89) + top(88))/2 
pause(3) 

% bepaling opwarming 
%na 440 s. 

92 



APPENDIX F : AFSCHA TIEN VAN TERMEN IN VERSCIDL- EN AANGROEIMODEL. 
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tig Fl : Verhouding van respectievelijke reekstermen, bepaald uit vergelijkingen (70) en (71) van 
het verschilmodel 
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tig F2 : Verhouding van eerste reeksterm tot logaritme-term, bepaald uit vergelijkingen (70) tot en 
met (73), verschilmodel 
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tig F3 : Verhouding van de respectievelijke reekstermen, bepaald uit vergelijking (77), van het 
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tig F4 : Verhouding van eerste reeksterm tot logaritme-term, bepaald uit vergelijking (77) en (78), 
van het aangroeimodel 
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