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Samenvatting 

Bij Stirling Cryogenics & Refrigeration BV wordt een pulsbuiskoeler ontwikkeld met een 
groot koelvermogen (± 1000 W) en een hoge efficiëntie bij 70 K, die qua performance 
kan concurreren met de huidige Stirling cryogeneratoren. 

Het doel van dit afstudeerproject is tweeledig: 
• het aanpassen van het pulsbuisprogramma en 
• het doen van inleidende metingen aan een testopstelling. 

Ten eerste is het pulsbuisprogramma aangepast, waardoor het temperatuurprofiel en 
niet-idealiteitseffecten in de buis berekend kunnen worden. Hiervoor zijn het 
warmtepompeffect, de warmtegeleiding door de buiswand en de warmtegeleiding door 
het gas in het programma geïmplementeerd. Het programma is een analytisch model, 
waarin theoretische en empirische relaties voor de warmte-overdracht, de 
warmtecapaciteit en de stromingsweerstand in de regenerator en de warmtewisselaars 
worden gecombineerd. De aanpassingen zijn gedaan na een uitgebreide bestudering van 
de structuur van het programma en de samenhang van de diverse parameters. De 
structuur is vervolgens aangepast en er is een algoritme geïmplementeerd, waarmee de 
invloed van de genoemde effecten op de totale performance van de pulsbuis berekend 
wordt. Het programma werkt en berekent de te verwachten trends. Hierbij moet gedacht 
worden aan bijvoorbeeld het koelvermogen als functie van de zuigerfrequentie of het 
koelvermogen als functie en de buislengte. 

Ten tweede is een opstelling gebouwd, waaraan inleidende metingen gedaan zijn. Het 
doel hiervan is het realiseren van een stabiele testopstelling, waaraan in de toekomst de 
gebruikte modellen getoetst kunnen worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Stirling Cryogenics & Refrigeration BV 

De kernactiviteit van Stirling Cryogenics & Refrigeration (Stirling) is het vinden van 
innovatieve oplossingen voor het koelen van gassen en vloeistoffen bij temperaturen tot-
250°C. Daartoe ontwikkelde Stirling in de laatste veertig jaar hoogtechnologische 
koelsystemen voor de produktie van vloeibare gassen, het koelen van gassen en 
vloeistoffen en het koelen van processen. Centraal element in de plants is altijd de 
Stirling cryogenerator, ontworpen op basis van het Stirling principe. 
Stirling heeft wereldwijd 4000 systemen geïnstalleerd voor onder meer de Kl-industrie, 
de hoge temperatuur supergeleiding laboratoria, de procesindustrie, universiteiten, 
ziekenhuizen, observatoria en pretparken. 
Stirling ontwikkelt zowel standaard als custom made installaties, assembleert deze, zet 
de installaties in de markt en voert service uit. In 1998 werd cryogene know-how en 
ervaring gebundeld in de Stirling Gonsuiting Group. Deze business unit ondersteunt 
bedrijven bij hun engineering op de gebieden thermodynamica, stromingsleer en 
mechanica. 
In 1990 heeft Stirling zich verzelfstandigd van de Nederlandse Philips Bedrijven BV. 

1.2 Het pulsbuisonderzoek binnen Stirling 

Dit afsudeerproject heeft plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van een 
nieuw type cryogenerator, de pulsbuis. Het principe hiervan is niet nieuw, maar het type 
dat men binnen Stirling beoogt te realiseren is dat wel. Het doel is om een pulsbuis te 
ontwikkelen met een groot koelvermogen (± 1000 W) en een hoge efficiëntie, die qua 
performance kan concurreren met de huidige cryogeneratoren. 
De pulsbuiskoelmachine heeft een drietal voordelen ten opzichte van Gifford McMahon
en Stirlingkoelers. Ten eerste heeft een pulsbuis geen bewegende delen in het koude 
gedeelte en is daardoor minder gevoelig voor slijtage. Ten tweede kan de pulsbuis 
trillingsvrij koelen. Door het ontbreken van een bewegende metalen verdringer biedt de 
pulsbuis voordeel bij het koelen van bijvoorbeeld supergeleidende magneten. De 
pulsbuiskoeler kan direct met de magneten in contact gebracht worden, zonder dat het 
magnetisch veld verstoord wordt door een bewegende verdringer. In hoofdstuk 2 wordt 
de theorie van de pulsbuiskoeler besproken. 

Parallel aan de ontwikkeling van de Stirling cryogenerator is een rekenmodel ontwikkeld. 
Hiermee kunnen machines, die gebaseerd zijn op de Stirlingcyclus, berekend en 
geoptimaliseerd worden. Dit model wordt het Stirlingprogramma genoemd. In het model 
zijn theoretische en empirische relaties met elkaar gecombineerd. Hierdoor is het een 
krachtig hulpmiddel bij het ontwerp en de optimalisatie van Stirling cryogeneratoren. 
Om de kracht van het Stirlingprogramma te benutten in het pulsbuisonderzoek, is het 
model aangepast en is het zogenaamde pulsbuisprogramma ontstaan. Dit programma is 
nog niet compleet en gedurende dit afstudeeronderzoek is er een routine aan toegevoegd, 
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waarin het temperatuurprofiel en enkele niet-idealiteitseffecten in de buis worden 
berekend. Hoofdstuk 3 behandelt de structuur van het programma. 

Naast de aanpassingen aan het pulsbuisprogramma is tijdens dit afstudeerproject een 
opstelling gebouwd. Hieraan zijn inleidende metingen gedaan met als doel het 
ontwikkelen van een stabiele testopstelling. Hieraan kan het pulsbuisprogramma 
vervolgens getoetst worden. Hoofdstuk 4 beschrijft de experimentele opstelling. De 
opbouw en de resultaten van de experimenten worden besproken in hoofdstuk 5. In 
hoofdstuk 6 en 7 komen tenslotte de conclusies en de aanbevelingen aan bod. 
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2 Theorie 

2.1 Pulsbuiskoelers algemeen 

Figuur 2.1 laat schematisch drie Stirling-typen pulsbuizen zien [1]: 
1. de basispulsbuis, 
2. de orificepulsbuis en 
3. de double-inletpulsbuis. 

Zuiger Regenerator Buis 

----,,----ac 

[a] ---
Buffer 

[b] 

