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Inleiding.

Daalder heeft in Z1Jn rapport '[3J een energiebalans

aangetoond voor een gasontlading, die vrij in een een

atmosfeer luchtomgeving kon expanderen. De gasontlading

ontstond, doordat een grote stroom door een zilverdraad

werd gestuurd die de draad verhitte, deed smelten en

vervolgens verdampen.

In de energiebalans die Daalder heeft aangetoond zitten

drie termen; te weten:

• de elektrische energie input

. de verandering van de inwendige

energievan het zilvergas

• en een expansie term.

Vermij vindt in zijn dissertatie [1] , dat bij gasont-

ladingen in een fijn korrelige kwartszand omgeving een

dermate grote hoeveelheid energie aan de omgeving wordt

afgestaan, dat deze niet meer door de expansieterm gedekt

kan worden.

Vermij stelt een energiebalans op voor een gasontlading

in een vaste-stof-omgeving, waarin de expansieterm is

vervangen door een warmte-overdrachtsterm.

In dit onderzoek is deze vergelijking op zijn experimen

tele waarde getoetst.

In het eerste hoofdstuk wordt de energiebalans ter tafel

gebracht en worden aan de hand van deze vergelijking enige

criteria opgesteld, welke experimenteel getoetst kunnen

worden.

In het tweede hoofdstuk worden deze criteria vergeleken

met de experimentele resultaten. Hieruit kan geconcludeerd

worden, dat de energiebalans (t.t) het verschijnsel van

de gasontlading in de vaste-stof-omgeving redelijk be

schrijft.

Het derde hoofdstuk bevat een beschouwing "rond" het

onderzoek.
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1. De Energiebalans.

Bij het experiment wordt in een rond gat van een staafje

PVC een dunne zilveren draad gespannen (zie fig. 2.3.).

Als er door deze dunne draad een flinke stroom wordt ge

stuurd, dan zal deze draad smelten en vervolgens ver

dampen. In het zilvergas zal een elektrische gasont

lading ontstaan. Deze gasontlading. begrensd door een

cylindrische vast-stof-wand, is het object van het

onderzoek.

Vermij heeft in zijn dissertatie [IJ voor de bovenge

noemde boogontlading een energiebalans afgeleid, t.w.:

.2
R1 f = dT

c M- + Y) OT
v dt (

(1. 1)

i

Rf
.2R1 f

M

T

t

1
o

de stroom door het zilvergas (Ampere)

de weerstand van de zilverkolom (Ohm)

de elektrische energie-input per tijdseenheid (Watt)

de soortgelijke warmte bij constant volume van de

zilverdamp (Joule/kg.graad)

de massa van de zilverdraad (kg)

de absolute temperatuur (graad Kelvin)

de tijd (seconden)

de verandering van de inwendige energie van het

zilvergas per tijdseenheid (Watt)

de warmte-overdrachts-coefficient (Watt/m2graad)

het cylindrische begrenzingsoppervlak van het

zilvergas (m
2

)

het warmtetransport per tijdseenheid door de

begrenzingswand van de zilvergaskolom.

Deze energiebalans is rechtstreeks afgeleid uit de eerste

hoofdwet van de thermodynamica.

Bij de afleiding is uitgegaan van de onderstaande veronder

stellingen:

1. De stralingsenergie is verwaarloosbaar [2]

2. De expansie-arbeid is beperkt en klein t.o.v. het rechter

lid van de energiebalans.
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3. een eenkanaalsmodel [1,2J ' hetgeen inhoudt, dat

de temperatuur aan de grens van de ontlading

discontinu verandert van de boogtemperatuur Tb tot

de temperatuur van de orngeving To (fig. 1.1.).

4. c en M zijn constant. M wordt verondersteld gelijk
v

te zijn aan de massa van de draad in vaste toestand.

5. de axiale warrnte-afvoer is verwaarloosbaar, omdat

we te doen hebben met relatief hoge stromen 1n een

relatief lange draad [4]

Bij de experimenten van Daalder [3] bleek, dat met

de veronderstellingen 1,3,4 en 5 resultaten ontstonden

die in overeenstemming waren met het experiment. Dit

geeft reeds een zekere rechtvaardiging om in deze

situatie van dezelfde veronderstellingen uit te gaan.

Kort gezegd komen de veronderstellingen op het volgende

neer:

Voor de gasontlading geldt dat c M een constante is,
v

dat we te maken hebben met een een kanaalsmodel en

dat alle termen die niet in de energiebalans voorkomen

verwaarloosd kunnen worden.

Voorts zij nog opgemerkt, dat de energie die gaat zitten

in afbraak van de vaste wand en in eventuele chemische

bindingen verdisconteerd wordt in de warmteoverdrachts

coefficient 7

Vergelijking (1.1.), de energiebalans,is dus opgebouwd

uit termen die inhouden: de elektrische energie-input,

de veranderende inwendige energie van de zilverkolom.

en de warmte overdracht naar de vaste wand. Als we

(1.1.) vergelijken met de energiebalans uit het

rapport van Daalder L3] dan zien we dat deze ver

gelijking in wezen hetzelfde is met dit verschil dat

in (I.]) in plaats van de expansie-term de warmte

overdrachtsterm staat. De energiebalans met de expansie

term blijkt te voldoen als een zilverdraad verdampt

in een luchtomgeving L3J . Doch de expansie-term

laat verstek gaan als het er op aankomt het energie

verlies te verklaren van een gasontlading in een
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omgeving van fijn-korrelig zand [IJ . De ver

onderstelling is dan gerechtvaardigd am warmte

overdracht naar de vaste stof aan te nemen. Omdat

de plaats van warmteoverdracht (het contactoppervlak

van de vaste stof met het gas) in het fijnkorrelig

zand zeer ongedefinieerd is. werd bij deze experi

menten een gedefinieerde PVC-wand als plaats van

warmteoverdracht aangenomen.

Bij ieder experiment wordt de stroom (i) door en de

spanning ~f) over de ontlading gemeten als functie

van de tijd (t). Hiermee zijn tevens het elektrische

vermogen (P = i 2Rf ) en de weerstand van de ontlading

(Rf ) bekend. Indien tevens de afmetingen van de gas

kolom vast staan dan is ook de soortgeIijke weerstand

(P) bekend. Deze grootheid is van belang. omdat deze

vervolgens fig. (1.2) gekoppeld is met de temperatuur

van het zilvergas. Op deze temperatuursafhankeIijkheid

van p wordt nog verder ingegaan.

Behalve de warmte-overdrachts-coefficient (7 ) is

dan dus aIIes van de energiebalans bekend. Indien de

energiebalans niet juist is dan zullen we ook voor ry

een waarde vinden; dan echter wordt de lading niet

door de vlag gedekt. Indien de energiebalans juist lS.

dan volgt daar uit een juiste waarde voor de warmte

overdrachts-coefficient (~ ).

In het verdere gedeelte van dit hoofdstuk zal eerst

iets gezegd worden over de p -T karakteristiek waarna

aan de hand van de energiebalans enige criteria zullen

worden afgeleid om de vergeIijking aan het experiment

te toetsen. Bij de criteria zal als veronderstelling

worden ui tgegaan van een cons tante ~ •
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Deze afhankelijkheid van de p en T is door Vermij ~ 1J
theoretisch afgeleid voor een geioniseerd zilvergas

waar1n lokaal thermodynamisch evenwicht heerst.

Als we dus deze karakteristiek gebruiken dan wil dat

dus zeggen dat we vaor onze experimenten ook dit

thermodynamisch evenwicht veronderstellen.

We spreken over "de soartelijke weerstand" van het

gas, dat houdt dus in dat de temperatuur overal het

zelfde is; dit zit opgesloten in het een-kanaalsmodel

waarvan we uitgaan.

Aan fig. 1.2. is te zien dat er nag een parameter

meespeelt en wel de druk. De rol die de druk speelt

is echter klein. Omdat het bij de experimenten gaat om

een kwalitatieve benadering en niet om de exacte ge

gevens zullen we steeds de IO-atmosfeerlijn als

"gemiddelde" gebruiken.

Als we deze lO-atmosfeerlijn benaderen met een aantal

rechten dan geldt vaar ieder van deze rechten:

£n
r =po - \-' T (1.2.)

De richtingscaefficient van deze rechte is gelijk aan

-8; en po is de waarde die voor p zou ontstaan bij

T = o~ bij de beschouwde rechte.

Met behulp van deze IO-atmosfeerlijn wordt het tempera

tuurverlaop van het experiment bepaald; immers we meten

Rf en daar de afmetingen van de ontlading bekend zijn

is oak r bekend en voIgt dus, bij benadering~ T.

Beschouwd wardt een cylindrische gasontlading begrensd

door een vas te-s tof-wand. i--

Stel dat er een toestand optreedt waarbij de temperatuur

niet verandert in de tijd, dus dT/dt = o.
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Deze toestand wordt gedefinieerd als het temperatuur

evenwicht. Bij dit temperatuurevenwicht gaat de energie

balans (1.1) over in (1.3)

p = ~oT (I .3)

Uit de experimenten zal blijken, dat er in veel gevallen

inderdaad een temperatuurevenwicht optreedt.

T = constant; als we vervolgens aannemen dat ook de druk

constant is (dichte pijp), dan zal wegens dT = 0 ook gelden

!e = o. Omdat de afmetingen van de gasont1~ding constant

~ijn geldt dus ook dR
f

= o.

Cit
Experimenteel blijkt het temperatuurevenwicht uit het

verloop van Rf , omdat dit de grootheid is die, zij het

indirect, gemeten wordt.

Als we van verschillende experimenten de temperatuur

evenwiehten beschouwen, dan moeten deze allemaal aan

(1.3) voldoen. In fig. 1.3. is een en ander met een

getallen-voorbeeidje grafisch weergegeven.

Bij fig. 1.3.:

Vooruitlopend op de experimenten is 1 gesteld op:

5.104 W/m20K; uit de metingen zal weI bIijken in

hoeverre dit juist is. Deze waarde voor ~ is ge

baseerd op de resultaten van enige proefexperimenten.

Omdat de lengte (~) van de gasontlading bij aIle

experimenten even groot zal zijn (te weten: 7 em) is

de oppervlakte (0) liniair evenredig met de straal (r)

van de ontlading: 0 = ZITr£ .

Daar r steeds gelijk is aan een eenvoudig getal, is niet

o doch r als parameter gekozen.
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Als we in bet criterium aIle experimenten in een karakteristiek

willen vangen, dan is het gewenst uit te gaan van fig. 1.4. waar

pia is uitgezet als funktie van T.

Waarbij het criterium dus is dat aIle betreffende meetpunten op

de getekende rechte moeten liggen.

