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Abstract 

This report describes the development of a flow sensor based on convection cooling of a heated silicon chip. 
This sensor has a two dimensional sensitivity for flow velocity measurement. Different constant temperature 
flow sensors are discussed. One of the methods based on convection cooling uses a constant average sensor 
temperature with aresistor bridge integrated on the leading and back edge ofthe sensor which is able to measure 
the imbalance ofthe temperature ofthe sensor caused by the flow. The fluid flow introduces temperature 
differences within the sensor. Heat is conducted trough the sensor from the warmer areas (heater bridge) to the 
cooler on es. The temperature on the surface is balanced through this combination of conduction and cooling to 
result in a temperature distribution pattem on the sensor. The heating and cooling ofthe differences in 
temperature ofthe sensor, as wellas the heat conduction through the sensor introduce a time constant. 

One ofthe probieros ofthis system is the large sertsor's dimension, which is required fora high sensitivity, 
giving a heat capacitance proportional to the size, resulting in a large time constant. Therefore micro-machining 
is used to reduce the thermal mass. In this report it will he shown that a constant temperature sensor can also 
solve this problem. The thermal feedback idea is used to improve the response time. A partial differential 
equation has been built which is able to simulate the thermal-electrical behaviour ofthe sensor. Simulations 
show a large reduction of time constant for measurements at a realised silicon sensor chip. Fabricate and 
packaging ofthe flow sensor is also explained in a nutshell. The characterisation ofthe flow sensor shows a 
good performance like time response and power consumption. 
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0. Summering of a multiple-sensor micro-system for pulmonary function 
diagnostics for COPD and Asthma patients. 

The objectives in the craft 11 research project [I] are the development of a multiple-sensor micro-system for low 
cost, high volume and high cost, low volume equipment for improved diagnostic functions in generaL The 
micro-system will measure expiratory flow, temperature, pressure and relative humidity. lt will replace the 
mechanically operating peak expiratory flow meter in the low cost range for asthma patients, still in use for over 
three decades. The European approved research project promotes the transfer of fundamental knowledge of 
silicon solid-state technology into clinical practice. The research is devoted to the implementation of a multi
sensor micro- system for pulmonary diagnostic functions for COPD and the Asthma patients in a clinical trail. 
The proposed micro-system must be able to measure simultaneously parameters such as: 

Peak Expiratory Flow 
Temperature 
Relative humidity 
Pressure 

It is important to be able to perform these measurements with respect to standard know conditions to make 
oomparisoos possible. This is realised when the referred parameters are measured. 
The development of self-management pulmonary diagnostic equipment, with increased diagnostic accuracy, 

will result into more efficient drug consumption for COPD and asthma patients. World-wide, asthma and COPD 
affect 10-20% ofthe population. Most commercially available portable peak flow meters operate mechanically 
and have fundamental problems with respect to their technica] performance such as linearity, accuracy and 
calibration, but a daily-required personnel hand-written bookkeeping is also a large souree of errors. 
Electrooie technology can be used to solve this problem. In fact this research project is highly multi-disciplinary 

and implies all disciplines from IC technology towards mechanics and housing. Silicon thermal anemometry is 
the chosen technology applied for flow measurement. Special attention is devoted to housing and mounting of 
the micro-system, but also in order to comply with all specifications and requirement, micro-machining 
techniques will be applied. It is a major challenge that the research, in a strict time schedule of 24 months, is 
focused on several sensor designs to make oomparisoos possible with regards to power consumption, frequency 
response etc. to reach the final goal between designing a device with all circuitry on-board and cornplying with 
the specifications. The memhers ofthe project team, acting as a consortium, are: 

Anmar Research Laboraties b.v. 
JeagerGmbH 
Hymec hybrid circuit b.v. 
Middlesex University (U.K) 
Université Bordeaux (Fr) 
Universiteit Leuven (B) 
University ofCoimbra (Pt) 
Universiteit Nijmegen (NL) 
ISA ltd (Pt) 

One ofthe subtasks ofthis research project is education. With regarding to the project it was possible to graduate 
as Master of Science. This craft project has a lot to offer to students. Therefore it is important to choose a 
subject that has a strong relationship with the study. The project is multi-disciplinary, the interest is far beyond 
the edge. Because the framework for obtaining a master degree is prescribed by the teehoical university, it is 
important to find a balance between the needs of different partners. The interest goes out to the silicon thermal 
flow-sensor. One of the major problems of sensors is the influence of packaging and mounting. To understand 
the impact of these techniques it is necessary absorbing topics and becoming familiar with the scientific issues, a 
thorough literature study is necessary. The expected outcome of the study and results from the modulation and 
simulation describes the basics of the flow-sensors. These last design steps are important to predict parameters 
with respect to their specifications. Usually design and processing is not an unimportant step in the overall 
development. Four-prototyping purposes only 'design ' is in focus. The outcorne of modulation and simulation 
processes will be the input for a redesign. The target of this design is the ability of testing the sensors with 
respect to their specification. This means to develop test-software and hardware ... With necessary test 
equipment it should be possible to characterise the flow-sensor. The results ofthe test-program will be analyzed. 
Because the design is bounded to prototyping a qualification program is overkill. 
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--------------- -------------------------------------------------------

1 De evolutie van de anemometer. 

In dit hoofdstuk zullen we in een notendop het verleden, heden en de toekomst van de anemometer toelichten. 
De stand van de techniek en de toepassing van de anemometers leiden tot een verscheidenheid van ontwerpen, 
daarom is dit hoofdstuk ook geïllustreerd met diverse schetsen. · 

1.1 De anemometer van het verleden. 

Voornamelijk voor de scheepvaart, maar ook voor de landbouw, was de bepaling van de windrichting en -sterkte 
vanouds van groot belang. Het vaststellen van de windrichting door middel van windvanen gaat terug tot de 
eerste eeuw v.Chr .. Details daartoe zijn te vinden in [9] en [12]. 

Sinds de 14e eeuw werd speciaal apparatuur, de zogenaamde anemometer (Grieks anemos=wind) voor het 
meten van windkracht resp. windsnelheid geconstrueerd. In deze subparagraaf worden nu enige voorbeelden en 
ontwikkelingen van historische anemometers uit de jaren 1400 tot 1892 voorgesteld. 
Omdat het veelvoud van anemometers die in de loop van deze tijd ontwikkeld werden, deze subparagraaf te 
uitgebreid_ zouden maken, wordt hier enkel een klein interessant deel van verschillende anemometers uitgelegd. 
Anemometers met elektrische fimcties worden hierbij weggelaten (zie [12]). 

In 1450 vond de Italiaanse kunstarchitect Leon Battista Alberti de eerste anemometer uit (zie [12]). 

Figuur 1: Leon Battista Alberti eerste anemometer. 

Dit zogenaamde "swingplateninstrument'' bestond uit een plaat, die door een lange windvaan loodrecht in de 
wind werd gesteld. Aan de richtingsvoorkeur van de plaat kon men de momentele windkracht bepalen. 

Een anemometer volgens hetzelfde principe werd nog eens 200 jaar later door de engelse Robert Hooke 
ontwikkeld. Dit werd in de literatuur vaak onjuist als de eerste anemometer genoemd (zie [8]). 

Figuur 2: Hook's anemometer. 
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Ongeveer dezelfde tijd werd al bij de maya in zuid Mexico een zogenaamde windtoren gebruikt. Deze maakte 
het meten van tijdsafhankelijke ontwikkelingen van windkracht en windrichting mogelijk (zie figuur 3). 

... --.. 
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Figuur 3: Maya windtoren 

Zoals archeologische vondsten bewijzen, bestond deze windtoren uit een, ca. 11 meter hoge, over een 
bodemplaat bevestigde korf. Deze bodemplaat bestond uit een rij van kringvormige vakken, die in 12 delen 
verdeeld waren en van binnen naar buiten steeds groter werden. Nu liet men in regelmatige tijdafstanden lichte 
kogels met een diameter van ca. 2,5 cm uit de korf vallen, die over het centnun van de bodemplaat bevestigd 
was. Door de luchtstroming afgeleid, landde de kogel in een bepaald vak van de bodemplaat. Zulke kogels 
werden bij uitgravingen gevonden en men stelde vast, dat de kogels verschillende kleuren hadden. Men kan zich 
nu het functieprincipe van de windtoren als volgt voorstellen. X witte kogels werden van zonsopgang tot 's 
middags in bepaalde tijdsintervallen afgeworpen, bijvoorbeeld d.m.v. een klep in de korf, die door het vullen en 
leegmaken van een wateremmer in gang werd gezet. X rode kogels werden van 's middags tot zonsondergang 
regelmatig afgeworpen. Door het analyseren van de gekleurde kogels in de verschillende vakken kon dan de 
dagvariatie van de windkracht en windrichting vastgesteld worden. 

Het is niet bekend waartoe de maya zulke windtorens gebruikten. Men kan alleen vermoeden, dat de informatie 
over windkracht en haar dagontwikkeling zeer behulpzaam voor de landbouw en de scheepvaart was. Een 
reconstructie van zo een windtoren met bij afgravingen gevonden originele delen staat in het nationale museum 
voor antropologie in Mexico city (zie [12]). 

Vanaf deze tijd werd in de loop van de jaren een veelvoud van anemometers ontwikkeld, die een 
verbazingwekkende variatie in haar vorm toonden. Ondanks dit grote aantal verschillende 
anemometerconstructies laten zich de anemometers opgrond van functieprincipes in drie grote categori~ 
verdelen (zie [12] en [12]). 

I. Anemometers, waarvan de luchtbeweging een zichtbare verandering in de meting laat zien. 
2. Anemometers, waarbij zich een mechanisch systeem constant om een as draait. De snelheid van de rotatie 

wordt als aanduiding van de windsnelheid, resp. windsterkte gebruikt. Men spreekt ook van 
rotatieanemometers. Een variatie op dit functieprincipe is het afremmen van de rotor door gewichten of 
veren. Zulke zogenaamde remmende anemometers zijn dan ook anemometers van de eerste klasse. 

3. Anemometers, waarbij een verwarmd element door de luchtbeweging afgekoeld wordt en een zichtbare 
verandering in de meting laat zien. 
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In het volgende artikel worden uit de eerste twee categorieën verschillende instrumenten voorgesteld en in 
volgorde van uitvinding beschreven. Anemometers van de derde categorie worden bij hittedraad anemometers 
naar [13) en [7) verwezen en paragraaf 1.2. 

De eerste remmende anemometer werd door de Duitser Leupold in 1726 in het boek Theatrum Aerostaticum 
beschreven. Deze anemometer wordt door een turbineachtige rotor, die op een loodrechte staaf zit, aangedreven. 
Deze staaf draagt een schijt: die zo geconstrueerd is, dat zijn radius naar buiten toe een bepaalde verhouding 
heeft. Aan deze speciale schijf is een snoer bevestigd, dat over een katrol naar een gewicht leidt. Zichtbaar is nog 
een wijzer aangebracht, om preciezer het heffen van het gewicht aan te tonen. Deze fimctie van deze 
anemometer laat zich als volgt beschrijven. Door de aan de schijf geldende hefwetten stelt zich, afhankelijk van 
de constructie van de schijf, het gewicht en de windkracht, een evenwicht in. Daardoor wordt het gewicht in een 
bepaalde hoogte vastgelegd en blijft daar, zolang de windkracht gelijk blijft. Een groot voordeel van dit 
instrument is, dat afhankelijk van het gebruikte gewicht, de schijfvorm en het turbineblad aantal, de gevoeligheid 
van het apparaat reguleerbaar is. Daardoor kan een groter windkrachtbereik zeer nauwkeurig vastgelegd worden. 

rDI.t>r 

Figuur 4: De anemometer van Leupold. 

1.1.1 De ontwikkeling van de drukanemometer. 

In een in de wind gekeerde buis vormt zich een overdruk, die met behulp van een anemometer zichtbaar gemaakt 
kan worden. Voor de meting van windsnelheid gebruikte in 1775 de schotse fysicus James Lind zo een buis, ook 
een drukmeteranemometer genoemd. Vaak wordt m.b.v. deze instrumenten de windsnelheid niet eens 
uitgerekend, maar wordt de drukeenheden in mm waterzuilen aangegeven. Daarbij wordt het in mm gemeten 
hoogteverschil van beide waterzuilen bedoeld. Het nadeel van de anemometer van Lindt is de geringe 
gevoeligheid. Een waterstandverandering van 2,5 mm per 8m/s windsnelheid laat bij geringe 
windsnelheidsveranderingen geen conclusies met dit apparaat toe (zie [12)). Dit probleem werd opgelost in 1858 
W. Snow-Harris, door een deel van de stuwzuil die naar de wind gericht is, met een grote diameter en het andere 
deel met een smalle diameter te voorzien. Zo veroorzaakten kleine stuwdrukveranderingen in het brede deel van 
de stuwbuis grote drukveranderingen in het smalle deel van de buis. Door een toegevoegde horizontale 
buisafSluiting werd de meting nog nauwkeuriger gemaakt, omdat bij veranderingen in lage 
windsnelheidsgebieden de waterzuil alleen maar de oppervlaktespanning overwinnen moet en niet ook nog de 
gravitatiekracht. Een aansluitend vertikaal deel geeft dan, zoals bij het Lindt-model, de windsnelheid in het 
hogere stromings-snelheids-bereik aan. 
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Figuur 5: De anemometer van James Lind. 
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Figuur 6: De anemometer van Snow _ Harris. 

Om de verdere ontwikkeling van de drukmeteranemometer beter te begrijpen, volgt een fysische bijlage. 

1.1.2 De Bernoulli-vergelijking. 

Met de statische druk wordt de druk in de buis bedoeld, dus de druk die heerst, als geen luchtstroom aanwezig is. 
Deze druk laat zich echter ook in stroming meten, als men de anemometer met de stroming meebeweegt of de 
opening van de anemometer loodrecht op de stroomlijnen stelt, want in deze richting is de stromingssnelheid nul. 
Houdt men daarentegen de anemometeropening tegen de stroomlijnen, dan stuwt zich daar de stroming, d w.z. 
de windsnelheid daalt naar waarde nul. De anemometer toont een druk, die een bepaalde waarde groter is dan de 
statische druk is. Dit toegevoegde deel heet de dynamische druk (stuwdruk). Er bestaat dus tussen deze beide 
drukken de naar Bernoulli (1738) genoemde samenhang. Overal binnen de stromende, ideale, niet 
comprimeerbare vloeistof geldt de Bernoulli-vergelijking, hij bewijst dat: 

p+~V2=C (l.lJ 

de som uit de statische druk p en de stuwdruk (ook dynamische druk genoemd) ~ v2 
is op elke plaats de 

stroming constant, d w.z. gelijk aan de totaaldruk Ptoo zie [SJ. 

Tabel 1: lijst van symbolen 

p 

p 

V 

1.1.3 De Prandtl drukmeter. 

druk 

massadichtheid 

snelheid 

Een blik op de boven beschreven instrumenten van Lindt en Snow-Harris laat nu inzien dat de totaaldruk en niet 
de dynamische druk gemeten werd. Een moderne uitvoering van de stuwbuis, die door middel van de Bemoulli 
vergelijking ontstond, is ook de naar de fysicus Prandtl genoemd, (zie [31). Het dient voor de directe meting van 
het verschil tussen totaaldruk en statische druk, dus de stuwdruk. In de symmetrieas van een stroomlijndeel, in 
welke zich de stroming gelijk verdeelt, is de stromingssnelheid nul. De daar heersende druk wordt op de rechte 
manometerarm overgedragen en is gelijk aan de totaaldruk Ptot· De aan de zijdelingse opening gemeten statische 
druk p werkt op de linker manometerarm. Het drukverschil wordt door de hydrostatische druk van de 
manometervloeistof gecompenseerd. Daardoor is het hoogteverschil aan de rechter manometerarm een directe 
maat voor het kwadraat van de stromingssnelheid, onafhankelijk of de stuwbuis rust of het gas zich beweegt. 

p 
c- p=-v2 

2 
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[1.2] 

De Prandtl drukmeter werd daarom ook in vliegtuigen voor de bepaling van de vluchtsnelheid relatieftot de 
omgevende lucht gebruikt. Het grote voordeel van de Prandtl drukmeter ligt in zijn geringe gevoeligheid ten 
opzichte van richtingsafwijkingen, die ong. 15 graden kunnen bedragen, zonder de meetnauwkeurigheid van de 
meter te beïnvloeden, (zie [11]). 
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Figuur 6: De anemometer van Prandtl. 

1.1.4 De Dines pijpflowmeter. 
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Bij de in de meteorologie gebruikte stuwmeters komt het erop aan, de stuwbuis met de windrichting wendbaar 
zo luchtdicht met een buis te verbinden, dat mogelijk weinig drukverlies en er geen noemenswaardige wrijving 
ontstaat. De oplossing van dit probleem is technisch buitengewoon moeilijk. Vandaar wordt bij de in windvanen 
ingebouwde stuwapparatuur de stuwdruk van de aan de windhaan aangebrachte, draaibare stuwbuis afgenomen. 
Figuur 8 Iaat een zulke opstelling, de zogenaamde pijpflowmeter van Dine uit 1892 zien. 
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Figuur 8: Dines pijpflowmeter 
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De stuwbuis wordt van de dwarsbuis van een windvaan gemaakt. De stuwdruk wordt door opening A in het 
binnenste van een verticale buis, waaromheen de vindvaan draait, geleid. Door een buis die aan de stuwmeter 
aangestoten is, wordt de stuwdruk naar de manometer gevoerd. De verticale buis toont een verenging en is van 
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een tweede buis omgeven, die met 4 rijen kleine openingen voorzien is. De openingen dienen voor de afuame 
van de statische druk. Door een bij B aangesloten buis, wordt de statische druk naar de manometer geleidt. De 
moeilijkheid bij deze constructie is, zoals voorheen genoemd, de verliesloze overgang van de stuwdruk van de 
draaibare windvaan naar een vaste buis, die naar het registratieapparaat voert. Hiertoe worden tussen het 
draaibare en het vaste deel dichtingen uit kwikzilver gebruikt, die goed sluiten en een zeer geringe wrijving 
tonen (zie [11] en[I3J). 

1.1.5 De Schaalanemometer. 

In 1840 vond de Ierse astronoom T.R. Robinson de schaalanemometer uit (zie figuur 9). Het bestaat uit een 
systeem van 3 of 4 open, halfkogelvormige schalen, die door middel van verbindingsstukken aan een verticale as 
bevestigd zijn. Blaast de wind tegen het schalen systeem, krijgen de holle kanten een grotere winddruk dan de 
gebolde zijden. Het systeem ervaart daarmee een van de windrichting onafhankelijk draaimoment 

Figuur 9: Moderne Hand- en Schalenanemometer van Robinson 

De druk op de enkele schalen is niet gelijk, maar van de ligging van de schalen ten opzichte van de windrichting 
afhankelijk. Daardoor is de draaibeweging van het schalensysteem niet gelijkmatig. Onderzoeken aan systemen 
met een verschillend aantal schalen toonden, dat de draaibeweging van het drie-schalen-systeem gelijkmatiger 
is als die van vier-schalen-systeem (zie [12] en [13]). Als gunstigste schalenvorm bleek de vorm met open 
halfkogel schalen. 

1.1.6 Het rotatieprincipe van de schaalanemometer. 

De rotatie van de bij de schaalanemometers gebruikte schaalkruizen wordt door de kracht veroorzaakt, die 
ontstaat, wanneer een vlakte f dwars op de wind staat. De als (lucht-) weerstandskracht genoemde kracht 

W= c Pfv2 
... 2 [1.3] 

is proportioneel tot deze oppervlakte f, luchtdichtheid p en tot het kwadraat van windsnelheid v. In deze vorm 
kan men de weerstandskracht ook voor omstroomde lichamen aantonen, waarbij/de projectievlakte van het 
lichaam op de vlakte loodrecht op de wind is. De weerstandswaarde Cw als proportionaliteitsconstante geeft dan 
het aërodynamische 'goed' van het lichaam aan. Deze waarde is des te kleiner, naarmate de luchtweerstand van 
het lichaam kleiner is. 

De op de vlakte van een windrad werkende aanstroomsnelheid c=v-u bestaat uit de windsnelheid v en de 
omtreksnelheid u=!lR~ de weerstandsvlakte/aan een middelste radius RM, waarbij n voor het toerental staat 
(zie figuur I 0). 
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------------- V --------------
Figuur 10: Vereenvoudigd model van een windmolen. 

Voor de windkracht W geldt daarom: 

v- u -
VTU --- cw=0,33 

[1.4] 

Beschouwt men de aandrijvende en remmende weerstandskracht van een schaalkruis, dan wordt het principe 
van rotatie van het schaalkruis verklaard. In vergelijk tot een 'vleugelradanemometer' (zie figuurll) met een 
gelijke vleugelvlakte (zie [7]) wordt door een hoge c.,-waarde bij een schaalanemometer een hogere 
gevoeligheid op het gebied van windkracht gewaarborgd. 

Figuur 11: Moderne vleugelradartem om eter. 

Schaalkruizen werden ook als maatstafbij remmende anemometers, die speciaal voor de observatie van 
windkrachtwisselingen ingezet werden, gebruikt. 
Zulk een anemometer van historische waarde is die van de engelse fysicus Georg Gabriel Stokes in I 880 
geconstrueerde anemograph (zie figuur 12). Bij deze constructie wordt de rotatiebeweging van het schaalkruis 
door twee gewichten afgeremd. Deze zijn door katrollen aan een, aan de verticale as bevestigde, radkruis met 
toenemende radius met een snoeren bevestigd (vlg. Leupold's anemometer). Een aan de verticale as bevestigde 
arm schrijft de variatie van de windkracht op een vast aangebrachte trommel. Deze beweegt zich opgrond van 
een uurwerk naar onder. 

Figuur 12: Stokes remmende schaalanemometer (zie [12]). 

$'"'"'-' ~tJ-eup 

·~-~. 
1880 
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1.1. 7 Een anemometer als overlevingshulp in de mijnbouw. 

De fransman Charles Pierre Mathieu Combes (180 1-1872) studeerde aan de Ecole Polytechnique in Parijs en 
werd in 1832 professor aan de Ecole des Mines, waar hij wiskunde, kunst en mechanica doceerde. Vanaf 1869 
was hij president van Conseil General des Mines en werd professor voor de mijnschachtverbetering (zie [2]). 
Combes was bijzonder aan de beluchting van mijngangen gefnteresseerd Aan voldoende beluchting van de 
mijnen hing namelijk het leven van vele arbeiders af. In deze samenhang construeerde Combes 1838 een 
anemometer, waarmee het hem lukte de lucht in de berggangen te meten. 

De constructie van deze gepatenteerde anemometer beschreefhij in "annales des mines". Door de luchtstroming 
werd een vleugelrad aangedreven, dat over een slakkenradgestel twee klokwerkraden, met verschillende 
aantallen van tanden, in beweging zet. Meet men nu na een voorgeschreven tijd het aantal tandradomlopen, dan 
krijgt men een maat voor de luchtbeweging, bijv. in een mijnschacht. Het origineel werd zeer klein 
geconstrueerd (6x7x20 cm), zodat een probleemloos transport in de sowieso enge mijngangen mogelijk was. Een 
origineel bevindt zich tegenwoordig in het Instituto E Museo Di Storia Della Scienza in 
Florence (zie figuur 13 a en b). 

Figuur 13 a+b: Origineel beeld van een Combes' anemometer uit het museum in Florence. 
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- --~-- - ----------------

Figuur 14: Detailopname van de reconstructie 

Figuur 15: Vergrootte reconstructie van Combes' anemometer met moderne materialen (niet 
als maatstaaf) 

Naast de druk en rotatieanemometers is omstreeks 1900 de 'hot-wire' anemometer ontwikkeld Het waren 
L.Weber in 1894 en A.Oberbeck in 1895 die de eerste 'hot-wire' anemometers ontwikkelde. Het experiment om 
doormiddel van een verwarmde draad windsnelheden te meten was zeer succesvol. Het belang hiervan werd 
door andere wetenschappers erkend. Kingheeft in 1092 eveneens experimenten uitgevoerd maar het was 
D.Raibouchinsky in 1909 die een theorie presenteerde over de 'hot-wire' anemometers. Veel later, in 1920, 
startte in Nederland Burgers het onderzoek naar 'hot-wire' anemometers. Er is veel kennis vergaart zins de eerste 
experimenten en voor een goed histories overzicht verwijs ik u naar de literatuur [14]. De nadelen van dit type 
anemometer waren: mechanisch zwakke constructies, het frequent kalibreren en de hoge productie kosten. 
Hierdoor werd het accent verlegd van 'hot-wire' naar 'hot-film' en thermische silicium anemometers. Het 
ontwikkelen van silicium sensoren begon in het begin van de jaren zeventig en was een spin-off van het silicium 
micro-elektronica technologie. Van Putten en Middelhoek ontwikkelde als eerste de thermische anemometer in 
silicium [15]. Verschillende factoren dragen bij tot de huidige anemometers: een lage eenheidsprijs van een 
sensor in massa productie en de mogelijkheid van een volledige data-acquisitie systeem geïntegreerd op het 
substraat. Ofhet toevoegen van geavanceerde etstechnieken waarmee men eigenschappen van de sensoren sterk 
kan verbeteren. Deze integratie wordt de 'smart sensor' genoemd en wordt bij diverse sensor types toegepast. In 
de volgende paragraaf worden de nieuwe technologieën van de anemometer in het kort beschreven en we zullen 
zien dat laser en ets technieken nieuwe 'dimensies' toevoegen om flow te meten en nieuwe anemometers te 
ontwikkelen. Afhankelijk van de toepassing wordt met flow bedoeld: massa flow [kg/s] , volume flow [m3/s] of 
snelheid [mis]. 
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1.2 De anemometer van het heden. 

Het streven, de kracht van de wind steeds preciezer te kunnen meten, is vandaag de dag ongebroken. Met een 
blik op de moderne ontwikkeling van de anemometer zullen we in deze subparagraaf een algemeen overzicht 
geven van de verscheidenheid van sensoren en specifiek de huidige detectie methoden van flow dat in vele 
opzichten anders zijn dan de afgelopen eeuwen. Met de opkomst van de elektronica is de verscheidenheid in 
flow sensoren en de diversiteit van de te detecteren grootheden sterk uitgebreid in de onderstaande tabel is een 
overzicht hiervan weergegeven. 

sensor type Temperatuur druk snelheid 
Thermistor * * 
Resistor * * 
Thermocouple * * 
Semi conductor * * * 
Piezoelectric * * 
Inductive * 
Capacitive * 

Tabel 1: Algemeen overzicht van de huidige sensoren op basis van elektrische parameters. 