2e Orifice 

[cl 

FIGUUR 2.1: Drie Stirling-typen pulsbuizen: [a] De basispulsbuis. De zuiger zorgt voor 
drukoscillaties in de pulsbuis. De after cooler (ac) staat op kamertemperatuur (T ,J en voert de 
compressiewarmte af. De regenerator koelt het gas voor. De koude warmtewisselaar (kww) is op 
lage temperatuur (T J en onttrekt warmte aan de omgeving. De warmte wordt via de buis 
afgevoerd door de warme warmtewisselaar (www), die op kamertemperatuur (T ,J is. [b] De 
orificepulsbuis. Een stromingsweerstand (orifice) en een buffervolume worden aan de warme 
kant van de buis gemonteerd. [cl De double-inletpulsbuis. Parallel aan de regenerator en de 
buis wordt een tweede orifice geplaatst. 
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De basispulsbuis bestaat uit een met gas gevulde buis, waarin een oscillerende zuiger 
(compressor) het gas periodiek comprimeert en expandeert. De after cooler (ac) voert de 
compressiewarmte af. Het gas stroomt door de regenerator, welke tijdens de 
compressieslag warmte van het gas opneemt en tijdens de expansieslag de warmte weer 
afgeeft aan het gas. De koude warmtewisselaar (kww) onttrekt warmte aan de omgeving 
en het gas transporteert deze via de buis naar de warme warmtewisselaar (www). Het 
drijvende mechanisme achter het energietransport door de basispulsbuis is het 
warmtepompmechanisme, dat wordt besproken in paragraaf 2.3. 
De orificepulsbuis heeft naast de elementen uit de basispulsbuis twee extra onderdelen: 
een stromingsweerstand (orifice) en een buffervolume. Hierdoor draagt er meer gas bij 
aan het koelvermogen dan in de basispulsbuis. In principe is een orifice een gaatje, maar 
de weerstand kan ook bestaan uit een kraan of een capillair. Het principe van de 
orificepulsbuis wordt besproken in paragraaf 2.2. 
Door het toevoegen van een tweede orifice tussen de compressieruimte en de warme 
kant van de buis ontstaat de double-inletpulsbuis [2]. Een gedeelte van het gas stroomt 
direct vanuit de compressieruimte de buis in, waardoor de regeneratorverliezen worden 
verkleind. Op de theorie van de double-inletpulsbuis wordt hier niet verder ingegaan. 

2.2 Orificepulsbuis 

Het principe van de orificepulsbuis wordt in deze paragraaf op twee manieren 
beschreven: een Lagrangiaanse en een thermodynamische benadering. 
De Lagrangiaanse benadering onderscheidt drie typen gasdeeltjes. De eigenschappen en 
verplaatsing van de deeltjes binnen één cyclus geven inzicht in het koelprincipe. De 
thermodynamische benadering gaat uit van de eerste en tweede hoofdwet van de 
thermodynamica. 

2. 2.1 Lagrangiaanse beschrijving van de orificepulsbuis 

Voor de beschrijving van het koelmechanisme wordt de eerste cyclus beschouwd. Deze 
staat weergegeven in Figuur 2.2. De cyclus wordt verdeeld in vier stappen en we 
onderscheiden drie soorten gasdeeltjes: 
1. gas dat vanuit de regenerator de buis in- en uitstroomt, 
2. gas dat zich continu in de buis bevindt en 
3. gas dat vanuit de buffer via het orifice de buis in- en uitstroomt. 

Figuur 2.2 geeft tevens het temperatuurprofiel en de druk in de buis (pph) aan het einde 
elke stap. We nemen aan dat de druk in het buffervolume niet varieert en in alle gevallen 
gelijk is aan de gemiddelde druk (pm). Verder nemen aan dat de processen in de buis 
adiabatisch reversibel zijn. 
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Zuiger Regenerator 

= Looplengte van het gas bij kww 
11 = Looplengte van het gas bij www 

Buis 

I 

Orifice Buffer 

FIGUUR 2.2: De eerste cyclus van de orificepulsbuis. Het temperatuurprofiel in de buis is voor 
elke stap weergegeven. De gemiddelde druk in het systeem is Pm· Het volume van de buffer is 
dusdanig groot, dat er zich geen drukoscillaties in voordoen en de druk er altijd Pm is. Aan het 
einde van stap 2 en 4 is de druk in de buis (pPJ gelijk aan de gemiddelde druk. Aan het einde 
van stap 1 geldt dat Ppb>Pm en aan het einde van stap drie geldt dat Ppb<Pm· Tijdens stap 3 en 
4 stroomt er gas met een lagere temperatuur terug de koude warmtewisselaar in dan dat het er 
tijdens stap 1 uitgestroomd is. De koude warmtewisselaar koelt af. Hierop berust het 
koelprincipe van de orificepulsbuis. 
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Beginsituatie 
De zuiger staat in de meest linkse positie en het orifice is gesloten. De druk in het hele 
systeem is gelijk aan Pm en de begintemperatuur is overal gelijk aan de 
omgevingstemperatuur (To). 

Stap 1 
De zuiger beweegt richting de after cooler (ac), terwijl het orifice dicht blijft. Alle 
gasdeeltjes worden gecomprimeerd en bewegen richting de warme warmtewisselaar 
(www). Gasdeeltjes 1 stromen vanuit de regenerator, via de koude warmtewisselaar 
(kww), de buis binnen met een temperatuur T=To op x=O. Op het moment dat de 
gasdeeltjes zich in de buis bevinden worden ze adiabatisch gecomprimeerd en neemt de 
temperatuur toe. Ook de gasdeeltjes, die zich vanaf het begin in de buis bevinden, 
worden gecomprimeerd en stijgen in temperatuur. De druk in de buis is na deze stap 
hoger dan de druk in de buffer, Pph>Pm· 

Stap 2 
Het orifice wordt geopend, waardoor een deel van het gas vanuit de buis, via het orifice, 
het buffervolume instroomt. Alle gasdeeltjes, die zich in de buis bevinden, bewegen 
richting de warme warmtewisselaar, totdat de druk er gelijk is aan de bufferdruk Pm· De 
gasdeeltjes die zich van begin af aan in de buis bevinden expanderen en de temperatuur 
daalt naar de oorspronkelijke temperatuur T0• De gasdeeltjes, die tijdens stap 1 de buis 
zijn binnengestroomd bereiken als gevolg van de expansie aan het einde van stap 2 een 
temperatuur die lager is dan To. 

Stap 3 
Het orifice is gesloten en de zuiger beweegt terug naar zijn oorspronkelijke positie. Het 
gas in de buis expandeert, koelt af en beweegt richting kww. Een gedeelte van de 
gasdeeltjes 1 stroomt via de koude warmtewisselaar de regenerator in met een 
temperatuur die lager is dan T0• Als gevolg van de expansie wordt de druk in de buis 
lager dan de bufferdruk, pph<Pm• en hebben alle gasdeeltjes in de buis aan het einde van 
deze stap een temperatuur die lager is dan T0• 

Stap 4 
Het orifice gaat open. Omdat de druk in buis lager is dan de bufferdruk, stromen 
gasdeeltjes 3 vanuit de buffer, via het orifice en de warme warmtewisselaar, de buis 
binnen. Gasdeeltjes 3 stromen met temperatuur T0 de buis binnen en worden 
gecomprimeerd, waardoor hun temperatuur stijgt tot boven T0• Gaselementjes 2 worden 
gecomprimeerd en warmen op tot hun oorspronkelijke temperatuur, T0• Het resterende 
deel van de gaselementjes 1 stroomt eveneens met een lagere temperatuur dan T0 , via 
kww, terug de regenerator in. 