De energiebalans (1.1.) kan met behulp van vergelijking (1.2.) ook

geschreven worden als:

c M 1v dp
S p dt + nOT 0.4.).

met Rf = p 7fr 2 en a = 2n£r is vergelijking (1.4.)

am te schriiven als:

2
- C1(r) dp + Cz(r).T (1.5.).ef dt

waarin:

c M £
C1(I') =

V

S 2 .7fr

C2(r) =
2t2

r

Om het proces dat zich in de gasontlading afspeelt iets doorzichtiger

te maken zullen we ons beperken tot een getallen voorbeeld.

We beschouwen het proces waarbij de gasontlading uitwendig is begrensd

door een PVC-cylindertje met een lengte van 7 em. en een diameter

van 3 rom.

Omdat we bij de experimenten meestal gedwongen zullen zijn om ons te

beperken tot de gebieden waar :~ ~ 0 zullen we ons ook nu deze

beperking opleggen.
d~ dT

Dus dt ~ 0 hetgeen tevens inhoudt dat dt· ~ O.
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Deze beperkingen zijn in wezen niet zo essentieel doch

het "praat" aIleen eenvoudiger, hetgeen de doorzichtig

heid bevordert.

De spanning wordt bepaald door twee camponenten, een

posi tieve term Cz(r) 1 p T en een (in het proces dat

wij beschouwen) negatieve term -Cl(r)~ • Bij het
dt

temperatuurevenwicht is ~ gelijk aan nul en wordt de
dt

spanning volkomen bepaald door Cz(r) '1 r T. Ala de tempera-

tuur afneemt, dan neemt pT toe (zie tabel 1.4).

De spanning zal dus toenemen t.g.v. CZ(r)rU)T.

Bij hoge temperaturen (T ~ BOOOOoK) verandert het

produkt pT niet zo sterk meer. En daar de spanning tenge

volge van de positieve term varieert met de wortel uit

deze term zal dus bij hoge temperaturen deze spanning

nagenoeg constant zijn. Bij lager wordende temperaturen

zal deze spanning echter iets toenemen. Anderzijds zal

de spanning af moe ten nemen, omdat we te maken hebben

met een sinusoidale stroom, die dus uit zichzelf door

nul gaat.

Daardoor zal ook het vermogen door nul gaan en dus ook

de spanning. Hieruit blijkt de geweldige rol, die dP
dt

moet gaan spelen. Over het uiteindelijke gedrag van dp
dt

valt weinig te zeggen. Immers terwijl Cz(r) 1f T toeneemt,

heeft ~ er voor te zorgen, dat de spanning toch door
dt

nul gaat, terwijl de tijd, die ter beschikking staat om

hiervoor te zorgen zeer sterk afhankelijk is van de plaats

op de sinus van de stroom waar het verdampingsproces be

gint. Het enige dat gesteld kan worden is, dat het gedrag

continu moet zijn, want de temperatuur kan niet discontinu

veranderen in de tijd dus e ook niet en daarmee is ook

ie continuo
dt
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In de eerste ogenblikker en zeker kort na het temperatuur-

evenwicht, geldt dat C
2

(r) 1 r T» C
1

(r) ~ en wordt
dt

dus de spanning voornamelijk door de positieve term bepaald.

De spanning zal langzaam gaan toenemen, tot dat ~ de be-

slissende rol gaat spelen. dt

In fig. 1.5. is een poging gedaan om het bovt~nstaande

verhaal zichtbaar te maken in een grafische t·!kening,

waarin het verloop van beide component en van ,Ie spanning

is geschetst in een situatie, zoals die in het beschouwde

proces kan plaatsvinden. De uiteindelijke spanning is de

superpositie van de beide componenten.

In fig. 1.5. zijn ook nog enige andere mogelijke verlopen

van de spanning getekend.

Als criterium is dit verloop niet zo belangrijk. Ret is

alleen de bedoeling om aan te geven wat voor een soort
:-

spanningsverloop we kunnen verwachten na het temperatuur-

evenwicht.

Wel is het weer goed mogelijk om een criterium op te

stellen op de plaats van het temperatuurevenwicht.

Rier is nl. de spanning als functie van de temperatuur

bekend, nl. uit:

= = (1.6.).

Uit de experimenten volgt de temperatuur en de spanning.

J)eze moeten in overeenstemming zijn met fig. (1.6.).

Tn fig. ).6. is voor temperatuurevenwicht de spanning ui t

gezet als functie van de temperatuur.

In feite bestaat deze grafiek uit de positieve term van

de spanning.
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Ook is het mogelijk om aIle experimenten weer onder een

grafiek te vangen t namelijk door uit te zetten:

als functie van T o£wel: a E'fv;' = f(T)

De theoretische kromme £(T) is getekend in fig. 1.7.

Deze is ook te schrijven als:

=

We beschouwen T als onafhankelijke variabele. De theo

retische kromme van fig. 1.7. wordt dan gegeven door de

volgende vorm:

£ (T) =~

R, .. 7 em.

~ = 5.104
t dit is zoals reeds werd vermeld t een gemiddel-

de waarde van enkele test-experimenten.

pT als functie van T wordt bepaald uit de f-T karakteris

tiek t de 10-atmos£eerlijn van fig. 1.3.

En met deze gegevens is dus deze theoretische kromme be

paald.

De genoemde criteria zijn "eenvoudig" te toetsen aan het

experiment. Want we meten het spannings- en stroomverloop

in de tijd van ieder experiment. Uit het verloop in de

tijd van het quotient e£ (aR) voIgt het tijdstip van
i

temperatuurevenwicht.

Ook op dit tijdstip weten we:

e~ .. en i

daaruit voIgt: p ...
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De afmetingen van de gasont1ading (het buisje) zijn bekend en

daaruit vo1gen r. t en 0 ( ~ 2~rt).

Uit ef, i, r en t volgen: R = en p=

Uit de p-T karakteristiek vo1gt dan T.

De benodigde grootheden voor de criteria die in fig. 1.4 .• 1.6

en 1.7. gegeven zijn (n1.: 0. p. eft r en T) kunnen dus door het

experiment ge1everd worden. Dus kunnen we de criteria verifieren.

De nummerieke gegevens die voor de genoemde criteria zijn ge

bruikt, staan verme1d in tabel 1.4.

nOT.=P m

Deze twee criteria zijn in wezen hetze1fde, zij stammen n1. van

deze1fde vergelijking, te weten:

2e
f
R

zij benaderen echter deze vergelijking op verschil1ende wijze.

Op het stroomver1oop willen we hier niet verder ingaan.

Hoe de stroam door de fus~ spanning ef beinv10ed wardt, is zeer

he1der uiteengezet door Boehne [5J

2
2 e fHet vermogen P kan geschreven worden als i Rf of als --R--

A1s de temperatuur niet te rigoreus varieert za1 ook de spanning

niet zovee1 varieren. Dit valt uit de vorige paragraaf af te

1eiden.
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Omdat de spanning niet zoveel zal varieren prefereren we de

laatste vorm en schrijven de energiebalans als:

2
c M dR

fe f v I
nOT= -- +Rf a Rf dt

Dit is am te werken tot:

dRf KI
( n I )"d"t • K2 P -

waarin:

2

K)
e fa

= CMv

(1.7.).

(I .8.).

Ais nu KI en Kl oK2 werkelijk konstanten zijn (dat zijn ze natuurlijk

aileen maar als dRf M.a.w.:
d't= 0

als de temperatuur konstant is), dan geldt:

d ( 21 )
P

dt (1.9.).

voIgt in de tijd, vooropgesteld dat

dR
het verloop van dtWat wil zeggen, dat de grootheid n

p
dT
dt

klein is.

keurig

Om de afwijkingen van dit als "ideaal" gestelde verloop te kunnen

zien, leggen we ons weer enige beperkingen op en spitsen het getallen

voorbeeld toe op het experiment.

Allereerst zal gekeken moeten worden naar de temperatuursafhankelijk

heid van de "konstanten" K
1

en KIK2.
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e
Vooruitlopend op het experiment wordt ;.l op 1000 Volt

gesteld, naderhand zal blijken dat dit een aeeeptabele

waarde is.

Voor eM, r en t kiezen we dezelfde waarden als in §1.4.,
v -5

te weten 266.10 Joule/graad, 1,5 mm en 7 em.

De temperatuursafhankelijkheid is dan weergegeven in tabel

(1.5.).

T K
I

K
I
K

2
(~) (X105) (X 105)

3700 15.6 38.0

3900 13.0 33.4

4000 11.2 29.5

4250 9.85 27.6

4500 9.25 27.4

4750 8.57 26.8

5000 7.26 23.9

5300 6.80 23.8

5700 5.98 22.5

6050 5. 19 20.7

6400 4.59 19.4

7000 4.02 18.6

7800 3.06 15.7

8500 2.54 14.4

9150 1.94 11.7

10900 1. 26 9.06

14400 0.440 4. 18

Tabel 1.5.

In tabel 1.5. kunnen we Z1en
o

dat tussen de 14000 K en

45000 K over temperatuursge-
o

bieden van 1000,K
I

en K
I
K

2
redelijk constant zijn.

De afwijkingen van het ge

middelde zijn respectievelijk

30 en 10% in dezelfde riehting.

Als dus K
I

en K
I
K

2
redelijk

constant zijn, dan moet ook

(1.9.) redelijk gelden.

Ret is mogelijk dat we vgl. 1.9.

als criterium gebruiken.

Omdat Rf bekend is, is, zoals

we weten, p bekend en ook de

temperatuur. Uit tabel 1.4.

kunnen we dan de constanten te
2

weten komen en ook P en~
2

• . • h . d~Z1Jn U1t et experiment bekend.

2
(P rechtstreeks en d Rf wordt met een rekenmachine berekend

dt
2

uit het verloop van Rf ), zodat vlg. 1.9. aan het experiment

getoetst zou kunnen worden.
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Het toetsen van (I .9.) kan oak gebeuren aan de hand van

het verloop van dR en Yl.
dt P

We kunnen ook nog een andp.r criterium opstellen, waarbij

we er dankbaar gebruik van maken, dat de relatieve ver

andering van KI in de temperatuur ongeveer 3 x groter is

dan de relatieve verandering van KIKZ' (zie tabel 1.5.).

We voeren een correctiefactor x in, waarmee we een juister

beeld krijgen als we de "constanten" ook inderdaad als

constant zijnde in de berekening nemen.

We definieren de correctiefactor x als voIgt:

Ais KT gelijk is aan KIKZ ter plaatse van temperatuur T

dan geldt dus KT = (KIKZ) T·

Ais nu T < T
I

dan geldt KTZ
= ( I + x) KT.z

x is afhankelijk van het temperatuurverschil ~T dat gelijk

is aan T - T .
I Z

De afhankelijkheid van x en ~T is weergegeven in fig. 1.10.