Er zijn verschillende detectiemethoden om flow te kunnen meten op basis van deeltjes herkenning, druk, hot
wire maar ook optische sensoren. Deeltjesherkenning techniek wordt gebruikt waarbij rook of een inkt wordt 
toegevoegd in respectievelijk gas of een vloeistof en wordt toegepast bij lage snelheden. Druksensoren maken 
gebruik van de Bemoulli vergelijking waarin de relatie snelheid als functie van drukval wordt beschreven. Met 
behulp van deze relatie en een speciale mechanische constructie kan een druksensor ook een flowsensor zijn. De 
hot wire anemometer is de meest gebruikte flowsensor sinds begin vorige eeuw en de methode berust op 
transport van warmte, d.m.v. geleiding en convectie, als fimctie van snelheid. Er zijn ook optische anemometers. 
Deze zijn uitermate geschikt voor macroscopische snelheden te meten. De laser doppier velocimetry techniek 
(LDV) meet de snelheid van aerosolen met behulp van twee gefocusseerde laser stralen. Deeltjes dat door de 
straal gaan veroorzaken scattering van de straal en wordt eveneens gedetecteerd door fotodetector. Deze 
meetmethode vindt tegenwoordig voornamelijk in turbulente stromingen en bij de bepaling van de snelheid van 
atmosferische winden haar toepassing. Door zulke methoden is tegenwoordig een bepaling van de 
windsnelheidsprofielen tot op hoogtes van 500 meter mogelijk. Een belangrijke variant van de LDV anemometer 
is de partical image velocimetry techniek (PIV). Met behulp van deze techniek kan men de lokale 
snelheidsvectoren in een vlak van de flow meten. Zonder enige uitleg zijn in figuur 16 t/m 18 beide optische 
anemometers geschetst 

Figuur 16: Basis opstelling forward scattering LDV systeem. 
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Figuur 17: Schematische weergave van het PIV systeem. 

1 

-
Figuur 18: Een voorbeeld van een PIV analyse bij een turbulente flow. 

1.2.1 Silicon flow sensor. 

Een Hot Wire Anemometer (HW A) is een thermische transducer waarmee men flow snelheden kan meten op 
basis van temperatuurvariaties van weerstandsdraad met een bepaalde temperatuurscoëfficiënt. Wanneer de 
elektrisch verwarmde weerstand in de flow wordt geplaatst ontstaat er een energie transport van het element naar 
de flow d.m.v. geforceerde convectie. Afhankelijk van de operationele mode, bijvoorbeeld constant stroom of 
constante temperatuur, de output van de sensor is een functie van de flow. Conventionele HWA zijn de 
afgelopen 80 jaar veelvuldig gebruikt en nauwelijks geümoveerd. In figuur 18a is de structuur van en HW A 
afgebeeld, een metalen draad is gesoldeerd of gelast aan twee naalden en tezamen ingegoten in een probe body. 
De draad bestaat uit platina en de typische afinetingen zijn 5 ~ in diameter en lmm lang. Bij 
omgevingstemperatuur heeft de probe een weerstand van 10-30 Ohm en verbruikt 10-40 mA stroom bij 
operationele activiteiten. Deze conventionele anemometers werden niet machinaal gemaakt en het produceren 
binnen een bepaalde bandbreedte van nauwkeurigheid was zeer moeilijk te bereiken. Een constante diameter van 
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deze draad was moeilijk te produceren en hierdoor waren anemometer probes niet zonder meer te vervangen. 
Kalibreren van het totale meetsysteem was noodzakelijk. De resultaten van de "flow distributie meetingen" 
worden in hoge maten bepaald door de opbouw en dimensies van de anemometer. Het reduceren van de draad 
heeft voordelen. Het vermindert het vermogensverbruik en interferentie met de flow en verlaagt de 
tijdsconstante. Met de huidige stand van de techniek worden flow sensor gefabriceerd met behulp van 
semiconductor- en micromachining technologieën. We zuUen drie voorbeelden geven van dit nieuwe type 
HWA: 

-1) Miniaturisering van de HW A en een restrictie dat de thermische draadweerstand een optimale thermische 
isolatie heeft t.o.v. probe body. Met behulp van een combinatie van oppervlakte en bulk micromachining is het 
mogelijk zowel mechanische als elektrische eigenschappen te verbeteren: kleinere dimensie, minder vermogen 
en een snellere response tijd. Zie figuur 18b voor een voorbeeld van een één dimensionale HW A sensor. 

Figuur 18 a & b: Constructie HW A, conventioneel en mircomachined,zie [16]. 

2) Een ander voorbeeld is een twee dimensionale flowsensor. Ook hierbij is micromachining toegepast om de 
thermische massa te verminderen zodoende de responstijd en het vermogenverbruik te verbeteren. Met deze 
configuratie is het mogelijk om zowel amplitude als richting van een flow in een plat vlak te meten. Afhankelijk 
van de configuratie is de sensor b.v. 90° of 180" graden gevoelig. Robuust is deze uitvoering niet, maar zeker 
geschikt om (b.v.) toegepast te worden in gasmeters. 

silicon polysilicon microhêater 
substrate so 2 firn 

J 

Figuur 19: Een dwars doorsnede van een polysilicium flow sensor, zie [17]. 

3) Er is een groeiend behoefte aan klein maar nauwkeurig triplet HW A probes om simultaan de drie loodrechte 
snelhei elscomponenten van een turbulent gas te meten. Indien de conventionele HW A de basis is om turbulente 
flow te meten, is de constructie te duur en te groot voor haar gebruik en toepassing. Zoals men kan zien in figuur 
20 zijn er 3 HW A loodrecht geconstrueerd, twee in het substraat en één loodrecht op het substraat. Bij deze 
silicium 30 probes zijn de dimensies en de onderlinge afstand van de draden zeer klein. Met behulp van 
miniaturisering is het mogelijk om turbulente fenomenen te meten en is het signaalruis verhouding zeer hoog. 
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Out of plane 
bent struclure 

Flow direcûon 

Figuur 20: Een voorbeeld van de 3D HW A, zie [18]. 

Mechanische anemometers bestaan uit een detectie principe en een mechanische constructie. De huidige HW A 
bestaat uit een detectie methode en besturingselektronica. In dit verslag zullen we de thermische anemometer 
behandelen maar we willen ook een voorbeeld geven van een commercieel product. Een eenvoudig 16 pins 
package compleet met heater-, sensor- en ouput sectie waarmee men eenvoudige flow sensoren kan aansturen is 
afgebeeld in figuur 21. In [16] tm [18] wordt naar de literatuur verwezen van deze voorbeelden. 

I 

L l- -;.-:.v;,. ~w 
~ •1s·a 

............_ ------------ -

~ .... luff• ----t++--- + 

Figuur 21 : Typische applicatie voor flow monitor, zie [19]. 
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2 Achtergrondtheorie t.b.v. de anemometer. 

2.1 Introductie. 

De functie van een anemometer is het meten van flow van gassen of vloeistoffen. De basis van de thermische 
flow sensor is het meten van het warmte transport van de sensor naar het medium, dat wordt veroorzaakt door 
geforceerde convectie. Warmte transport veroorzaakt door straling of geleiding naar de package zijn 
energieverliezen en leveren geen positieve bijdrage aan het bepalen van de flow. In dit hoofdstuk zullen we ons 
dan ook beperken tot het beschrijven van warmte overdracht van een vlakke plaat naar een laminair stromend 
medium. 

Er zijn drie warmte transporten convectie (natuurlijk en geforceerd), geleiding en straling. Geforceerde convectie 
en geleiding zijn verantwoordelijk voor de warmtehuishouding van de sensor. Straling daarentegen, dat 
afhankelijk is van r, kan worden verwaarloosd. Warmte geleiding veroorzaakt door package en mounting van 
de sensor is een direct verlies en reduceert het energie rendement en de nauwkeurigheid van de sensor. We 
zulJen in het volgende hoofdstuk het rendement van de sensor nader onderzoeken. 

Veronderstel dat een vlakke plaat en de flow dezelfde temperatuur hebben en deze flow stroomt over de vlakke 
plaat. Een hydrodynamische grenslaag ontstaat boven de vlakke plaat veroorzaakt door de viscositeit van het gas 
of de vloeistof. Deze laag wordt in het verdere verslag de boundary layer genoemd. De boundary layer theorie 
beschrijft het snelheidsprotiel vanaf de vlakke plaat tot 99% van de bulk snelheid We zullen in dit hoofdstuk 
aantonen dat de boundary layer een parameter is van de thermische convectie coëfficilmt. 

Wanneer we een warme plaat in een koude omgeving plaatsen dan zien we een verticale stroming. De 
temperatuurgradiënt veroorzaakt een gradiënt in de massa dichtheid en dit leidt tot stroming van massa. Dit 
fenomeen wordt natuurlijke convectie genoemd. 

Wanneer een geforceerde flow parallellangs de verwarmde plaat stroomt dan is er niet alleen een 
hydrodynamische- maar ook een thermische boundary layer. Afhankelijk van de opbouw van de sensor is het 
mogelijk dat er een verschuiving is tussen deze twee layer's. We zullen ook dit type layer onderzoeken in dit 
hoofdstuk, het zal blijken dat dit ook een parameter is voor de thermische convectie coëfficilmt. 
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2.2 Transport fenomenen en algemene transportvergelijkingen. 

We zijn bij moleculaire transporten geiilteresseerd hoe een verplaatsing van een grootheid tot stand komt door 
beweging van deeltjes in een gas, vloeistof of vaste stof. De grootheden die van belang zijn voor de anemometrie 
zijn massa, impuls en thermische energie. Indien er een concentratieverschil ontstaat van één of meerdere boven 
genoemde grootheden dan ontstaat er een transport op basis van een gradient. Al deze drie transport processen 
worden gekarakteriseerd door een algemene transportvergelijking: 

drijvendekracht 
hetnettotransport·=---=----

weerstand 
[2.1] 

Dit wil zeggen dat de drijvende kracht een weerstand moet 'overwinnen' om een transport te veroorzaken. Dit is 
equivalent met de wet van Ohm, de elektrische stroom is proportioneel met de spanning. drijvende kracht, en 
omgekeerd evenredig met een weerstand. 

We kunnen [2.1] uitdrukken in een vergelijking. Het moleculair transport van een grootheid 'f' z• massa, impuls 
of thermische warmte: 

df 
'I' =-5-

z dz [2.2] 

'f'z is gedefinieerd als een flux van een grootheid dat wordt getransporteerd per eenheid tijd per eenheid 
oppervlakte loodrecht op de z richting van de flow. De dimensie van 'f'z is [grootheid]/sm2

• ö is de diffusie 
constante in m% en ris de concentratie van de grootheid per m3

• Z is de afstand in de richting van de flow in m. 

Voor een 'steady-state' proces is de flux 'f'z constant. We kunnen dan formule [2.2] berekenen: 

[2.3] 

Willen we de 'dynamic' situatie beschrijven dan ontwikkelen we de heboudswet van een grootheid We zullen 
ons beperken tot één as, de z richting. In deze vergelijking wordt beschreven het moleculair transport, in- en 
uitgaan, het genereren en accumuleren in een systeem, zie figuur 2.1. 

(
de hoeveelheid instroom) _(de hoeveelheid uitstroom)+ 
van het volume V van het volume V 

[2.4] 

( 
generatie ) (accumulatie ) 

in het volume V = in het volume V 

Dit is equivalent aan: 

[2.5] 

Delen door het elementaire volume V, AxAyAz, en laat dan Az naar nul naderen, dan kan formule [2.5] als volgt 
worden geschreven: 
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[2.6] 

Wanneer er geen bron (G) is, is formule[2.6] te vereenvoudigen tot: 

[2.7] 

Dit resultaat beschrijft de relatie tussen de concentratie van de grootheid r met plaats en tijd. De vergelijkingen 
[2.6] en [2.7] zijn algemene vergelijkingen voor het behoud van impuls, thermische energie en massa. De 
bovenstaande theorie beschrijft alleen het fenomeen geleiding, veroorzaakt door een gradiënt, zie ook [20] . In de 
volgende paragrafen zullen ook andere transporteigenschappen worden besproken, zoals convectie. 

2.3 De behoudswetten. 

Ter onderstetming van het beschrijven van de anemometer dicteren we in het kort de balanswetten impuls, 
thermische energie en massa, de viscositeit wet van Newton en de wet van Bernouilli, zie ook [2 1 ]. 

In het algemeen kan een transportvergelijking als volgt beschrijven: 

niet stationaire term = convectie term + diffusie term + bron term [2.8] 

De linker term is een tijdsafuankelijke eenheid en wordt uitgedrukt in eenheden per eenheid tijd. De eerste 
rechtse term representeert convectie of drift en beschrijft het transport op basis van een gradiënt, (temperatuur, 
massa dichtheid of impuls), geschaald met een convectiecoëfficiënt De tweede rechtse term wordt beschreven 
door de gradiënt van de coëfficiënt en de gradiënt van de grootheid. De derde term representeert een souree of 
een sink, bijvoorbeeld een kracht- of een warmte bron. 

We definiëren voor de balanswetten de volgende situatie: 

(pvJ,.". 
{pv,),..., 

"··. 
z 

y 

{pvJ,--f--- _. {pv,),...,. 

Figuur 2.1 : massa balans van een gas of vloeistofdat door een vast volume ~y..:lv stroomt. 
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2.3.1 Heboudswet van massa. 

Voor de behoudswet van massa wordt de volgende situatie gedefinieerd: 

Er is een stationair volume eenheid Axllyl1z [m3
] op een vaste positie in de ruimte. 

De soortelijke massa die door het volume stroomt is p [kg/m3
]. 

Algemeen wordt de behoudswet van massa als volgt geschreven: 

(
hoeveelheid instroom van massaJ (hoeveelheid uitstroom van massaJ (accumulatie van massaJ _ ] - + -0 [2.9 

vanhetvolume V van het volume V in het volume V 

Voor de massa flux in de x richting geldt: 

(
hoeveelheiduitstroomvanmassaJ _ (hoeveelheidinstroomvanmassaJ = 

doorhetvolumeVindexrichting doorhetvolumeVindexrichting 

De opbouw van massa in een volume V wordt beschreven door: 

(
accumulatievanmassaJ op 

=11xl1y&
inhetvolumeV o I 

Substitueer formule [2.1 0] en [2.11] in [2.9] en deel beide zijde door Axllyl1z: 

(pvx}t+M -(pvxt + (pvY)y+~y -(,ovy)y + (,ovZ)z+ru -(,ovzt +op =0 
x y z at 

Wanneer Ax, 11y en L1z naar nul naderen dan is de behoudswet van massa gelijk aan: 

a(,ovx) + a(pvy) + a(,ovz) +op =O 
ac 0> & at 

[2.10] 

[2.11] 

[2.12] 

[2.13] 

Veronderstel dat de soortelijke massa p homogeen is en formule [2.13] wordt partieel gedifferentieerd dan wordt 
de behoudswet massa als volgt definiëren: 

tP -=-p{V'·v) a - [2.14] 
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2.3.2 Heboudswet van impuls 

Voor het beschrijven van de wet van behoud van impuls wordt de situatie gedefinieerd zoals in figuur 2.1 wordt 
weergegeven. Algemeen wordt de heboudswet van impuls als volgt geschreven: 

(
de hoeveelheid instroom van) _(de hoeveelheid uitstroom van)+ 
impuls door het volume V impuls door het volume V 

[2.15] 

(
som van krachten ) = (accumulatie van impuls) 
werkend op het volume V in het volume V 

We concentreren ons eerst op de x component van elke term van formule [2.15], zowel dey- als de z component 
zijn analoog aan de x component. Veronderstel er is een concentratie impuls in het volume V: 

[2.16] 

De impulsflux is gelijk aan het product van impulsconcentratie, formule [2.16], en het snelheidscomponent in de 
richting van x. 

[2.17] 

Het netto impuls in de x richting in het volume V veroorzaakt door de impulsflux is gelijk aan: 

[2.18] 

In het volume V in de snelheidsvector gelijk aan: 

(2.19] 

Omdat de snelheidsvector ook een y- en een z richting heeft veroorzaakt de impulsconcentratie [2.16] ook een 
impulsflux in de y- en de z richting. 

(2.20] 

[2.21] 

De netto impuls in het volume V veroorzaakt door impulsflux in de x richting is gelijk aan de sommatie van de 
formules [2.18], [2.19] en [2.20]. Deze beschrijving van impulstransport is gebaseerd op het mechanisme van 
bulk transport. 

Het tweede mechanisme is het krachtveld waarbij vier verschillende situaties te onderscheiden zijn: 

Wrijvingskracht. 
Moleculair impulsflux, veroorzaakt door snelheidsgradiënt, is equivalent aan de wrijvingskracht 't zie [2.56]. 
De netto impulsflux van in x component loodrecht in de richting van x is: 
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[2.22] 

De hoeveelheid impuls door het vlak loodrecht op de y-as is gelijk aan: 

[2.23] 

En de hoeveelheid impuJs door het vlak loodrecht op de z-as is gelijk aan: 

[2.24] 

De netto impuls in het volume V veroorzaakt door impulsflux in de x richting is gelijk aan de somrnatie van 
de formules [2.22], [2.23] en [2.24]. 

Drukverschil over de afstand ruc: veroorzaakt een kracht op het oppervlak AyAz: 

[2.25] 

De gravitatie oefent een kracht uit op de massa in het volume: 

[2.26] 

Externe krachten k N/m3 die op het volume werken: 

[2.27] 

Substitueer deze informatie in [2.15], deel door AxAyAz en neem het limiet voor Ax, Ay en Az naderen naar nuJ, 

a(pv x ) = -[ a(pv x v x ) + a{pv Y v x ) + a(pv z v x )]-[ar xx + ar yx + ar zx ]- 47 + pg + k 
at à q, & à q, & at x 

[2.28] 

De viscositeitwet van Newton beschrijft de wrijvingskracht als volgt: 

[2.29] 

Substitueer formuJe [2.29] in [2.28] en veronderstel dat de dichtheid p en de viscositeit J..l constant zijn, dan 
geldt: 

[2.30] 

En deze formule [2.30] staat bekent als de Navier-Stokes vergelijking. Voor het cartesisch stelsel herschrijven we 
deze formule tot: 

OV 
p--=- p(v· V)v-rjV2 v-Vp+k at - _ - [2.31] 
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2.3.3 Heboudswet van thermische energie 

Algemeen wordt de heboudswet van warmte als volgt geschreven: 

(
de hoeveelheid instroom van)_ (de hoeveelheid uitstroom van)+ 

warmte door het volume V warmte door het volume V 

(
warmte generatie in) =(accumulatie van energie) 

het volume V in het volume V 

Warmte transport door geleiding wordt beschreven door de wet van Fourier: 

Tabel 2.1: lijst van symbolen. 

dT 
q=-kA

dt 

q warmtetransport 

A oppervlakte 

T temperatuur 

k thermischegeleiding 

[W] 
[m2] 

[K] 
[W/mk] 

(
de hoeveelheid instroom van)_ (de hoeveelheid uitstroom van) = 

energie door het volume V energie door het volume V 

(
accumulatievanenergie) éJF 

=Axö.yMfX -
inhetvolumeV P iJ t 

(
warmtegeneratiein) / 3 = Axö.y&q~ \1' = [W m ] 
hetvolumeV 

[2.32] 

[2.33] 

[2.34] 

[2.35] 

[2.36] 

Substitueer formule [2.34], [2.35] en [2.36] in [2.32] dan wordt de niet stationaire warmtegeleiding als volgt 
worden beschreven: 

[2.37] 

Deze vergelijking staat bekend als de tweede wet van Fourier. 

We hebben tot nu toe alleen warmte transport op basis van geleiding beschreven. Echter we zijn geïnteresseerd 
in warmte transporten onder flow condities. De concentratie ligt op het samenstellen van de algemene 
energiebalans. Vervolgens wordt de vergelijking gemodificeerd: 
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-Het toevoegen van de thermische energiecomponent op basis van de Fourier wet. 
-Duidelijk verband leggen tussen flow en thermische energie. De heboudswet van energie is een sommatie van 
energieën van verschillende fenomenen. Om de thermische energiebalans te beschrijven moet onderzocht 
worden welke termen in de algemene energie balans dominant zijn naast de thermische parameter. Hiervoor 
zullen rekenkundige handelingen verricht worden op basis van de reeds behaalde resultaten van de 
heboudswetten van massa en impuls. 

We definiëren een stationair volume gesitueerd in figuur 2.1. De balanswet van energie, ofwel de eerste wet van 
de thermodynamica wordt als volgt beschreven: 

(de hoeveelheid instroom van)_ (de hoeveelheid uitstroom van) + 
energie door het volume V energie door het volume V 

[2.38] 

(
dissipatie in ) = (accumulatie van energie) 
het volume V in het volume V 

Zoals bij de het impuls transport is ook het energietransport opgebouwd door convectie- en geleidingstransport. 
De interne energie U, [J/kg], is opgebouwd door random bewegingen en interacties van moleculen. Kinetische 
energie is p-i-12, [J/kg], waarbij de snelheid wordt geassocieerd met de globale bulksnelheid van het medium. 
Omdat de flow plaats afhankelijk kan zijn (denk hierbij aan het stromingsprotiel in een buis) wordt een lokale 
snelheid gedefinieerd die constant is in het volume V. De totale energie in het volume V is dan gelijk aan: 

pv2 
pU+-

2 

De accumulatie van energie in het volume V is gelijk aan: 

Het netto energie dat wordt toegevoegd aan het volume V door convectie is: 

De vergelijkingen voor de yen de z richting zijn identiek aan [2.41 ]. 

Het netto energie dat wordt toegevoegd aan het volume V door geleiding is: 

Ook hier geldt dat de vergelijkingen voor dey en de z richting zijn identiek aan [2.42] en q representeert 
De warmte flux in J/sm2

• 

Er zijn nog drie fysische fenomenen die bijdragen aan de energiebalans: 

Gravitatie kracht: 

[2.39] 

[2.40] 

[2.41] 

[2.42] 
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[2.43] 

Energie d.m.v. druk: 

[2.44] 

Energie d.m.v. viscositeitkrachten: 

Schrijven we formule [2.40] t/m [2.45] voor alle richtingen, substitueer deze vergelijkingen in [2.38], delen door 
~y~z en laat óx, ~yen ~naar nul naderen, dan resulteert dit tot de algemene energie balans: 

av,(pU +~') avy(pu +Ef) av,(pU + ~') 
-----= 

à + ~ + à a 

ó(rxrvx +Tx;Yy +rxzvz) ó(ry.rvx +T.Y.YVY +zyvz) 
~--------------~+ + 

ac ~ 

ó(rzxvx +rzyvy +nvz) 
à 

Deze vergelijking [2.46] drukt niet het expliciete verband tussen temperatuur en flow uit. Om dit te 
bewerkstelligen moet er een aantal rekenkundige handelingen verricht worden. 

We herschrijven formule [2.46] tot: 

OI' a= -Y'(v'l')- Vq + pvg- [Y'r]v 

Reeds behaalde resultaten van massa- en impuls balans: 

op =-p'ïlv 
a =:> is nul voor homogene massa 

iN 
Pa= -Vp+ pg-[Vr] 

- Wiskunde regel, partieel differentiëren: 

[2.46] 

[2.47] 

[2.48] 

[2.49] 
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--------------

V(pv) = pVv + vVp [2.50] 

- Thermische energie wordt als volgt gedefinieerd: 

[2.51] 

Combineer nu de formules [2.48] t/m [2.52] met de vergelijking [2.47] dan kan voor de energiebalans worden 
geschreven: 

OI' a= -V{v\!')- Vq + pvg-[Vr)v 

= -vV\!'- Vq -(\!' + p)Vv+(~- Vp-[Vrl)v 

opv 
= -vV\!'- Vq +va [2.52] 

= -vV\!'- Vq + rp 

8I' 
/Xp a= -vVfXPT+ VkVT+rp 

Uiteindelijk is het resultaat: 

[2.53] 

Voor de eenvoud verwaarlozen we de term <p. Deze term beschrijft de volgende vormen van energie in het 
volume V: 

gravitatie 
druk 
viscositeit 

Niet altijd is <p te verwaarlozen. Een voorbeeld: indien de snelheidsgradiënt zeer groot is dan veroorzaakt de 
viscositeit een warmte ontwikkeling dat niet onbelangrijk is voor de thermische energie balans. 

Resumé: voor de thermische energie balans geldt: 

[2.54] 

In deze vergelijking hebben we een verband gelegd tussen flow en de temperatuur in een volume V. In de 
volgende paragraafwordt specifiek de problematiek behandeld van energietransport van een oppervlak van een 
vast materiaal naar een stromend gas of vloeistof. 
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2.3.4 Viscositeitwet van Newton: 

Wanneer gas of vloeistof door een pijp of tussen twee vlakke platen stroomt dan kwmen twee type flow's 
optreden afhankelijk van de snelheid. 

Bij lage snelheden is er een laminaire stroming 
Bij hoge snelheden ontstaan wervelingen en deze stroming wordt turbulent genoemd. 

We zullen ons beperken tot laminaire flow tussen twee parallelle vlakken, zie figuur 2.2. Indien op A een 
constante kracht Fz wordt uitgeoefend, verplaatst A zich t.o.v. B met een snelheid llvz . Het profiel van de 
snelheidvermindering in dey-as is lineair, dit wordt veroorzaakt door wrijving in de vloeistof. Empirisch is 
bepaald geworden dat de kracht per oppervlakte recht evenredig is met de snelheid en omgekeerd evenredig met 
de afStand van A tot B. Dit leidt tot de viscositeitwet van Newton: 

De constante J.t wordt de viscositeit van het gas of vloeistof genoemd. Nadert !ly naar nul dan wordt 
formule[2.55J herschreven tot: 

1
. Fz éNx 
tm-=>T =-n-

y-.o A yx ., 0' 

(2.55} 

(2.56} 

Wanneer er een lineaire relatie bestaat tussen de wrijvingskracht en de snelheidsgradiënt, dan wordt de vloeistof 
of het gas newtoniaans genoemd. Niet newtoniaanse stoffen zijn b.v. pasta en emulsie. De viscositeit van gassen 
is temperatuur en druk afhankelijk en neemt toe naarmate deze parameters toenemen. Vloeistoffen zijn niet 
comprimeerbaar en daarom is de viscositeit alleen afhankelijk van temperatuur. In tegenstelling tot gassen neemt 
de viscositeit van vloeistoffen af naarmate de temperatuur stijgt. 

y 
B 

liv, 

Figuur 2.2 Wrijvingskracht van stoffen tussen twee parallelle platen. 