Het resultaat van de vier stappen is dat de koude warmtewisselaar na één cyclus kouder 
is dan de begintemperatuur. De warme warmtewisselaar is warmer. Het 
temperatuurverschil tussen de koude en de warme warmtewisselaar zal toenemen 
wanneer de cyclus periodiek wordt voortgezet, totdat een evenwicht bereikt is. In 
werkelijkheid is het orifice continu geopend. 
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2.2.2 Thermodynamische beschrijving van de ideale orificepu/sbuis [21 

In deze paragraaf worden met behulp van de eerste en tweede hoofdwet van de 
thermodynamica relaties afgeleid voor het koelvermogen en het rendement van de 
ideale orificepulsbuis. De eerste hoofdwet voor een open systeem beschrijft 
energiebehoud 

. . . . . 

u= IQ+ IH- pV+W ex/· 

(1) 

Hierin is U de interne energie van het beschouwde systeem. Deze wordt bepaald door de 

som van de in- en uitgaande warmtestromen ( Q ), de som van de in- en uitgaande 
• 

enthalpiestromen ( H = n H m ), de externe arbeid die op het systeem wordt verricht 

( W ext) en de arbeid die het systeem verricht als gevolg van volumeverandering ( p V). 
De kinetische en potentiële energie worden in deze beschouwing verwaarloosd. 
De tweede hoofdwet voor een open systeem beschrijft de entropieverandering 

(2) 

Hierin is S de totale entropie van het beschouwde systeem. De entropieverandering als 

gevolg van in- en uitgaande warmtestromen wordt gegeven door (2/r. De 
entropieverandering als gevolg van in- en uitgaande entropiestromen wordt gegeven door 

S. De irreversibele entropieproductie S; is nul voor reversibele processen. 

In deze beschouwing gaan we ervan uit dat in een ideale orificepulsbuis alleen in het 
orifice irreversibele entropieproductie optreedt. De warmtegeleiding door de wanden en 
het gas wordt verwaarloosd, evenals warmte-uitwisseling tussen het gas en de wand van 
de buis. Tevens wordt verondersteld dat er geen turbulentie optreedt. Een ideale 
regenerator heeft een oneindig grote warmtecapaciteit, geen warmtegeleiding door het 
materiaal en geen stromingsweerstand. Tenslotte gaan we uit van een stationaire situatie 
en een ideaal gas waardoor de volgende relaties gelden 

(3) 
U=O 

en 
(4) 

S=O. 

De waarden van de parameters worden gemiddeld over één cyclus, waardoor de eerste 
en tweede hoofdwet overgaan in 
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(5) 

respectievelijk 
(6) 

Q • . 
O=l:-+l:S+S;. 

T 

Het complete systeem van de orificepulsbuis wordt gesplitst in vijf deelsystemen. Op 
ieder deelsysteem worden de hoofdwetten van de thermodynamica toegepast; stromen 
die het volume instromen zijn positief en uitgaande stromen zijn negatief. 

, ................... ! 

·-~ 

FIGUUR 2.3: Het eerste deelsysteem bestaat uit het orifice en een deel van de 
verbindingsleidingen tussen het orifice en de warme warmtewisselaar en tussen het orifice en 
het buffervolume. Uit de tweede hoofdwet van de thermodynamica volgt dat de entropie, die in 
het orifice geproduceerd wordt, afgevoerd wordt richting de warme warmtewisselaar. 

Figuur 2.3 geeft het eerste deelsysteem weer en bevat het orifice. Het volume verandert 

niet en er wordt geen externe arbeid op het volume uitgeoefend, dus p V= 0 en 

W ext = 0. De temperatuur is aan beide kanten van het orifice hetzelfde, waardoor de in
en uitgaande enthalpiestromen niet van elkaar verschillen en de totale enthalpietoename 
gelijk is aan nul. Toepassen van de eerste hoofdwet geeft 

Q=O. 
(7) 

Toe passen van de tweede hoofdwet geeft 

-
• (8) 
S = Sorijice. 

De entropie, die in het orifice geproduceerd wordt, stroomt het controlevolume uit 
richting de warme warmtewisselaar. Dit is als volgt in te zien. Het gas stroomt onder 
hoge druk en met omgevingstemperatuur (TH), via het orifice, het controlevolume in. 
Hoge druk komt overeen met een lage waarde voor de entropie. Vervolgens stroomt het 
gas onder lage druk en met dezelfde temperatuur via het orifice terug naar de buis. Lage 
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druk komt overeen met een hoge waarde voor de entropie. In één cyclus is er dus netto 
een entropiestroom van het orifice naar de warme warmtewisselaar. 

Het tweede deelsysteem staat weergegeven in Figuur 2.4 en bevat de warme 
warmtewisselaar en een deel van de buis. 

- ".~~-- ~-. -- / ' / \ 

-~ .. /< .) 
'<, / 

FIGUUR 2.4: Het tweede deelsysteem bestaat uit de warme warmtewisselaar, een gedeelte van 
de buis en een gedeelte van de verbindingsleiding tussen de warmtewisselaar en het orifice. De 
onderste helft geeft de enthalpiebalans, volgend uit de eerste hoofdwet van de 
thermodynamica. De bovenste helft geeft de entropiebalans, volgend uit de tweede hoofdwet 
van de thermodynamica. De warme warmtewisselaar moet een hoeveelheid warmte QH afvoeren. 

Toe passen van de eerste hoofdwet levert 

(9) 

In de eerste helft van de cyclus beweegt het gas zich vanuit de buis richting de warme 
warmtewisselaar en wordt het gecomprimeerd. Compressie warmt het gas op en zorgt 
voor een hoge enthalpie. In de tweede helft van de cyclus expandeert het gas en stroomt 
het terug de buis in. Door de expansie koelt het gas af en daalt de waarde van de 
enthalpie. Er is dus een netto enthalpiestroom vanuit de buis richting de warme 
warmtewisselaar, waardoor er warmte afgevoerd moet worden. 
De processen in de buis worden adiabatisch reversibel verondersteld, waardoor er geen 
entropiestroom door de buis is. Toepassen van de tweede hoofdwet geeft 

(10) 

Vervolgens beschouwen we de koude warmtewisselaar, een gedeelte van de regenerator 
en een deel van de buis, zoals weergegeven in Figuur 2.5. 
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FIGUUR 2.5: Het derde deelsysteem bestaat uit de koude warmtewisselaar, een deel van de 
regenerator en een deel van de buis. Uit de energiebalans volgt dat het koelvermogen gelijk is 
aan de enthalpiestroom door de buis. Uit de entropiebalans volgt dat er een entropiestroom 
door de regenerator is. 

Toepassen van de tweede hoofdwet levert 

-• (11) 

In de regenerator beweegt het gas onder hoge druk (=lage entropie) naar rechts en 
onder lage druk (=hoge entropie) naar links, waardoor een netto entropiestroom vanuit 

-• 
de koude warmtewisselaar de regenerator ingaat, S reg • De temperatuur op een 
willekeurige dwarsdoorsnede van de regenerator is constant, waardoor er geen netto 
enthalpiestroom door de regenerator is. Er is dus een enthalpiestroom van de koude 
warmtewisselaar, door de buis, naar de warme warmtewisselaar is. De eerste hoofdwet 
geeft 

- - (12) • 
O=QL -H 

ofwel 
- (13) • 

QL =H. 

De combinatie van dit resultaat met het resultaat van het tweede controlevolume (9) 
levert 

(14) 

De warme warmtewisselaar voert dus het koelvermogen af, dat aan de koude kant wordt 
geleverd. 
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Figuur 2.6 geeft het vierde deelsysteem, dat bestaat uit de after cooler, een deel van de 
regenerator en een deel van de compressieruimte. De eerste hoofdwet levert 

---
• (15) 

Qac = H com. 

Uit de tweede hoofdwet volgt 

-• (16) 
Q ac = TH S reg • 

.. 

FIGUUR 2.6: Het vierde deelsysteem bestaat uit de after cooler, een gedeelte van de 
compressieruimte en een gedeelte van de regenerator. Uit de entropiebalans volgt dat vanuit de 
regenerator een entropiestroom de after cooler instroomt. De after cooler voert een hoeveelheid 
warmte af, die gelijk is aan de door de zuiger geleverde arbeid. 