De correctie:

Bij een temperatuur To behoren bepaalde waarden voor KI
en KIK2• We noemen deze KIO en KIOKZO '

Als we nu in de temperatuur dalen dan nemen K
I

en KIK Z
toe. Als x de relatieve verandering is van KIKZ dan

geldt na het doorlopen van het temperatuurgebied, dat

( I + 3x) K I 0

= ( I + x )
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Het criterium:

We gaan uit van (1.8.) n
p

I )

Bij het temperatuur evenwicht geldt

hieruit volgt dat P nKZ'

= a

Uit het experiment volgt p. T, K
Z

en K
I

•

Op de plaats van temperatuurevenwicht noemen we deze PO' TO

en K20 en KIO

Stel nu, dat e
f

konstant blijft terwijl de temperatuur afneemt

en ook het vermogen daalt.

Op een gegeven moment is het vermogen gedaald tot

Op dat moment is ook weer de temperatuur berekend

uit TO - TI volgt x. (zie fig. 1.8.).

Voor dRf kunnen we dan schrijven:
dt

I
3" PO'

(T 1) •

dR
f = ( I + x )

KIOK
20 ( 1 + 3 x ) KIOcrt"" 1

'3 K20n

ofwe 1 :

dRf
2 KIO 'd""t =

IWe zien dat op de plaats waar P tot 3" van zijn uitgangswaarde is

gedaald. dat de correctieterm overbodig wordt door de toevalligheid

dat zij zichzelf op dit punt opheft.

Nog is het niet helemaal korrect, want de spanning zal ook niet

helemaal constant zijn. We moeten dus oak nog corrigeren voor de

spanning; maar dat is afhankelijk van het experiment.
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In dit hoofdstuk zijn we er steeds van uitgegaan dat 1
constant is. Uit de experimenten zal blijken, dat dit

niet helemaal het geval is. Dan rijst direct de vraag

waarvan ~ dan afhankelijk is.

We zullen hierop bij de bespreking van de metingen

terugkomen.
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2. De experimenten.

om de criteria die in hoofdstuk 1 zijn afgeleid te onder

zoeken is een testcircuit gebouwd (fig. 2.1.). In dit

testcircuit wordt de ook reeds in hoofdstuk 1 ter sprake

gekomen zilverdraad in een kleine cylindrische afgesloten

ruimte verdampt door er een voldoende hoge stroom door te

sturen.

De stroom wordt verkregen door de ontlading van een LC

circuit.

In dit hoofdstuk zal eerst het testcircuit besproken worden.

Daarna volgen de meetresultaten van 18 experimenten.

De meetresultaten zullen worden vergeleken met enkele in

hoofdstuk 1 afgeleide criteria.

2.2. Ret testcircuit.

Het circuit waarmede de experimenten zijn verricht, is

identiek aan het door Daalder [3] gebruikte circuit.

De stroomshunt en de spanningsdeler zijn van hetzelfde

type als bij Daalder [3] en ook wordt er nu gewerkt

met een 500 Hz circuit. Het enige verschil met Daalder

is dat de waarden van de diverse grootheden anders zijn.

De frequentie-karakteristiek van de spanningsdeler is

binnen de meetnauwkeurigheid (~2,5%) recht van nul Herz

tot ca. 5 MHz; daarboven werd niet meer gemeten.
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Er werd een dusdanige patroonhouder geconstrueerd, dat

het mogelijk was de zilverdraad eenvoudig in het circuit

aan te brengen en te vervangen. Deze patroonhouder

bestond uit twee blokken die door drie draadstangen

met behulp van moeren tegen een PVC-buisje geklemd

werden. In dit PVC-buisje bevond zich de eigenlijke

zilverdraad.

De onderdelen van de houders zijn getekend in fig. (2.2.).

De tulpcontacten die ook in fig. 2.2. getekend zijn.

behoren tot het circuit. Zij oms lui ten de uitstekende

messingbussen van de blokken als de patroonhouder in

het circuit is gebracht en zij verzorgen de stroomge

leiding.

In fig. 2.3. is een schets gegeven van de samengesteide

patroonhouder.

De afdichting van de ruimte waarin de ontlading ontstaat

bevat, zoals we in fig. 2.3. kunnen zien, drie materiaal

grenzen, nl.:

1. de soldeerverbinding waar de zilverdraad bevestigd

wordt.

2. de perspassing van het messing in het biok.

3. de klempassing van het hardweefsel met het PVC.

Na enkele series experimenten bleek de perspassing niet

meer te voldoen. Het gas ontsnapte op deze plaats door

het blok en bovendien ging de messingbus los zitten.

Er zijn daarna twee nieuwe constructies uitgeprobeerd.

Deze zijn getekend in fig. (2.4.). De constructie met de

a-ring bleek het best te voldoen omdat hier de klempassing

het best voldeed.

Het solderen van de zilverdraad heeft steeds goed voldaan.

Bij ieder experiment wordt het stroom- en spanningsverioop

in de tijd geregistreerd met behulp van een elektronen

oscillograaf type Tektronix 556 en een Polaroidcamera met

een 3000 ASA film.
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Bij aIle experimenten werden PVC-buisjes gebruikt die 7 em.

lang waren en 1,7 em dik (de uitwendige maat). De 7 em.

lengte is identiek aan de door Daalder [3J gebruikte

draadlengte en de dikte-maat is een standaardmaat die in

het T.H.-magazijn aanwezig is, zodat steeds onmeddeU1jk

onderzoekmateriaal bij de hand was.

De keus van het materiaal.

De stof die we nodig hebben is een goede isolator die op

de T.H. verkrijgbaar moet zijn.

In aanmerking kwamen Teflon, Perspex, hardweefsel, PVC en

araldiet. Teflon leverde onmiddelijk goede resultaten en

kon door zijn veerkracht het meeste verdragen. Deze ex

perimenten zijn eehter gestaakt omdat bij de proefnemingen

het giftige gas fluor vrij kwam en er was geen goede afzuig

inriehting besehikbaar. Na Teflon was PVC de sterkte, zodat

de experimenten met PVC zijn voortgezet.

De diameter van het zilverdraadje bedroeg steeds 0,20 rom.

Uit aIle experimenten Z1Jn tens lotte 18 representatieve

metingen gekozen om de criteria na te gaan.

Waarom deze 18?

Om versehillende redenen hebben we ons beperkt tot aehttien

foto's.

Allereerst is achttien een aantal, dat te overzien is, zodat

de experimenten gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen

worden. Dit gaat niet ten koste van de betrouwbaarheid, daar

de experimenten zeer reprodueeerbaar blijken te zijn, en

bovendien, zoals we nog zullen zien, kunnen we slechts een

beperkt gebied (temperatuurgebied) bestrijken.
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Juist vanwege de reproduceerbaarheid en de tijd die het

kost om foto"s uit te metel zijn niet aIle foto's van

experimenten uitgemeten.

We moeten nl. in het oog houden, dat het in dit rapport

gaat om de kwa1itatieve benadering van een phenomeen.

Indien de lezer geinteresseerd is in meer experimenten

dan is het alsnog mogelijk een serie andere experimenten

uit te meten en te berekenen. (Foto's en ~kenprogramma's

zijn in de groep EH aanwezig).

liit hoofdstuk I b1ijkt dat we zeer sterk geinteresseerd

zijn in de term "lOT van vgl. (1. 1), temeer ook a1 wegens

h f · >.A
dT d l"k . ket e~t dat de term Cv!'~ ree s aanneme ~J ~s gemaa t

in het rapport van Daalder [3]
In hoofdstuk 1 is ~ als een constante aangenomen. Om

nu te zien of de term ~OT :.ineair afhankelijk ~s van °
en van T willen we enkele experimenten waarbij ° als

parameter verandert (liefst als enige parameter) en enke1e

waarbij T a1s parameter verandert.

De wens om een parameter tege1ijk te laten veranderen blijkt

onmogelijk, omdat een veran,iering van ° zijn inv10ed doet

ge1den op de temperatuur. E~ ook de temperatuur hebben we

niet goed 1n de hand.

In eerste instaltie zou geUen: hoe groter de 1aadspanning

van de condensator, hoe groter de stroom zal worden, hoe

groter de te di3siperen energie za1 zijn, dus hoe hoger

de temperatuur zal worden. Dit is echter niet zonder meer

waar, want de temperatuur zll niet a1leen afhangen van de

totale te dissiperen energi,~. De temperatuur zal afhangen

van de grootte en tijdsduur van de stroam door de gasont

lading en dus zal de temperatuur ook afhangen van het

tijdstip waarop de zilverdraad gaat verdampen. We zijn

er om die reden simpe1weg van u1tgegaan: andere 1aad

spanning, andere temperatuur.

De mate van temJ)eratuurverandering die we kunnen bereiken

hangt natuurlijk we1 af var de laadspanning van de conden

sator. We zijn daarbij echter ook afhankelijk van het materiaa1,

want bij te hoge spanningen ( 5 a 6 kV bij een PVC-buisje

met een gat van 3 rom diameter) knalt het buisje uit elkaar.
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Ook kon de sp~nning niet te laag worden gekozen, daar bij

2,5 kV de zilverdraad nog g~otendeels heel bleef. En omdat

we er van uitgaan dat de gehele massa van het zilver ge

ioniseerd aan de geleiding <I(~elneemt. moeten we dus naar

een hogere laadspanning toe.

Er zijn metingen verricht, 'Taarbij het gat in het PVC

buisje bij ieder experiment een diameter had van 3 rom.

De laadspanning van de cond,~nsator varieerde dan van

3,0 tot 4,0 kV. Dit betrof oto II tim foto 18.

Ook zijn er metingen verric'lt waarbij de Iaadspanning

constant bleef en de gatdianeter per experiment ver

schi Ide.

Ook in de gatdiam(,ter waren we begrensd in de keuze.

Want de te kleine buisjes m~t een gatdiameter van

I a 1.5 mm sprongE!n ui t elk 1ar. Terwij I bij zeer grote

gatdiameters het (:en-kanaa13model dat we gebruiken niet

meer ;cal opg, an en ook de e Kpansieterm weer mee kan

gaan cloen. On di t allemaal te voorkomen hebben we ons

beperkt tot (en gatdiameter die varieerde van 2 to 4,5 rrnn.

Een grotE' onbekende factor in aLle experimenten J s de druk.

Een schatting van de gasdru< met behulp van de ideale

gaswet, ( p : ntT: levert VJor een buisje met een gat van

3 nun hij een tempEratuur va1 lO.OOOoK een druk van 360

atmosfeer.

Nu rijst de vraag of de afdlchting dan weI goed is?

Eerst is ais crit,~rium voor het "dicht zijn" genomen,

dat het niet zich,:baar was :1at het buisje geblazen had.