2.3.5 De wet Bernouilli: 

De mechanische energie wet wordt beschreven door kinetische en potentiële energie, energieverlies, veroorzaakt 
door o.a. frictie, en toevoeging van energie. In een speciale situatie, noch verlies noch toevoeging van energie, 
kan de wet van Bernoulli worden beschreven: 

1 2 
p+-pv +pgx=C 

2 
[2.57] 
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2.3.6 Resumé vergelijkingen t.b.v. de theorie van de anemometer. 

Behoudswet van massa: 

Behoudswet van impuls: 

Behoudswet van de thermische energie: 

Viscositeitwet van Newton: 

De wet van Bernouilli: 

Tabel 2.2: lijst van symbolen 

p 

Cp 

T 

A. 

q 

V 

T/ 

V 

p 

k 

V 

tP -=-p{V·v) a -

8v 
p--=-p{v·V)v -1]V2 v-Vp+k a - - -

1 2 
p+-pv +pgx=C 

2 

massadichtheid 

specifiekewarmtecapaciteit 

temperatuur 

specifiekewarmtegeleiding 

warmtebron 

massa flowsnelheid 

dynamische viscositeit 

kinetische viscositeit 

druk 

externe kracht 

labdaoperator 

kg/m3 

JfkgK 

K 

W/mK 

w/m3 

m/s 

Ns/m2 

m
2

/s 

N/m2 

N/m3 

[2.14] 

[2.31] 

[254] 

[2.56] 

[2.57] 
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2.4 Laminaire flow- en boundary layer theorie. 

In deze paragraafbeschrijven we de interactie van flow met een vlakke plaat. Het raakvlak van de flow en het 
object noemen we de boundary-layer. De boundary-layer was geüttroduceerd in 1894 door Prandtl. De situatie 
is gevisualiseerd in figuur 2.3 

V 

-------

öCx> 

x 

Figuur 2.3: illustratie van een boundary-layer. 

In de bulk van de flow kunnen we de viscositeit nihil beschouwen. Echter in de boundary layer speelt de 
viscositeit een belangrijke rol. De lokale flow snelheid V x is nul en neemt toe naar mate men zich verwijderd van 
het oppervlak van het object. De onderbroken lijn geeft aan dat de lokale snelheid 911'/o gelijk is aan de laminaire 

flow snelheid v""· Prandtl definieerde de hoogte O(x) als de ratio van de lokale-- en de laminaire flow snelheid. 

[2.58] 

We zullen aantonen dat de hoogte van de layer ö(x) ,dikte van de grenslaag, in de richting van de laminaire flow 
als fimctie van ...Jx zal toenemen. 
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2.4.1 De boundary layer vergelijking. 

Alvorens we o als timetie van x berekenen moet de geschetste situatie worden aangescherpt. 

Prandtl heeft aangetoond dat als I o I zeer klein t.o.v. de flow richting I x I ~ b'(x) « 1 
x 

De dynamische viscositeit 11 is constant. 

De wrijvingskracht 'txy in de y-richting is te verwaarlozen. 

élv 
De flow is constant i = 0 

de flow is niet comprimeerbaar, p =constant 

verticale druk gradiënt is te verwaarlozen, : = 0 

Dit concept, probleemstelling en aanname, leidt tot een simplificatie van de Navier-Stoke vergelijking. 

Het x-component van de impuls vergelijking: 

Aanname: 
~x 

- constante flow ~ a= 0. 

-De gravitatiekracht in de x-richting is verwaarloosbaar. 

- De z-richting staat loodrecht en parallel op de flow richting. 

?v ?v 
- De diffusieterm is veel kleiner dan de convectieterm ~ élxt < < IJ/ 

- Het drukverschil over de vlakke plaat is te verwaarlozen ~ : = 0 

Uiteindelijk is de boundary-layer vergelijking gereduceerd tot een 2 dimensionale vergelijking: 

{wet van behoud van massa} 

{vereenvoudigde Navier-stoke vergelijking} 

[2.59] 
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Blasius reduceerde deze twee vergelijkingen tot een niet lineaire ODE vergelijking met als resultaat: 

o(x)=5.0 ~ v-;: [2.60] 

Hieruit blijkt dat ö een functie van ..J(x) is. Er is een tweede methode ontwikkeld om deze vergelijking op te 
lossen en wel m.b.v. de Kármán integraal techniek. Deze methode is gebaseerd op het beschrijven van de 
stromingssnelheid d.m.v. een machtreeks. Het resultaat is niet exact maar voldoende voor rekenkundige 
doeleinden. 

2.4.2 De Kármán analyse methode t.b.v. de Boundary-layer. 

De oplossing van een laminaire boundary-layer van een vlakke plaat wordt beschreven door Blasius. Indien het 
systeem complexer wordt, is de methode niet toereikend [zie 21]. Kánnán ontwikkelde een benaderingsmethode. 
Deze methode zullen we uitgebreid behandelen omdat deze techniek ook wordt toegepast voor het berekenen 
van de thermische boundary-layer. 

D 

y 

h [,L A r:::-::1 
c 

x x+Ax 

B 

x 

Figuur 2.4: illustratie van een boundary-layer met een gedefinieerd volume eenheid V zyx= (l·h·Ax) 

h 

Het moment influx. A, is: - J pv;dx lx 
0 

h 

Het moment effiux, B, is: J pv; dx I x + ~ 
0 

Volgens de tweede wet van Newton kunnen we schrijven: 

I ö<xl 

[2.61] 

[2.62] 

[2.63] 

[2.64] 
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{jpv;dy lx + Ax }-{jpv;dy lx }+ 
v. {{fpv.d< lx}-{fpv.d< lx+Ax}}~p,h-P .. ~h-r%& 

Vervolgens delen we door .1x en nemen het limiet naar oneindig: 

Volgens de wet van Bemouilli kunnen we schrijven: : =- pv"" ~ 

dh d h dv h 
De rekenregel van partieel integreren is als volgt : V ao dx J V aody = dx J V ao V x dy- - ""- J V ao dy 

0 0 dx 0 

Aanname: - We kunnen h vervangen door de boundary-layer dikte ö omdat v"" - v x = 0 V h > 8 

dv 
-We veronderstellen dat de druk in de x-richting gelijk is. Dit betekent dat: ;; = 0 

De formule [2.69] kan nu herschreven worden tot V on Kármán vergelijking: 

Met de randvoorwaarde: 

iJ2v 
I: y=O ~ vx=<>n--:j-=0 

0' 
11: y=t5 ~ vx=On ~x=() 

0' 

[2.65] 

[2.66] 

[2.67] 

[2.68] 

[2.69] 

[2.70] 

[2.71] 
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Veronderstel dat we het stromingsprofiel kmmen beschrijven door een ratio tussenyenoen het snelheidsprofiel 
door een machtreeks van het ratio: 

y 
Ç=-

8 

We kunnen m.b.v. de randvoorwaarden van V on Kánnán vergelijking de constanten Co t/m c3 bepalen. 

Ia: (y, vJ =(0,0) ~ o o (or (oy 
~=co +cl 8 +c2 8 +c3 8 

lb: lfv x ( ) 
(y, 0'2 )= 0,0 ~ 

1 lfvx 1 { ) ---=- 2c +6c Ç 
V.., 0;2 82 I 3 

1 1 
-0=-(2c +6c o) 
V 82 2 3 

"' 

lla: (y,vx)=(8,v..,)~ V.., 8 (8r (8r ~=co +cl 8 +c2 8 +c3 8 

llb: (y, ~ )= (8,0)~ 1iNX 1( 2) ---=- c +2c Ç+3c Ç 
V.., 0J 8 I 2 3 

I I ( 0 (O)'J -0=- c +2c -+3c -
V.., 8 1 2 8 3 8 

Deze gegevens worden verzameld in de onderstaande matrix vorm: 

1 0 0 0 -1 0 Co Co 0 

1 1 1 1 1 cl cl 1 3 
= ~ -

0 1 2 3 0 c2 c2 2 0 

0 1 0 3 0 c3 c3 -1 

Uiteindelijk wordt de snelheidsfunctie als volgt geschreven: 

(2.72) 

(2.73] 

(2.74) 

(2.75] 

(2.76] 
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3v"" 
Voor tyx kmmen we nu schrijven: T yx = pv 

28 

Uiteindelijk kmmen voor V on Kármán vergelijking schrijven: 

pv 3V"" =_!__Ir( V~ 3(Ç -ç3)- V~ (9Ç2- 6Ç4 +Ç6)\~ç 
28 à !l2 4 ) 

Berekenen we vervolgens het integraal dan krijgen de volgende vergelijking: 

Splits de variabelen en integreer vervolgens dan is het eindresultaat gelijk aan: 

8 ~ 4.64 
x = 4.64 ;-- = Rel/2 

CX) x 

Hieruit blijkt dat de V on Kármán techniek een goede benadering is voor de exacte oplossingsmethode van 
Blasius. 

[2.77] 

[2.78] 

[2.79] 

[2.80] 
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2.5 De thermische boundary-layer. 

Wanneer de sensor geforceerd wordt gekoeld dan wordt aangenomen dat de hydrodynamische - en de 
thermische boundary layer onafhankelijk van elkaar beschreven mogen worden. In figuur 2.5 worden enkele 
temperatuur distributies weergegeven. De temperatuurgradiënt is oneindig op de oorsprong en zal naar nul 
naderen naarmate men van de oorsprong verwijdert in de x richting. De warmtebalans van het oppervlak van de 
plaat wordt beschreven door de geleiding van het gas en de convectie van de warmte vanuit de plaat naar het 
gas. Dit wordt uitgedrukt in de volgende formule: 

Tabel2.3: lijst van symbolen. 

ar 
-2-=h (T-T) cy .r s 00 

thermische geleiding van het gas 

lokale convectie 

OJOJOervlakteter.njOeratuur 

gas ter.nJ7eratuur 

[2.81] 

Het is belangrijk om een expressie te vinden voor hx of eventueel het gemiddelde van hx. De oplossing is analoog 
aan de hydrodynamische probleemstelling. Daarom definil!ren we een thermische boundary layer, met een dikte 
van &r. 0r is de afstand van de plaat tot in het gas waarbij geldt dat de temperatuur op dat punt gelijk is aan 99% 
van het gas 

T,-T~ r.-r~ 

V 

x 

Figuur 2.5: het ontwikkeling van een thermische boundary layer. 

De behoudswet van de thermische energie is: 

or 
/Xp a=- /Xp(~· V)T+(V ·À.Y'T)+q [2.82] 
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Aannamen: 

coördinatenstelsel beperkt zich tot het xy-vlak. 

ar 
Constante druk en constante flow - = 0 at 

À= afXP 

Hieruit volgt de eerste simplificatie: 

a is de thermische diffusie coëfficiënt m fs 
met de bijbehorende grensvoorwaarden: 

y=O 

Aangescherpte aanname: 

Uiteindelijk vinden we de vergelijking: 

T=Ts 

T =Too 

OT <<1 
x 

[2.83] 

[2.84] 

[2.85] 

Opgemerkt wordt, indien de thermische diffusie a gelijk is aan de dynamische viscositeit udan zijn de boundary 
layers gelijk aan elkaar. De exacte oplossing is berekend door Pohlhausen [22]. De benaderingsmethode is 
equivalent aan de integraal methode van V on Kármán die we in de volgende paragraafuitgebreid zullen 
behandelen. 
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2.5.1 De benaderingsmethode voor de thermische boundary layer. 

Voor de energie balans definit!ren we een volume V ózày.1x = l*h*~x .. Ideale omstandigheden dan wel een 
afbakening van het probleem leert ons dat p, Cp en À constant zijn. In het figuur hieronder wordt zowel de 
hydrodynamische als de thermische boundary layer weergegeven, () en &r. Let op de verschuiving van de deze 
twee lijnen, veroorzaakt doordat het verwarmingselement willekeurig geplaatst kan worden op de vlakke plaat. 

y -.-----~------------· 

h : : ---------
-~-----~-----~_i -----Too 

~ ~·- ------ ----~ -/</ ---~-'-----r~ ... VOO 

/ / .. ----------·-·-·---

x X i 

Figuur 2.6: schets t.b.v. visualiseren van de energie balans. 

Voor de thermische balans geldt nu: 

De hoeveelheid massa die de volume eenheid binnen stroomt is: 

h 

fpvxdyl x 
0 

Deze massa absorbeert convectie energie: 

Er stroomt ook een massa uit de gedefinieerde volume eenheid met een hoeveelheid energie: 

h 

fPn.1xx = fpvxcpTdyjX+& 
0 

De hoeveelheid massa die loodrecht op het vlak uit het volume stroomt is gelijk aan: 

h h 

fpvxdylx + fpvxdyln& 
0 0 

I)( x) 
lh <x) 

[2.86] 

[2.87] 

[2.88] 

[2.89] 

[2.90] 

De temperatuur buiten de boundary layer is gelijk aan T"' . De energie flux door het bovenste vlak is gelijk aan: 
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[2.91] 

de toegevoegde energie vanuit de vlakke plaat is: 

(/Js =-À Z I y=O *!u [2.92] 

Substitueer deze vier hierboven geschreven vergelijkingen in [2.86]: 

[2.93] 

Transporteren we de tweede term van links naar de rechter helft van de vergelijking, delen we vervolgens door 
p<;,Ax en vervolgens wordt het limiet Ax ~ 0 genomen, dan kunnen we de bovenstaande formule herschrijven 
tot: 

We kunnen de grenswaarde h vervangen door Ör omdat geldt voor: 

Dus 

Deze vergelijking is analoog aan formule [2.70] mits de vergelijking dimensieloos is. Daarom mag men 
verwachten dat het snelheidsprofiel gelijk is aan het temperatuursprofiel e [zie 20 ]. 

Ofwel: 

In de vorige paragraaf is het snelheidprofiel berekend: 

Substitueer deze twee vergelijkingen [2.96] en [2.99] in formule [2.95] 

[2.94] 

[2.95] 

[2.96] 

[2.97] 

[2.98] 

[2.99] 
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ar I d R 3 1 3][3 1 3] a- _ =-<5 (T -T )v 1-- P+-P _ r __ r dR 0y y-0 dx T co s co 0 2 2 2 ~ 2 ~ p 
[2.100] 

Om de integraal te berekenen definiëren we: 

[2.101] 

Voor metalen geldt datE > I, dus thermische boundary layer is groter dan de hydrodynamische boundary layer. 
In onze toepassing is E < I. Substitueer E in de formule [2.1 00] en bereken vervolgens de integraal, de uitkomst 
is: 

[2.102] 

[2.103] 

Substitueer dit resultaat in [2.102]: 

[2.104] 

Omdat E < I is kunnen we de vierde orde term verwaarlozen. De formule[2.104] kunnen we nu simplificeren tot: 

Differentiëren we de rechter helft: 

ofwel 

Administratieve handeling: 

- Vermenigvuldig met 

- Prandtl definieert 

13 1 

1410LXix 

V 
Pr= -

a 

21.205] 

[2.206] 

[2. 107] 

substitueer deze twee formules [2.1 07] 
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Deze drie pWlten substitueren in vergelijking [ 2.1 07] en leidt tot een gewone niet homogene 
differentiaalvergelijking: 

Dit is equivalent aan: 

De homogene oplossing: 

De particuliere oplossing: 

randvoorwaarden: 

4 dp 
k=p+-x-

3 dx 

4 dp -~ 
O=p+-x-=> p=cx 4 

3 dx 

3 3 7 -- -- 3 --
p =ex 4 A p = éx 4 --ex 4 

4 

X=X; 
3 JT p=E =-=0 

5 

3 

• k;x4 .. ei=- ; A 

Wanneer de plaat homogeen wordt verwarmd dan geldt voor x;= 0. 

[2.108] 

[2.109] 

[2.110] 

[2.111] 

[2.112] 

[2.113] 

[2.114] 

[2.115] 

[2.116] 

[2.117] 
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Deze relatie beschrijft de relatie tussen de thermische en de hydrodynamische boundary layer. 

I 

Dr = 0.976 Pr -3 
8 

We zijn nu instaat om de locale warmte transport coëfficiënt hl{ te bepalen. 

aT 
-A.-=h (T -T) a.v xoo s 

aT =-3-(T -T) cy 2§T oo s 

Substitueer formule [2.119] in [2.118]: 

Uiteindelijk kunnen we nu schrijven: 

I I [ ]_! - 3 3 I 

h _ 3À Pr3 Re} 1 (X; )4 b' ' n 2 _ ~V00X - -- waarlJ~e--
x 2x 0.976*4.64 x x u 

Tevens kunnen we het locale dimensieloze Nu.sselt getal introduceren. 

I 

Nu, =0.331*Prj Re~lt-( ~ )T 
De gemiddelde waarde over het interval 0 < x < L is 

I I 

NuL = 0.662Pr3 Ref 

[2.116] 

[2.117] 

[2.118] 

[2.119] 

[2.120] 

[2.121] 

[2.122] 

[2.123] 

[2.124] 

Het gemiddelde Nu.sselt getal is de ratio van het gemiddelde warmtetransportcoëfficiënt, h , en de 
warmtegeleiding van het gas, À., over de lengte L van een vlakke plaat. 
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2.6 Richtingsgevoeligheid van een verwarmde weerstand in de flow. 

De afleiding van de warmte overdracht is alleen geldig indien de weerstandsdraad of de geïntegreerde weerstand 
loodrecht op de flow staat. In deze toestand is de wannteoverdracht maximaal. Is zowel de amplitude als de 
richting van de flow variabel dan zou men de sensor kunnen draaien totdat de 'output' maximaal is. De 
hoekverdraaiing is gelijk aan de flowrichting. In het verleden is er onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid van 
warmte overdracht met betrekking tot flowrichting, zie [20], met als resultaat: 

[2.126] 

De coëfficiënt IC is sterk afhankelijk van de opbouw van de weerstand, met name de ratio lengte en breedte van 
een element en de flow snelheid. Wanneer de snelheid toeneemt wordt IC kleiner en visa versa. 

v..,cos(a) 

v..,sin(a) 

Weerstand I sensor element 

De snelheidscomponent parallel aan de weerstand, v..,cos(a), wordtdan pas belangrijk wanneer de 
normaalcomponent, v..,sin(a), zeer klein is, zie ook [21]. Deze eigenschap wordt o.a. gebruikt bij flowsensoren 
op basis van de Wheatston brug, Dit thema wordt die in het volgende hoofdstuk uitvoerig beschreven. 

Wanneer twee sensoren onderling verdraaid zijn en een hoek y kleiner is dan ~1t, is het mogelijk de richting en 
snelheid van de flow te bepalen d.m.v. de volgende vergelijkingen: 

[2.127] 

[2.128] 

Het wordt aan de lezer overgelaten om v.., en a te berekenen. 
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3 Moduleren en Simuleren. 

Moduleren is de kunst om een fYsisch fenomeen wiskundig te beschrijven. Deze beschrijving is relatief 
eenvoudig, voldoende nauwkeurig en het helpt de wetenschapper in zijn beeldvorming. 

De modellen zijn ontwikkeld uit het oogpunt van verschillende disciplines. Zo kan de thermische anemometer 
worden beschreven d.m.v. de volgende modellen. 

Model2 

Figuur:3.1: Een algemeen model 

model I : Elektrisch model R = U 
I 

model 2: Thermisch model 8I' = _.!._(i* R- k(T- T amh )) 
i3t c 

I 

model3: Convectiemodel Nu"'= 0.331 *Pr3 Rei 1-( ~ )4 I I [ ~l-3 

model4 :Geografisch model v2 = v~ (sin2(a)+K2 cos2(a)) 

[3.1] 

De essentie van modeleren is een keuze te maken van karakteristieken eigenschappen waarmee we het proces 
voldoende goed kunnen beschrijven. Is de flowrichting t.o.v. de sensor plan parallel dan is het geografische 
model ondergeschikt en kan dus verwaarloosd worden in het voorbeeld geschetst in figuur [3 .1}. 

Partiele differentiaal vergelijkingen, afgekort tot PDE, zijn mathematische modellen voor vele fenomenen in alle 
wetenschappelijke disciplines zoals fYsica, chemie, biologie maar ook in de economie en financiële branche. De 
PDE wordt onderverdeeld in vier groepen, de elliptisch~, parabolisch~, hyperbolische vergelijken en het 
eigenwaarden probleem. De vergelijkingen staan respectievelijk in formule [3.2] gesommeerd. 
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- V(cVu) +au= f 
liJ da- V(cVu) +au= f 

lfu 
d a 2 -V( cV u)+ au= f 

- V(cVu) +au= Adu 

(3.2] 

In het bijzonder is de parabolische partiele differentiaal vergelijking voor dit verslag een belangrijk model omdat 
deze vergelijking het dynamische warmte transport beschrijft. De complexiteit van het analytisch oplossen van 
een POE wordt vergroot indien randvoorwaarden worden toegevoegd aan deze vergelijking. We onderscheiden 
hierbij twee condities: de initiële- en de boundary conditie. In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe we POE 
ktmnen transformeren naar een differentievergelijking. De aandacht gaat uit naar de transformatie formule en de 
eigenschappen hiervan, zoals convergentie, fouten en stabiliteit. Verder worden enkele aspecten van de 
anemometer onderzocht m.b.v. deze differentie ergelijkingen. Hierbij wordt de POE en haar randvoorwaarden 
geijkt op het specifieke vraagstuk. 
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3.1 Een algemeen model. 

Een set van vraagstukken in de wetenschap kan worden gemoduleerd door de lineaire parabolische partiele 
differentiaal vergelijkingen of een variant hierop. Definiëren we een signaal U dat afuankelijk is van plaats en 
tijd, respectievelijk afgekort tot x en t, dan kunnen we lineaire parabolische POE vergelijking als volgt schrijven: 

e(x,t) àJ =!....(a(x,t)~)+b(x,t) àl +c(x,t)u+d(x,t) a à ot à [3.3] 

e(x,t) na(x,t)>O 

Drie varanten van deze vergelijking zijn: 

De differentiaal vergelijking voor warmte geleiding in een stationair homogene isotrope massa inclusief een 
warmte bron: 

V[kVT(x,t)]+ g(x,t) = fJCp OI'(x,t) 
ot [3.4] 

De Fourier vergelijking beschrijft het thermische diffusie proces voor een medium met in achtneming een 
uniforme geleiding en het ontbreken van bronnen. 

V2T(x,t) = I OI'(x,t) 
a ot 

Laplace beschrijft de stationaire situatie van het thermische diffusie proces als volgt: 

Zowel voor de ODE, OAE als voor de POE vergelijkingen gelden algemene voorwaarden: 

[3.5] 

[3.6] 

Initiële waarden: Op het tijdspunt to is de grootte van u bekent of eventueel beschreven door een functie: 

Randvoorwaarden, hierbij beperken we ons tot vergelijkingen dat betrekking hebben op de problematiek van 
de warmte transport. 

iU 
~(t)u+ flt(t) àc = A(t) flo ~ O,flt ~ 0 en flo +A> 0 
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3.1.1 Een eenvoudig PDE model. 

In een homogeen onveranderlijk mediwn met een eindige lengte en zonder bronnen stroomt een warmte flux. 
Voor de randvoorwaarden geldt de Dirichlet voorwaarde, dit betekent dat de temperatuur op de randen constant 
is. Dit probleem kan met dimensieloze variabelen beschreven worden en de bijbehorende set van vergelijkingen 
zijn: 

u, = u:u V t > 0 rl 0 < x < 1 

u(O,t) = u(1,t) = 0 V t ~ 0 

u(x,O) = u0 (x) VO ~x~ 1 

Dit model heeft een bijzondere oplossing als we de methoden van scheiding van variabelen toepassen. 

u(x,t) = f(x)g(t) 

Substitueren we [3.8] in vergelijking [3.7] dan kunnen we de volgende vergelijking schrijven: 

g' !'' 
fg' = !'' g <=>-=-

g f 

[3.7] 

[3.8] 

[3.9] 

In vergelijking [3.9] zien we dat de linkse term onafhankelijk is van de ruimte coördinaat x en dat de rechtse 
term onafhankelijk is van de variabele t. Uit deze bevinding kunnen we concluderen dat [3.9] constant moet zijn. 
Veronderstel dat dit gelijk is aan~. dan kunnen we de PDE vergelijking oplossen. 

I 

K_ = -e ~ g(t) = e-k2t 

g 

!" f = -e => f(x) = sin(kx) 

u(x,t) = g(t)f(x) ~ u(x,t) = e-kz, sin(kx) 

Wanneer k=m1t en m is een natuurlijk getal dan voldoet u(x,t) aan de randvoorwaarden: 

x= 0 ~ u(O,t) = e-(m~r)21 sin(m7rÜ) = 0 

x= 1 ~ u(l,t) = e-<m~r)21 sin(m.1l"l) = 0 

[3.10] 

[3.11] 

In het algemeen voldoen alle lineaire combinaties van u(x,t) aan de PDE vergelijking met haar randvoorwaarden 
zoals gedefinieerd in [3.7], dit kunnen we kort en bondig formuleren in [3.12]. 

00 

u(x,t) = Lame-<m~r)21 sin(m.1ZX) [3.12] 
m=I 

De constante a,.. wordt zodanig gekozen dat u(x,t) ook aan de initiële conditie voldoet van [3.7]. Dus voor t=O 
moet [3.12] voldoen aan: 

00 

u0 (x) =Lam sin(m1ZX) [3.13] 
m=l 
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a,., is gelijk aan de coëfficitmt van de Fourier sinus serie van de gegeven fimctie u0(x) en is als volgt gedefinieerd: 

I 

am = 2 fu0 (x)sinm11X)dx [3.14] 
0 

Dit resultaat is uiteindelijk een exacte analytische oplossing van de probleemstelling uit [3.7]. Er bestaat een 
raakvlak tussen de analytische- en de nwnerieke oplossing. 