Het laatste systeem dat we beschouwen heeft een variërend volume en bevat de zuiger 
en de compressieruimte. Aan de kant van de compressor zijn alle processen adiabatisch 

* 
reversibel, dus S = 0. Uit de eerste hoofdwet volgt dan 

-- - --
• 

0 = 0 - H com - p V + W ex/ . 

Ie • 

Omdat f p V dt = 0, gaat de eerste hoofdwet over in 
0 

--• 
H com = W ex/, 

ofwel 

Qac = W ext. 

De after cooler voert dus de compressiewarmte af. 
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Het rendement van de orificepulsbuis is kleiner dan het Carnetrendement en wordt 
gegeven door 

. . T -;-
11 = Q1 W ext = _L • 

TH 

(20) 

In Figuur 2.7 staan de resultaten van deze beschouwing schematisch weergegeven. De 
belangrijkste conclusies voor de orificepulsbuis zijn: 
• door een ideale regenerator stroomt geen enthalpie, maar wel entropie, 
• door de buis stroomt geen entropie, maar wel enthalpie, 
• de after cooler voert de compressiewarmte af en 
• het koelvermogen dat door de koude warmtewisselaar onttrokken wordt aan de 

omgeving, wordt via de buis afgevoerd door de warme warmtewisselaar. 

* H ----+ 

FIGUUR 2.7: Resultaat van de thermodynamische beschouwing. De stromen in de bovenste helft 
van de figuur zijn de entropiestromen. De stromen in de onderste helft zijn de 
enthalpiestromen. Door een ideale regenerator stroomt geen enthalpie, maar wel entropie. Door 
de buis stroomt geen entropie, maar wel enthalpie. De compressiewarmte wordt door de after 
cooler afgevoerd. Het koe/vermogen, dat door de koude warmtewisselaar wordt onttrokken aan 
de omgeving, wordt via de buis afgevoerd door de warme warmtewisselaar. 
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2.3 Warmtepompeffect 

Het warmtepompeffect is de drijvende kracht van de basispulsbuis, maar treedt ook op 
in andere typen pulsbuiskoelmachines. Binnen dit afstudeerproject is de aandacht 
gericht op de orificepulsbuis en het verbeteren van het pulsbuisprogramma. Hoofdstuk 3 
behandelt het programma en de aanpassingen die binnen dit afstudeerproject zijn 
gedaan. Eén van de doelstellingen was het implementeren van het warmtepompeffect in 
het programma. In deze paragraaf wordt de theorie van dit effect behandeld. 
We beschouwen een oppervlak waarover een temperatuurgradiënt (V'Tm) staat. Parallel 
aan het oppervlak wordt een gaselementje periodiek gecomprimeerd en geëxpandeerd. 
We delen de cyclus op in twee stappen (de compressiestap en de expansiestap) en 
nemen aan dat de temperatuur van het gaselementje aan het begin van de cyclus gelijk 
is aan de plaatselijke wandtemperatuur. Tijdens de compressiestap wordt het gasdeeltje 
verplaatst over een afstand ~ en neemt de temperatuur toe. We nemen aan dat de 
plaatselijke wandtemperatuur na de verplaatsing evenveel is toegenomen als de 
temperatuur van het gaselementje, waardoor de plaatselijke gas- en wandtemperatuur 
na de compressiestap nog steeds niet van elkaar verschillen. Tijdens de tweede stap van 
de cyclus beweegt het deeltje terug naar zijn oorspronkelijke positie en koelt als gevolg 
van de expansie af tot zijn oorspronkelijke temperatuur. De plaatselijke gas- en 
wandtemperaturen zijn wederom gelijk. De temperatuurgradiënt V'Tm, waarbij de 
hierboven geschetste situatie geldt, wordt de kritische temperatuurgradiënt (V'Tcril> 
genoemd. Bij deze temperatuurgradiënt over de wand hetfen de 
temperatuurveranderingen als gevolg van adiabatische compressie en expansie de 
temperatuurveranderingen als gevolg van de verplaatsing elkaar precies op. 
In de hiervolgende beschouwing zal blijken dat de kritische temperatuurgradiënt de 
grens is tussen de warmtepomp (waarbij energie getransporteerd wordt van de koude 
naar de warme kant van het oppervlak) en de prime rnaver (waarbij energie 
getransporteerd wordt van de warme naar de koude kant van het oppervlak). 
Voor de verduidelijking van het effect beschouwen we wederom een gasdeeltje dat 
periodiek beweegt boven een oppervlak, waarover een vaste V'Tm staat. In Figuur 2.8 en 
Figuur 2.9 wordt de cyclus in vier stappen verdeeld. De figuren maken duidelijk dat, 
afhankelijk van V'Tm, het effect twee kanten op kan werken. Wanneer de 
temperatuuroscillaties in het gas als gevolg van adiabatische compressie en expansie 
groter zijn dan de temperatuurverschillen door de verplaatsing, is er sprake van een 
'warmtepomp'. Hierbij wordt energie getransporteerd van de koude naar de warme kant 
van het oppervlak. We spreken van een 'prime mover' als de temperatuuroscillaties in 
het gas als gevolg van adiabatische compressie en expansie kleiner zijn dan de 
temperatuurverschillen door de verplaatsing. 
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Koud Warm 
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FIGUUR 2.8: Warmtepomp 

Stap 1: het gasdeeltje beweegt naar rechts 
onder adiabatische compressie, terwijl het 
volume afneemt en de temperatuur stijgt. 
Aan het einde van de stap is de 
temperatuur van het gas hoger dan de 
plaatselijke wandtemperatuur. 

Stap 2: isobare warmteoverdracht van het 
gas naar de wand, waardoor het 
gasdeeltje afkoelt. 

Stap 3: het gasdeeltje beweegt terug naar 
zijn oorspronkelijke positie onder 
adiabatische expansie, terwijl het volume 
toeneemt en de temperatuur daalt. Aan 
het einde van de stap is de temperatuur 
van het gas lager dan de plaatselijke 
wandtemperatuur. 

Stap 4: isobare warmteoverdracht van de 
wand naar het gas. De temperatuur van 
het gas stijgt en het volume neemt toe tot 
de oorspronkelijke waarde. 

Het resultaat is een netto energiestroom 
(Q) door het gas van de koude naar de 
warme zijde van de wand. 

• 
ra 

Q 

Koud Warm 
·-----

Q 

FIGUUR 2.9: Prime mover 

Stap 1: het gasdeeltje beweegt naar rechts 
onder adiabatische compressie, terwijl het 
volume afneemt en de temperatuur stijgt. 
Aan het einde van de stap is de 
temperatuur van het gas lager dan de 
plaatselijke wandtemperatuur. 

Stap 2: isobare warmteoverdracht van de 
wand naar het gas, waardoor het gasdeeltje 
verder opwarmt. 

Stap 3: het gasdeeltje beweegt terug naar 
zijn oorspronkelijke positie onder 
adiabatische expansie, terwijl het volume 
toeneemt en de temperatuur daalt. Aan het 
einde van de stap is de temperatuur van 
het gas hoger dan de plaatselijke 
wandtemperatuur. 