Als het buis_ e lek is, bIaa;t het nameIijk een zwarte

substantie n,lar buiten, wat ook op het buisje en de houder

zichtbaar is.

--I
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Dit criterium ~s gebruikt bij de foto's II tim 18.

Bij de foto's I tim 10 is echter de o-ring-constructie

gebruikt (zie fig. 2.4.) en hier werd als criterium ge

bruikt dat het bij het losschroeven van de houder hoor

baar moest zijn, dat er in het buisje nog een overdruk

heerste. Nochthans blijft d~ druk een onzekere factor.

Er is een vergelijking gemaakt tussen een buisje, dat

miss chien dicht is en een buisje dat zeker niet dicht is

omdat er door het ontladingskanaal een gat in de dwars

richting is geboord (foto's 1 en 2, en 4 en 5).

We komen hierop nog terug.

De foto's van de achttien metingen, die nu volgen, geven

een representatief beeld van het totale experiment.

Na de foto's volgen de tijdsafhankelijke verlopen van
~ dR

P, T, 7,p' f_ en Rf , zoals ze met behulp van de

EL - X8 (de ~~kenmachine van het T.H.E.-rekencentrum)

zijn bepaald uit het stroom- en spanningsverloop van het

experiment.

Bij het experiment wordt geneten: de stroom (i) door de

gasontlading in het zilverg,ts en de spanning (ef ) over de

gasontlading.

Het oscillografische verloop van beide grootheden wordt

gefotografeerd en daarna puntsgewijze uitgemeten, b.v. om

de 2 mm llngs de tijdsas.

De uitgemeten stroom en spanning in rom. wordt omgezet

in de electrische grootheden. Ampere en Volt, (m.b.v. de

instelling van de oscillograaf en de waarden van spannings

dele. en stroomshunt).
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Op een hele serie tijdstippen weten we de stroom en de

spanning: L. en e f .

Daarmee is tevens bekend: het vermogen P

de weerstand V~l de gaaontlading:

de soortelijke weerstand:

de temperatuur (zie fig. 1.2. en vlg.1.2) T =

1.

(8 en po zijn als functie van de temp. bekend evenals r ).

c M, £, r en e zijn gegevens die van het experiment bekendv
zijn (£, r en e volgen uit de afmetingen van het buisje

en de berekening van c en M is gegeven in de appendix).v
De bepaling van de afgeleide van een grootheid doet de

rekenmachine als voIgt:

De machine krijgt als gegeven toegevoerd de waarde van

de grootheid op een he1e reeks tijdstippen. Door a1 deze

punten bepaalt de machine een vloeiende kromme van de

volgende vorm:

::: + b
m

m-)
) t +. . • • . • .• + bo

Hierin is G de beschouwde grootheid.

Aan de hand van de gewenste nauwkeurigheid ( in ons geval

een relatieve afwijking kleiner dan 10-
6

) bepaalt de machine

de orde Il'l in en de coefficienten b van de functie.

Aan de hand van deze functie wordt iedere gewenste afge

1eide bepaald:

Vaar de energiebalans P dol
- cvM -. + V\OT
- d.t I

is nu aIles op 1 na bekend.
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olr
'P-cvM CU

OT

2.3.3. De evenwichtscriteria.----------------------

Met de evenwichtscriteria zijn die criteria bedoeld, die

betrekking hebben op het tijdstip van het temperatuur

evenwicht.

Ais eerste ~s ~O als functie van de temperatuur bekeken.

De grafiek van dit criterium is getekend in fig. 2.5.

De theoretische functie, zoals die in hoofdstuk I is afge

leid, is weergegeven door een rechte lijn. De meetresul

taten zijn weergegeven door symbolen (x + 0 en 0). De

manier waarop deze resultaten tot stand komen is gegeven

in § 2.3.2. De cijfers bij de meetpunten hebben betrekking

op het nummer van het experiment. de nummers corresponderen

met die bij de foto's en de tijdsafhankelijke karakteris

tieken.

De symbolen hebben de volgende betekenis:

x de diameter van de ontladingsruimte bedraagt 3 mm.

0 de diameter van de ontladingsruimte bedraagt 4 rom.

0 de diameter van de ontladingsruimte bedraagt 2 mrn.

+ de diameter van de ontladingsruimte is per experiment

verschillend.

Als tweede criterium is ~n fig. 2.6 ef y-; uitgezet als

functie van de temperatuur.

De getekende kromme gee£t het theoretische verloop van

ef vr als functie van de temperatuur aan. zoals dat in

hoofdstuk I is afgeleid.

Voor de meetresultaten zijn dezelfde symbolen gebruikt

als in fig. 2.5.
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Voor het totstandkomen van deze meetresultaten kan weer

verwezen worden naar § 2.3.2.

Beide figuren veronderstellen stilzwijgend r als een on

afhankelijke variabele. Dit is natuurlijk oak de opzet t

van de vergelijking t maar bij het experiment is dit niet

zoo Immers, als wij r veranderen terwijl we de andere

parameters ongemoeid laten, zal b.v. oak de druk veran

deren en daarmee de temperatuur en mogelijk ~

Op de veranderingen van ~ komen we nag terug 1n 2.5.

Wil men deze veronderstel1ing vermijden, dan zal men aI

leen de "x" metingen moeten beschouwen, daar dan de

parameter r niet verandert.

De waarden die voor deze criteria zijn gebruikt, komen

uit de berekeningen van de de EL X 8 en de experimentele

gegevens. Deze waarden staan gegeven in tabel 2.1.

Met de dynamische criteria Z1Jn die criteria bedoeld, die

betrekking hebben op het verloop in de tijd van een enkel

experiment.

Het dynamische gedrag van de verschillende grootheden

waar we belang in stellen 1S per experiment door de

EL-X8 uitgerekend en geplot. (fig. 7a tIm fig. 25a).

De rekenmachine heeft bij het plotten de volgende symbolen

gebruikt:
y '1voor -p
X " ~
.- II l(t

* u
d.~t

e.:t.t

x II T

+ P
Il
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Met twee pijltjes op de tijdas is het gebied weergegeven waar1n

e f ongeveer konstant is (binnen 10%).

Om de rekenmachine een heleboel tijd te besparen zijn de zes

bovengenoemde funkties genormeerd tussen 0 en 1.

Omdat bij het tekenen van zes aparte assen, wat noodzakelijk zou

zijn indien niet genormeerd werd, de geheugenkapaciteit van de

EL-X8 wordt overschreden, zou met het plotten een enorme machine

tijd gemoeid zijn.

Van iedere grootheid is in de figuur aangegeven tussen welke grenzen

hij zich bevindt.

Als we de genormeerde grootheid aangeven met een accent, dan geldt

b.v. voor R
f

:

R 'f

R
f

R.- m1n
R - Rfmax fmin.

zijn.

Hierin is R
f

de beschouwde waarde die genormeerd wordt terwijl

R
f

en R
f

. respectievelijk de maximale en minimale waardemax m1n
van de metingen van het experiment zijn.

Volgens de theoretische beschouwing in hoofdstuk 1 zou in het

gebied waar ef konstant is, ~ hetzelfde verloop in de tijd

moeten hebben als dRf • Dit moet in de figuren 7a tim 25 a te zien
dt

In sommige figuren beginnen en eindigen de karakteristieken met

halve cirkels of delen daarvan.

Deze stukken ontstaan door de benaderingswijze van de rekenmachine.
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Als tweede dynamisch criterium zullen we het "3x"

criterium gebruiken. Het criterium dus, waarbij we naar

twee punten van het experiment kijken, nl. het temperatuur

evenwicht en het tijdstip waarop het vermogen t.o.v. het

tijdstip van temperetuurevenwicht een factor 3 is gedaald.

Het een en ander is weergegeven in tabel 2.2.

Voor tabel 2.2. is uitgegaan van vergelijkingQ.a)

Zoals uit hoofdstuk 1 blijkt moet de afgeleide van Rf op

het tijdstip waar het vermogen een factor drie gedaald is

gelijk zijn aan:

(olR~) __ 2 l/
"10cit .!.p

?> 0

Waarin K
10

de waarde van K
I

is op het tijdstip waar we

van uitgaan:in dit geval het punt van temperatuurevenwicht.

In tabel 2.2. is in kolom 1 het experiment of fotonummer

weergegeven. In de tweede kolom staat de afgeleide,

zoals die door de EL-XS uit de experimentele gegevens

is berekend. De derde koloID geeft de voor de spanning ge

corrigeerde waarde van 2K
10

• Deze waarde is als voIgt

verkregen:

Ui t de berekeningen van d(~ EL-XS weten we de temperatuur

op het tijdstip van het e"enwicht. Uit tabel 1.5. vinden

we de waarde van KIO . Voor tabel 1.5. is echter voor

de spanning een waarde gebruikt van 1000 Vol to

Dit is niet juist, we corcigeren voor de spanning door de

uit tabel (1.5.) gevonden waarde te vermenigvuldigen met

(
ef \ 2 waarin e

f
de experimentele waarde is, die be

1000 7
hoort b1jr,de waarde van de afgeleide van Rf in de eerste

kolom.
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In de vierde kolom lezen we dan het quotient van de

waarde die voigt uit de theorie en de experimentele

waarde voor (J.R~)
&,t ~Pa

Daar ook ~ niet altijd even goed aan de gemaakte

veronderstellingen voldoet, (Dit voigt al uit de

resultaten van de evenwichtscriteria), zullen we

ook nog voor ~ corrigeren.

De vijfde kolom toont de correctieterm voor ~

Deze correctiefactor vermenigvuldigd met de waarde

van kolom 4 staat in kolom 6 en moet theoretisch

gelijk aan 1 zijn.

2.4.1. Bespreking van fig. (2.5.), de t -T functie.
---------------------------------------------

De trend die in de metingen zit is een lineair ver

band tussen P en T. Doch de helling van de lijn die

deze trend weergeeft is die van de theoretische lijn.

Di t zou kunnen worden veroorzaakt doordat ~ groter

wordt bij stijgende temperatuur.

We beschouwen de foto's 1, 2 en 3. Het verschil tussen

1 en 3 is dat onder zoveel mogelijk identieke om

standigheden het buisje van experiment 1 schoon waSt

terwijl het buisje van experiment 3 voor de 10e keer

gebruikt werd. De conclusie kan zijn dat het meerdere

malen gebruiken van een buisje het experiment niet

noemenswaardig be!nvloedt. Dit bleek ook wel uit de

vele experimenten. Toch zijn bij alle experimenten

die we beschouwen (tenzij anders vermeld) schone

buisjes gebruikt. Experiment nr. 2 is onder dezelfde

omstandigheden genomen als 1 en 3 t doch nu was het

buisje lek.
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Bij een lek is de gasontlading in staat om druk~arbeid

te verrichten. Dit gaat misschien ten koste van het

warmtecontact. Het is nu moeilijker voor de

om z'n energie af te staan en het gevolg is

temperatuur oploopt en het vermogen dat per

afgegeven kleiner wordt.