Voor simpele functies, uO(x), worden exacte oplossingen berekend Echter voor complexe functies worden 
nwnerieke integratie technieken toegepast om de Fourier componenten, a"" te berekenen. 
Indien de fourier reeks snel convergeert dan kan men volstaan met een aantal coêfficiënten te berekenen om 
de exacte oplossing voldoende goed te kunnen benaderen. 

Deze twee punten zijn wiskundig ongenuanceerd gepostuleerd. Echter dit staat buiten de context van het betoog 
en verwijzen u naar de literatuur [23]. In de volgende paragraafzullen we de nwnerieke wiskunde beschrijven 
waarmee we o.a. dit vraagstuk nwneriek kunnen oplossen met een gedefinieerde nauwkeurigheid en snelheid 

3.2Van differentiaal naar differentie vergelijking. 

De differentiaal vergelijking u1=uxx kan worden benaderd door een differentievergelijking. Elk type differentie 
vergelijking heeft haar eigen specifieke eigenschappen. Eigenschappen zoals truncation e"or, stabiliteit, 
convergentie en nauwkeurigheid karakteriseren het type differentie vergelijking. Al deze begrippen zullen aan de 
hand van de expliciete differentie schema behandeld worden. 

Het benaderen van de vergelijking u,=uxx door een differentie vergelijking betekend dat het domein, R*[O .. td, 
getransformeerd wordt van een continue naar een discreet coördinaten stelsel. Het grid [J*T] bepaald door .:1x en 
& We zullen later aantonen dat er een verband bestaat tussen deze twee vectoren, (voortvloeiend uit de 
stabiliteitvoorwaarden). 

Voor de eenvoud wordt het discreet domein als volgt opgebouwd: 

1 
R e[O . .l] => L1x = J 

1 
t e[O .. t 1 ] => & = T 

De coördinaten worden als volgt berekend: 

De nwnerieke oplossing voor llt=uxx zal alleen een benadering, u;, geven voor u(xj,t") op de gridpoints. 

[3.15] 

[3.16] 
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3.2.1 Het expliciete schema. 

Het eenvoudigste differentie schema om de vergelijking te benaderen op de grid-points is de forward difference 
formule. Voor de tijdsafgeleide wordt geschreven: 

U(Xi ,tn+l)- U( X i ,In) Ou( X i ,In) 
= M a [3.17] 

En voor de plaatsafgeleide kan men schrijven: 

u(xi+l ,In)- 2u(xi ,tn) + u(xi-l ,In) éfl u( x i ,In) 
= (Lix)2 

[3.18] 

De vergelijkingen [3.17 en [3.18] worden gesubstitueerd in [3. 7] waaruit volgt de benadering voor u op het 
tijdstip t=(n+ 1 )*At op x=Ax*j: 

un+l = un + v(Un -2Un +Un) 
J J j+l J J 

[3.19] 

In figuur [3.2] wordt duidelijk weerspiegeld dat elke grid point op tijdstip t..+1 berekend wordt m.b.v. drie grid 
points op tijdstip t,., en daarom wordt deze methoden een expliciet differentie schema genoemd. 

Jl' 

n+l .... 

n 

,. 
j-1 j j+ I x 

Figuur 3.2: Een expliciet differentie schema. 

Voegen we aan [3.7] de initiële waarden en de randvoorwaarde toe en wordt verondersteld dat deze data 
consistent zijn op het gegeven domein dan is er geen discontinuïteit op de randen het domein, zie [23] voor het 
bewijs. 

Het expliciete schema, zoals gedefinieerd in [3.7], kan ook in een matrix vorm worden geschreven. Hiermee is 
het nogmaals de structuur van dit schema op een andere wijze gevisualiseerd en legt een basis om de 
vergelijking [3.7] te simuleren. 
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1-2v 
n uo un V I I 

V 1-2v V 

= [3.20] 

V 1-2o V 

V 1-2v UJ_l u;_l 

Intermezzo: Een voorbeeldvan een expliciet schema met {3. 7] als pde-vergelijking. 

Als voorbeeld willen we [3.7] simuleren m.b.v. een expliciete methoden. De matrix notatie,[3.20], 
verdisconteerd het expliciete schema inclusief de Dirichlet randvoorwaarden. De definitie van de initiële 
waarden is gedefinieerd in figuur [3.3]. De fysische betekenis achter dit voorbeeld is de ditfusie van twee 
warmte pulsen in het materiaal dat ingesloten is tussen twee excellente heat-sinks. De matrix, de initiële waarden 
en het generen van grafieken zijn geïntegreerd in een programma dat onder het platvorm MatLab functioneert. 

De formule [3.19] is in het programma, zie tekstbox 3.1, impliciet uitgedrukt d.m.v. drie variabelen: 

Nx aantal roosterpunten in de x-as 
Nt aantal tijdstappen 
Tmax eindtijd 

En de relatie tussen de (3. 7] en de variabelen is als volgt te schrijven: 

llt dltt Tmax/ T 

(Ax) 2 = (d/tx)2 
= I Nt = max (Nx-1)2 

1/ Nt 
[3.21] 

/ (Nx-1)2 · 

In figuur [3.3] zien we hoe de initiële waarden gedefinieerd hebben op plaats en amplitude. Hoewel we 
verwachten dat de uitkomst consistent is, zie figuur [3.4], blijkt dat discontinuïteit en instabiliteit mogelijk te 
zijn, zie figuur [3.5]. 

In dit intermezzo zien we dat het rekenmodel instabiel kan worden. Het is dus belangrijk om te onderzoeken 
onder welke omstandigheden het model stabiel is en convergeert naar haar exacte waarden. 

-r 
T 

25 

20 

15 

10 

5 

0o~---=o.~1----0~.~2--~0~.3~-L~o~.4~--~o~.6~--~o~.sL-__ 7o.~7---Lo~.7a--~o~.g~--~ 
x-asa 

x-as 
Figuur 3.3: Definitie van de initiële waarden 
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20 

15 
0 

= 10 

5 

0 x 10"3 

x -as 

Figuur 3.5a: Resultaten van het gesimuleerde thermisch diffusie proces. 

20 

15 

= 10 

5 

0 

0 

x-as 

Figuur 3.5b: Instabiliteitproblemen van het simulatie model. 

Invoergegevens bij het simulatie programma 
vanfiguur 3.5a: 

Nx 
Nt 

Tmax 
Tp 

= 40 
= 30 

= 0.005 
= 20 

0 

0 .01 

Invoergegevens bij het simulatie programma 
vanfiguur 3.5b: 

Nx 
Nt 

Tmax 
Tp 

= 40 
= 30 

= 0.0095 
= 20 
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% Deze script berekent de numerieke oplossing van de 1D 
% warmtegeleidingvergelijking met constante coëfficiënten 
% Betekenis van de variabelen: 
% Nx aantal roosterpunten 
% Nt aantal tijdstappen 
% Tmax eindtijd 
% dltx maaswijdte 
% dltt stapgrootte 
% x roosterpunten 
% u (T-Tamb)/(TO-Tamb) in roosterpunten 
clear; 

% rooster 
Nx = input( 'aantal roosterpunten: ' ); 
dltx = 1.0/(Nx-1); 
for j=1:Nx, 

x(j) = (j-1)*dltx; 
end; 
Tmax input( 'eindtijd: ' ); 
Nt = input( 'aantal tijdstappen: ' ); 
dltt = Tmax/Nt; 
d = dltt/(dltxA2); 

% beginvoorwaarde 
Tp = input( 'Tp : ' ); 
Ts = 0; 
u= Ts*ones(1,Nx); 
for n=10:14 

u(n) = u(n)+Tp; 
end ; 
for n=26:30 

u(n) = u(n)+Tp; 
end ; 

for n=1:Nx 
x(n) = dltx*(n-1); 

end ; 
for n=1:Nt 

q(n) = dltt*(n-1); 
end ; 

z(1 : Nx,1:Nt)=O; 

% tijdsintegratie 
t = 0 . 0; 

for n=1:Nt 
t = t+dltt; 
v(1) = (1-2*d)*u(1)+d*u(2); 
for j =2:Nx-1 

v(j) = d*u(j-1)+ (1-2*d)*u(j)+d*u(j+1); 
end 
v(Nx) = d*u(Nx-1)+(1-2*d)*u(Nx); 
for j=1:Nx 

u(j) v(j); 
end 
z (:, n) 
end 

axis auto 
surf(q,x,z); 
zlabel ( 'U' ); 

u (:); 

Textbox 3.1: Voorbeeld programma expliciet schema 
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3.2.1.1 Truncation errors. 

Wanneer we de vergelijkingen [3.7] oplossen m.b.v. een expliciet schema kunnen we ons afvragen hoe 
nauwkeurig het resultaat is. In deze subparagraaf zullen we de numerieke fout definiëren en onderzoeken hoe 
deze fout zich voortplant. Ten eerste definiëren we drie verschillende differenties die in dit hoofdstuk veelvuldig 
worden gebruikt. 

A+1 v(x,t) = v(x,t +At)- v(x,t) 

Au v(x,t) = v(x + Ax,t) - v(x,t) 

A_1 v(x,t) = v(x,t)- v(x,t- Al) 

A_ x v(x,t) = v(x,t)- v(x- Ax,t) 

~ v(x,t) = v(x,t +MAt)- v(x,t- MAt) 

Jx v(x,t) = v(x + M Ax,t)- v(x,t- MAt) 

Met behulp van [3.22] kan men eenvoudig de tweede orde plaatsafgeleide berekenen: 

J;v(x,t) = v(x+Ax,t)-2v(x,t)+ v(x,t-At) 

Een Taylor polynoom van de forward differentie, [3.22], is gelijk aan: 

[3.22] 

[3.23] 

Vervolgens ontwikkelen we de Taylor polynoom van [3.23] door eerst afzonderlijke A+xu en A.xu te berekenen 
en vervolgens op te tellen. Het resultaat van de som is een reeks van even termen. 

[3.25] 

De numerieke fout wordt als volgt gedefinieerd: 

[3.26] 

T(x,t) is het verschil tussen u'j en u(xj,t") Formule technisch is T(x,t) gebaseerd op het expliciete schema, dus 

normaliter is T(x,t) a:fhankelijk van het type schema. Substitueren we [3.24] en [3.25] in [3.26] dan kunnen we 
voor T(x,t) schrijven: 

[3.27] 

De eerste term is gelijk aan nul, zie hiervoor vergelijking [3.7]. De tweede term is in vele gevallen dominant, zie 
boek, en wordt de principal part genoemd. Omdat de Taylor polynoom een oneindige reeks is, is het 
aannemelijk om de reeks afte ronden tot enkele termen waardoor T(x,t) gemodificeerd wordt. 

[3.28] 

TJ e {t .. t +At} A; e{x - Ax .. x + Ax} 

Vervolgens wordt voor T(x,t) een schatting bepaald die later gebruikt wordt bij het bepalen van de convergentie 
van het differentieschema. 

[3.29] 

Waarbij Mn en Mxxxxrespectievelijk begrensd worden door Uu en Uxxxxx- Willen we de numerieke fout beperken 
dan moet de initiële data 'voldoende glad' zijn zodoende Mn en Mxxxx begrensd zijn in het domein anders wordt 
T(x,t) niet begrensd. 

54 



Voor het probleem u1=uxx met als oplossingsmethodiek de expliciete differentie vergelijking, [3.19], en de 
foutenanalyse gebaseerd op de tnmcation error zien we dat: 

lim T(x,t)~O'v'(x,t)e(O . .l)x[O .. t1 ) 
àr,ÖI-+0 

[3.30] 

Dit wil zeggen dat de fout T(x,t) naar nul nadert als de maaswijdte van het coördinaten stelsel ook naar nul 
nadert. Normaliter heeft dit type schema een eerste orde nauwkeurigheid. Mits er geldt lJu=uxxxx en voor 
u=){ dan is het mogelijk een tweede orde nauwkeurigheid te verkrijgen. 

3.2.1.2 Convergentie. 

Nu we weten hoe de afrondfouten geformuleerd zijn, willen we onderzoeken of het differentie schema 
convergeert. Het convergeren van een schema wordt als volgt gedefinieerd: 

Indien de grid nadert naar nul, 

M~On~~o 

[3.31 1 

dan geldt voor een willekeurig coördinaat in het domein (0 .. 1 )*(O,t() dat de benaderde waarde de exacte waarde 
nadert: 

We zullen aantonen dat het expliciete schema convergeert indien v $ ~. Hierbij veronderstellen we dat u(x,t) 

continue is op het interval en hiermee worden twee vereenvoudigingen doorgevoerd. 

We introduceren een maximale truncation error I7Jnl = T. 
De analyse wordt beperkt tot een coördinaat u(x*,t"). 

Het verschil tussen de benaderde en exacte waarde wordt beschreven m.b.v. een variabele e: 

Met behulp van de truncation error kunnen we u( x ·,(t+~t)') exact beschrijven en wel als volgt: 

T(x,t) = ~+t ~x,t) 

u(x,t + M)- u(x,t) = vl;u(x,t) + MT 

u(x,t + M) = u(x,t) +l;u(x,t) + MT 

[3.32] 

[3.33] 

Substitueren we het expliciete schema plus de bovenstaande formule in [3.32] dan kunnen we een formule 

ontwikkelen voor e't 1 
: 

en+l = un+t- u(x t + M) 
J J ' 

e't1 ={u;- v(UJ+I- 2Uj + Uj_1)}- {u(x,t) + o'ju(x,t) + MT} [3.34] 

e't1 = (l-2v)ej + Vj+1 + '1-1 -MTj 
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Vervolgens wordt er een maximwn ej gedefinieerd: 

Ej = max{je)j,j e(O .. J)} [3.35] 

Indien de componenten rechts van gelijkteken van de formule q positief zijn, v ~ M, dan mag men met behulp 
van de driehoeksongelijkheid vergelijking formule q herschrijven: 

[3.36] 

Omdat deze vergelijking voor alle coördinaten geldt mag men de plaatsindex laten vervallen. Omdat de initiële 
waarden bekent zijn blijkt dat de globale fout op tijdstip t=O gelijk aan nul is, E0=0. Door inductie is het mogelijk 
om een uitdrukking voor En te ontwikkelen: 

[3.37] 

Als het domein beperkt wordt door het interval (O,tF) dan geldt voor [3.37]: 

[3.38] 

Uit deze vergelijking kan men afleiden dat wanneer ~t naar nul nadert dat de globale fout tussen de exacte en de 
benaderde waarde ook naar nul gaat. Opgemerkt wordt dat Mtt en M:axx uniform moeten zijn in het domein 
anders is dit model niet voldoende nauwkeurig. Uit deze analyse volgt dat voor v ~ M het expliciete schema 

convergerend is. Een verfijning van v wordt uiteindelijk gelimiteerd door het effect van afrondingsfouten van de 
processor, deze kunnen significant worden en daarmee instabiliteit te weeg brengen. Hierop zullen we verder 
geen aandacht besteden en verwijzen wij de lezer naar de rubriek numerieke wiskunde. 

- ·- - \/S\,l~:l 
3.2.1.3 Foorier analyse. ' 

In het voorbeeld 'het model' is het resultaat van de pde vergelijking uitgedrukt in een Fourier serie, een set van 
Fourier modes vormen een exacte oplossing. Equivalent hieraan kunnen we ook een exacte oplossing berekenen 

voor het differentieschema. Hiervoor definiëren we U} : 

un - ,t ik()t.x) 
J- e [3.39] 

Substitueren we dit in het expliciete differentieschema dan is de fourier mode gelijk aan [3.40] voor alle waarden 
van n en j, "-(k) wordt ook wel de applicatie fuctor genoemd. 

[3.40] 

Wanneer geldt k=m1t, is het uiteindelijke resultaat gelijk aan: 

U} = L Ameim~r()t.xl .t(m1r)n [3.41] 
m 
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De lage frequentie termen is een goede benadering van de exacte uitkomst van de partiele differentiaal 
vergelijking [3.7]. Wanneer beide uitkomsten d.m.v. een Taylor polynoom worden benaderd zien we dat deze 
twee expressies redelijk gelijk zijn aan elkaar. 

- t2!JJ I k2 J/k4( )2 e = - fll + 72 t:J - ..... . 

..t(k) = 1- k 2 At+ ){2 k
4 M(Ax)2

- •••. 

[3.42] 

Dit resultaat leidt tot een alternatieve benadering van de fouten- en convergentie theorie beschreven in de vorige 
twee paragrafen. Onder de restrictie van v ~ X beschrijft de fouten- en convergentie analyse hoe het expliciete 
differentie schema zich ontwikkelt in de tijd, echter als men niet aan deze conditie voldoet dan geeft deze 
analyse geen uitspraak over de ontwikkeling van nauwkeurigheid en divergentie. 

M.b.v. de Fourieranalyse ziet men duidelijk hoe de hogere frequentie termen zich ontwikkelen. Voor grote 

waarden van k zal de exacte oplossing snel dempen, veroorzaakt door de exponentiele term e-k
21

• 

De dempingfactor in de numerieke oplossing, j..t(k )j, zal groter worden dan één onder conditiekis 'groot' en 

v ~ X . In het bijzonder voor kAx=1t geldt dat de dempingfactor gelijk is aan .-1.( k) = 1 - 4 v . Deze fourier modes 
groeien onbegrensd in de tijd In principe kan men dit vermijden om de inititlle waarden zodanig te kiezen dat de 
fourier componenten niet voorkomen in de oplossing van de pde vergelijking. Echter dit is een zeer bijzondere 
situatie die in de praktijk niet realistisch is en tevens zal het effect van rounding errors fourier modes 
introduceren die ook groeien in de tijd. 

Met deze methode definitlren we de stabiliteit van het schema met behulp van de Fourier analyse: 

(3.43] 

3.2.2 De impliciete differentie methodiek. 

De restrictie dat het stabiliteitcriterium op het expliciete differentie schema legt, kan leiden tot onaanvaardbare 
rekentijd voor grote tijdsdomeinen. Temeer het noodzakelijk is om de nauwkeurigheid te waarborgen, wordt Ax 
gereduceerd. Dit laatste heeft direct tot gevolg dat At tevens gereduceerd moet worden om aan [3.44] te voldoen: 

(3.44] 

Om deze restrictie te vermijden introduceren we het backward time difference scheme ofwel het expliciete 
schema. De basis formule van het expliciete schema is als volgt gedefinieerd: 

= 

We kunnen [3.45] ook in de differentie notatie schrijven: 

Hierbij is u gedefinieerd als volgt: 

~ un+l = vt5?un+l 
- 1 J .r J 

M 
V= (L\x)2 

(3.45] 

(3.46] 

(3.47] 

Zowel bij het expliciete- als bij het impliciete schema wordt u begrensd door het convergentie- en I of fouten 
theorie en bepaalt direct de grid van het discrete coördinatenstelsel. 
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n+l 

n 

.... 
x 

Figuur 3.6: Een impliciet differentie schema. 

De rekenkundige complexiteit van het impliciete schema is significant groter t.o.v. het expliciete schema maar 
zeker niet ondoenlijk. In figuur 3.6 zien dat er drie onbekende variabelen zijn op het tijdstip n+ 1 , het is dus 

onmogelijk om u;+1 direct te berekenen omdat uj:l en Uj~l onbekend zijn. Herschrijven we formule [3.45] 

in haar impliciete vorm 

- vUn+n + (1 + 2v)un+l- vUn+l = un 
1-1 1 1-l 1 [3.48] 

dan zien we een set van lineaire vergelijkingen met J-1 onbekenden u;+ 1 ,j E 1.. J- I . Dit betekent dat het 

impliciete schema eenvoudig m.b.v. een matrix notatie te beschrijven is. 

1+2v 
n un uo -V 

I I 

-V 1+2v V 

= [3.49] 

-v 1+2v V 

-v 1+2v u~-~ ut~ 

In deze vergelijking wordt aangenomen dat de randconditie gelijk is aan de Dirichlet voorwaarden, Dit betekent: 

u;+II\UJ+I = OV n eO .. N [3.50] 

In de vorige paragraafhebben we gezien hoe men m.b.v. de fourieranalyse de stabiliteit van een schema kan 
berekenen. We substitueren [3.39] in formule [3.48] en dit leidt tot het beschrijven van de dempingfactor van het 
impliciete schema. 

[3.51 1 

Het is eenvoudig te herleiden dat voor elke keuze van v > 0 de dempingfactor À. begrensd is tussen 0 < À. < I . 
Dit wil zeggen dat de impliciete methode ongeconditioneerd stabiel is. De truncation error van het impliciete 
schema is equivalent aan het expliciete schema. De definitie van de truncation error is: 

[3.52] 
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Hierbij is de Taylor polynoom van de eerste term gelijk aan: 

[3.53] 

De tweede term is gelijk aan: 

[3.54] 

Substitueren we [3.53] en [3.54] in [3.52] dan zien we dat de truncation error gelijk is aan [3.55] en hiermee is 
dat bewezen dat de benaderingsfout voor beide schema equivalent zijn. 

[3.55] 

De eerste term is gelijk aan nul, zie hiervoor vergelijking [3. 7]. De tweede term is in vele gevallen dominant, zie 
boek, en wordt de principal part genoemd. Omdat de Taylor polynoom een oneindige reeks is, is het 
aannemelijk om de reeks afte ronden tot enkele termen waardoor T(x,t) gemodificeerd wordt. 

T(x,t) =,X V11 (x, 17)N + Yt2 vxxxf(Ç,t)(~/ I 
\,,, _/ [3.56] 

17 E {t .. t +Al} "Ç e{x-~ .. x+ Ax} 

Vervolgens wordt voor T(x,t) een bandbreedte gedefinieerd die later gebruikt wordt bij het bepalen van de 
convergentie van het differentieschema. 

[3.57] 

Waarbij M11 en Mxxxx respectievelijk begrensd worden door 11tt en Uxxxxx. Willen we de numerieke fout beperken 
dan moet de initiële data 'voldoende glad' zijn zodoende Mn en Mxxxx begrensd zijn in het domein anders wordt 
T(x,t) niet begrensd. 

Voor het probleem u1=uxx met als oplossingsmethodiek het impliciete differentievergelijking en de foutenanalyse 
gebaseerd op de truncation error zien we dat: 

lim T(x,t) ~ 0 'i (x,t) e(O . .l) x [O .. t 1 ) 
ru:,At ..... o 

[3.58] 

Dit wil zeggen dat de fout T(x,t) naar nul nadert als de maas wijdte van het coördinaten stelsel ook naar nul 
nadert. Normaliter heeft dit type schema een eerste orde nauwkeurigheid. Mits er geldt u11=uxxxx en voor 
u = ~ dan is het mogelijk een tweede orde nauwkeurigheid te verkrijgen. 

3.2.2.1 Convergentie. 

Nu we weten hoe de afrondfouten geformuleerd zijn, willen we onderzoeken of het differentie schema 
convergeert. Het convergeren van een schema wordt als volgt gedefinieerd: 

Indien de grid nadert naar nu~ 

[3.59] 

dan geldt voor een willekeurig coördinaat in het domein (0 .. 1 )*(O,tr) dat de benaderde waarde de exacte waarde 
nadert: 
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We zullen aantonen dat het impliciete schema convergeert voor alle positieve waarden van v. Hierbij 
veronderstellen we dat u(x,t) continue is op het interval en hiennee worden twee vereenvoudigingen 
doorgevoerd. 

We introduceren een maximale truncation error Ir: I= T. 

De analyse wordt beperkt tot een coördinaat u(x.,t"). 

Het verschil tussen de benaderde en exacte waarde wordt beschreven m.b.v. een variabele e: 

Met behulp van de truncation error kunnen we u(x.,(t+At)") exact beschrijven en wel als volgt: 

T(x,t) = A+t ~x,t) 

u( x, t +At)- u( x, t) = vt5;u(x, t) +AlT 

u(x,t +At)= u(x,t) +t5;u(x,t) +AlT 

Substitueren we het expliciete schema plus de bovenstaande formule in [p] dan kunnen we een formule 

ontwikkelen voor e't 1 
: 

en+ I = un+l- u(x t +At) 
J J ' 

en+ I = vó"2en+l +AlT 
J .r J 

n+ 1 = _1_ {en + len+ I + len+ I + AlT'} 
eJ 1+2v J J+l J-1 J 

Vervolgens wordt er een maximwn ej gedefinieerd: 

[3.60] 

[3.61] 

[3.62] 

[3.63] 

Indien de componenten rechts van gelijkteken van de formule [3.62]q positiefzijn dan mag men met behulp van 
de driehoeksongelijkheid vergelijking formule [3.62] herschrijven: 

[3.64] 

Omdat deze vergelijking voor alle coördinaten geldt mag men de plaatsindex laten vervallen. Omdat de initiële 
waarden bekent zijn blijkt dat de globale fout op tijdstip t=O gelijk aan nul is, E0=0. Door inductie is het mogelijk 
om een uitdrukking voor E0 te ontwikkelen: 

[3.65] 

In vergelijking [3.64] zien we dat de driehoeksvergelijking geldt onafhankelijk van v, dit wil zeggen dat het 
impliciete schema convergeert onafhankelijk van discretisatie van het domein. 
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Als het domein beperkt wordt door het interval (O,tF) dan geldt voor [3.62]: 

Uit deze vergelijking kan men afleiden dat wanneer ~t naar nul nadert dat de globale fout tussen de exacte en de 
benaderde waarde ook naar nul gaat. Een verfijning van v wordt uiteindelijk gelimiteerd door het effect van 
afrondingsfouten van de processor. Deze kunnen significant worden en daarmee instabiliteit te weeg brengen. 
Hierop zullen we verder geen aandacht besteden en verwijzen wij de lezer naar de rubriek numerieke 
wiskunde,[24] en [25). 
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3.2.3 De e methoden. 