Stap 4: isobare warmteoverdracht van het 
gas naar de wand. De temperatuur van het 
gas daalt verder en het volume neemt af tot 
de oorspronkelijke waarde. 

Het resultaat is een netto energiestroom (Q) 
door het gas van de warme naar de koude 
zijde van de wand. 

V. Backx I januari 2002 - 15-



ê 
STIRLING 

Voor de afleiding van de energiestroom [3] wordt aangenomen dat de druk over de totale 
lengte van de buis uniform is en beschreven kan worden als een harmonisch signaal 

p(t) = Pm + Pteiror. (21) 

De druk oscilleert om de gemiddelde waarde Pm met een amplitude p 1• De 
hoekfrequentie is ro. Het subscript m geeft in het vervolg van deze afleiding aan, dat het 
om een gemiddelde waarde gaat. Subscript 1 is een amplitude. Als het gas geen 
interactie heeft met de wand vertoont de temperatuur van een gasdeeltje hetzelfde 
harmonische gedrag als de druk 

(22) 

Hierin is Tm de gemiddelde temperatuur en Tt de temperatuuramplitude. Naast een 
uniforme druk en snelheid u(t) wordt verondersteld dat de viscositeit van het gas nul is. 
De gassnelheid is daardoor niet afhankelijk van de afstand tot de wand. 
De temperatuurafhankelijkheid van fysische gaseigenschappen wordt verwaarloosd en 
we veronderstellen dat de warmtecapaciteit van de wand dusdanig groot is dat de 
temperatuur ervan niet varieert met de gastemperatuur. Stel dat het gas in de x-richting 
oscilleert, dan wordt een gegeven temperatuurgradiënt VTm(x) over de wand 
verondersteld. Tenslotte wordt de gemiddelde gastemperatuur Tm(x) onafhankelijk 
verondersteld van de afstand y tot de wand en gelijk gesteld aan de plaatselijke 
wandtemperatuur. 
De temperatuuroscillaties van het gas (T1) worden bepaald met behulp van de volgende 
relatie voor warmtetransport 

pT(as +v· Vs) =V ·(KVT). at -
(23) 

Hierin is p de dichtheid van het gas, T de gastemperatuur en K de thermische 
geleidingscoëfficiënt. De specifieke entropie en de snelheid van het gas worden gegeven 
door s respectievelijk v. Kwadratische termen in de snelheid zijn verwaarloosd. 
De entropie wordt benaderd met de volgende harmonische relatie 

(24) 

Warmtegeleiding in de x-richting en tweede orde termen worden verwaarloosd, waardoor 
vergelijking (24) overgaat in 

(25) 

Hierin is Ut de snelheidsamplitude. Een algemene relatie voor de entropieverandering is 
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CP ~ ds = -dT- -drp T p , 

(26) 

ofwel 
(27) 

met 

~ ~-(:~ )jP .. (28) 

Substitutie van (27) en (28) in vergelijking (26) levert een differentiaalvergelijking voor 
de onbekende Tt(y) 

(29) 

De randvoorwaarden zijn: 
• bij de wand is de gastemperatuur gelijk aan de wandtemperatuur. De wand heeft 

een vaste opgelegde gemiddelde temperatuur, zonder oscillaties, dus T1(0)=0. 
• T1(oo)=eindig. 

De oplossing van (29) luidt 

(30) 

De afstand waarover warmte kan diffunderen binnen een periode 1/ro is de thermische 
indringdiepte, gegeven door 

(31) 

Ver van de wand {y> >öK) geldt voor de temperatuuramplitude 

T; ~ ( 113 J Pt - \/Tm UI . 
peP ro 

m 

(32) 

De eerste term beschrijft de temperatuuroscillaties als gevolg van adiabatische 
compressie en expansie van het gas. De tweede term beschrijft de variaties als gevolg 
van de verplaatsing. Op een afstand y> >BK heeft het gas geen thermisch contact met de 
wand en wordt het periodiek gecomprimeerd en geëxpandeerd zonder warmte uit te 
wisselen met de wand. 
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Als de termen in (32) aan elkaar gelijk zijn, zijn de temperatuuroscillaties op een 
bepaald punt boven de wand nul (Tt=O). De kritische temperatuurgradiënt VTcrit wordt 
als volgt gedefinieerd 

(33) 

In de limiet y~O geldt volgens (30) dat T1~0. De temperatuuroscillaties naderen bij de 
wand tot nul en de gastemperatuur is bij benadering gelijk is aan de wandtemperatuur. 

De conclusie is dat op een afstand van ongeveer één thermische indringdiepte van de 
wand een fasedraaiing bestaat tussen de verplaatsing en de temperatuuroscillaties. Het 
gas neemt op één positie warmte op van de wand en geeft dit op een andere plaats weer 
af. Het warmtepompmechanisme treedt in een klein volume van de buis op. Figuur 2.10 
illustreert dit en onderscheidt drie zones: 
1. y<öK: dicht bij het oppervlak van de wand heeft het gas continu thermisch contact 

met de wand, waardoor de gas- en wandtemperatuur aan elkaar gelijk zijn 
(Tgas=Twand). 

2. y-öK: op een afstand van ongeveer één thermische indringdiepte van de wand heeft 
het gas èn thermisch contact met de wand èn ontstaat er een faseverschil tussen de 
verplaatsing en de warmte-uitwisseling tussen het gas en de wand. De warmte
uitwisseling tussen het gas en de wand en de verplaatsing van het gas zijn hierdoor 
in de tijd van elkaar gescheiden. 

3. y> >ÖK: gasdeeltjes die zich in het midden van de buis bevinden, hebben geen 
thermisch contact met de wand, gedragen zich adiabatisch reversibel en dragen niet 
bij aan het warmtepompeffect 

8 y<S, 

• y-S, 

._l y >>ö'l( 

FIGUUR 2.10: Schematische weergave van een buis, gevuld met gas, waarin de druk varieert 
door een bewegende zuiger. Als gevolg van de drukoscillaties worden voor het gas drie gebieden 
in de buis te onderscheiden: 1) gas dicht bij de wand op een afstand die kleiner is dan de 
thermische indringdiepte (y<o,J. De gas- en de wandtemperatuur zijn hier gelijk (Tgas =Twan,). 2) 
gas dat zich op ongeveer een thermische indringdiepte afstand van de wand bevindt (y -o,J. 3) 
gas dat zich dusdanig ver van de wand bevindt, dat het geen invloed van de wand ondervindt 
(y >>o,J 
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Als gevolg van het warmtepompeffect bestaat er op y-8K een warmtestroom langs de 
wand in de bewegingsrichting van het gas. De warmtegeleiding in deze richting wordt 
verwaarloosd, waardoor de verplaatsing van het gas de enige drijvende kracht achter het 
warmtetransport is. De warmteflux per oppervlakte-eenheid (loodrecht op de 
bewegingsrichting) wordt gegeven door 

(34) 

Met behulp van formule (27) vinden we 

(35) 

De totale energiestroom volgt uit integratie van (35) over de dwarsdoorsnede van de 
buis. 

In de basispulsbuis wordt de temperatuurgradiënt volledig bepaald door het 
warmtepompeffect en treedt het effect altijd op als 'warmtepomp'. De gradiënt zal 
oplopen totdat een evenwicht is bereikt tussen het pompeffect en verliestermen, zoals 
warmtegeleiding door het gas en de wand. In de orificepulsbuis is het warmtepompeffect 
een tweede orde effect. De temperatuurgradiënt wordt daar voornamelijk door andere 
effecten bepaald. Afhankelijk van de grootte van de gradiënt heeft het effect een 
positieve (warmtepomp) of een negatieve (prime mover) invloed op het koelvermogen 
van de pulsbuis. 