Aan dit model voldoen de meetpunten 1 en 2.

Ook hier is een meetpunt gegeven van de tendens die

uit aIle experimenten duidelijk naar voren kwam. Een

buisje dat lek is neemt minder energie op. Aan de

foto's van de experimenten met lekke buisjes ziet men

een eerder in elkaar vallen van de spanning.

De foto's 6. 7. 8, 9 en 10 zijn zoveel mogelijk onder

identieke omstandigheden genomen. De enige variabele

was de diameter van het ontladingskanaal, dus de dia

meter van het gat in het PVC-buisje.

Deze experimenten voldoen ook zeer redelijk aan het

door de vergelijking (1.1.) opgebouwde model.

Als de diameter van het ontladingskanaal afneemt, terwijl

de lengte van dit kanaal hetzelfde blijft, zal het

contactoppervlak a dus kleiner worden. Het gevolg is

dat per tijdseenheid minder energie aan de wand kan

worden afgestaan. Het resultaat hiervan is dat de

temperatuur oploopt.

Dat de punten zich toch van de theoretische rechte gaan

verwijderen, vindt mogelijk :~ijn oorzaak in het feit,

dat 1 toeneemt bij toenemende temperatuur. Een mogelijke

oorzaak van het toenemen van 'l kan ook zijn: het betere

warmtecontact bij toenemende druk. Deze ontstaat immmers

bij toenemende temperatuur en/of afnemende r.

Als het zo is, dat ~ merkbaar afhankelijk is van de druk,

dan kan een meetpunt zich ook van de grate massa af

zonderen door een sterk verschil in afdichting. Ik denk

hier b.v. aan foto 17, waar we kunnen zien dat de spanning

zeer lang gehandhaafd blijft. Dit kan het gevolg zijn van

een betere afdichting.
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Bij de foto's 4 en 5 kunnen we geen enkele verklaring

gevea.

Hoe komt nr. 4 zo hoog in de karakteristiek? Van een

betere afdiehting kan geen sprake zijn want buisje

nr. 4 is lek.

Ook experiment 5 ligt zeer vreemt ten opziehte van 4.

We zullen 4 en 5 voorlopig besehouwen als meetfouten.

Hoewel we er terdege rekening mee moe ten houden dat

er een versehijnsel is opgetreden dat buiten ons model

ligt, mogelijk dat er iets aan de hand is geweest met

de ingespannen zilverdraad. Er zijn ook enkele andere

foto's waarop onverklaarbare niet reprodueeerbare ver

sehijnselen staan weergegeven, terwijl over het alge

meen het experiment zeer rep~odueeerbaar is.

Foto nr. 6, die evenals de nummers 4 en 5 betrekking

heeft op een diameter van het ontladingskanaal van

2 mm, sluit zich weer goed aan bij het gros van de

meetresultaten.

2.4.2. Bespreking van (fig. 2.6.); ef V; - T funetie.

De afwijking van de meetpunten met de theoretisehe

kromme~ is niet zo erg groot, doch de trend

die in de meetpunten zit is anders dan die van de

theoretische kromme.

AIle meetresultaten Iiggen nl. gegroepeerd om de waarde

52. Ook hieruit kunnen we de conclusie trekken dat 1
toeneemt met de temperatuur. De toeneming van 7 blijkt

de daling van FT op te heffen.

Uit fig. 2.6. voIgt:

ofweI met

52 = 2£2 1 PT

~ = 7 em: ~ pi.::. 3,5. f0
5

wat ook geschreven kan worden als:
~.5. 105

~ (T) = fT
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uit fig. 1.2. voIgt: pT (T) en daarmee 1S 1 ais tempera

tuursfunctie bekend.

Met dit gegeven is tabel 2.3. opgezet, waarin

staan ais functie van de temperatuur.
en ~

In de tabel is de trend die uit fig. 2.6. voIgt, dus over

een zeer groot temperatuurgebied voortgezet.

Ook blijken 4 en 5 (en 17) de uitschieters te zijn.

Fig. 2.6. geeft geen nieuw criterium. Het is in feite

exact hetzelfde criterium als fig. 2.5. De benadering

van het phenomeen (vlg. 1.3.) is aIleen iets anders.

Deze beschouwing leidt direct tot de conciusie: ~pT =
:constant. (Dit is natuurlijk ook wel uit fig. 2.5.

af te leiden, maar met een omweg).

Voor ef is constant voIgt ~ de afgeleide van Rf vrij goed.

We hebben ook hier alle experimenten proberen te vangen in

een tabel 2.4. Tabel 2.4. bevat geen exacte gegevens, doch

geeft zeer subjectieve mening. De lezer zal zelf moeten

beslissen of hij het er mee eens is.

De uitschieters bij dit criterium komen niet overeen met

de uitschieters bij de evenwichtscriteria. Immers de uit

schieters zijn hier 4,6 en 10. AIleen nr. 4 is in aIle ge

vallen een uitschieter.

In §1.4. hebben we aannemelijk gemaakt, dat a1s de

temperatuur niet a1 te veel verandert, ook ef niet zo

gek zal veranderen.
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Nu blijkt echter uit het experiment, dat '1 ~T ongeveer

constant is. Dit houdt dan volgens vlg. 1.5. in, dat

ef over een groot gedeelte constant zal zijn, tenminste

zolang de term C
1
(r) ~ te verwaarlozen is ten opzichte

dt
van (:/r) '1. fT.
Ook nu valt foto nr. 4 weer helemaal uit de toon, want

de oscillaties en onregelmatigheden passen niet in ons

model. nit is ook bij foto nr. 17 het geval.

We stellen: dat nadat alles wat er te corrigeren valt,

gecorrigeerd is, een factor 3 verschil tussen theorie en

experiment redelijk is. nit dan. omdat er nogal wat on

zekere factoren in het onderzoek aanwezig zijn. (De

druk in het bijzonder).

Dan blijkt, dat er slechts elf van de achttien experi

menten aan dit criterium voldoen.

De grote uitschieters zijn de experimenten 4, 5 en 9.

De experimenten 4 en 5 bleken reeds bij de evenwichts

criteria uitschieters te zijn. Bij foto 9 valt echter

niets bijzonders op te merken. Integendeel, hij zit

bij aIle andere criteria in het gunstigste gebied van de

karakteristieken.

Opmerkelijk is, dat het verschil tussen theorie en praktijk

steeds een richting opgaat. De theoretische waarde is nl.

steeds grater dan de waarde die uit het experiment voIgt.

Verder blijkt, dat de grootste afwijkingen voorkomen bij

de groep van buisjes, die het beste afgesloten waren.

Ais de formule nag eens bekeken wordt,

e28 n)
dR _f_ (0 T ~ - 1
dt c M Pv

dan blijkt dat de enige grootheid, die

voar deze afwijking kan zijn de factor

verantwoordelijkheid

c Mis.v
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Immers voor aIle andere grootheden in de vergelijking is

gecorrigeerd.

Het feit dat het experiment een te kleiane ~aarde geeft,

zou er op kunnen duiden, dat de factor c M groter is dan
v

in de theorie ~erd aangenomen.

De groep buisjes, die het beste was afgesloten vertoont

de grootste afwijkingen. Omdat deze buisjes na het

experiment meer roet blijkten te bevatten, zou men ge

neigd kunnen zijn om te concluderen, dat M dan toeneemt.

Het roet van de andere groep is echter spectrografisch

onderzocht en dat blijkt voor 99% t:ilver te bevatten,

hetgeen dus pleit voor een constante M.

Ook blijkt dat de grootste af~ijkingen optreden bij de

hoogste temperaturen. Dit ~ijst in de richting van een

veranderende C , omdat een toename van M nooit erg sterk
v

van de temperatuur kan afhangen. Dit omdat het voor

de wand, waar de toename van M vanKaan moet komen, ~einig

uitmaakt of die wordt afgebroken door een medium van

6000 0 K of van 8000 0K.

Het is niet mogelijk nu "zomaar" conclusies te trekken.

Daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden in het spel.

We weten o.a. niets over de invloed van de druk. Deze

zal tijdens het experiment veranderen. Hierdoor hebben

~e in de f> - T karakteristiek niet te maken met de

"stationaire" lO-atmosfeerlijn, doch met een "dynamische

lijn" waarin gedurende het experiment van de ene druklijn

steeds weer op een andere druklijn ~ordt overgegaan.

(de fig. 1.2.).

Hierdoor ~ordt S beinvloed.

We blijven dus met de vraag zitten:

"Wat is er bij di t criterium precies aan de hand?".
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Uit a1 deze criteria mogen we toch weI de volgende

conclusie over de uitgang vlg. 1.1. trekken:

Aan de theorie, zoals die in hoofdstuk 1 met behuip

van de energiebalans is afgeleid wordt niet exact

vold~, doch de vergelijking geeft een redeIijk

houvast aan het phenomeen van de boogontlading in een

vaste-stof-omgeving.

Zowel uit de evenwichtsbeschouwing als uit de dynamische

karakteristieken, b1ijkt dat we mogen aannemen dat ~

toeneemt als de temperatuur toeneemt.

Ook is reeds opgemerkt, dat de vergroting van 1 bij toe

nemende temperatuur moge1ijk kan worden veroorzaakt door

de toenemende druk.

In de figuren 7b tIm 25b is van ieder experiment de waarde

van ~ geplot met de bijbehorende waarde van T.

Vormen de grafieken in de bovengenoemde figuren zinnige

temperatuursfuncties van '1 ?

Om hier iets over te kunnen zeggen, zullen we de '1 (T)

functie, die uit fig. 2.6. voIgt, vergelijken met de 1(T)

functies, zoals die door de EL-X8 berekend zijn.

In tabel 2.5. zijn de "dynamische" 1(T) functies weer-

gegeven.

De karakteristieken zoals ze door de rekenmachine zijn

geplot, zijn benaderd door rechte lijnen.
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In de eerste koloID staat het experimentnummer. In de

tweede koloID staan de temperaturen die de beschouwde

~-T - rechte begrenzen. In de volgende kolom staan

de bijbehorende

de helling van de

kolom worden zonodig nog enkele opmerkingen gemaakt.

In tabel 2.6. worden dan de twee

leken.

~-T functies verge-

De overeenkomst tussen de twee ~- T functies is frappant.

Het verschil tussen _d~n~__ van de beide ~(T) functiesdT .(

is iets groter, vooral bij de lagere temperaturen.

De conclusie die we kunnen trekken is dat ~ in het

beschouwde temperatuurgebied (6000 - 9000oK) zeer redelijk

aan de temperatuursfunctie, die uit fig. 2.6. werd afge

leid voldoet.