We hebben tot nu toe twee eindige differentie methoden onderzocht. Deze twee methoden onderscheiden zich in 
het benaderen van de tweede orde plaatsafgeleide, drie coördinaten op tijdniveau t., of drie coördinaten op het 
tijdnivräu~ID 1• De volgende methoden die we onderzoeken maakt gebruik van deze zes punten. We onderzoeken 
het gewoge gemiddelde van het expliciete en impliciete methoden, ook wel de a-methoden genoemd. Het 
nieuwe 1 ferentieschema is als volgt gedefinieerd: 

un- un = v{Bt5.Zun+l + (1- U)t5_2un} 
J J x J x J [3.67] 

Waarbij a een niet negatief gewicht is, 0:5: (} :5: I, voor &=0 is [3.67] een expliciet schema en voor a= I is [3.67] 
een impliciet schema. 

' 

n+1 

n 

.... 
1-1 I f+ 1 x 

, 

Figuur 3.7: Het a-methode differentie schema. 

:r~--" 
Voor elke e &t ongelijk is aan nul geldt dat de set van vergelijkingen een tridiagonaal systeem is. Om dit te 
verduidelijken herschrijven we de bovenstaande formule[3.67] tot: 

[3.68] 

Deze set van vergelijking kunnen voor de eenvoud in een matrix vorm worden geschreven([3.69]): 

1+2Bv - Bv n+l un+l l-2qv n 
I qv 

- (}v I+2Bv - (}v 1/V l - 2qv qv 

= 
-Bv I +2Bv - Bv qv I- 2qv 1JV 

u n 
I 

-Bv I +2Bv un+l 
J - 1 1/V l-2qv U2-l 

In deze vergelijking wordt aangenomen dat de randconditie gelijk is aan de Dirleblet voorwaarden, dit betekent: 

Conform de fourieranalyse beschreven in paragraaf [3.2.I.3] kunnen we de stabiliteit voor het schema bepalen, 
hiervoor substitueren we [3.68] in [3.70]. 

En dit leidt tot de volgende dempingfactor: 

À= 1-4(1- U)vsin\Ji kAr) 

I +4Bvsin2 (~ kAx) 

[3.70] 

[3.7I J 
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Omdat v>O is en het domein van het gewichtsfactor is gelijk aan [0 .. 1] is het eenvoudig in te zien dat À. nooit 
groter wordt dan één. De mogelijkheid tot instabiliteit leidt tot het onderzoek van de ondergrens van Ä., À.< I. 

1-4(1- (l)vsin2 (~ kllx) < -1-40vsin2 ex kAx) 

u [3.72) 

4(1- 20)vsin2(~ kllx) > 2 

De meest ongunstigste mode is kLix=Jl"en de dempingfactor is instabiel indien aan de volgende vergelijking 
wordt voldaan: 

Y(l-20)> ~ [3.73] 

Onderzoeken we stabiliteit met als parameter e dan kunnen we twee situaties onderscheiden, conditionele en 
ongeconditioneerde stabiliteit respectievelijk in de onderstaande formules beschreven: 

0 ~ 0 <~stabiel iffv ~ ~ (1- 20)-1 

[3.74) 

~ ~ 0 ~ I stabiel "d v 

Wanneer 0 ongelijk is aan nul dan is het differentie vergelijking gelijk aan een tridiagonaal systeem. Een keuze 
voor e in het geconditioneerde stabiele gebied lijkt dan niet zinvol indien de nauwkeurigheid significant is t.a v. 
ong~~fditi~eerd gebi~: Om de fouten van dit zes ptmt schema te bepalen moet men een j~iste .keuze maken 
van ~rdmaat waarbiJ alle punten op worden afgebeeld d.m.v. de taylorpolynoom ontwikkelmg van elk 
component in de differentie vergelijking. Voor het expliciete en impliciete schema wordt de truncation error 
berekend op respectievelijk (x,tn) en (x,tn+ I). Voor elke waarden van e wordt voor gemiddelde gewogen 
methoden het coördinaat (x i , tn+ ~ ) verkozen om de truncation error te berekenen. De afleiding hiervan gaat als 

volgt: 

Het verschil tussen [3.75] en [3.76] levert alleen oneven componenten op. 

n+ Y, [ I/ 2 ]n+ ~ t51ui 2 = Mu, + 724 (At) Um + i 

Voor de plaatsafgeleide hebben we de volgende taylorpolynoom berekend: 

Als volgt kan elk component van [3.77] worden afgebeeld op (xi, tn+~ ) : 

o;u'j+) =[(Ax)2uxx + .K2(Ax)4u= + .K2(&)6u=+ .... ]+ 

+ ~ 11t[(Ax)2uxx1 + ){2(Axt U=1+ ... ] 

+ ~{~ M}2[(Ax)2
u.u11 + ... ]+ ... 

[3.75] 

[3.76] 

[3.77] 

[3.78) 

Deze afleiding wordt eveneens voor o}u'j berekend, combineren we deze resultaten dan kunnen we voor de 

gewogen plaatsdifferentie schrijven: 
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882un+l + (1- 8)82un = x J x J 

[(~) 2 uxx + ){2(~tu= + X,(~)\axxx.r+ .... ]+ 

+(8- ~)M[(~)2 uxxt + ){2(~tu.uxxt+ ... J 
[3.86] 

· , + Ys(M)2 (~)2 u.r.ru+ ... 
, .. 

· De filosofiscl). is de truncation error niet veranderd, echter gelet op de beschrijving van het type schema moet 
~rmule [~J61 gemodificeerd worden zodanig dat het voldoet aan de wiskundige interpretatie. 

-~ 2 2 
T(x t) = d+t Y(x,t) _ 88x Y(x,t) + (1- 8)8x Y(x,t) [3.871 

' M (~)2 

=[u, -u.r.r ]+[(8- ~)Mu.r.rt- J{2 (~)2 u= ]+ 

+[~4(At) 2 uttt- Ys(M) 2 uxxtt] [3.88] 

+[){2 (~ -8)M(~funxa~- }{,(~) 4u=] 
De eerste term in [3.88] is gelijk aan nul. De tweede term geeft aan dat er een eerste orde nauwkeurigheid is. 
Voor een symmetrisch schema, e=~. zien we dat enkele termen in [3.88] vervallen. De principal part van de 
truncation error [3.87] is dan: 

y, [ 2 2 ]n+ Y, Tj'+ 2 =-){2 (~) Ux.r.r.r -(.1.!) Um J [3.89] 

Deze keuze van e is uniek omdat in beide assen een tweede orde nauwkeurigheid is. Het schema met e=~ wordt 
in de literatuur het Crank-N~ma genoemd. 

ç--------

Een andere keuze zou kunnen zijn het elimineren van de tweede term van formule [3.88]. De relatie tussen 9,dx 
en At is: 

8= 1/- (~)2 
72 12.1./ 

[3.90] 

I 
v=---

6(1-28) 

In deze laatste vergelijking moet gelden ( ~)2 
:5: 6At om zeker te zijn dat 8 2:: 0 is. En hieruit volgt direct dat 

8 :5: ~ moet zijn anders wordt v negatief. De truncation error wordt onder deze conditie gelijk aan: 

y, [ 2 4 ]n+ Y, Tj'+ 2 =- ){2 (~) u=- ~o(~) zroxxxx J + ... 
[3.91] 

(8= ~- ){2v) 

~
In het geconditioneerd stabiel bereik met vals functie van e, beschreven volgens [3.91 ],is de nauwkeurigheid 
kwadratisch in de t-as en tot de vierde macht in de x-as. Resumerend kan men concluderen dat de beperking van 
het coördinaten stelsel opgelegd door [3. 91] leidt tot grotere nauwkeurigheden. 

Als laatste willen we de convergentie van dit type schema aantonen, dit analoog aan de convergentie van het 
impliciete en expliciete schema. De globale fout, het verschil tussen de benaderde en exacte waarde wordt als 
volgt: 

[3.92] 
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Relateren we deze definitie aan gewogen schema dan leidt dit tot de volgende notatie: 

[3.93] 

Vervolgens definiëren we de maximale tnmcation- en globale fout: 

[3.94) 

Omdat alle coëfficiënten van fonnule [3.93] positiefzijn mogen we de driehoeksongelijkheid regel toepassen. 
Dit leidt tot de volgende vergelijking: 

[3.95] 

Met behulp van de inductie wet en het gegever:t dat En = o" ka\ men uiteindelijk een ui drukking fonnuleren van 
de globale fout: . · · J 

e ~nMT - [3.96] 
~J_(.. ~ . 

Dit wil zeggen dat indien de gr~d kleiner woràt, de globale fout naar _jllll.-nadert en de gesimuleerde resultaten 
worçlen nauwkeuriger en n der de exacte wa den. · - · 

~ 

3.2.4 Een uniform model. 

Een verdere uitbreiding op het fysisch model~.~t=uxx is het toevoegen van een randconditie anders dan de 
Dirichlet voorwaarde maar door een differentiaal vergelijking. 

éU 
- = a(t)u+ g(t),a(t) ~ 0 
à 

Deze differentiaal vergelijking kunnen we benaderen door bijvoorbeeld de Eu/er forward differentie. 

Met behulp van deze vergelijking kunnen we u; berekenen: 

met 

[3.97] 

[3.98] 

[3.99] 

Substitueren we [3.99] in de a-methoden dan wordt de complexiteit van de matrix niet aangetast, Jonbekenden 
met J vergelijkingen ([3.100)). 

I+ 2Bv -Bv n+l ut[ I - 217v 17V 
-(}v I +2Bv - Bv 17V I - 217v 17V 

-Bv I+ 2Bv -{}v 17V I-217v Tfl 
-Bv I+2ÇBv un+l 

J-1 17V l - 2Ç77V 
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Hierbij is Ç, gelijk aan (I + llxP) . Om de nauwkeurigheid en stabiliteit van dit schema te bepalen concentreren 
we ons op de laatste vergelijking van de matrix. 

U~ kan geëlimineerd worden door [3.99] te substitueren in de tweede orde plaats differentie vergelijking. 

[3.101] 

Met een kleine aanpassing is de globale fout van dit schema analoog aan [3.93] 

(I +(2- f!'+ 1 )Bv)e~+I =OU?~+ I +(1-B)U?~ +[1-(2- /1')(1- B)v]ej- AtT';+ }; [3.102] 

Alle ~ffici~nten zijn positief mits dat geldt: 

[3.1 03] 

De conditie van [3.1 03] geldt dan en alleen dan als: 

[3.104] 

Voldoet men aan [3.1 03] en [3.1 04] dan is de e-methoden met haar aangepaste randvoorwaarden stabiel. Passen 
we inductie toe op [3.1 02] om de bandbreedte te bepalen van de globale fout dan zien we dat dit wordt bepaald 
door de truncation error. De algemene definitie hiervan is: 

[3. 105] 

Na het bereken van T, analoog aan de vorige drie voorbeelden, blijkt dat de globale fout niet naar nul nadert als 
de grid verkleind wordt maar dat deze globale fout naar een T nadert. De keuze om de randvoorwaarde te 
benaderen heeft dus directe invloed op de kwaliteit van het schema. 

[3. 106] 

Een oplossing voor dit probleem is een andere differentie schema te kiezen of een tweede mogelijkheid is om 

gebruik te maken van een fictief coördinaat U~ 1 te combineren met de centraal differentie vergelijking. 

[3.107] 
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3.3 Warmte geleiding in een plat vlak 

In deze paragraaf wordt de warmtegeleiding in een vlakke plaat gesimuleerd. Hiervoor wordt een algemeen 
model met haar begin randwaarde probleem geformuleerd. Met behulp van de e-methode wordt de 
differentiaalvergelijking getransformeerd naar een differentievergelijking. Vervolgens wordt de globale 
discretisatie fout en de stabiliteit van het schema bepaald Als laatste wordt de nauwkeurigheid van het 
differentieschema onderzocht. Hiervoor wordt een unieke begin randvoorwaarde gedefinieerd zodanig dat de 
oplossing van de partiele differentiaal vergelijking analytisch is. 

De warmte geleiding in een vaste stof wordt beschreven door de heboudswet 

OI' 
pc-= -Vq ar -

[3.108J 

WaarbijT [KJ de temperatuur voorstelt, p [kglm3Jde massadichtheid, c [J/kgKJde soortelijke warmte eng 
[W/m2]de warmte flux. Deze vergelijking geldt voor situaties zonder bron term. De warmteflux voldoet aan de 
wet van Fourier: 

q == -kVT 
[3.1 09J 

Waarbij k [W/mK] de thermische geleidbaarheid van het materiaal is en in het algemeen een functie van de 
temperatuur is. We willen de temperatuur in de onderstaande vlakke plaat berekenen als functie van plaats en 
tijd. 

y 

x 
-L L 

Figuur 3.8: Domein simulatie. 

De plaat heeft een uniforme begintemperatuur To. Neem aan dat de warmtegeleiding in dey-richting is te 
verwaarlozen. Aan beide randen (x= ±L) geeft de plaat warmte af t.g.v. convectie langs de plaat. Hiervoor 
ontstaat er op de randen een warmte flux qconv waarvoor geldt: 

q conv == h( T- Tamb ) 
[3.1 10] 

Waarbij h [W/m2k]de warmte overdrachtscoëfficiënt is en Tamb [KJ de omgevingstemperatuur. Aan de hand van 
deze summiere gegevens zullen we het begin randwaarde probleem bepalen. Als we veronderstellen dat de 
materie isotroop is, kis onafhankelijk van plaats en substitueren 2 in I dan voldoet T(x,t) aan de volgende 
vergelijking: 

[3.111J 

De initiêle temperatuur is T0 en homogeen verdeeld op tijdstip to: 

T(x,O)=T0 'V O<x<L 
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De randconditie op positie (x,t)---+(L,t) en ( -L,t) zijn equivalent en omdat energietransport veroorzaakt door 
geleiding en convectie in evenwicht is moet er gelden: 

Substitueren we [3.109] in [3.110] dan resulteert dit in het eerste deel van de wiskundige beschrijving van de 
randconditie: 

iJ[ 
hTamb = hT(L,t)+ k-lx = ±L 

à:l [3.112] 

Omdat de oplossing symmetrisch rondom de lijn (O,y) is, is de flux in deze lijn gelijk aan nul. Dit betekent dat 
we het domein kunnen verkleinen van [-L,L] naar [O,L] en de randconditie moeten aanscherpen in de lijn (O,y) 
en wel als volgt: 

Uiteindelijk kunnen we de warmtegeleiding in een eindig plat vlak als volgt beschrijven: 

Tabel 3.1: Wiskundige beschrijving van warmte transport in een plat vlak. 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie 

iJl' éfl-T 
pc- =k-

2
-, O<x<l , t>O a à 

iJI'(O,t) = 0 t > 0 
à , 

hT(L,t) + k iJI'(L,t) = hTamb ,t > 0 
àc 

T(x,O) = T0 ,0 <x< L 

[3.ll3] 

Neem voorlopig aan dat p c en h constant zijn en T0 > T amb. We willen het begin randwaarde probleem (tabel 3.1 
hierboven) in een dimensieloze vorm schrijven. Daartoe introduceren we de volgende variabelen: 

T-Tamb 
U= 

T0 -Tamb 

• x 
x = 

L [3.114] 

Waarbij a=k/pc de thermische diffusie is. De probleemstelling voldoet nu aan de volgende begin randwaarden. 

Tabel 3.2: Wiskundige beschrijving van warmte transport in een plat vlak. 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie 

àl éflu • • 
pc-. =k--2 , O<x <1, t >0 a à. 

ài(O,t) o,l>o ac· 
B;u(l,t•) + àl(1·:·) = 0 , /* > 0 

àc 

u(x. ,0)=1 ,0 < x• <1 
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De afleiding is als volgt: 

1. Het controleren van de gedefinieerde variabelen (u, x·,t•) op haar dimensieloosheid. 
2. Het berekenen van de transformatie. 
3. Het berekenen van het nieuwe domein (triviaal). 

Ad 1: 

[ 
T-Tamb] K [u]= =-=1 
To- 'Famb K 

. [x] m [x ] = L = m = 1 
[3.115] 

[ • ] [ k l [ w I mK • s l t - --t - -1 
- L2tx - m2 *kg/ m3 *WsjkgK -

Ad2: 

[3.116] 
• a • a 

I t =-t~à =-à 
L2 L2 

,!. 

x· =~~à· =_!_à 
L L 

,!. 

1 IJl' a i32T IJl' o2T 
---=----<=>-=--a/ L2 à a/ L2 à 2 a• à •2 

[3.117] 

,!. 

IJ[' IJ[' àl àl 
ll-. = --. <=> (T o-Tamb ~ a iU a a 

,!. 

'B.i32T =.!_(IJI')àl +.!_(ài)IJI' <=>(i32T iU)iU + i32u IJl' =(To-T b)i32u 
à •2 à àJ àJ à à àJ àJ2 à à 0;2 àJ am à2 

,!. 

[3.118] 

<l> + Qsubstituereninrandconditie: 

Lh àl iU 
-u+-=0<=> Bu+-=0 
k à• I à• 
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Het Biot getal Bi is de verhouding tussen wannte transport coëfficiënt van de oppervlakte van het lichaam en de 
interne geleiding van het lichaam. Twee uiterste limieten kunnen we onderscheiden. 

Bi ~0: zeer slechte warmte overdracht van plaat naar omgeving of een zeer goede warmte geleiding in het 
plaat materiaal. 

Bi~oo: zeer goede warmte overdracht van plaat naar omgeving en een zeer slechte warmte geleiding in het 
plaat materiaal. 

Van het begin randwaarde probleem, zie tabel 3.2, willen we een numerieke oplossing bepalen. We kiezen 
derhalve een stapgrootte ~t>O en een maaswijdte ~x= 1/(N-1) en defini&en het volgende rooster in het (x,t) 
gebied: 

R*t1 =>[O,l)*[O,oo) 

x1 ={J-1)~, j el..N 

n e0,1,2 ..... 

De benadering van u(xj,t") noteren we als u'). Voor de discretisatie van de plaatsafgeleide maken we gebruik van 
de centrale differentie en voor de tijdsintegratie kiezen we de 9-methoden. Voor het stelsel differentiaal 
vergelijking~= f(v) is deze methoden gedefinieerd door: 

[3.119] 

Waarbij~ de benadering van v(t") voorstelt Vervolgens willen we dat begin randwaarde probleem, zie tabel 
3.2, in de volgende matrix vorm schrijven: 

De matrices A en B zullen in twee stappen worden berekend: 

Ad 1: 

I. Het berekenen van de algemene differentie vergelijking. 
2. Het toevoegen van de randvoorwaarden. 

M 
u= (~)2 

J, 

[3.120] 

[3.121] 

ueu;:ll +Ü+2uO)U;+1 -utVj~ll = u(1-0)U}+I +(l+2u(I-O))u; -u(I-O)Uj_J Vj E2 .. N -1 
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Ad2: 

x=O; 

j = 1; 

x= 1; 

j=N; 

at(O,t) = O 
a 
.j, 

u2 -Uo 
2~ =O~Uo =U2 

.j, 

- 2veu;+1 +(I+ 2vB)uf+1 = 2veu; +(I-2vB)Uf 

at(I,t) 
B; u( I, t) +----a-= 0 

.j, 

U N+l -U N-1 
B;UN 2~ =O~UN+I =-2~B;UN +UN+I 

.j, 

[3.122) 

- 2vBU~+!1 +(t +2(1 +~B; )ve)u~+ 1 = 2vfX.f~_ 1 +(I- 2(1 +~B; )ve)u~ 

Nu zijn we in staat de matrices A en B eenduidig te formuleren en wel als volgt: 

1 + 2Bv 

-Bv 

1-277V 

71V 

-2Bv 

1+ 2Bv 

277V 

1-277V 

-Bv 

-Bv 

71V 

71V 

[3.123) 

1 +2Bv -{}v 

-2Bv 1 + 2(1 + llxB; 'yJv 

1-277v 1fV 
277V 1-2(1 + llxB; )"v 

n+l n+l 
UI 

= 

un+l 
J-1 

n un 
I 

u;_) 
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De locale discretisatie fout d(x,t) van het differentie schema lewmen we bepalen door substitutie van de oplossing 
u(x,t) van tabel 3.2 in het schema. Met behulp van de taylor reeksen kunnen we dan afleiden: 

[3.124] 

De globale discretisatie fout e; is gedefinieerd door: 

[3.125] 

en is dus de fout in de mnnerieke oplossing in u;. Met behulp van een recurrente betrekking is het mogelijk om 
de globale discretisatiefout afte schatten. Voor een afleiding hiervoor zie ook paragraaf3.2.3. De fout wordt als 
volgt gedefinieerd: 

[3.126] 

#u tfu 
Mu=-2 enM==-4 a m: [3.127] 

Indien Mu en Mxxxx begrensd zijn dan is de globale fout eveneens begrensd. 

Als laatste onderzoeken we de stabiliteit van het differentieschema Het schema is stabiel indien de fout tussen 
de benaderde en de exacte oplossing begrensd is. Met behulp van de Fourier componenten wordt de stabiliteit 
bepaald, hiervoor substitueren we: 

[3.128] 

in het differentieschema Als resultaat van het substitueren van de Fourier component in de 9-methode geldt 
voor A. de volgende vergelijking: 

À= I- 4(I- B)usin
2
(l/2kl1x) 

I+ 4Busin2(I/ 2 hU) [3.129] 

Voor een algemene stabiliteitvoorwaarden moet gelden dat de absolute waarden van A. kleiner of gelijk aan één 
is. Hierbij onderscheiden we twee stabiliteit toestanden: 

Conditionele stabiliteit, dit betekent dat de stabiliteit mede afhankelijk is van u. 

0 ~ B <1/2 "' u ~ ( I ~ 
2 1-20 

Onconditionele stabiliteit, dit betekent dat de stabiliteit onafhankelijk is van u. 

[3.130] 

[3.131] 
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Deze stabiliteiteisen gelden alleen voor de Dirleblet randconditie. Echter in ons voorbeeld voldoet het coördinaat 
(O,t) aan de Neumann conditie. Dit betekent dat we de conditionele stabiliteiteisen moeten aanscherpen tot: 

0 ~ B < l/2 1\ V ~ ,\1 ) 
2(1- 2BJ\) + B;Ax [3.132] 

De relatie tussen de conditie-eisen van de probleemstelling en de programmatuur is bepaald door twee 
parameters, u en 9. De maaswijdte heeft een directe relatie met de keuze van Nx steunpunten. Dit betekent dat 
voor L\x geldt: 

Ax=-1-
Nx-1 [3.133] 

De L\t wordt bepaald door de gewenste tijdspan T max en de keuze van N steunpunten. Dit betekent dat voor L\t 
geldt: 

T. 
M=~ 

NI [3.134] 

Echter voor de conditionele stabiliteitvoorwaarden is er een relatie tussen Nx en N1 en zijn ze niet vrij te keizen. 
Als we aannemen dat de gewenste tijdspan T max gelijk is aan ~ en 9 is nul, dan is de relatie tussen Nx en Nt als 
volgt te schrijven: 

[3.135] 

Voor de onconditionele stabiliteitvoorwaarden is de relatie tussen Nx en N1 niet bepaald, we kiezen voor: 

N 1 :::;Nx-1 [3.136] 
We willen de nauwkeurigheid van het differentieschema onderzoeken aan de hand van een test probleem. 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie 

Met als exacte oplossing: 

éV(O,t) = 0 t > 0 
à ' 

éV(l,t) = 0 t > 0 
à ' 

éV(O t) 
--'-= cos(trx/2) ,0 <x <1 

à 

[3.137] 

[3. 138] 

Met behulp van programmatuur berekenen we de globale discretisatie fout in het roosterpunt Xj = ~ op het 
tijdstip ~ seconden en voor 9 E [0 ~ 1 ], zie hiervoor grafiek 3.1 t/m grafiek 3.3. V oor grafiek I (9=0) hebben 
we de stabiliteit conditie aangepast en wel als volgt: 

[3.139] 

Door middel van deze aanpassing hebben we kunnen aantonen dat er een lokaal minimum is voor de globale 
discretisatie fout. Dit minimum is een samenhang tussen de globale- en numerieke fouten en valt buiten het 
bestek van dit onderzoek. Grafiek 3.2 laat zien dat voor (9=~) de globale fout snel convergeert naar constanten 
waarden en naar verwachting zal dit schema beter presteren dan het eerste schema. Grafiek 3.3 laat zien dat voor 
(9=1) de globale fout nog steeds aan het convergeren is naar constanten waarden. Alhoewel in het gekozen 
domein niet is aangetoond dat dit schema het meest nauwkeurige van de drie is, omdat het absolute verschillen 
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onderling te groot zijn, kwmen we toch aannemelijk maken dat dit schema een lichte voorkeur heeft. Als we 
onderzoeken naar de verhouding tussen de afuame van de globale fout ten opzichte van de toename van het 
aantal steWtpWtten Nx dan blijkt dat bij een verdubbeling van Nx de globale fout met een factor 7 a 8 kleiner 
wordt. Zie hiervoor ook grafiek 3.4, het laat duidelijk zien dat het laatste schema wordt geprefereerd. Niet alleen 
door de beste prestatie in de relatieve verbetering van de globale fout bij de verdubbeling van de steWtpunten 
maar ook dat het onafhankelijk is voor de keuze van het aantal N, steunpunten waardoor er aanzienlijk minder 
rekenkundige operaties nodig zijn om de simulatie te voltooien. Met behulp van programmatuur, programma 
"plaat", kan men het begin randwaarden probleem berekenen. Daartoe wordt op elk tijdstip het volgende stelsel 
opgelost: 

Ter illustratie zullen we drie simulaties uitvoeren met de volgende parameters: 

e B Nx Tmax N, Grafiek 

0 5 5 'h 35 3.5 
'h 5 IOO I IO 3.7 
I 5 20 'h 35 3.6 

Tabel 3.3: simulatie parameters. 

In grafiek 3. 7 zien we een onvoldoende nauwkeurigheid door een te grove maaswijdte. Als het aantal 
steunpunten met een factor vier wordt verhoogd dan zal naar verwachting de nauwkeurigheid met een factor 50 
a 60 verbeteren. Het resultaat is afgebeeld in grafiek 3.6, we zien dat deze afbeelding duidelijk betrouwbaarder is 
omdat de oppervlakte gladder verloopt dan in grafiek 3.5. Natuurlijk is dit geen wiskundige onderbouwing, 
echter met behulp van de parameters in de tabel hierboven kwmen we aantonen dat grafiek 3.6 nauwkeuriger is 
dan grafiek 3.5. 