In een staande golf en in de basispulsbuis zijn de druk en de snelheid bij benadering 90° 
uit fase en vervalt de laatste term uit formule (35). Voor de totale energiestroom als 
gevolg van het warmtepompeffect geldt dan 

(36) 

met 
(37) 

In het geval van de pulsbuis is n de omtrek van de dwarsdoorsnede van de buis. 

Formule (36) laat zien dat Q = 0 als 'VTm='VTcrit· De warmtestroom is positief als de 

temperatuurgradiënt in de wand kleiner is dan de kritische gradiënt ('VTm<'VTcrit) en 
negatief als de gradiënt groter is dan de kritische gradiënt ('V Tm> 'VTcrit). 
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3 Pulsbuisprogramma 

3.1 Inleiding 

Binnen het pulsbuisonderzoek bij Stirling Cryogenics & Refrigeration worden drie 
methoden gebruikt voor de simulatie van de koeler: een model, dat gebaseerd is op de 
harmonische benadering [4], het 'pulsbuisprogramma' en numerieke drie dimensionale 
CFD-berekeningen (Computational Fluid Dynamics) uitgevoerd in CFX, van AEA 
Technology. Elke methode heeft zijn sterke en zwakke punten, weergegeven in Tabel 
3.1. 

Model Voordelen Nadelen 
Harmonisch model • korte rekentijd • I-dimensionaal 

• realistische • minder geschikt voor 
regeneratorvergelijking in optimalisatie 
combinatie met empirische • alleen ideaal gas 
gegevens 

Pulsbuisprogramma • korte rekentijd • 1-d i mensionaal 

• realistische • niet gebruikersvriendelijk 
regeneratorvergelijking in 
combinatie met empirische 
gegevens 

• reëel gas 
• geschikt voor optimalisatie 

CFD berekeningen • 3-d i mensionaal • lange rekentijd en dus 
• reëel gas niet zo geschikt voor 

• fluctuaties van optimalisatie 
parameterwaarden binnen één 
cyclus zijn te bepalen 

TABEL 3.1: Oe voor- en nadelen van de drie methoden die in het pulsbuisonderzoek gebruikt 
worden. 

In dit rapport wordt niet verder ingegaan op het harmonisch model en de CFD
berekeningen. De aandacht is gericht op het pulsbuisprogramma, gebaseerd op het 
St i rl i ngprogra m ma. 

In 1946 is Philips begonnen met de ontwikkeling van koudgaskoelmachines, gebaseerd 
op de Stirlingcyclus. Eén van de resultaten daarvan is het Stirlingprogramma. Het 
programma is ontwikkeld voor de berekening en optimalisatie van Stirling
cryogeneratoren. In eerste instantie werd het model met de hand doorgerekend en 
duurde het ongeveer twee maanden voordat één persoon één berekening had afgerond. 
In de jaren '50 beschikte het Rekencentrum van Philips over een rekenmachine, die met 
behulp van ponsbanden de berekening aanzienlijk sneller kon uitvoeren. De rekentijd 
werd teruggebracht tot een kwartier, waarbij de berekening in twee fasen gedaan moest 
worden vanwege de geringe capaciteit van de rekenmachine. De volgende stap versnelde 
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het rekenproces door het gebruik van ponskaarten in combinatie met assembler code, 
waardoor zo'n tien berekeningen per kwartier gedaan konden worden. 
In de jaren '60 werden de ponskaarten in combinatie met de nog steeds gebruikte 
FORTRAN-code gebruikt, waardoor ook optimalisatieroutines gedraaid konden worden. 
Deze techniek is toegepast tot halverwege de jaren '70, waarna de ontwikkeling in de 
halfgeleiderindustrie de capaciteit en snelheid van computers dusdanig heeft verbeterd 
dat op dit moment binnen enkele tienden van een seconde een berekening uitgevoerd 
kan worden. 
De regeneratorberekeningen vormen het hart van het programma. De kracht ervan zit in 
de experimenteel bepaalde relaties voor de warmte-overdracht, de warmtecapaciteit en 
de stromingsweerstand voor de snipper-, gaas-, bol- en spleetregenerator. De relaties 
bevatten kentallen die karakteristiek zijn voor een bepaald type regenerator en zijn het 
resultaat van tien jaar experimenteel werk op het Philips Natlab. Vanwege de empirische 
relaties is het Stirling programma een krachtig reken- en optimalisatiemiddeL 
Om de sterkte van het Stirling programma in het pulsbuisonderzoek te kunnen benutten 
is het programma aangepast voor pulsbuiskoelmachines en heeft daarbij zijn 
oorspronkelijke structuur behouden. De aanpassingen hebben betrekking op de 
verschillen tussen de twee typen machines. De Stirlingkoeler heeft twee 
warmtewisselaars en de pulsbuis heeft er drie. De pulsbuis heeft geen verdringer, 
waardoor in het aangepaste programma één compressor zit en in het oorspronkelijke 
programma twee (de compressie- en de expansiezuiger). De fasedraaiing tussen de 
massastroom en de druk wordt in de Stirlingmachine veroorzaakt door het verschil in 
fase tussen de twee zuigers en in de orificepulsbuis zorgt de stromingsweerstand (orifice) 
hiervoor. De beschrijving van de warmtewisselaars, de regenerator en de compressor is 
in beide programma's hetzelfde. 
De beweging van de compressiezuiger dient als referentie voor de berekening van het 
drukprofiel en de massastroom in de machine. Het volume in de compressieruimte wordt 
gegeven door 

Vc (t) = 1 Vco (1 + cos a) (38) 

met 
a =rot . (39) 

Hierin is ro de hoekfrequentie en Vc0 het slagvolume van de zuiger. De druk en de 
massastroom worden gegeven door 

p(t)= Pm(l-ecosy) (40) 

respectievelijk 

;,(t)= m0 sin(y -r). 
(41) 

Hierin is y=a+8, waardoor e het faseverschil tussen de zuigerbeweging en de druk is. 
De fasedraaiing tussen de druk en de massastroom wordt gegeven door r. De 
gemiddelde druk is Pm en de drukamplitude is e'Pm· De massastroomamplitude is m0• 

In het kader van dit afstudeerproject zijn drie niet-idealiteitseffecten in het programma 
geïmplementeerd, die zich in de buis manifesteren en de prestaties van de koeler 
beïnvloeden. 
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De effecten betreffen 
• warmtegeleiding door de buiswand, 
• warmtegeleiding door het gas in de buis en 
• het warmtepompeffect 

Warmtegeleiding levert altijd een negatieve bijdrage aan het koelvermogen, terwijl het 
warmtepompeffect (paragraaf 2.3) zowel een positieve als een negatieve bijdrage kan 
leveren. Paragraaf 3.2 behandelt de structuur van het programma. 