Dus:
53,5.10

1T

Foto nr. 4 is ook hier weer een uitschieter en gedraagt

zich anders dan aile anderen.
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3 .. Discussie.----------

Het ging er in dit rapport om, om een energiebalans aan

te tonen. Of met andere woorden: aannemelijk te maken,

dat deze energiebalans (1.1.) het verschijnsel van de

gasontlading in de vast-stof-omgeving redelijk beschrijft.

Als men alles van een vergelijking weet, dan vormt het

testen van deze vergelijking aan een experiment niet

zo'n groot probleem. Vooropgesteld dan, dat het opzetten

van het experiment geen al te grote moeilijkheden oplevert.

Van de energiebalans, waar ~n dit rapport van uit is

gegaan, is echter niet alles bekend.

Zoals ui t hoofdstuk I b lijkt, b lijven we met 1. als

volkomen onbekende zitten.

Om nu enigszins redelijk over de vergelijking te praten

is het noodzakelijk om omtrent deze 1 ook enige aan

namen te doen.

We veronderstellen ~ dan constant. We kiezen daarna
4"zomaar" een waarde voor rt (nl. rt = 5.10). Deze

waarde berust evenals de aangenomen waarde voor de

spanning ef (1000 V) op enige proefschoten.

Aan de hand van nummerieke-voorbeelden worden de criteria

behandeld.

Deze nummerieke voorbeelden hebben het nadeel, dat zij de

algemeenheid schijnbaar beperken. Doch zij hebben het

voordeel dat zij het experiment beter inleiden en ge

makkelijker met het experiment vergelijkbaar zijn.

Na de bespreking van de criteria volgt dan het hoofdstuk

over de experimenten.
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Uit de twee vorige hoofdstukken kunnen we de conclusie

trekken dat de energiebalans zoals die door vergelijking

1.1. wordt gegeven in eerste instantie voldoet.

Dat alles niet even mooi klopt ligt voornamelijk aan de

nogal ruwe benadering van het systeem. Een ruwe benadering

die iedere eerste benadering van een probleem eigen is.

Uit de vorige twee hoofdstukken kunnen we eveneens de

conclusie trekken dat het erg onwaarschijnlijk is, dat

er nag meer termen in de beschouwde energiebalans

thuishoren. WeI hebben de gebruikte grootheden een

exactere benadering nodig am de zaak betel' "rond" te

krijgen.

Voor deze exactere benadering is het vooral nodig om

wat.meer over de druk te weten te komen. Als het mogelijk

1S zou men kunnen trachten de toestandsvergelijking van

de gasontlading onder de beschouwde omstandigheden op te

s tellen.

We kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

het volgende over de druk zeggen.

I. de druk heeft invloed op het warmte-contact met de

vaste wand en daarmede waarschijnlijk ook op

en het gebruikte een-kanaalsmodel.

2. de druk heeft invloed op de soortelijke weerstand van

het zilverplasma wat dus tot gevolg heeft dat we

bij het experiment niet over een bepaalde kromme uit

fig. 1.2. wandelen doch voortdurend van kromme

wisselen. Want de druk zal veranderen tijdens het

experiment.

Dit heeft tot gevolgd dat de berekende temperatuur

niet overeenkomt met de temperatuur van het experiment.

Fig. 1.2. geeft een indruk hoe de temperatuur met de

druk zal veranderen bij een bepaalde waarde van p.
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Bovendien heeft dit continu verhuizen van kromme naar

kromme tot gevolg dat het S-verloop anders is als

werd aangenomen. De mogelijke gevolgen van een andere

S blijken uit vgl. 1.8. en de bespreking van het

experimentele weerstandsverloop.

Ais we aannemen dat geldt: p = n k T, dan wordt de druk

ook beinvloed door het aantal deeltjes. We zitten met de

experimenten in een temperatuursgebied waar het aantal

deeltjes nogal veranderlijk is. Dit blijkt uit de p- T

karakteristiek. We zitten n1. in het gebied van 6000
0
K

tot 9000oK. Hier blijkt r sterk van T af te hangen,

wat wil zeggen dat de ionisatie met toenemende T sterk

zal . teenemen. Dit houdt tevens in dat het aantal deeltjes

dan sterk toeneemt.

Dit heeft tot gevolg dat bij toenemende temperatuur p

niet evenredig met T zal toenemen doch sneller dan even

redig omdat n tevens toeneemt. Als ~ van de druk af

hangt dan zal bij toenemende temperatuur ~ sterker

dan lineair moeten toenemen. Dit zien we inderdaad bij

de experimenten gebeuren~ hetgeen een indicatie is

dat ~ van de druk af kan hangen. (Bij bovenstaande

redenering is het warmtecontactoppervlak 0 stilzwijgend

als constant aangenomen).

3.4. De factor c M.v

We hebben gezien dat het aantal deeltjes n veranderlijk

is. Dit heeft tot gevolg dat de factor c verandert.
v

Deze grootheid is namelijk door ons gelijkgesteld aan:

C a
V

3 k n
2

waarin: k constan~e van Baltzmann.

n het aan~al elementaire vrije deeltjes is

gelijkg~steld aan het aantal zilveratomen

van de sebruikte zilverdraad.
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Bij toenemende n wordt dus c groter. Ook kunnen we ans
v

afvragen of de factor 1 bij dergelijke hoge temperaturen

nog weI geldt. Deze factor komt namelijk voort uit het

model van vrije deeltjes, die drie graden van vrijheid

hebben. Bij hogere temperaturen kunnen andere vrijheids

graden (als vibraties) ook mee gaan spelen, waardoor
3

deze factor 2 groter zal worden. Daarcloor wordt Cv nog

grater.

Voor M is de massa van het zilver aangenomen. De massa

van de aanwezige lucht is verwaarloosd. Als de gasont

lading aanwezig is, wordt de wand van het buisje, ge

durende een korte tijd weliswaar, dusdanig verhit dat

deze afgebroken wordt~ hetgeen tot gevolg heeft dat de

massa van het medium toeneemt, evenals het aantal deeltjes.

Ook dit heeft dus een toename van de factor c M totv
gevolg.

We zien dus dat de door ons aangenomen factor C M
v

groter kan worden dan dat we hebben aangenomen.

Dit is in overeenstemming met het experiment. Namelijk

het "3xll criterium leidt tot de conclusie dat c M
v

groter moet zijn dan werd aangenomen. Tevens is de

conclusie getrokken, dat c het sterkste verschilt van
v

de aangenomen waarde.

Tot nu toe hebben we het wel gehad over de invIoed van

de druk op de helling van de r-. T karakteristiek

(6; zie §3.3.), doch niet over de invloed van de druk

op de temperatuur zelf. En dan bedoelen we de invloed van

de druk op de temperatuur, zoals die ui t de p - T

karakteristiek (fig. 1.2.) is berekend.

Bij de experimenten is, zoals in hoofdstuk reeds is

vermeld, steeds de IO-atmosfeerlijn gebruikt voor de

berekening van de temperatuur.
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Ret argument om deze lijn te gebruiken was tweeledig,

nl. :

I. de juiste druk is bekend.

2. het gaat om de kwalitatieve benadering van bet

phenomeen.

We maken zo echter een fout.

Om nu een idee van de ge1ntroduceerde fout te krijgen, ver

gelijken we de 10-atmosfeerlijn van fig. 1.2. met de 50

atmosfeerlijn. We gaan uit van p omdat dit ook het experi

mentele uitgangspunt is om de temperatuur te vinden.

Een en ander is uitgevoerd in tabel 3.1.

P T (10 atm) T (50 atm) Verschil

rim oK oK %

6.10 3 6050 6600 9

4. 10-3 6400 6950 9

2.10-3 7000 7600 8

10-3
7800 8450 8

6.10-4
8500 9200 8

4. 10-4
9150 9950 9

Uit tabel 3.1. blijkt dat de afwijking tussen de 10 en 50

atmosfeerlijn in het temperatuurgebied waarbinnen de experi

menten vallen ongeveer 10% is.

Omdat de druk groter zal zijn dan 10-atmosfeer werken we

bij de berekeningen steeds met een te lage temperatuur.

De fout die hierdoor ontstaat zal in het beschouwde tempera

tuurgebied echter nooit veel groter zijn dan 10%.
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(Bij drukken groter dan 50 atm. zal de plaats van de

p- T karakteristiek niet veel meer veranderen [IJ ).
Deze fout is in de kwalitieve beschouwing, die dit ver

salg inhoudt, te verwaarlozen.

Een fout van 10% in de temperatuur op het tijds~ip van

temperatuurevenwicht heeft dan ook een fout van 10% in ~

immers dan geldt: P = ~OT. In fig. 2.5. en 2.6 zou dit
otot gevolg hebben, dat alle punten ongeveer 800 K naar

rechts moeten schuiven. Dit geeft in de beschouwing van

deze grafieken (§ 2.4.1 en 2.4.2.) geen essentiele ver

andering zoals ook werd verwacht.

Wij zijn uitgegaan van de vergelijking:

P =
c M
v + 3.6.1.

Hierin is ~,zoals we hebben gezien. de enige onbekende

die door oplossing van de vergelijking gevonden kan worden.

Als het volgende gesteld wordt:

P =
dR

f
dt + l' 0 3.6.2.

dan is nu ~'de enige onbekende.

Als we ~ bepalen uit vgL. 3.6.1 en l' uit vgl. 3.6.2

met dezelfde experimentele waarden van p. Rf enz., dan is

het duidelijk. dat ~ ~~' zowel in grootte als wat

verloop in de tijd betreft. Immers het verloop van T in

de tijd is er uitgehaald.

Omdat P(t) direct uit het experiment voIgt en dus niet

beinvloed wordt door de uitgangsvergelijking (in tegen-

stelling tot 't en ~') moet ~/P dus een heel ander

verloop hebben dan ~/p. .
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Nu vo1gt uit vg1. 3.6.1.

= (3.6.la).

en uit 3.6.2.

r'l'
K1 (0 - - 1)

P (3.6.2b).

In beide geva11en (~en~) a1s het temperatuurver100p niet

a1 te groot is (dan is K
1

ongeveer a1s een constante te

beschouwen zoa1s uit de vorige hoofdstukken b1eek), za1

moeten ge1den dat dR
f

met

Cit

'l
p

mee1oopt.

Omdat '1'
P

echter een ander ver100p moet hebben dan ~
p

kan ~~~i! ~~g~lii~~!Eii~ voldaan worden aan de

verge1ijkingen a) en b).

Uit het experiment vo1gt dat aan a) bij benadering wordt

voldaan. Dus aan b) wordt niet voldaan.