In grafiek 3.7 zien we instabiliteit, niet in de verwachting van de theorie, het leert ons dat voor (9='h) het schema 
stabiel is. Ook in dit voorbeeld is er een samenhang tussen de globale en numerieke fouten die deze instabiliteit 
veroorzaakt. Een nader beschouwing valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

In de subparagraaf is de warmtegeleiding in een vlakke plaat gesimuleerd. Hiervoor is een algemeen model 
'begin randwaarden probleem' geformuleerd. Met behulp van de 9-methode is de differentiaal vergelijking 
getransformeerd naar een differentie vergelijking. Vervolgens is de globale discretisatie fout en de stabiliteit van 
het schema bepaald. Als laatste is de nauwkeurigheid onderzocht. Hierbij zijn enkele simulaties verricht en 
gepresenteerd, zie grafiek 3.1 t/m 3.7. 
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q 

Grafiek 3.1: Resultaten van het calculeren van de fout tussen de gesimuJeerde- en analytische waarden, 9=0. 

theta-o.s. Nt·q(Nx-1) 
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0 5 10 15 

q 

Grafiek 3.2: Resultaten van het calcuJeren van de fout tussen de gesimuleerde- en analytische waarden, e=Vz 
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-1.8 r-"""-------,-----'-------r-----;:::::::::::::::::::::::::::;, 
-e- Nx=11 

0 .....- Nx=21 
- - --------------~------- ---- -------- --- --~- ---- ------- - ~ Nx-31 0 0 

-e- Nx~41 
0 0 

--------- --~----- ------------- ------~- --- --------------------
0 

5 10 15 
q 

Grafiek 3.3: Resultaten van het calculeren van de fout tussen de gesimuleerde- en analytische waarden, 6=1 

Verdubbeling van Nx feldl tot een vetbetering van de fout met factor 7 a B 
8.-------~----------------------,-~~~====~ 

thela=O 

7 

6 

2 

0 
2 

pont 1: Nx·111NX21 punt 2: Nx-21/Nx41 

thetha-0.5 
theta-1 

Grafiek 3.4: Resultaten van het calculeren van de verbeteringsfactor bij verdubbeling van de steunpunten Nx. 
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Grafiek 3.5: Temperatuursverdeling van een vlakke plaat als functie van tijd en plaats, lage resolutie. 
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Grafiek 3.6: Temperatoursverdeling van een vlakke plaat als functie van tijd en plaats, hoge resolutie. 
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Grafiek 3.7: Temperatoursverdeling van een vlakke plaat als functie van tijd en plaats, instabiliteit. 

3.4 Simulatie van één dimensionale flow sensor. 

100 

In deze paragraaf zullen we ons concentreren op enkele eigenschappen van een verwarmde plaat die direct of 
indirect in relatie staat met de flow sensor. Het is niet de bedoeling om een volledige flow sensor te simuleren 
echter om enkele facetten te bestuderen. Verder zullen we ons beperken tot één dimensionale simulaties en 
maken dankbaar gebruik van de resultaten uit de vorige paragraaf. Elk facet wat we willen onderzoeken wordt 
beschreven door een begin randwaarden probleem. Vervolgens wordt deze set van vergelijkingen in een matrix 
structuur geschreven waarna de programmatuur geschreven of aangepast wordt. Met behulp van deze 
programmatuur kan men de specifieke onderdelen simuleren. De enige vrijheid die men dan nog heeft is het 
wijzigen van fysische parameters. De keuze van de differentie methodiek ligt vast, voor de tijdsafgeleiden wordt 
de centrale differentie vergelijking gebruikt en voor de plaatsafgeleiden wordt de 9-methode gebruikt. Stabiliteit 
en nauwkeurigheid van dit schema is voldoende beschreven in de vorige paragraaf en zullen hier buiten 
beschouwing gelaten worden. De volgende onderwerpen worden in deze paragraaf behandeld: 

• Warmte verdeling in een vlakke plaat. 
• Het diffusieproces van een warmte puls in een vlakke plaat. 
• Temperatuursdistributie als functie van positie van warmte elementen in een vlakke plaat. 
• Warmte transport in een lichaam met verschillende thermische eigenschappen. 
• Het opwarmen van een weerstand. 
• Het samenspel tussen convectie en energiebronnen 

Deze zes onderwerpen zijn opbouwend van karakter om een één dimensionale flowsensor te kunnen simuleren. 
Daarom zullen we deze paragraaf ook afsluiten met een simulatie van een flowsensor gebaseerd op de 
gemiddelde constante temperatuur anemometer. 
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3.4.1 Warmte verdeling in een vlakke plaat. 

In deze subparagraaf wordt de warmte geleiding in een isotroop plat vlak gesimuleerd. Hiervoor wordt een 
algemeen model met haar begin-randwaarden probleem geformuleerd. Voor de discretisatie van de 
plaatafgeleiden maken we gebruik van een centrale differentie en voor de tijdsintegratie kiezen we de a
methode. Vervolgens willen we het begin-randwaarden probleem in een matrix vorm schrijven. Hiervoor wordt 
eerst de algemene differentie vergelijking berekend en daarna de randvoorwaarden. Met behulp van deze twee 
rekenkundige operaties kunnen we de matrix vergelijking opstellen. De programmatuur waarmee we simuleren 
uitvoeren bestaat uit drie functies: 

• De programmaparameters, die in twee groepen wordt verdeeld, parameters gerelateerd aan het 
differentieschema en parameters gerelateerd aan de begin randwaarden probleem. 

• De matrix formule is het hart van de programmatuur en tevens het complexe deel van de programmatuur. 
• Als laatste de presentatie van de simulatie. Voor deze probleemstelling zijn we geïnteresseerd in de 

volgende drie simulaties: 

• Temperatuursverloop als functie van de tijd, convectie parameter is constant, een ideale situatie, 
• Temperatuursverloop als functie van convectie, bij tijdstip tx. 
• Temperatuursverloop als functie van de convectie waarbij h(O) ongelijk is aan h(L), hierbij ontstaat een 

temperatuurgradiënt in de plaat. 

De definitie van het begin-randwaarden probleem is als volgt: 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie 

IJl' éPT 
pc-=k-

2
- , O<x<L , t>O 

a ar 

at(O, t) = h(T - T ) t > 0 ar s amb • 

at(L,t) ar =h(Ts- Tamb),t >0 

u(x,O) = T0 , 0 <x < 1 

[3.140] 

Het bereken van de matrix vergelijking, ten eerste de differentie vergelijking en ten tweede de randvoorwaarden: 

-ver;+~ I +(I +2v0)T;+1
- vBTj~1 = v(I- 0)1Jn+l +(I +2v{I- o))Tj + v(I- 0)1Jn- l 'Vj E2 .. N -1 

tn+l•xL: [3.141] 

~+I ( ),.,n+l n+l ~ ( 1 ~h)),.,n ~h -Vc11N+I+ l+2V01N -vBTN-I=-2Vf71N- I+ l+2v~l+k JN-2v0k1'amb 

nrn+l ( ) n+I nrn+l n ( 1 ~h)) ,.", ~h -vu11 + 1+2v01'o - vu1_1 = -2vfll] + 1+2v~I+k 10 -2v0TI'amb 

n ( J ~)) ~ v(I-O)T(' +(I-2v(I-O))J(f -v{I-0)7:.1 =2v(I-O)T(' + I-2v{I-O'\I+k 1(f +2v0k1'amb 
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Aun+l +A'= BUn+ B't;:::> Aun+l =BUn+ B'-A' 

I+20v -20v 

- Ov I + 20v - Ov 

-Ov I+20v -Ov 

-20v I+20v 

I-271V 271V 

Tl V I- 271V Tl V 

Tl V I- 271V 1fV 

n+l un+l 
I 

un+l 
J-1 

2nv I-2nv u~-1 

+ 

Tabel 3.4: Programma parameter. 

functie Rooster- tijstappen e geleiding convectie diffusie 
ptmten 

Variabele Nx Nt theta k h(O)&h(L) alfu 

[3.142] 

Omgevings- Sensor Eind 
temperatuur temperatuur tijd 

Tamb Ts Tmax 

In grafiek8 hebben we het temperatuursverloop van een vlakke plaat gesimuleerd. De conditie waarmee het 
resultaat tot stand is gekomen is gedefinieerd in de tabel hieronder. In de vorige paragraafhebben we 
verondersteld dat het optimum in x=lh ligt. Zonder expliciet aan te geven dat in het coördinaat het optimum ligt, 
laat het resultaat zien dat de aanname juist was. Of de convectie nog enige invloed heeft op het uiteindelijke 
temperatuursverdeling op tijstip t...ax is gesimuleerd en in grafiek 9 gerepresenteerd. Het is niet alleen de 
maximale temperatuur dat afueemt bij een toename van de convectie maar ook de minimale temperatuur aan de 
randen convergeren sneller naar de omgevingstemperatuur. Om te onderzoeken of het mogelijk is om een 
verandering in de temperatuurgradiënt te creëren hebben we de convectie fuctor op de rand xL varabel gemaakt 
en op Xo constant De resultaten staan gepresenteerd in grafiek 10. Omdat de begin-randwaarden probleem in 
deze situatie geen "symmetrie" beschrijft mogen we aannemen dat een afwijkende gradi~nt in het vlak wordt 
gegenereerd anders dan in de eerste simulatie. Men mag verwachten dat de maximale temperatuur verschoven is 
van x=lh in de richting van Xo. In de grafiek IO zien we ook dat dit gebeurt, al is het niet spectaculair. Deze 
verschuiving van de temperatoursverdeling leidt direct tot offset problemen bij bidirectionele tlowsensoren. 

Tabel 3.5: Programma parameter. 

functie Rooster- tijstappen e geleiding convectie ditfusie Omgevings- Sensor Eind 
ptmten temperatuur temperatuur tijd 

Variabele 30 4500 0.8 80 lk-6k 4.6E-5 20 40 80 
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Temper~nerloap ID de tlj41D ~split"'*' IDclashf c-.nte cllllftCtle 

0 

NI 

Grafiek 8: Temperatuursverandering van een vlakke plaat als timetie van tijd en plaats met constante h. 

1000 

lt h 

Grafiek 9: Temperatuursverandering van een vlakke plaat als timetie van convectie en plaats met een constante 
eind tijd. 
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TemperiiUW"nerloop In ten plat Ylllkmet YVI.t>el• cllllftdle, b(O)'Ob(l.) 

0 
14 

Grafiek I 0: Temperatuursverandering van een vlakke plaat als van convectie h(O) en h(L) en plaats bij een 
constante eind tijd. 

3.4.2 De diffusie van een warmte puls in een plat vlak. 

Als we onderzoeken hoe een warmte puls zich voortplant in een vlakke plaat dan definiëren we een begin 
situatie T 0 als volgt: 

Tp 

Ts 

0 L 

Figuur 9: Temperatuur distributie T0• 

De algemene sensor temperatuur is gelijk aan Ts en de warmtepuls is gelijk aan Tp. Om de warmte distributie 
niet mede afhankelijk te laten zijn van de omgeving, is de plaat geïsoleerd. Dit betekent een aanpassing aan de 
randvoorwaarden van het begin randwaarden probleem. Hiervoor wordt een algemeen model met haar begin
randwaarden probleem geformuleerd. Voor de discretisatie van de plaatafgeleiden maken we gebruik van een 
centrale differentie en voor de tijdsintegratie kiezen we de 9-methode. Vervolgens willen we het begin
randwaarden probleem in een matrix vorm schrijven. Hiervoor wordt eerst de algemene differentie vergelijking 
berekend en daarna de randvoorwaarden. Met behulp van deze twee rekenkundige operaties kunnen we de 
matrix vergelijking opstellen. De programmatuur waarmee we simuleren uitvoeren bestaat uit drie functies: 

• De programmaparameters, die in twee groepen wordt verdeeld, parameters gerelateerd aan het 
differentieschema en parameters gerelateerd aan de begin randwaarden probleem. 
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• De matrix formule is het hart van de programmatuur en tevens het complexe deel van de programmatuur. 
• Als laatste de presentatie van de simulatie. Voor deze probleemstelling zijn we geïnteresseerd in de 

volgende drie simulaties: 

• Temperatuursverloop als fimctie van de tijd, convectie parameter is constant, een ideale situatie, 

De definitie van het begin-randwaarden probleem is als volgt: 

warmte transport in de materie 

randconditie 
ài(O,t) 

à = O,t > 0 

ài(L,t) 
à =O,t > 0 

beginconditie u(x,O) = T0 , 0 <x< I zie grafiek 11 

Het bereken van de matrix vergelijking, ten eerste de differentie vergelijking en ten tweede de randvoorwaarden: 

- uUij+~1 +(I +2uB)Jj+1
- uUij_~1 =u( I- B)Jj+1 +(1 +2u(l- B))Tj + u(I-B)Jj_1 Vj e2 .. N -I 

tn+l•xL: [3.143] 

-uur~:: +(l+2uO)T~+I_uBT~~\ =-2u0TZ_1 +(l+2uO)T~ 

tn+I•Xo: 

-u~+ 1 +(I+ 2uB)Ton+ 1 
- u~t 1 = -2uBT;n +(I+ 2uB)To' n 

tn,xL: 

u( I- O)T~+ 1 + (1- 2u(I- O))T~- u( I- B)'TZ_1 = 2u(I- O)T~_ 1 + (1- 2u(I- B))T~ 
tn,Xo: 

u(I-B)Jt +(I-2u(I-B))~ -u{I-O)T~1 =2u(I-0)1]" +(I-2u(I-O))To' 

Aun+i = BU 

l+20v -20v +I un+i 
I 

-Ov 1+20v -Ov 

-Ov 1+20v -{}v 

-20v 1+20v un+i 
J-i 

I-217V 277V n 
Uf 

17V l-277V 17V 

17V l-217V TTV 
217v I-217v u:;_, 
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functie Rooster- tijstappen e geleiding convectie diffusie Puls Sensor Eind 
pllllten tem_l)_eratuur tem_l)_eratuur tijd 

Variabele 30 500 0.8 80 0 4.6E-5 50 0 80 

Tabel 3.6: Programma parameter. 

DUIIIsle vm twee 1'f1U1Dte pulsen 

.. .. 

0 

x Nt 

Grafiek 12: Diffusie van twee warmte pulsen. 

De matrix vergelijking om een diffusie van een warmte puls in een vlakke plaat te beschrijven is van de 
eenvoudigste vorm. Echter niet triviaal en daarom ook uitgebreid beschreven. De programma parameters wijken 
nauwelijks af van de voorgaande simulaties parameters. Toegevoegd is de pulshoogte, pulsbreedte hebben we 
beperkt tot een constante en de convectie parameters is gelijk aan nul zoals de randconditie dit ook beschrijft. De 
sensor isoleren van haar omgeving leidt tot een ideale situatie. De energie toegevoegd in het lichaam van de 
sensor veroorzaakt een gemiddelde toename van de temperatuur. Hoe eenvoudig dit resultaat ook uitziet, 
hiermee hebben we de elementaire werking van de gemiddelde constante temperatuur flow sensor weergegeven. 
De energie dat onttrokken wordt uit het lichaam van de sensor, veroorzaakt door de flow over het vlak, moet 
worden gecompenseerd door o.a. heater elementen. In een stabiele situatie, toegevoegde warmte is gelijk aan 
afgevoerde warmte, ontstaat er een gradiënt over de vlakke plaat. In deze situatie hebben we de flow 
karakteristiek nog niet toegevoegd, dus zien we op tijdstip tx een daarbij horende temperatuursverdeling. 

3.4.3 Puls en positie opwarming vlakke plaat. 

V eronderstel dat je op tijdstip tx de gemiddelde temperatuur van een vlakke plaat wilt meten met behulp van 
sense elementen. De positie van deze elementen moet onafhankelijk van het vraagstuk zijn. Dit kan alleen als de 
distributie functie neigt naar een Wliforme verdeling te gaan. Elke beginconditie met warmte pulsen convergeert 
naar een gemiddelde temperatuur van de vlakke plaat als tx groot is. Voor kleine tx kan de positie van de warmte 
puls een belangrijke fàctor zijn om een uniforme temperatuur te kllllnen bereiken. Met behulp van de gegevens 
uit de vorige subparagraaf simuleren we een optimum voor het vraagstuk. Dit doen we om beide pulsen 
gespiegeld te verschuiven over de vlakke plaat en bij elke positie verandering berekenen we de 
temperatuursverdeling op tijdstip tx. Het resultaat staat in grafiek 13 en 14. Beide grafieken laat een optimum 
zien voor positie 5 en 15. Als we de heater elementen op deze twee posities plaatsen dan mag men aannemen dat 
de gradiënt een monotone toenemende functie is. 
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DUIUsle n.n twee warmte pulsen alsl\mctte tiJd en positie 

x 

puts postie 

20 

Grafiek 13: Diffusie van twee warmte pulsen als functie van tijd en positie. 

Dif1\tsle n.n twee warmte pulsen als temetJe tijd en 
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Grafiek 14: Bovenaanzicht diffusie van twee warmte pulsen als timetie van tijd en positie. 
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3.4.4 Het opwarmen van een weerstand. 

De basis van een thermische flowsensor is de warmtebron. Deze bron bestaat uit een eenvoudige weerstand met 
een temperatuurscoëfficiënt. In deze subparagraafwillen we onderzoeken hoe het fysisch model wordt 
beschreven en hoe deze set van vergelijkingen kan worden geiilterpreteerd in de numerieke algebra. Uit het 
elektrisch oogpunt is het onderstaande circuit het eenvoudigste model, een weerstand en een spanningsb n 
parallel hieraan. Veronderstel dat de weerstand R(T) een functie van de temperatuur is en wel van eerste'à e. 
Dit in tegenstelling tot de sensor weerstanden, deze zijn een fimctie van temperatuur en wel van d tweede ord 
(zie grafiek 15). Voor de topologie en afkortingen Flab t/m H2ab verwijs ik u naar hoofdstuk vier. 