3.2 Structuur programma 

Het pulsbuisprogramma verdeelt de machine in vijftig elementen, weergegeven in Figuur 
3.1. De elementen zijn als volgt genummerd: 

1 Buffer 
2 Volume tussen het tweede orifice en de warme warmtewisselaar (www) 
3 Volume tussen de www en het eerste orifice 

4 en 7 Dood volume van de www 
5 en 6 Warme warmtewisselaar 
8-23 Buis 

24 en 27 Dood volume van de koude warmtewisselaar 
25 en 26 Koude warmtewisselaar 
28 - 43 Regenerator 

44 en 47 Dood volume van de after cooler 
45 en 46 After cooler 
48 en 49 Compressieruimte 

50 Volume tussen de compressieruimte en het tweede orifice 

De dode volumes vormen overgangen tussen de onderdelen van de pulsbuis. Zij leveren 
een negatieve bijdrage aan de efficiëntie van de koeler, omdat het gas in deze ruimten 
continu gecomprimeerd en geëxpandeerd wordt. 
In Figuur 3.2 is het stroomdiagram van het pulsbuisprogramma gegeven. Het 
programma benadert het drukverloop met een blokgolf en bepaalt voor ieder volume
element de gemiddelde waarden van de thermodynamische grootheden. 
De warmtewisselaars bestaan uit koperen vinnen, waar het gas tussendoor stroomt. De 
after cooler en de warme warmtewisselaar hebben dezelfde vorm, alleen de afmetingen 
zijn anders. De lengte van de warmtewisselaars wordt gegeven door LW (i), met i= 1, 2 
of 3. De diepte van de spleten in radiale richting is DW(i) en de breedte van de spleten 
wordt gegeven door BW(i). Tenslotte geeft MW(i) het aantal spleten van de 
warmtewisselaar. 
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FIGUUR 3.1: Schematische weergave van de vijftig elementen, waarin de pulsbuis wordt 
verdeeld in het pulsbuisprogramma. Het buffervolume (1) is het eerste element. Het tweede en 
derde element zijn respectievelijk het volume tussen het tweede orifice en de warme 
warmtewisselaar (2) en het volume tussen de warme warmtewisselaar en het eerste orifice (3). 
Zowel de buis (8-22) als de regenerator (28-43) zijn verdeeld in acht plakjes, die elk in twee 
delen gesplitst zijn voor het bepalen van de waarden van de plaatselijke thermodynamische 
grootheden. De warmtewisselaars [www (5 en 6), kww (25 en 26) en ac (45 en 46)1 zijn in twee 
delen gesplitst met aan beide zijden een dood volume (4, 7, 24, 27, 44 en 47). De grootte van 
de dode volumes wordt bij de input opgegeven. De elementen (48) en (49) zijn de 
compressieruimte. Het laatste element is het volume tussen de compressieruimte en het 
tweede orifice (50). 

De regeneratorcode bestaat uit drie cijfers. Het eerste cijfer geeft aan of de regenerator 
gesinterd is of niet (1 respectievelijk 2). Het tweede cijfer bepaalt het type regenerator: 
snipper (1), gaas (2), bolletjes (3) of spleten (4). Tenslotte geeft het derde cijfer aan uit 
welk materiaal de regenerator is vervaardigd: fosfor-brons (1), lood (2), roestvrijstaal 
(RVS) (3) of gas (4). 

Na de initialisatie van de inputparameters worden in een iteratie voor alle vijftig 
elementen de volgende grootheden berekend: 

• de temperatuur, 
• de dichtheid van het gas, 
• de massastroom, 
• de niet-idealiteitscoëfficiënt, 
• de warmtecapaciteit van het gas bij constante temperatuur, 
• de warmtecapaciteit van het gas bij constante druk, 
• de viscositeit van het gas en 
• de warmtegeleidingscoëfficiënt van het gas. 
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FIGUUR 3.2: Stroomdiagram van het pulsbuisprogramma. Na de initialisatie van de 
inputparameters worden in een iteratielus de ongestoorde massastromen, de ongestoorde 
drukgolf en de ongestoorde vermogens berekend. De eerste keer dat de lus doorlopen wordt, 
wordt uitgegaan van lineaire temperatuurprofielen in de regenerator en de buis. Hiermee 
worden voor alle vijftig elementen de massastroom en het drukprofiel bepaald. In de routines 
'Temperatuurprofiel regenerator' en 'Temperatuurprofiel pulsbuis' worden vervolgens niet
idealiteiten in beschouwing genomen. Uitgangspunt voor de berekening is dat de totale 
enthalpiestroom door de regenerator op alle punten in de regenerator gelijk moet zijn. Dit geldt 
ook voor de buis. Hierdoor wijkt het temperatuurprofiel in het algemeen af van het vooraf 
veronderstelde lineaire profiel. De aangepaste temperatuurprofielen dienen als input voor de 
tweede keer dat de lus doorlopen wordt. De procedure wordt net zo lang herhaald totdat aan 
energiebehoud is voldaan. De stromings- en andere verliezen worden buiten de iteratie 
berekend, omdat het rekentijd bespaart. Hierbij is aangenomen dat deze verliezen klein zijn 
vergeleken met de verliezen die binnen de iteratie worden berekend. Dit diagram wijkt op één 
plaats af van het stroomdiagram van het Stirlingprogramma. Het blok 'Temperatuurprofiel 
pulsbuis' is in het kader van dit afstudeerproject toegevoegd aan het programma. 

De interne iteratielus is de kern van het programma. De eerste keer dat de lus doorlopen 
wordt, worden lineaire temperatuurprofielen over de regenerator en de buis 
verondersteld. Hiermee worden voor elk element de waarden van de hierboven 
genoemde thermodynamische grootheden berekend. Deze worden gebruikt bij de 
bepaling van de ongestoorde massastroom, de ongestoorde druk en de ongestoorde 
vermogens. 
De compressor, de regenerator, de buis en de warmtewisselaars worden tot dan toe als 
ideaal beschouwd. In werkelijkheid bestaat er een enthalpiestroom door de regenerator, 
die het koelvermogen beïnvloedt. 
In het ideale geval hebben de warmtewisselaars en de wanden van de compressieruimte 
een constante temperatuur. In werkelijkheid zal de temperatuur variëren als gevolg van 
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de oscillerende gastemperatuur. Het gevolg hiervan is dat het drukprofiel niet zuiver 
sinusvormig is, waardoor tevens de massastroom en de vermogens worden beïnvloedt. 
De resultaten van de eerste rekenronde worden gebruikt als input voor de tweede 
rekenronde. Het rondrekenen wordt net zo lang herhaald, totdat de temperaturen en de 
vermogens voldoende geconvergeerd zijn. 
Met de gegevens die in de iteratielus zijn bepaald worden vervolgens de 
stromingsverliezen en andere verliezen. Deze verliezen zijn klein ten opzichte van de 
verliezen die in de iteratielus berekend worden. Daarom zijn ze erbuiten gelaten. 
Het Stigtereffect wordt veroorzaakt door stromingsweerstand in de machine. Hierdoor 
veranderen zowel de fase als de amplitude van de massastroom. Het overstapeffect is 
het gevolg van een verstoring in de gasstroom. Dit kan een overgang zijn in de diameter 
van het kanaal waardoor het gas stroomt, bijvoorbeeld bij de overgang tussen twee 
elementen (regenerator, warmtewisselaar, buis, etc.) Aan de ene kant van de verstoring 
neemt de drukamplitude toe, terwijl deze aan de andere kant afneemt. 
Tenslotte kunnen het koelvermogen en het rendement van een machine geoptimaliseerd 
worden. 