Ergo: de term ~OT zal eerder voldoen dan ~IO, hetgeen

de gebruikte energiebalans meer plausibel maakt.

De vergelijking van O. Mayr. (1943):

waarin: R

t

e

weerstand van de gasontlading

tijd

tijdconstante van Mayr = No/Qo

(Ohm)

(sec)

(sec)
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spanning over de gasontlading

constante

(Volt)

(Watt) .

Hierbij Z1Jn dezelfde veronderstellingen gemaakt als bij

de energiebalans van Vermij.

En well 1. cylinder symmetrie.

2. radicale warmte-afvoer.

3. het een-kanaalsmodel,hoewel dit niet

expliciet wordt uitgesproken.

Uit vgl. 1.8. blijkt dat we voor de energieblans 1.1.

ook de onderstaande vergelijking kunnen schrijven.

~~f--~t

Deze vorm is wat de dimensies aangaat gelijk aan de verge

lijking van Mayr.

Als we beide betrekkingen vergelijken dan blijkt dat:

e

N

=

=

Bij Vermij blijken e en N dus geen constanten te zijn

doch temperatuursfuncties.

Paragraaf 3.5. is niet beioeld om conclusies uit te trekken,

doch als een illustratie.

Een illustratie onder and~re voor het feit, dat de vergelij

king van Vermij geen betrekking heeft op een smeltveiligheid

doch op een gasontlading. De vergelijking is dus zowel van

belang voor een schakelaar als een smeltveiligheid.
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De geidigheid hangtslechts af van de manier waarop de

gasontiading zijn energie aan de omgeving afstaat

(denk aan het een-kanaalsmorlel). Het principiele ver

schil tussen een schakelaar en een smeItveiIigheid is

de manier waarop de gasontlading ontstaat. In de schake

laar ontstaat deze doordat twee contacten gescheiden worden,

terwiji in de smeItveiIigheid de gasontlading ontstaat

door de verdamping van een metalen geleider.

De reden dat hier een gasontlading in een zilver medium

is onderzocht, ligt aIleen maar aan het feit, dat de

wieg van de vergelijking het onderzoek naar het elek

trisch gedrag van smeltveiligheden is geweest.

Ais verschil tussen de boogkarakteristiek van een

schakelaar en de boogkarakteristiek van de ontlading

in de buisjes valt de boogspanning op.

Deze is van de ontlading in de buisjes in verhouding

met de bronspanning veel groter. Oit kan verklaard

worden met het feit dat in een schakelaar nooit een

vaste stof als middel wordt gebruikt om de warmte

van de ontlading af te voeren. Terwijl de vaste stof

door zijn enrome warmte-capaciteit per volume eenheid,

(bekeken t.o.v. een gas) hier het beste toe in staat

zou zijn.

De nadelen van dit onderzoek zijn dat we slechts een

beperkt temperatuurgebied konden bekijken, en bovendien

de druk buiten beschouwing is gelaten, terwijl die weI

terdege invloed blijkt te hebben.

Deze nadelen Z1Jn 1n belangrijke mate te wijtenaan de

mechanische zwakte van de patroonhouder en het buisjes.

Een goede vooruitgang zal reeds geboekt worden, indien

de zilverdraden worden ingelast in 100% dichte en stevige

patroon.
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Als dit bekeken is kan men twee kanten uit. n1.:

een fysische en een praktische.

Fysich: het onderzoek zal gericht zijn op een toestands

verge1ijking van het medium van de gasontlading

teneinde verfijningen aan te brengen in de termenJ

cv ' M en ~ ,waarbij de drukmeting zeer be

langrijk zal zijn.

Praktisch: dit zal een nader onderzoek kunnen inhouden

1n een gelijkspanningscircuit van dezelfde ver

gelijking met dezelfde veronderstellingen.

Dit moet dezelfde resultaten geven, doch het

brengt misschien andere gezichtspunten naar voren,

b.v. omtrent het gedrag van dR
dt

Er is aangetoond, dat de vergelijking een redelijk

houvast biedt.

Met enige metingen zijn de diverse grootheden voor

verschillende stoffen, te bepa1en.

Uitgaande van de energiebalans kan men dan de ver

schi11en tussen diverse vaste stoffen waaruit het

warmte-contactoppervlak bestaat, beschouwen.

Daarna kan men eisen gaan opstellen voor een ideale

smeltveiligheid en pogen deze te bouwen. (Denk

b.v. aan het overstroomgebied waar nogal wat moei

lijkheden blijken te zijn).

Men kan kijken of de energiebalans, zoals dit is

opgesteld, ook voldoet ala een schakelaaront1ading

in een vaste-stof-omgeving brandt.

Men kan erover denken of dit kan leiden tot een

ander concept voor de schake1aarbouw als dit

systeem voordelen blijkt te hebben.



Appendix.

a.). Berekening van de factor cvM.

De soortelijke warmte bij constant volume wordt verondersteld

gelijk te zijn aan:

= 3
2" k n.

waarin k constante van Boltzmann

n = het aantal moleculen van de gebruikte zilverdraad.

De massa M is de massa van de gebruikte zilverdraad.

M wordt bepaald door het produkt van het volume van het

zilver en zijn soortelijke massa.

Volume zilverdraad:

=

1fr
2

Q,

. 2 -6 -2 22.10- 10 m31T(0,1) • 10 .7.10 =

want: r = (0,1) rom en £ = 7 em.

De soortelijke massa van het zilver is gelijk aan:

3lO,SO.10 3kg/m

dus: -7M = 231.10 kg.

Een grammolecule (gr.mol.) zilver weegt 108.10-3 kg.
-4

We hebben dus 2,14 10 gr.mol. zilver.

18
Volgens Avogadro bevat de zilverdraad dan 129.10

moleculen. Zilverdamp is een een atomig gas, dus dit aantal

moleculen is ook het aantal deeltjes, zolang het zilver niet

geioniseerd is.

Voor c voIgt dan:
v

En dus is e M gelijk aan
v

= 3 02" k n = 115,6 J/kg. K.

266.10-5J/oK.



b) Lijst van gebruikte symbolen.

i stroom door de gasontlading

R
f

weerstand van de gasontlading

c de soortelijke warmte bij constant volume
v

M massa van de zilverdraad

T absolute temperatuur

t tijd

~ warmteoverdrachtscoefficient

a warmte contact oppervlak

Ampere

Ohm( 1""1)

Joule/Kg graad

Kg.

graden Kelvin

seconden
2

Watt/m graad
2

m

helling van de raaklijn aan de P-T karakteris- I/graad Kelvin
tiek \

p

po
B

r

P

soortelijke weerstand

een waarde voor de soortelijke weerstand

straal van de ontladingsdoorsnede

(of van het gat in het PVC-buisje)

de lengte van de gasontlading (of van het
PVC-buisje)

elektrisch vermogen

rim

rim

m

m

Watt

X een relatieve verandering

c) Literatuur.
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3. L. Vermij and J.E.
Daalder

Energie Balance of Fusing Silver Wires

surrounded by air.
Technische Hogeschool Eindhoven 1968.

4. 1. Vermij. Electrotechniek 44 (1966) 308.

5. E.W. Boehne_: Trans. AlEE ~ (1946) 1034.

6. College aantekeningen college schakelaars van

Prof.Dr. D.Th.J. ter Horst.
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T
log P 1 B C

1
(r) pT C2(r)~pT

ef
oK llrn logPo

°K- 1 XI0 4
:Xl0

6 kV

XIO-4

3700 I 0 1.26 41.4 0.643 3700 1040 32.2

3900 6.10- 1 -0.22 1. 13 34.5 0.770 2340 760 27.6

4000 4.10-1 -0.40 0.93 29.9 0.890 1600 520 ~2.8

4250 2.10- 1 -0.70 0.73 26.2 I. 02 850 276 16.6

4500 10- 1 -1.00 0.60 24.6 1.08 450 146 12 . I

4750 6.10-2
-1-.22 0.51 22.8 I. 17 285 92.5 9.62

5000 4. 10-2
-1.40 0.28 19.3 1. 38 200 65.0 8.06

5300 2. 10-2
-1.70 O. I I 18. I 1.47 106 34.4 5.87

5700 10-2
-2.00 -0. I 3 15.9 1.67 57.0 18.5 4.30

6050 6.10-3 -2.22 -0.40 13.8 1. 93 36.3 11.8 3.44

6400 4.10-3 -2.40 -0.60 12.2 2. 18 25.6 . 8.32 2.88

7000 2.10-3
-2.70 -0.84 10.7 2.48 14.0 4.55 2. 13

7800 10-3
-3.00 -1.30 8. 15 3.26 7.80 2.54 1.59

8500 6. 10-4
-3.22 - 1.60 6.76 3.93 5.04 I. 64 I. 28

9150 4. 10-4
-3.40 -2.02 5. 15 5. 16 3.66 1. 19 I. 09

10900 2. 10-4
-3.70 -2.55 3.36 7.90 2. 18 0.71 0.84

14400 10-4 -4.00 -3.42 1. 17 72.7 1.44 0.47 0.68

Tabell.4.

1) De kolorn geeft de waarde van fo zoals die in 1.2. gedefinieerd is

doch niet bij T = ° OK maar bij T = 3000oK.

Kolom 1 tim 4 voIgt rechtstreeks uit de p-T karakteristiek

(fig, 1.2).

Kolom 5 (B) is volgens de definitie in q1.2. berekend uit

de p-T karakteristiek.

-5Kolorn 6: Hierbij is uitgegaan van een waarde van 266.10
evoor eM). Verder zijn voor de afrnetingen van de ontlading die

v
grootheden gekozen die in de situatie van q1.4 gegeven zijn

te weten. f = 7 em en r = 1.5 rom . Dit geldt evenzeer voor de

kolorn van C2(r) ~ fT.

Aan de waarden in deze tabel mag slechts een kwalitatieve waarde

worden gehecht •

• ) Zie voor de berekening van c M Appendix.
v



Q~ v;; P/o P/r e~vr
3Nr. T P a r 22.10. T

oK k W Volt x10-3 x10- 3 x10- 1 xl 0":'6 xlO5 xl0
5

m2 m m~ watt/m2 W/m Vm i W/m

1 7920 321, I 1280 .8796 2 0.4472 366 1606 57,5 1742

2 8226 225,8 960,0 - - - 256 1132 43,2 1810

3 7989 309,6 1226 - - - 352 1550 55,0 1785

4 8980 535,8 2304 .4398 1 0.3162 1220 5360 73,2 1976

5 91llS 469,1 2048 - - - 1066 4690 65,0 2012

6 9588 369,6 1664 - - - 674 3696 52,7 2109

7 9099 306,7 1344 .5498 I ,25 0,3535 560 2460 47,7 2002

8 8683 374,0 1408 .6597 1,50 0,3873 568 2490 54,6 1910

9 8537 323,2 1174 .7697 I ,75 0,4183 420 1850 49,4 1768

10 8005 294,3 1056 .9896 2,25 0,4743 298 1310 50,3 1761

I 1 7901 169,4 1428 .6597 I ,5 0,3873 146 1130 48,S 1738

12 8223 266,4 1392 - - - 405 1792 54,0 1809

13 8398 196,0 1120 - -
I

- 298 1308 43,5 1848

14 7654 150,9 1302 - - - 228 1006 50,S 1684

15 8562 316, 1

I

1344 - - - 480 2100 52,2 1884

16 7411 124,1 1312 - - - 188 828 50,8 1630

17 8189 412,4 1754 - - - 624 2750 68,2 1802

18 8637 423,7 1520 - - - 640 2820 59,0 1790

Tabe12.1.