44 

42 

0:::40 

38 

36 

34 

32 

30 

·10 ·5 0 

Parallel design -+- F1àli 

-e- F2. 
~----------------~--~-~~~~~,-~~~ F~ 

-M-f4. 
~~~--------+-~~~~,~~~~--~~--~~H1. 

--H21b 

10 15 T 20 25 30 35 40 

grafiek 15: Weerstandsverloop als fimctie van temperatuur. 

Veronderstel dat de materie isotroop is en één dimensionaal, dan is de algemene thermische vergelijking voor de 
weerstand als volgt: 

warmtetransportindematerie pc éli' = k 
02

; P,O <x< L,t > 0 
a à [3.144] 

Waarbij P het vermogen is dat de weerstand genegeerd op positie en tijdstip (x,t).De warmte overdracht van de 
weerstand naar de omgeving wordt bepaald door convectie. Dit wil zeggen dat de rand voorwaarden als volgt 
wordt geschreven: 

randconditie àJ(O,t) = h(Ts- Tamb)O,t > 0 
à 

àJ(I,t) =h(Ts-Tamb)O,t>O 
à 

[3.1 45] 

Het model in grafiek 15 moet nog worden aangepast voor een discreet model. De positie en lengte van de 
weerstand komen overeen met het discreet coördinatenstelsel en Nx • maaswijdte, zie figuur 16 hieronder. 
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Figuur 10: Opbouw weerstand t.b.v. discreet model. 

De totale weerstand tussen de pm1ten VI en Vk is gelijk aan: 

( 
a N, ) 

R(T) = R0 1+-N ~ T; 
x 1-l 

De stroom die vloeit door de weerstand is volgens de wet van Ohm gelijk aan: 

(Vl-Vk) 
I(t) = R(T) 

De lokale spanning in de weerstand is gelijk aan: 

Ro ( ) (Vl- Vk) 
v; = N x l+aT; R(T) 

Eenvoudig is te bereken dat het lokale vermogen in de weerstand gelijk is aan: 

R =}!Q_(l + a:r)(Vl~Vk)2 
I N x I R (1) 

[3.146] 

[3.147] 

[3.148] 

[3.149] 

Het berekenen van het lokale vermogen is triviaal, echter om het algoritme duidelijk te formuleren is de 
distributie van het vermogen in de weerstand dui9.elijk-té bepalen, zie ook hiervoor de onderstaande flowchart. 

, .. ~--·· 

Berekenen van de 'W'eers1:and als 
f"unc1:ie van de 1:ewnpera1:uur 

Flowchart 3.1 : Het berekenen van het vermogen in een weerstand in relatie met het discreet model. 
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Voor de discretisatie van de plaatsafgeleiden maken we gebruik van een centrale differentie en voor de 
tijdsintegratie kiezen we de a-methode. Vervolgens willen we het begin-randwaarden probleem in een matrix 
vorm schrijven. Hiervoor wordt eerst de algemene differentie vergelijking berekend en daarna de 
randvoorwaarden. Met behulp van deze twee rekenkundige operaties kwmen we de matrix vergelijking 
opstellen. De programmatuur waarmee we simuleren uitvoeren bestaat uit drie fimcties: 

• De programmaparameters, die in twee groepen wordt verdeeld, parameters gerelateerd aan het 
differentieschema en parameters gerelateerd aan het begin randwaarden probleem. 

• De matrix formule is het hart van de programmatuur en tevens het complexe deel van de programmatuur. 
• Als laatste de presentatie van de simulatie. Voor deze probleemstelling zijn we geïnteresseerd in de 

volgende simulatie: 

• Temperatuursverloop als fimctie van de tijd, convectie parameter is constant. 

De definitie van het begin-randwaarden probleem is als volgt: 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie 

81' o2T 
pc-;;:=k - 2- +p , O<x<L , t> 

CA a · 

at(O,t) ( ) a = h Ts - Tamb t > 0 

at(L,t) ( ) a =h T8 -Tamb ,t>O 

u(x,O)= T0 ,O<x<I 

~ 
I \ 

J \ ) 

Het berekenen van de matrix, ten eerste de differentie vergelijking en ten tweede de randvoorwaarden: 

ln+l•xL: 

-u~:: +(1+2v0)0;+ 1
- u~~:= -2v~_1 +(1+2v~l + ~h))0; -2vO~h I'amb 

[3.150] 

ln+Pxo: 

-vm:'+ 1 +(1+2v0)1{f+ 1 -v~t 1 =-2vm:' +(1+2v~l+ ~h))ro -2vO~h I'amb 
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991 

1+2Bv - 2Bv 

-Bv 1+2Bv -Bv 

1-2TJV 21JV 

TJV }- 21JV 

Tabel 3. 7: Programma parameter. 

functie Rooster- tijstappen e 
punten 

Variabele 40 250 0.8 

-Bv 1+2Bv -Bv 

-2Bv 1+2Bv 

TJV 

TJV 1-2TJV 

un+I 
J-I 

n un 
I 

21JV }- 21JV u;_! 

geleiding convectie diffusie 

80 Ik 4.6E-5 

[3.151] 

Axh 
2uk~mb 

PI 

0 
a 

+ +-
k 

0 
Axh 

2uk~mb 

Omgevings- Sensor 
temperatuur temperatuur 

20 0 

Temperatuursverloop in de tijd van een verwarmde weerstand, inclusief convectie 

30 

28 
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22 

.. -:·· 

Nx 

.. ·· 

Grafiek 17: Het opwarmen van een weerstand 
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Weerstanden met een temperatuurscoëffici~t zijn elementaire bouwstenen van de flowsensor. In deze 
subparagraafhebben we onderzocht hoe we deze elementen kunnen introduceren. Hiervoor hebben we de begin 
randwaarden probleem gedefinieerd. In deze vergelijking is de relatie gelegd tussen thermische en elektrische 
energi~. Het toevoegen van convectie aan de randen maakt het stelsel van vergelijkingen alleen ingewikkeld 
en doet niets af aan het wiskundig beschrijven van de opwarmen van een weerstand Het resultaat is 
gepresenteerd in figuur 17. In dit figuur zien we hoe een weerstand zich opwarmt in een kleine tijdsspan. Het 
model wordt in de volgende paragrafen gebruikt om de totale flowsensor te kunnen simuleren. 

3.4.5 Warmte transport in een lichaam met verschillende thermische 
eigenschappen. 

De opbouw van de flowsensor gaat altijd gepaard met het verbinden van verschillende materialen. Zo wordt het 
silicium gemonteerd, m.b.v. een epoxy, op een substraat en dit wordt eveneens gemonteerd in een behuizing. 
Elk materiaallaag heeft een specifieke thermische eigenschappen. In deze subparagraafwillen we onderzoeken 
hoe we het begin randwaarden probleem moeten definiëren om de temperatuursverdeling te kunnen berekenen 
voor dit speciale probleem. Met behulp van dit model kan men eenvoudig onderzoeken of een materiaal positief 
dan wel negatiefuitwerking heeft op de warmte huishouding van de sensor. Het rendement van de sensor kan 
men verbeteren indien de warmte flux van de sensor naar de behuizing te beperken. Een keuze van materiaal en 
het onderzoeken van de flux is belangrijk en mogelijk m.b.v. dit model. Met andere woorden met dit model kan 
men met minimale inspanning verschillende situaties eenvoudig simuleren. De strategie om het vraagstuk op te 
lossen is identiek aan het vorige model calculaties. Voor de discretisatie van de plaatsafgeleiden maken we 
gebruik van een centrale differentie en voor de tijdsintegratie kiezen we de 9-methode. Vervolgens willen we het 
begin-randwaarden probleem in een matrix vorm schrijven. Hiervoor wordt eerst de algemene differentie 
vergelijking berekend en daarna de randvoorwaarden. Met behulp van deze twee rekenkundige operaties kunnen 
we de matrix vergelijking opstellen. De programmatuur waarmee we simuleren uitvoeren bestaat uit drie 
functies: 
• De programmaparameters, die in twee groepen wordt verdeeld, parameters gerelateerd aan het 

differentieschema en parameters gerelateerd aan het begin randwaarden probleem. 
• De matrix formule is het hart van de programmatuur en tevens het complexe deel van de programmatuur. 
• Als laatste de presentatie van de simulatie. Voor deze probleemstelling zijn we geihteresseerd in de 

volgende simulatie: 
• Temperatuursverloop als fimctie van de tijd, convectie parameter is constant. 

De definitie van het begin-randwaarden probleem is als volgt: 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie u(x,O) = 1J ,0 <x< x1 
u(x,O) = 12 , x1 <x< x2 
u(x,O) = Tj ,x2 <x< xL 
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Het berekenen van de matrix, ten eerste de differentie vergelijking en ten tweede de randvoorwaarden: 

tn+I•xL: 

-UJtn;;:\ +(1 +2UJB)~+I -UJ~~l = -2UJ~-I +( 1 +2UJ~I + ~h) )~ -2UJB~h I'amb 

tn+PxO: 

-UJBT('+1 +(1 +2UJB)1Q"+1 -UJ~t 1 = -2UJBT(' +( 1 + 2UJ~ I+ ~h) )ra- 2UJB ~h I'amb 

tn,xo: 

L2 (1- B)1t + ( 1- 2L2 (1- B) )JO" - L2 (1- o)r1 = 2L2(1- B)J)" + ( 1- 2L.2(1- o{ 1 + ~h)) 1Q" + 2L20 ~h I'amb 

[3.153] 

1+2Bv1 -2Bv1 
n+I Un+l 

I 

-Bv2 1+2Bv2 -Bv2 

-Bv2 1+2Bv2 - (}v2 
-2Bv3 1+2Bv3 

un+l J-i 

n l!!.xh 
1- 2qv1 2TJVi un 2uk1'amb I 

1JV2 l-21JV2 1JV2 0 

+ 
1JV2 1- 2qv2 TfV2 0 

2qv3 1-2qv3 u;_i 
l!!.xh 

2uk~mb 

Tabel 3.8: Programma parameter. 

functie Omgevings- tijstappen Eind tijd e 
temperatuur 

Variabele 20 250 80 0.8 
functie Rooster- Dikte geleiding convectie diffusie Sensor 

pwtten temperatuur 
O<x<x1 30 10 I I 30 20 

X1<x<xz 30 IO I IO 30 
X2<x<x3 30 IO 4 I 5 40 
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Temperatuurnerloop in een plaatmet verschJIIencle thermische pas:ameters 
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Grafiek 18: Temperatuurverloop in een plaat met verschillende thermische materialen. 

In deze paragraafhebben we een model berekend voor het simuleren van de temperatuursverdeling in een vlakke 
plaat met verschillende thermische parameters. Bij het berekenen van de randwaarden hebben we een aanpassing 
gemaakt dat de lezer hoogst waarschijnlijk ontgaan is. De randconditie beschrijft niet alleen de convectie tussen 
de vlakke plaat en haar omgeving maar ook de conditie tussen verschillende materialen. Het berekenen van de 
temperatuur op de scheiding van deze twee materialen wordt mede bepaald door het gewogen gemiddelde van de 
daarbij horende geleidingscoëffici~nten. Als dit niet wordt geïmplementeerd in de vergelijking en de maaswijdte 
in tijd en plaats zijn voldoende klein dan is de invloed hiervan voldoende klein. Noch instabiliteit noch 
onbetrouwbare resultaten zijn behaald. Dus we mogen veronderstellen dat de aanname acceptabel is. Alhoewel 
de programma parameters fictief zijn, zien we in figuur 18 een presentatie van het model. In deze grafiek ziet 
men duidelijk een afu.ame van de maximale temperatuur in de richting van de warmte flux veroorzaakt door de 
initi~le conditie en de materie eigenschappen. Deze warmte flux is in de sensor ingebouwd en zal worden 
aangemerkt als verliezen. Het zal niet bijdragen tot informatie over de flow en als de warmte capaciteit groot is 
kan het tevens invloed hebben op de response tijd van het uitgangssignaal. 

3.4.6 Het samenspel tussen de warmte bron en convectie. 

Als laatste onderdeel van het modeleren van een één dimensionale flow sensor willen we de convectie, 
veroorzaakt door luchtverplaatsing, toevoegen aan de reeds bestaande model. Hiervoor maken we dankbaar 
gebruik van het analytisch resultaat uit het hoofdstuk "Achtergrond theorie t.b.v. anemometer". Hierin wordt de 
thermische convectie co~ffici~t analytisch berekend aan de hand van de hydrodynamische en de thermische 
boundary layer. Het is niet de bedoeling de hydrodynamische formules te discretiseren en toe te voegen aan het 
model. We zullen dankbaar gebruik maken van de analytische formule die de convectie coëffici~t als volgt 
beschrijft: 

[3.154] 

Aangenomen wordt dat c constant is en gelijk aan: 

[3.155] 
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Het Prandtl, P" getal beschrijft de verhouding tussen de kinetische viscositeit en de thermische diffusie. Als we 
aannemen dat de flow, v, en de thermische geleidingkin de vlakke plaat eveneens constant zijn dan is de 
convectie coëfficiënt hx een functie van de positie op de vlakke plaat en wel: 

In het flowsensor model worden de volgende componenten geïmplementeerd: 

De partiële differentiaal vergelijking t.b.v. het beschrijven van de temperatuursverdeling. 
Een warmtebron uniform verdeeld over het platte vlak. 
Integratie van verliezen aan de randen van de vlakke plaat. 
Het toevoegen van de convectie component veroorzaakt door de flow. 

[3.156] 

Er is geen regelaar ingebouwd om de vlakke plaat op een gemiddelde temperatuur te regelen. 

Dit te samen vormt het een één dimensionale flowsensor model. 

De strategie om het vraagstuk op te lossen is identiek aan het vorige model calculaties. Voor de discretisatie van 
de plaatsafgeleiden maken we gebruik van een centrale differentie en voor de tijdsintegratie kiezen we de a
methode. Vervolgens willen we het begin-randwaarden probleem in een matrix vorm schrijven. Hiervoor wordt 
eerst de algemene differentie vergelijking berekend en daarna de randvoorwaarden. Met behulp van deze twee 
rekenkundige operaties kunnen we de matrix vergelijking opstellen. De programmatuur waarmee we simuleren 
uitvoeren bestaat uit drie functies: 
• De programmaparameters, die in twee groepen wordt verdeeld, parameters gerelateerd aan het 

differentieschema en parameters gerelateerd aan het begin randwaarden probleem. 
• De matrix formule is het hart van de programmatuur en tevens het complexe deel van de programmatuur. 
• Als laatste de presentatie van de simulatie. Voor deze probleemstelling zijn we gemteresseerd in de 

volgende simulatie: 
• Temperatuursverloop als functie van de tijd, convectie parameter is constant. 
• Temperatuursverloop als functie van flow. 

De definitie van het begin-randwaarden probleem is als volgt: 

warmte transport in de materie 

randconditie 

beginconditie 

iJl' éflT 
tx-=k-2 +p - h_"(T-Tamb) , O<x<L,t>O 

à àr 

ài(O,t) = ur - T )t>O 
àr 11

\ s amb 

àJ(L,t) =h(T - T ) t > 0 
àr s amb ' 

hx = 7]Jf 

u(x,O) = 1Q , 0 <x< 1 
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Het berekenen van de matrix, ten eerste de differentie vergelijking en ten tweede de randvoorwaarden: 

[3.157] 

tn+I•xo: 

-u(J[',n+I +Ü+2uB)T.n+I_uurn+I =-2u(J[',n +(1+2ujl+ ~h))r.n -2uB~h T 
1 0 -1 I l1l..._ k 0 k amb 

tn,xo: 

u(l-B)1t +(l-2u(l-B))To" -u{l-B)T~1 =2u(l-B)1t +(l-2u(l-B{l+ ~h))ro" +2uB~h Tamb + ~ P0 

[3.158] 

Aun+I +A'= BUn +B'+P-H (un -U )(:::} Aun+l =BUn +B'-A'+P-H (un -U ) x amb x amb 

,1. 

1+2Bv -2Bv +i un+I 
I 

-Bv 1+2Bv -Bv 

-Bv 1+2Bv - fJv 

-2Bv 1+2Bv un+l 
J-1 

1-27]V 27JV u~ 
t!xh PI UI-Utamb 2uk~mb 

7JV 1-27]V 7JV 0 
a 

+ +-
k 

-Hx 

7JV 1-27]V TfV 0 
27]V l-27]V u;_J t!xh 

2uk~mb pNx U Nx -Uamb 

functie Rooster- tijstappen e geleiding convectie diffusie Omgevings- Sensor Flow 
punten temperatuur temperatuur 

Variabele 40 250 0.8 80 lk 4.6E-5 20 20 1-5 

Tabel 3.9: Programma parameter. 
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TemperltUUrnerloop in de tijd van een nrwarmde Yl*ke plut, inclusief cDilftctie & now 
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Grafiek 19: Temperatuurverloop in een plaat met heater, convectie & flow. 
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Grafiek 20: Temperatuurverloop als fimctie van flow. 
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In deze paragraaf"Simuleren van één dimensionale flowsensor" hebben we m.b.v. een zes stappen plan enkele 
karakteristieke eigenschappen van de flowsensor gemoduleerd. Al deze modellen hebben één gezamenlijke 
partiele differentie vergelijking en wel als volgt: 

[3.159] 

In de paragraaf "De theoretische achtergrond van discrete modellen" hebben we enkele modellen bestudeerd, 
het impliciete-, het expliciete model en een combinatie hiervan, de 9-methoden. Met behulp van deze laatste 
methoden wordt de tweede orde plaats afgeleiden benaderd door een tweede orde differentie vergelijking. De 
tijdsafgeleiden wordt benaderd door een centrale differentie vergelijking. De stabiliteit en de nauwkeurigheid 
van de differentie vergelijking voortvloeiend uit de bovenstaande differentiaal vergelijking is voldoende 
aandacht aan besteed, zie hiervoor de laatst genoemde paragraaf. De nauwkeurigheid wordt binnen een bepaalde 
bandbreedte gegarandeerd. Stabiliteit is niet altijd gegarandeerd, er zijn grenzen gesteld en dit leidt tot beperking 
in de grootte van de maaswijdte in het coördinatenstelsel. In dit hoofdstuk hebben we twee voorbeelden van 
instabiliteit laten zien. Het eerste voorbeeld, zie paragraaf"Het expliciete schema", zijn de parameters zodanig 
gekozen dat men op de rand van de stabiliteitvoorwaarden balanceert. Omdat de stabiliteitvoorwaarden berekent 
is voor het differentie model en hierin de numerieke afrondfouten niet zijn geïntegreerd is de eigenlijke 
stabiliteitvoorwaarden complexer van aard. Daarom zijn de randen van het stabiliteitgebied niet gegarandeerd 
Een goed voorbeeld is afgebeeld in figuur 3.7. Het tweede voorbeeld, zie paragraaf"Warmtegeleiding in een plat 
vlak", is ook instabiliteit geconstateerd. Deze instabiliteit onderscheidt zich van het eerste voorbeeld. Aan de 
partiele differentiaal vergelijking worden randvoorwaarden gesteld. Deze toevoeging van informatie verstoort de 
globale stabiliteitvoorwaarden. Met andere woorden, het is niet afdoende om te voldoen aan de globale- maar 
eveneens aan de locale stabiliteitvoorwaarden. Dit laatste is voldoende om instabiliteit te verkomen. In het zes 
stappen plan hebben we voor de volgen onderwerpen een model opgesteld: 

• Warmte verdeling in een vlakke plaat. 
• Het diffusieproces van een warmte puls in een vlakke plaat. 
• Temperatuursdistributie als functie van positie van warmte elementen in een vlakke plaat. 
• Warmte transport in een lichaam met verschillende thermische eigenschappen. 
• Het opwarmen van een weerstand. 
• Het samenspel tussen convectie en energiebronnen 

Elke stap heeft een bijdrage geleverd aan specifieke onderdelen van de flowsensor en heeft geleidt tot een 
eenvoudig algemeen model van een één dimensionale flowsensor. Hierbij zijn de nodige fYsische parameters 
geïmplementeerd, maar niet alle op de juiste waarde geschat. Hierdoor is het uiteraard moeilijk om de resultaten 
te vergelijken met uitkomsten van andere modellen. In het kader van dit project onderdeel is het van belang een 
model te kunnen genereren, parameters afschatten leidt tot iteratieve activiteiten. Voor het flowsensor model 
hebben we vijf componenten geïmplementeerd in een model: 

• De warmte diffusie proces in het sensor materiaal. 
• De warmte bron, homogeen verdeeld over de sensor oppervlakte. 
• Het integreren van verliezen. 
• Het toevoegen van de convectie component veroorzaakt door de flow 
• Geen regelaar t.b.v. gemiddelde temperatuur regeling 

In figuur 19 & 20 zien we de resultaten van het flowsensor model. Duidelijk is te zien hoe de sensor wordt 
opgewarmd en vervolgens snel convergeert naar een constante waarde. Alhoewel de amplitude niet de 
werkelijkheid weergeeft is het resultaat voldoende nauwkeurig. Ten eerste kunnen de fysische parameters beter 
worden afgeschat en ten tweede is de sensor configuratie in het laboratorium opgebouwd en onderzocht. De 
gemiddelde temperatuur afuame bij toenemende flow en de daarbij horende karakteristieke lijnen zijn eveneens 
herkenbaar. 

In principe kunnen de modellen verbeterd en uitgebreid worden om bijvoorbeeld meer eigenschappen te 
onderzoeken en te visualiseren. Gezien de configuratie van de silicium flowsensor is een twee dimensionale 
opbouw van de modellen wenselijk. 
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4. De configuratie van vier constante temperatuursensoren. 

In dit hoofdstuk worden de vier configuraties beschreven van een flowsensor op basis van constante 
temperatuurregeling. Deze vier verschillende sensoren is de rode draad in het verdere verloop van dit rapport. 
De temperatuur gradiënt aan de oppervlakte van de sensor is afhankelijk van de configuratie. Voor de sensor- en 
warmte elementen worden weerstanden met een positieve temperatuurcoëfficiënt gebruikt. Andere elementen 
ktmnen in principe ook worden toegepast, maar dit garandeert niet dat het voorgestelde circuit hiervoor geschikt 
is. Voor de eenvoud nemen we aan dat alle elementen gelijke geografische afinetingen hebben, dat de specifieke 
elektrische eigenschappen identiek zijn en de elementen loodrecht of evenwijdig in de flow staan. 

De verschillende mogelijke configuraties van de sense en heater brug is door van Putten [26] bestudeerd. Hierbij 
zijn drie onderwerpen de revue gepasseerd: de elektrische verbinding, de biasing van het circuit en de 
configuratie van de actieve elementen. Voor het meten van flow moeten beiden bruggen elektrisch verbonden 
zijn en bias moet bepaald zijn. Voor beide onderwerpen zijn drie opties: 

• Twee bruggen worden parallel geschakeld. 
• Twee bruggen worden serieel geschakeld 
• Er is geen elektrische connectie tussen beide bruggen, alleen maar een thermische connectie via het 

substraat is mogelijk. Deze laatste optie wordt onderzocht in het verdere verloop in dit verslag. 

Voor de elektrische bias zijn de volgende drie opties mogelijk: 

• Constante stroom sturing 
• Constante spanning sturing 
• Constante temperatuur sturing waarbij we twee varianten onderscheiden: 

• De bias stroom wordt geregeld zodanig dat de temperatuur constant blijft 
• De spanning en de stroom in de sensor brug blijven constant. Deze optie is toegepast en wordt in het 

verdere verloop van het verslag behandeld. 

In dit hoofdstuk nemen we aan dat de temperatuur van de flow en de sensor constant zijn. Alle configuraties 
beschreven in dit rapport zijn gebaseerd op een constante temperatuur sensor principe en de basis hiervan is de 
thermische feedback loop, geïllustreerd in de onderstaande figuur en uitgelegd in paragraaf 4.2. De thermische 
feedback loop bestaat uit temperatuur sensor elementen en warmte bronnen respectievelijk sense en heater 
elementen genoemd. Een referentie stroom I cel (zie figuur 4.1) voedt de sense elementen en de spanning 
hierover Veel wordt vergeleken met een referentie spanning Vref. Het spanningsverschil wordt versterkt door de 
opamp en converteert in een stroom door middel van een spanning gecontroleerde stroom bron. Deze stroom 
vloeit door de warmte elementen en genereren hierbij thermische energie in het sensormateriaal totdat sense 
brugspanning Veelgelijk is aan de referentie spanning Vref. Op dat moment is de temperatuur van de sense 
elementen gelijk aan Tref. Als we mogen aannemen dat de opamp ideaal is, zeer hoge ingang impedantie, dan is 
er geen elektrisch pad van de sense- naar de warmte elementen. Echter deze elementen ktmnen alleen via een 
thermisch pad elkaar beïnvloeden en dit fenomeen wordt de thermische feedback loop genoemd. In dit hoofdstuk 
worden de volgende configuraties gepostuleerd: 

Het Parallel design 
De Double T design 
De Double Bridge design 
Het Cantilever design 
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Figuur 4.1: Het thermische feedback systeem van de flowsensor, [25] & [27]. 

4.1 Brugmetingen. 

In tegenstelling tot kompensatoren hebben meetbruggen maar één spanningsbron nodig. Ze zijn daarom 
eenvoudiger en hebben toch een grote nauwkeurigheid. Ze worden daarom veel toegepast. De 
evenwichtsvoorwaarden van een brugnetwerk is niet afhankelijk van de grootte van de voedingsspanning of
stroom. Wel wordt de gevoeligheid van de brug geringer naarmate de voedingsspanning lager is. De 
brugschakeling is te beschouwen als een netwerk met een ingangsspanning Vbc, gelijk aan de voedingsspanning 
en een uitgangsspanning Vab, gelijk aan de detectorspanning, zie figuur hieronder. 

Als we aannemen dat het netwerk uit een bron gevoed wordt waarvan de inwendige impedantie verwaarloosbaar 
klein is t.o.v.: 

[4.1] 

En dat verder de impedantie van de nuldetector zeer veel groter is dan: 

[4.2] 

Dan is op eenvoudige wijze afte leiden dat als de detectorspanning Vab=O geldt: 

[4.3] 
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Deze voorwaarde noemt men nulvoorwaarde of evenwichtsvoorwaarde. We zien dat de evenwichtsvoorwaarde 
onafhankelijk is van de broospanning Vbc. Verder is de evenwichtsvoorwaarde ook niet afhankelijk van de broo
en de detector impedantie. Dat de detector impedantie geen rol speelt volgt direct uit het feit dat de 
detectorspanning bij evenwicht nul is. Dat de bron impedantie de evenwichtsvoorwaarde niet beïnvloed is in te 
zien door te bedenken dat de bron impedantie alleen maar de klemspanning Vbc van de brug verlaagt, ten 
gevolge van de spanningsdeling. De gevoeligheid van de brug voor kleine afwijkingen van de 
evenwichtsvoorwaarde is ook eenvoudig te bepalen. Stel daartoe dat Z1 de impedantie is waarmee de brug in 
evenwicht wordt gebracht. De variatie in de detectiespanning als volgt van de variatie Zl is gegeven door: 

[4.4] 

De differentiële gevoeligheid Sd van de detectiespanning Vd voor een relatieve verandering 

[4.5] 

in de instel impedantie is nu: 

[4.6] 

Wanneer we nu de brugfactor Fz invoeren door te stellen: 

[4.7] 

Dan is bij brugevenwicht F ook gelijk aan: 

[4.8] 

Voor de gevoeligheid is nu te schrijven: 

F 
SD =Vbc ( )2 

I+F [4.9] 

Voor F = 1 is de gevoeligheid S0 maximaal. De gevoeligheid bedraagt dan S0 =Y.Nbc. Zo is voor de 
weerstandsbrug, de brug van Wheatstone, de gevoeligheid maximaal als de weerstanden boven en onder de 
detector paarsgewijze gelijk zijn. Indien alle sensorweerstanden gelijk worden gekozen dan is de gevoeligheid 
van de brug optimaal. Algemeen kan men stellen dat men in een brug de detector moet aansluiten tussen het pWlt 
waarin de beide grootste impedanties samenkomen en het punt waarin de twee kleinste impedanties 
samenkomen. Het is eenvoudig in te zien dat de spanningsgevoeligheid van een brug daalt naarmate de 
inwendige weerstand van de nuldetektor lager wordt, de brug wordt in toenemende mate belast. Als men een 
brug gebruikt om een variatie in grootte van een component te meten volgens de deflectiemethode, waarbij dus 
niet telkens het brugevenwicht wordt ingesteld, dan zal men rekening moeten houden met de niet -lineaire van 
de uitslag. In het algemeen is het niet nodig er voor te zorgen dat de grootte van de brugfactor F precies de 
waarde I heeft. De gevoeligheid verloopt slechts weinig voor niet te grote afwijking van F van I en men 
beschikt bovendien meestal over nul detectoren die voldoende gevoelig zijn om dan toch goed te kunnen meten,. 
Overigens is het altijd mogelijk de gevoeligheid van de brug te vergroten door de bronspanning Vbc te verhogen. 
Een bovengrens van Vb vormt de toelaatbare dissipatie in de brugcomponenten of de maximale toelaatbare 
spanning erover. De maximale spanning over de brug wordt bepaalt door de operationele temperatuur van de 
sensor en in mindere maten door de totale impedantie van de sense-brug, zie [28] voor meer informatie. 
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;\':P 
4.2 ~et vermogenhuishouding. 

Indien de sensor haar werktemperatuur heeft bereikt dan is de brugspanningVbc gelijk aan de referentie spanning 
Vre:t: daarom staat in de onderstaande formule Vrefi.p.v. Vbc. Het vermogen in de sense brug van een constant 
gemiddelde temperatuur flowsensor wordt als volgt berekent: 

(4.1 0] 

Waarbij I 1 en h respectievelijk door de linker en de rechter tak van de Weatstone brug lopen, zie ook figuur 4.1. 
De weerstanden RI en R3 staan normaalloodrecht op de windrichting, dit in tegenstelling tot R2 en R4 deze 
componenten staan parallel aan de wind richting. De temperatuurgradil!nt in het sensor materiaal ,geïnduceerd 
door de flow , veroorzaakt verschuivingen in de absolute waarden van de componenten in de brug. In een ideale 
situatie, symmetrische Weatstone brug configuratie, verandert de weerstanden parallel aan de flow richting 
identiek met een factor ~R. De componenten, RI en R3, loodrecht op de flowrichting veranderen respectievelijk 
met ~RI en ~R3. Resumerend kunnen we voor de sense brug de volgende conditie schrijven: 

(4.II] 

De randconditie van de sense brug waarbij de temperatuur van de flowsensor gelijk is aan de gemiddelde 
constante temperatuur is als volgt: 

constant current constant voltage drive 

/I (RI + R3) = 12 (R2 + R4) 
= vref 

=constant 

/1 + /2 = 1 101 

=constant 

[4.12] 

De relatie tussen ~Ra, ~Rd en À wordt voor een gemiddelde constante temperatuur flowsensor eenvoudig 
bepaald. Door middel van het thermische feedback principe is zowel de stroom als de spanning van de sense 
brug constant. Niet alleen het vermogen maar ook de impedantie van de brug blijft dus eveneens constant. 
Berekenen we de impedantie van de brug in de bovenstaande conditie dan wordt ~R eenvoudig bepaald, zie 
formule hieronder. 

(4.I3] 
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De stroom door een tak van de brug wordt eenvoudig berekend en is evenredig aan de totale stroom, deze is 
constant, en de impedantie van de desbetreffende tak en omgekeerd evenredig aan de som van impedantie in 
beide takken. 