3.3 Temperatuurprofiel regenerator 

Een regenerator bestaat uit poreus materiaal (matrix), dat tijdens de ene helft van de 
cyclus warmte opneemt van het gas en gedurende de andere helft de warmte weer 
afgeeft aan het gas. Een ideale regenerator heeft 

• een oneindig hoge warmtecapaciteit, 
• een oneindig grote warmteoverdrachtscoëfficiënt tussen het gas en het materiaal, 
• geen stromingsweerstand en 
• geen warmtegeleiding door het materiaal en het gas. 

Oneindig grote warmtecapaciteit wil zeggen dat de matrix de warmte van het gas 
opneemt zonder van temperatuur te veranderen. Een oneindig grote warmteoverdracht 
betekent, dat de gastemperatuur en de matrixtemperatuur continu dezelfde waarde 
hebben (Tr=Tg). Volgens de theorie uit hoofdstuk 2 bestaat daardoor geen 
enthalpiestroom door een ideale regenerator. In werkelijkheid veroorzaakt een aantal 
effecten een enthalpiestroom in de regenerator, welke de prestaties van de machine 
beïnvloedt. In een reële regenerator hebben de warmtecapaciteit en de warmte
overdracht eindige waarden. Hierdoor is de temperatuur van de matrix niet constant en 
verschillen de gas- en de matrixtemperatuur van elkaar. Door de stromingsweerstand 
bestaat er een drukverschil over de regenerator. Tevens vindt er warmtegeleiding door de 
matrix en het gas plaats. 
De volgende differentiaalvergelijking [5] beschrijft het dynamische gedrag van de 
gastemperatuur in de matrix 
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(I-f)cp arg =-jC arg -j(v -r(avmJ Jap+(l-f)Tg(avmJ ap 
vm at p az m g arg az vm arg at 

p p 

(42) 

+~(r -T )+~(1( argJ r g az g az 

Hierin is Cp de molaire warmtecapaciteit bij constante druk. Het molaire volume is Vm en 
de molaire gasstroomdichtheid is j. De vulfactor van de regenerator is fen de warmte
overdrachtscoëfficiënt is Ç. De warmtgeleidingscoëfficiënt van het gas is Kg. De 
gastemperatuur wordt bepaald door 

1. de temperatuurgradiënt in de regenerator (àT/àl), 
2. de drukval over de regenerator (àp/àl), 
3. drukoscillaties in het gas (àp/àt), 
4. warmte-overdracht tussen het gas en de matrix en 
5. warmtegeleiding door het gas. 

De volgende differentiaalvergelijking [5] beschrijft het dynamische gedrag van de 
matrixtemperatuur 

C aTr = ): (r _ T ) + ~ (K arr ) . r at ':l g r az r az 
(43) 

Hierin is Cr de molaire warmtecapaciteit en Kr de warmtegeleidingscoëfficiënt van het 
matrixmateriaal. 
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4 Experimentele opzet 

4.1 Inleiding 

Tijdens deze afstudeerperiode is een experimentele opstelling gebouwd voor het 
onderzoek naar een hoogvermogen pulsbuiskoeler. Met deze opstelling is een serie 
inleidende metingen gedaan, waaraan het pulsbuisprogramma getoetst kan worden. De 
kracht van het programma zit in de optimalisatie, waardoor het model in de toekomst 
kan dienen om een prototype pulsbuis te ontwikkelen, gericht op het behalen van 70 K 
met een groot koelvermogen (± 1000 W) en een hoog rendement. Er is dus niet getracht 
een optimale pulsbuis te ontwerpen, maar wel om een testopstelling te maken waarmee 
het pulsbuisprogramma systematisch getoetst kan worden. 
Het Stirlingprogramma beschrijft de prestaties van de Stirling cryogeneratoren op een 
correcte wijze. Van deze kwaliteit is bij de experimentele opzet gebruik gemaakt, door er 
zoveel mogelijk bestaande onderdelen van de Stirlingmachine in de pulsbuis te 
verwerken. Tevens resulteert dit in kostenbesparing en doorlooptijdverkorting. Door de 
overeenkomsten tussen de huidige Stirlingmachines en de pulsbuisopstelling zijn 
afwijkingen tussen experimenten en model direct toe te kennen aan de aanpassingen, 
die gemaakt zijn ten opzichte van de Stirlingmachine. 

4.2 Opstelling 

Vertrouwelijk 

4.3 Meetsysteem 

Figuur 4.1 geeft een schematische weergave van het meetsysteem. Vier drukopnemers 
bepalen de dynamische druk in het carter, de compressor, de buis en de buffer. De 
temperatuur van de koude warmtewisselaar wordt bepaald met een PT-100 
weerstandsthermometer. De in- en uitgaande koelwatertemperaturen van de after cooler 
en de warme warmtewisselaar worden tevens met PT-100 sensoren bepaald. Een 
flowmeter bepaalt de hoeveelheid water die door de koelers stroomt. Met behulp van de 
gemeten waterstroom en het temperatuurverschil van het water over de koelers wordt 
het opgenomen vermogen bepaald. Dit is het vermogen dat door de koelers wordt 
afgevoerd. Elf thermokoppels bepalen het temperatuurprofiel over de buiswand. 
De weerstandsthermometers worden door middel van een vier-draads meting met een 
multimeter uitgelezen. Deze multimeter leest ook de thermokoppels, de flowmeter en het 
elektrische vermogen van de stookspiraal uit. De drukopnemers worden door een hoge
snelheid data-aquisitiekaart in de meetcomputer uitgelezen. De meetgegevens worden 
verwerkt in LabVIEW. Dit pakket maakt gebruik van een grafische programmeertaal, 
waarmee data verworven en verwerkt kunnen worden. Tevens stuurt het pakket de 
meetapparatuur aan. 
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Multimeter 

FIGUUR 4.1: Schematische weergave van het meetsysteem. De multimeter leest de gegevens 
van de weerstandsthermometers, de thermokoppels, de flowmeter en het elektrische vermogen 
uit. Deze gegevens worden met behulp van LabVIEW door de PC uitgelezen. De druksensoren 
worden direct via een hoge-snelheid data-aquisitiekaart (HSDA-kaart) door de PC uitgelezen. 
De cijfers komen overeen met: 1) drukopnemer carter, 2) drukopnemer compressieruimte, 3) 
PT-100 weerstandsthermometer voor het instromend koelwater van de after cooler, 4) PT-100 
weerstandsthermometer in de koude warmtewisselaar, 5) thermokoppel aan de buitenkant van 
de koude warmtewisselaar, 6) tien thermokoppels voor de bepaling van het temperatuurprofiel 
aan de buitenkant van de buiswand, 7) PT-100 weerstandsthermometer voor het instromend 
koelwater van de warme warmtewisselaar, 8) drukopnemer buis, 9) drukopnemer buffer, 1 0) 
PT-1 00 weerstandsthermometer voor het uitstromend koelwater van de after cooler, 11) PT-
1 00 weerstandsthermometer voor het uitstromend koelwater van de warme warmtewisselaar, 
12) flowmeter ter bepaling van de koelwaterstromen door de after cooler en de warme 
warmtewisselaar. De flowmeter staat niet in de figuur weergegeven. 
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5 Resultaten 

Vertrouwelijk 
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6 Conclusies 

Vertrouwelijk 
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7 Aanbevelingen 

Vertrouwelijk 
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