." •.,J ....... ..c:.. •.J.

Nr. Experiment Theorie Theorie ~E Overblijvende

(d~~) 15. 104
(2K

IO
)

experiment factor
cH; .!..p

1>0
T .~kll I sec. kll I sec. T/ E E 5. 10

I I 15 790 6,87 0,415 2,85
'2 60 363 6,05 0,300 I ,82

3 139 790 5,68 0,414 2,35
4 138 1060 7,68 1, 12 8,60
5 192 1190 6,20 1,07 I 6,62

i

6 448 129O 2,89 1,31 I 3,78
7 200 706 3,53 0,640 2,26
8 96,3 810 8,41 0,593 4,99
9 ~ 10,0 570 8,14 0,900 7,32

10 70,0 590 8,43 0,346 2,91
I I 237 770 3,25 0,354 I , I5
12 142 900 6,34 0,510 3,26
13 241 835 7,46 0,402 I ,39
14 300 I 18,5 3,95 0,320 I ,26
15 187 835 4,47 0,592 2,65
16 355 1200 3,38 0,280 0,946
17 210 1350 6,43 0,633 4,07
18 150 770 5,13 0,610 3,08

Tabel 2.2.



,,...oct- J.... • ...J

35.105
5

T rT d-Vl lIPT 1= 3.5.10
T= ( pT)2dT liT

---'-- .-. -_. -

3700 3700 96

0,26

3900 2340 152

0,67

4000 1600 222

0,71

4250 850 418

1,4

4500 450 788

1,7

4750 285 1240

2, 1

5000 200 1780

4,8

5300 106 3340

6,5

5700 57 6220

10

6050 36,3 9800

11

6400 25,6 13900

IB

7000 14,0 25400

23

7800 7,8 45600

34

8500 5,04 70400

40

9150 3,66 97300

35

10900 2,18 163000

23

14400 1,44 246000

Tabel 2.3.



Foto nr. Ret volgen van Opmerking

.2. enp
dR
dt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

redelijk

goed

goed

minder goed

goed

veel minder goed

redelijk

goed

goed

minder goed

redelijk

redelijk

redelijk

goed

goed

goed

goed

goed

nip voIgt R weI zeer go

behalve in het begin

R en nip volgen elkaar

beter

R en n/~ volgen elkaar

iets beter.
dR

R dt en n~ volgen elkaa

zeer nauwgezet

nip voIgt R beter

n/~ voIgt R beter

goed, behalve in het

begin

ntp voIgt R beter

vanaf even "voor" het

temperatuurevenwicht.

We beschouwen het gebied tussen de pijltjes, zie fig.

7a tim. 25 a.

Dit is het gebied waar e f binnen 10% konstant ~s.

Tabel 2.4.



Foto nr. Temperatuurgebied 1. gebied d1. Opmerkingen

X]04 dT

1 6280 - 7]00 2.6 - 1.0 20 het allerlaatstE
"

7100 - 7360 3.6 - 2.6 38 stuk van de gra

7360 - 7700 4.2 - 3.6 ]8 fiek slingert

enigszins.

2 6960 -' 7300 ] .5 0 stuk buiten be-

7300 - 8200 1.5-3.2 ]9 schouwing gelate

3 6360 - 6500 I .7 0

6500 - 6800 1.7 - 2.0 10

6800 - 7460 2,0 - 3,2 18

7460 - 7960 3.2 - 4.3 22

4 ruwweg van 6600-
08400 K ongeveer

constant
4 DaaI= 5. 10 .

na zeer steile

toename van

5 6900 - 8000 4,3 - 5,3 9

8000 - 9150 5,3 -12.0 58

6 7000 - 9500 4.8 - 7.6 I I laatste slinger
niet meegerekend

7 6800 - 8350 2,5 - 4,2 I I laatste bocht

8350 - 8975 4.2 - 5.3 18 niet meegerekend

8975 - 9100 5,3 - 6.0 56

8 6980 - 7440 2,2 - 2.8 13 laatste kronkel

7440 - 8100 2.8 - 4.25 22 niet meegerekend

8100 - 8400 4.25- 5.0 25

8400 - 8600 5,0 - 6.2 60.

9 6960 - 7900 1.6 - 3.2 18 laatste bocht

7900 - 8500 3.2 - 5.0 30 niet meegerekend

]0 6000 - 7900 1,2 - 3.8 20 laatste bocht

niet meegerekend



Foto or. Temperatuurgebied ~ gebied

Xl0
4

d V\ Opmerkingen
dT

11 6720 - 7550 1,6 - 2,6 12

7550 - 7900 2,6 - 3,4 23

12 7150 - 7850 2,5 - 3,65 16

7850 - 8200 3,65- 5,0 39

13 6400 - 6600 1,6 - I ,75 8 laatste stuk weg-

6600 - 7100 1,75- 2,3 11 gelaten

7100 - 7600 2,3 - 3, I 16

7600 - 7920 3, I - 3,8 22

14 6000 - 6350 1,4 - I ,5 3 laatste stuk weg-

6350 - 6640 1»5 - 1»73 8 gelaten

6640 - 7560 1,73-3,0 14

15 6300 - 6800 2»0 - 2,25 5

6800 - 8300 2,25- 4,65 6

8300 - 8850 4 65- 5»65 40, .

16 6080 - 6560 1,25- 1,6 7 laatste kronl'el

weg

17 6300 - 6800 2,8 - 0

6800 - 7640 2,8 - 4,8 24

7640 - 8100 4,8 - 7,6 61

18 6880 - 8060 2,4 - 4,3 16

8060 - 8320 4,3 - 5,6 50

8320 - 8600 5,6 - 7,6 71

Tabel 2.5.



" \U~L-. ~·b

Foto Temp.dynamisch fl gebied V\ gebied &'Vl, d.L\
nr. gebied dynamisch "statisch" dT dT

Xl0
4 X10

4 dynamisch "statiscl

1 6280 - 7100 2,60 - 1,00 1, 2 - 2,5 20 11 - 18

7100 - 7360 3,60 - 2,60 2,5 - 3,5 38 23

7360 - 7700 4,20 - 3,60 3,5 - 4,3 18 23

2 6960 - 7300 1, 5 2,5 0 18 - 23

7300 - 8200 1, 5 - 3,2 2,5 - 5,7 19 23 - 34

3 6360 - 6500 I ,7 1,35 a 11 - 18

6500 - 6800 I ,7 - 2,0 ] ,35- 2,3 10 18

6800 - 7460 2,0 - 3,2 2,3 - 3,5 18 18 - 23

7460 - 7960 3,2 - 4,3 3,5 - 4,6 I 22 23 - 28

4 - - - - -

5 6900 - 8000 4,3 - 5,3 2,4 - 5,25 9 21 - 35

8000 - 9150 5,3 -12,0 5,25- 9,8 58 35 - 40

6 7000 - 9500 4,8 - 7,6 2,5 -10,7 1I 21 - 35
I

7 6800 - 8350 2,5 - 4,2 2, I - 6,4 I I 18 - 32

8350 - 8975 4,2 - 5,3 6,4 - 8,5 18 40

8975 - 9100 5,3 - 6,0 8,5 - 9,2 56 40

8 6980 - 2440 2,2 - 2,8 2,4 - 3,5 13 18 - 23

7440 - 8100 2,8 - 4,25 3,5 - 5,7 22 23 - 34

8100 - 8400 4,25- 5,00 5,7 - 6,7 25 34

8400 - 8600 5,00- 6,20 6,7 - 7,1 60 34 - 40

9 6960 - 7900 1,6 - 3,2 2,5 - 4,6 18 23

7900 - 8500 3,2 - 5,0 4,6 - 7,0 30 34

10 6600 - 7900 1,2 - 3,8 I ,4 - 4,6 20 18 - 23

11 6720 - 7550 I ,6 - 2,6 I ,8 - 3,5 12 18 - 23

7550 - 7900 2,6 - 3,4 3,5 - 5,0 23 23 - 32

12 7150 - 7850 2,5 - 3,65 2,8 - 4,55 16 23

7850 - 8200 3,65 - 5,0 4,55 -6,0 39 34

13 6400 - 6600 1,6 - 1,75 1,4 - 1,75 8 18

6600 - 7100 1,75 - 2,30 1,75- 2,75 11 18 - 23

7100 - 7600 2,30- 3,10 2,75- 4,1 16 23

7600 - 7900 3,10- 3,80 4,1 - 5,0 22 23 - 34

14 6000 - 6350 1,4 - 1,5 0,98- 1,4 3 ) )

6350 - 6640 1,5 - 1,73 1,4 - 1,8 8 )) - 18

6640 - 7560 1,73- 3,0 ) ,8 - 3,8 14 18 - 23

..



Ve.rvol'j I~A ~cL ~J
-- I--

Fete Temp.dynamisch '1 gebied ~ gebied (l,'l j.1t

nr. gebied dynamisch 'statisch" dT dT

Xl0
4 Xl0

4 dynamisch "statisch"
;.- ---

IS 6300 - 6800 2,00 - 2,25 1,3 - 2,1 5 11 - 18

6800 - 8300 2,25 - 4,65 2,1 - 6,4 16 23 - 34

8300 - 8550 4,65 - 5,65 6,4 - 7,0 40 34

16 6080 - 6560 1,25 - 1,6 0,98- 1,5 7 I 1 - 18

6560 - 7360 1,6 - 2,5 1,5 - 3,5 12 18 - 23

17 6300 - 6800 2,8 1,3 - 2, 1 0 11 - 18

6800 - 7640 2,8 - 4,8 2, 1 - 4,0 24 18 - 23

7640 - 8100 4,8 - 7,6 4,0 - 5,7 61 23 - 34

18 6880 - 8060 2,4 - 4,3 2,3 - 5,25 16 18 - 34

8060 - 8320 4,3 - 5,6 5,25- 6,4 50 34

8320 - 8600 5,6 - 7,6 6,4 - 7,4 71 34 - 40

I

Tabel 2.6.
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