Het vermogen in beide takken wordt als volgt geschreven: 

V~! ( ") PI/I=-- 1±-
, 2R 2 

We kunnen fJ interpreteren als een dimensieloze temperatuurgradiënt van de sensor die als volgt wordt 
beschreven: 

[4.14] 

[4.15] 

[4.16] 

Een flowsensor is bidirectioneel functioneel indien bij 180° verandering van de flow het detectiemechanisme 
haar polariteit inverteert. Het bewijs dat de Wheatstone configuratie bi directioneel is, is eenvoudig aan te tonen 
m.b.v. formule 4.16. By 180° draaiing van de flowrichting is de absolute verandering van RI en R3 evenredig 
met R3 en RI. Hieruitvolgt dat de polariteit van fJ veranderd en dus ook van het detectiemechanisme. De 
'Double Bridge 'configuratie, zie subparagraaf 4.5, heeft zelfs een 90° gevoeligheid. Zowel de 'Double 
Bridge 'als de 'Double T' configuratie zijn twee van de vier elementen in de brugconfiguratie actief. Dit wil 
zeggen; de elementen staan loodrecht op de flow. Om de gevoeligheid van de brug te vergroten worden alle 
elementen loodrecht op de flow geconstrueerd De Parallel- en de Cantilever structuur zijn hiervoor een goed 
voorbeeld. Als we mogen aannemen dat de verandering van een element, veroorzaakt door de flow, absoluut 
gelijk is aan de verandering van een ander element in de tak en beide takken dezelfde L\R heeft dan is eenvoudig 
te berekenen dat de gevoeligheid van de parallel structuur groter is dan b.v. de 'Double bridge', zie hiervoor ook 
de onderstaande tabel 4.1, voor een theoretische afleiding zie [29]. 

Tabel 4.1: Impedantie gevoeligheid brugconfiguratie. 

Brug structuur Gevoeligheid 
Parallel AR/R 

Double Bridge L\R/2R 
DoubleT L\R2/R 
Cantilever AR/R 

4.3 Proportioneel regelen van een eerste ordesysteem. 

In figuur 4.2 is het blokschema van een proportioneel geregeld eerste orde systeem getekend. Het regelgedrag 
wordt als volgt geschreven (storingssignalen zijn buiten beschouwing gelaten): 

K7 KP 
y 

= 18+ I 
r K7 KP 

1+--
[4.17] 

18+ I 

Nu K,.Kp=K' de rondgaande versterking, zodat de bovenstaande formule herschreven kan worden. 

Y Ko [4.18] 
-= 
r I+Ko _ 18_ +1 

I+K0 101 



Het proportioneel geregelde eerste ordesysteem gedraagt zich dus als een eerste ordesysteem. Dit is ook te 
verwachten als bedacht wordt dat een eerste ordesysteem is op te vatten als een tegen gekoppelde integrator. Met 
de tweede tegen koppelbaan die bij het regelen ontstaat verandert deze structuur niet; het blijft een tegen 
gekoppelde integrator en dus een eerste orde systeem. 

(A) 

(B) 

G:ain 

'------- < 1/K~-----' 

(C) 

G:ain1 

(D) 

~~--~·~1-~-:~~--~~1)_11~------~·~ 
s~m4 y5 

Figuur 4.2: Het eerste ordesysteem uit (a) is op te vatten als een tegen gekoppelde integrator(b). De twee tegen 
koppelbanen kunnen worden samengevoegd (c), waarbij er nog steeds sprake is van een tegen gekoppelde 
integrator. Deze kan worden omgezet in een eerste ordesysteem ( d). 

K• Ko • 
l.-----·K· • ' =--;r = 
r T s + I I + K 0 I+ K 0 

[4.19] 

Naarmate K0 groter is nadert K• meer naar één, hetgeen betekent dat de geregelde waarde beter de ingestelde 
waarde volgt. Naarmate K0 groter is wordt t• kleiner; het geregelde systeem wordt dus sneller. Dus voor een 
goed regelgedrag, de geregelde waarde volgt de ingestelde waarde snel en nauwkeurig, moet bij een eerste 
ordesysteem K0 zo groot mogelijk zijn. Dat dit niet altijd kan zullen we aantonen in de volgende subparagraaf. 
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Storingen lewmen op verschillende plaatsen aangrijpen: aan de ingang van het proces (zl) aan de uitgang van het 
proces (z2) of in het meetinstrwnent (z3), zie figm.D" 4.3. Voor deze verschillende gevallen is het stoorgedrag als 
volgt gedefinieerd: 

y K P 
- =----
Zt l+K0 ,· s+ 1 

y ts+l 
-=---- [4.20] 
z 2 l+K0 

•• s+l 

y Ko 
-=----
z3 1 +K0 

,• s+l 

Sum4 

Figuur 4.3: Eerste orde systeem met verschillende storingen. 

Voor een minimaal stoorgedrag moet de rondgaande versterking groot zijn en bovendien moet in de rechte keten 
de versterking voor de plaats waar de storing aangrijpt groot zijn. Tegen de storing z3, die bij de meting in de 
tegenkoppelbaan wordt geïntroduceerd, is geen kruid gewassen. Natuurlijk is de regeling nooit beter dan de 
meting. In de volgende subparagraafzullen we de flowsensor nader beschrijven omtrent haar temperatuur 
gedrag, voor meer informatie zie o.a. [30] & [31 ]. 

4.4 De energie balans van een sensor bij een constante temperatuur. 

Het beschrijven van de energie balans van de sensor beperken we ons tot een eenvoudig model, een vlakke plaat 
met twee heater elementen. De temperatuur van de sensor is een functie van de hoeveelheid energie dat is 
opgeslagen in het materiaal van de sensor. Deze energie is het verschil tussen de toe- en afgevoerde energie, 
waarbij de toegevoerde energie gelijk is aan het totale elektrische energie, P,, dat in de sense- en heater brug 
wordt gegenereerd en als we de stralings energie verwaarlozen dan is de afgevoerde energie gelijk aan de som 
van geleiding- en convectie energie. De energie balans voor de sensor wordt m.b.v. van de volgende differentiaal 
vergelijking beschreven: 

[4.21] 
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Tabel 4.2: Specificaties grootheid en eenheid. 

CP specifieke warmte capaciteitvan het silicium JjkgK 

M massa van de sensor kg 

Ts oppervlakte temperatuur van de sensor K 

R..., warmte weerststan d, som van geleiding & convectie K/W 

P(t) het vermogen van beide bruggen Psense & Pheater w 
Tamb temperatuur van de flow K 

Veronderstel dat het vermogen P(t), de oppervlakte temperatuurT. en de omgevingstemperatuur T amb door een 
statische en een dynamische variabel kan worden samengesteld, dan kwmen we de bovenstaande formule 
herschrijven tot: 

T dTs + Ts + Ts 1= R...,P + R...,P1+Tamb + Tamb 1 

dt 
r=cPMR..., 

[4.22] 

Uit de bovenstaande formule blijkt dat t de warmte tijdconstante is van de sensor. In het equilibrium zullen geen 
temperatuursveranderingen plaats vinden aan het oppervlakte van de sensor dus mogen we schrijven: 

Ts 1=0 P1=0 Tamb 1= 0 dTs =O 
dt [4.23] 

Substitueren we de bovenstaande gegevens in de differentiaal vergelijking dan kunnen we eenvoudig de statische 
temperatuur van de sensor berekenen. 

Veronderstel dat de warmte weerstand Rwonafhankelijk is van de temperatuur en wordt de differentiaal 
vergelijking verminderd met de bovenstaande vergelijking dan beschrijft de uitkomst hiervan de 
temperatuurswisselingen van de sensor oppervlakte: 

dl', I T I R PI T I 
T-- + s = w + amb [4.25] 

dt 

We transformeren de bovenstaande vergelijk naar het Laplace domein en herformuleren de vergelijking. Het 
resultaat beschrijft het dynamisch gedrag van de oppervlakte temperatuur Ts van de sensor, zie hiervoor de 
onderstaande formule en het blokdiagram. 

T,'= -
1
-(R,.,P'+Tamb ') 

t5" + 1 [4.26] 

Î 

Transfer Fen_ 1 \ Tarrb' 

Figuur 4.4: Een eenvoudig model om de temperatuursvariatie te schatten. 
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Dit eenvoudig modellaat duidelijk zien dat de oppervlakte temperatuur fluctueert indien zowel de 
omgevingstemperatuur als het toegevoegde vermogen variëren. Hierbij wordt duidelijk een verschil gemaakt in 
amplitude en frequentie van beide ingangssignalen. In een etmaal en een niet geconditioneerde ruimte kan de 
omgevingstemperatuur makkelijk enkele graden variëren, de amplitude is relatief groot maar de frequentie is 
bijzonder laag. Een voldoende stabiele constante vermogensregeling te construeren, is geen hoogstaande 
technologie vereist. Met redelijk ''primitieve" componenten kan men eenvoudig deze regeling realiseren. De 
afwijking van dit circuit t.o.v. het dynamisch gedrag van de omgevingstemperatuur is een relatieflage amplitude 
maar met een hogere frequentie component. In de onderstaande grafiek is een voorbeeld berekend aan de hand 
van het bovenstaande model. De specificaties van de ingangssignalen zijn in de onderstaande tabel opgesomd. 
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Grafiek 4. 1: Resultaat simulatie temperatuursvariatie. 
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Tabel4.3: Input parameters simulatie model. 

In de bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de oppervlakte temperatuur van de sensor varieert indien de 
ingangssignalen variëren. Om het gedrag van de oppervlakte temperatuur te verbeteren, gewenst is een constante 
temperatuur, wordt een feedback systeem geïntroduceerd. Elke deviatie van de oppervlakte temperatuur t.o.v. de 
referentie temperatuur, Tret: wordt teruggekoppeld via de thermische geleiding van het substraat, Rwc. Deze 
terugkoppeling is tevens de basis van de thermische feedback methode van Anton van Putten voor gemiddelde 
temperatuur flowsensor. Het toegevoegde vermogen in de sensor is evenredig aan de onderstaande formule, zie 
ook [32]: 

[4.27] 

De referentie temperatuur (Tred is direct gerelateerd aan een referentie spanning in het elektronisch circuit. De 
sensor temperatuur (T.) wordt indirect gemeten met de sense brug van de flowsensor. Omdat de sense elementen 
in de Wheastone brug als fimctie van de temperatuur gekarakteriseerd zijn, is de impedantie van de brug een 
maat voor de oppervlakte temperatuur van de sensor. Substitueren we de bovenstaande formule in formule [4.26] 
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en worden voor de 'ac' variabelen {T5' , T amb', P'} naar algemene variabelen {T5, T arm• P} gesubstitueerd, dan 
wordt het verbeterde model met de volgende formule beschreven. 

[4.28] 

Omdat de Opamp niet ideaal is, wordt in het feedbacksysteem een 'saturation' element toegevoegd. Dit is een 
betere beschrijving van de sensor. Het aangepaste model, gebaseerd op de bovenstaande formule, wordt in het 
onderstaande figuur afgebeeld. De resultaten van de simulatie staan in grafiek [4.2] en laat duidelijk zien dat de 
sensor temperatuur gemiddeld constant is, ongeacht de omgevingstemperatuur in beperkte mate varieert. 

Figuur 4.5: Eenvoudig model gemiddelde temperatuur sensor. 
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Grafiek 4.2: Resultaat simulatie eenvoudig model met feedback loop. 

Het thermisch RC pad tussen de sense en heater element wordt nihil verondersteld. Echter voor abrupte flow 
veranderingen, zoals het meten van longfuncties, is het van belang dat piek flows met een voldoende 
nauwkeurigheid kan worden bepaald. Het bovenstaande model is niet afdoende om de temperaturen als functie 
van flow te berekenen. De warmteweerstand is een complexe functie van fysische parameters en wetmatigheden. 
In hoofdstuk 2,5 en 6 worden respectievelijk de analytische, discrete en meetresultaten aspecten omtrent de 
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temperatuur van het sensor oppervlakte uitgebreid behandeld. Met name het bestuderen van de 'stap' response 
van de sensor wordt experimenteel bepaald door het ballon experiment, voor resultaten zie hoofdstuk 6. 

Om de fluctuaties van het vermogen te berekenen veronderstellen we dat zowel de sense- als de heaterbrug 
dezelfde impedantie hebben. Dit op grond van de relatiefhoge warmte geleiding van het siliciwn. Het totale 
vermogen is dan gelijk aan: 

[4.29] 

Veronderstel dat de spanning Vee een gelijk- en een wisselspanning component heeft en dat de tweede orde 
effecten te verwaarlozen zijn dan wordt het wissel component van het vermogen als volgt geschreven: 

[4.30) 

Voor dynamisch gedrag van de temperatuur op de oppervlakte van de sensor kunnen we uiteindelijk schrijven: 

[4.31] 

Uit de analyse van de brugmetingen, het vermogenshuishouding en de energie balans van een sensor blijkt dat de 
brug configuratie 'voldoende' symmetrisch moet zijn en elektronische functies, zoals: 

De referentie spanning Vref 
De spanningsgestuurde stroom bron lee 1/Icc2 
De comparator 

voldoende nauwkeurig moeten zijn om een goede werking van gemiddelde constante temperatuur van de 
flowsensor te garanderen. Met behulp van mircomachining technologie wordt de massa van het actieve gebied 
verminderd tot een extreem dunne mem braam. Doordat de massa van de sensor bijzonder klein is, is de 
tijdconstante 't eveneens klein. Het afschatten van 't kan eenvoudig met behulp van de onderstaande formule: 

r=cpMRw 
[4.32) 

Tabel4.4: specificatie grootheid en eenheid 

c P =specifieke warmtecapaciteit van het silicium [ J / kgK] 

M =massa van de sensor [kg] 

Rw =warmte weerstand van geleiding & convectie [ K/W] 

De warmte verliezen door geleiding wordt bepaald door de opbouw van de sensor. De verliezen veroorzaakt 
door convectie wordt bepaald door de oppervlakte van de sensor en de gemiddelde specifieke warmte c00fficiënt 
bij een bepaalde snelheid van de flow en wordt als volgt geschreven: 

R =-1-
w 2h- A 

L 

Dus kunnen we voor de tijdconstante 't de formule aanscherpen: 

[4.33) 

[4.34] 
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Voor een constante flow is de bovenstaande formule een goede schatting om de tijdconstante te bepalen. Echter 
voor piekflows te meten is dit niet afdoende. Bij deze situatie onderscheiden we twee verschillende 
tijdconstanten, een relatief kleine tijdconstante bij hoge flows en een relatief grote tijdconstante bij lage of geen 
flow. Dit betekent dat de opgaande en afgaande flanken duidelijk verschillend moeten zijn. Het ballon 
experiment geeft dit ook duidelijk aan, zie de grafiek hieronder. 

Step Response GIF32-1 
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Grafiek 4.3: Het ballon experiment. 

De resultaten van het ballonexperiment laten duidelijk twee verschillende 't-tijden zien. De bovenste deel van de 
grafiek laat zowel de output- als de heater spanning als fimctie van de tijd zien (de duur van het experiment). De 
gemarkeerde puls is vergroot in de onderste twee delen van de grafiek. De piek flow wordt geproduceerd door 
het plotseling openen en sluiten van een ballon in de richting van de sensor. Bij het openen van de ballon wordt 
de convectieweerstand verminderd en de sensor gaat meer energie generen om de gemiddelde temperatuur van 
de sensor constant te houden. De snelle toename van de heater spanning om meer energie te generen in de sensor 
is te danken aan het verlagen van 't veroorzaakt door een lagere Rw. Indien de flow abrupt wordt gestopt dan 
veranderd de warmte weerstand eveneens en wordt gedomineerd door de uitstervende turbulente flow en in 
mindere mate van de warmte lekkage in de sensor. En dit veroorzaakt het verschil tussen opgaande en afgaande 
flank van de sensor 

4.5 De configuratie van flowsensor. 

In devolgende vier pagina zijn respectievelijk de sensor configuratie en het elektronisch circuit afgebeeld. De 
warmte elementen geplaatst in het midden van de sensor en de warmte geleiding van het materiaal zorgt dat de 
sensor op een gemiddelde temperatuur Tref geregeld wordt. Dit geschiedt door middel van een referentie 
spanning Vref en de thermische feedback Joop. Indien er geen flow is zal de temperatuur aan beide zijden van 
de sensor in balans zijn. Het samenspel tussen natuurlijke convectie, geleiding en parasitaire verliezen kan leiden 
tot temperatuursverschillen tussen de leading en back edge van de sensor. De temperatuur van de sensor zal 
dalen, in het midden is de hoogste temperatuur gelijk aan Tref en de laagste temperatuur aan de randen van de 
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sensor. De temperatuurgradi~t over de sensor oppervlakte is hiermee in grove mate bepaalt door fysische 
parameters en processen en nauwkeurigheid van design en mouting van de sensor in een package. Onder flow 
conditie zal de sensor afkoelen. Doordat de temperatuurgradiertt van de thermische boundary layer groter is aan 
de leading- als aan de back edge zal de leading edge meer afkoelen dan de back edge. Het temperatuursverschil 
tussen leading- en back edge is een maat van flow snelheid en correspondeert met een spanningsverschil in de 
sense brug (Vb-Va). Door de thermische feedback loop zal de warmte elementen de sensor op een gemiddelde 
Trefblijven regelen en niet verder afkoelen dat veroorzaakt wordt door de flow. In deze configuratie zal de 
warmte geleiding vanuit het midden naar de randen van de sensor stromen. De richting hiervan zal niet 
veranderen, zelfs als de richting van de flow verandert. Alleen de hoeveelheid warmte flux verandert als de flow 
varieert. Het verschil tussen de parallel en de de cantilever is de grote van het micro machined oppervlakte, 
respectievelijk 80% en 60% van het silicium oppervlakte. Door reductie van oppervlakte en massa wordt 
eveneens het benodigde vermogen gereduceerd Het verschil tussen het parallel en het double T design is: 

De gevoeligheid van doubleT design is kleiner omdat er twee sense elementen niet loodrecht op de: flow zijn 
geconstrueerd, dit betekent dat de output minimaal gereduceerd is met een fuctor twee. 
Twee sense elementen zijn rondom een heater element geconstrueerd en hierdoor neemt de gevoeligheid 
sterk af. 

Het voordeel van de double T is de snelle respons tijd omdat het thermisch pad van sensenaar heater element 
veel kleiner is dan bij het parallel of het cantilever design. De double bridge heeft een uitstekende uniforme 
temperatuursverdeling t.o.v. de andere brugconfiguraties en heeft tevens de grootste temperatuurgradiënt (onder 
flow condities) waardoor het verwachte uitgangssignaal beter zal zijn dan b.v. het parallel design. De response 
tijd is te vergelijken met de doubleT design en is groter dan het parallel en het cantilever design. De verwachte 
eigenschappen, gabaseerd op ruwe afschattingen zijn in de onderstaande tabel samengevat. 

Tabel4.5: Ruwe indeling van de sensor eigenschapen. 
Parallel Double T Bridge Double Brigde Cantilever 

Bi directioneel 180° 180° 90° en 180° 180° 
Tijdconstante - + + -
Gevoeligheid - + + -

Vermogen - - - + 
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Parallel design 

!sensor configuratio3 

Figuur 4.6: Elektronisch schema parallel design 

Figuur 4.7: Configuratie schema parallel design 
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Double T design 

Figuur 4.8: Elektronisch schema double T design 

Figuur 4.9: Elektronisch schema doubleT design 
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Double bridge design 

~ensor configurano1 

Figuur 4.10: Elektronisch schema double bridge design 

Figuur 4.11: Elektronisch schema double bridge design 
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Cantilever design 

Jlbc 

~ensorconfiguratiop 

Figum 4.12 Elektronisch schema Cantilever design 

Figum 4.13: Elektronisch schema Cantilever design 
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5 Fabricage en packaging van de flowsensor. 

5.1 Packaging van de flowsensor 

In deze paragraafwordt het 'packaging' van de sensor beschreven. Nonnaliter mag men stellen dat packaging 
van een sensor niet eenvoudig is. Het streven is dat de sensor haar medium kwantificeert zonder dat de 
ophanging van de sensor invloed hierop uitoefent. Te verwachten is dat de package zowel de boundary layer's 
als de heat flow beïnvloed. Met andere worden de karakteristiek van het te meten medium wordt beïnvloed door 
de sensor met haar package. Voor de evaluatie van de simulatie is het noodzakelijk te weten hoe de sensor 
gemonteerd wordt, dus voor elk type package is een aangepast simulatie model noodzakelijk. Het is 
overduidelijk dat de fYsica van de sensor onveranderd blijft, daardoor kunnen we eenvoudig simulatie modellen 
van de package, toegespitst op heat flow en eventueel stromingsprotiel van het gas, toevoegen aan het bestaande 
model van de sensor. We zullen in de hoofdstukken simuleren en moduleren hier verder op in gaan. Een 
methode om packaging te beoordelen is het bepalen van energie verliezen onder statische condities. Twee 
fYsische eigenschappen zijn hierbij belangrijk, ten eerste de natuurlijke convectie dat afhankelijk is van de 
omgevingtemperatuur en ten tweede de thermische geleiding vanuit de sensor via de package naar de leads. Dit 
zijn energieverliezen dat het rendement van de sensor niet ten goede komt. 
In het algemeen kan men stellen dat voor elke sensor applicatie een package noodzakelijk is en dit te samen aan 

de geëiste specificaties moet voldoen. Omdat de applicatie van de sensor in dit verslag niet vacant is, maar echter 
de kwalificatie van de sensor, is de package tot een eenvoud beperkt. Als intermezzo willen we enkele 
basisfuncties van package technologie puntsgewijs postuleren, niet alle functies zullen afgebeeld kunnen 
worden op het package vraagstuk van de sensor. 

De drie basis functies van packaging 

Functie 1: Het elektrisch circuit dien beschermt te worden voor allerlei agressieve 
toestanden, zoals: 

Heat: De operationele temperatuur van de package moet voldoen aan de specificaties, normaliter heeft de 
package een heat-sink functie zodoende het circuit niet defect kan raken doordat de maximale junction 
temperatuur overschreden wordt. Voor thermische flow sensoren beoogt men het tegenovergestelde te 
bereiken. 
Humidity: Dampen zijn makkelijk in staat te diffunderen in microscopische gaten van het materiaal 
waardoor er ongewenste gassen in de package kunnen voorkomen. 
Presure, Vibration and shock: Deze eigenschappen komen voor bij extreme situaties, hierbij onderscheiden 
we een incidentele situatie en continue onderhevig zijn aan deze mechanische krachten. 
Co"osion and Dirt: Zonder enige vorm van protectie voor deze agressiviteit zal de functionaliteit van het 
circuit niet gewaarborgd kunnen worden. 
Electrical: Het induceren van energieën, o.a. door RF signalen, kan leiden tot storing of blijvende schade 
aan het circuit. 
Radiation and light: Een kovar package is nonnaai uitgevoerd met glass-seal rondom de leads, dit kan 
problemen veroorzaken voor specifieke elektronische schakelingen. Radioactiviteit degradeert de 
semiconductor eigenschappen, hierdoor kan kwaliteit van de functie drastisch afuemen. 

-Functie 2: Het totale elektronische circuit mag geen schade toebrengen aan of nadelige 
invloed hebben op andere nabij gelegen schakelingen. 

Onder andere warmte, hoge spanningen en RF-signalen kunnen debet zijn aan het niet goed functioneren 
van andere elektronische schakelingen en kunnen in het meest ongunstige geval een destructiefkarakter 
hebben. 

-Functie 3: Interconnectie tussen circuit en haar omgeving. 

Contradictio in terminus: Het contacteren van het circuit naar haar omgeving lijdt tot 
lokale veranderingen van het package. Een lead moet door de wand van de package 
zonder dat de protectie eigenschappen in gedrang komt. 
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Heat generation: Warmte kan worden afgevoerd via de leads en I of door de package. Het streven naar 
uniforme warmte verdeling komt ten goede voor zowel de hardware als voor de mechanica. 
Electrical requirement: Mogelijke degradaties moeten worden geminimaliseerd . 
-Voltage vermindering veroorzaakt door niet ideale overgangen en te lage geleiding. 
- Lengte en vorm van de lead hebben effect op de inductie. 
- AfStand tussen leads en het isolatie materiaal hierbij bepaalt de capaciteit tussen de 

leads. 
Lead solderability and bondability: Elektrische connectie wordt zodanig geconfigureerd dat m.b.v. 
verbindingstechniek ( bonden, flip chip enz) een fYsische verbinding wordt gelegd met haar omgeving en 
dat tevens deze lead ook met m.b.v. bestaande technieken gecontacteerd worden op een substraat. 
Strength: Een package moet voldoen in een zekere graad van onachtzaam gebruik. 
Physical considerations: De package moet voldoen aan geometrisch maatvoering. 

Naast de algemene eigenschappen waaraan een package moet voldoen is voor de thermische flow sensor een 
aanscherping en modificatie noodzakelijk. De verstoring van zowel de thermische als de hydrodynamische layer 
veroorzaakt door de package moet minimaal zijn. De verandering van de gemiddelde temperatuur veroorzaakt 
door de package moet beperkt blijven. Slechte thermische geleiding vanaf de sensor naar de package verbetert 
het energie rendement. Voor de simulatie strategie is het verstandig om te veronderstellen dat men niet kan 
voldoen aan deze aangescherpte regels. Dit betekent dat we geen ideale package hebben en dus moeten we 
aandacht besteden aan: 

Verstoring van de thermische en hydrodynamische boundary layer. 

Temperatuursveranderingen van het package en thermische geleiding vanuit de sensor naar de package en 
visa versa. 

Mechanische instabiliteit in de package kan leiden tot o.a . piëzo-resistieve eigenschappen van zowel de 
sens- als de heater componenten. 

In het hoofdstuk moduleren zullen we nagaan hoe we deze niet ideale elementen implementeren in het model 
van de thermische flow sensor. 
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5.2 Van een ideale vrije ophanging tot een eenvoudig substraat. 

In deze subparagraafwillen we het evaluatie proces beschrijven vanaf een idealistische gedachten tot een 
bruikbaar packaged sensor dat voldoende goed is voor kwalificatie doeleinden . 

In het oog van de thermische huishouding is een vrij ophanging van de sensor ideaal, de sensor is slechts met 
bonddraden gecontacteerd met het substraat, zie figuur 5.1 hieronder. Daarmee zijn dan ook alle voordelen 
grofstoffelijk opgesomd. Het zal de lezer duidelijk zijn dat voor micro technologische productie methodieken dit 
voorbeeld niet haalbaar is. Mits we micromachine technologie toepassen, dan is dit idee zeker niet gedoemd tot 
buitensporig gedachtegang. 

Figuur 5.1: Een idealistische ophanging. 

Een eenvoudig low cost concept voor het packaging van een sensor en toepasbaar voor verschillende applicaties 
is weergegeven in het onderstaande schema. 

Figuur 5.2: Een low cost sensor package 

De sensor wordt met een epoxy gemonteerd op het keramisch substraat. De uitzettings~fficit!nten van het 
substraat, het silicium en de epoxy zijn ongeveer gelijk aan elkaar, waardoor mechanische stress, meestal 
veroorzaakt door thermische verschillen in het materiaal, minimaal is. Met behulp van wirebonds wordt het 
elektrische kontact tot stand gebracht tussen het substraat en de chip. Ter verkomen van beschadigingen worden 
de wirebonds ingekapseld met een daarvoor geschikte epoxy. 

Om de thermische verliezen van de sensor naar het substraat te verlagen wordt de sensor op glass-piles geplaatst. 
Hierdoor wordt een thermische barrière gecreëerd onder het oppervlak van de sensor. De thermische verliezen 
worden nu bepaald door de natuurlijke convectie en in mindere mate door conductie. In de onderstaande figuren 
beelden we de nieuwe ophanging van de sensor zonder epoxy rondom de bonddraden, ook dit voegt toe aan 
vermindering van thermische geleiding en capaciteiten. 
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Figuur 5.3: Ophanging van de sensor t.b.v. het verbeteren van het energie rendement. 

Figuur 5.4: Bovenaanzicht van afbeelding 'figuur 5.3 ' . 

Vervolgens kwmen we de thermische geleiding van de glass-piles in samenhang met het substraat verlagen 
doormiddel van luchtspleten aan te brengen 270 graden rondom de g/ass-piles. Dit noemen we het advanged 
thermal harrier methode. 

•, 

Figuur 5.5: Advange thermal ba"ier methode 
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Een tweede methoden om de thermische eigenschappen van de sensor en package te verbeteren is het 
verminderen van massa, massa is gerelateerd aan thermische capaciteit. Hierdoor krijgt de sensor een grotere 
bandbreedte omdat bij vermindering van massa tevens de thermische capaciteit vermindert. Empirisch is 
aangetoond dat bij vermindering van massa de kwaliteit van de sensor verbetert, minder energie nodig voor 
dezelfde signalen en gevoeliger voor veranderingen van de flow. Het figuur 5.6 Iaat een zeer eenvoudige idee 
hier omtrent zien. 

Figuur 5.6: Symbolische weergave van massa vermindering. 

De massa reductie van het substraat leidt niet tot significante verbetering omdat het thermische pad naar het 
substraat niet geoptimaliseerd is. Een betere methode is het verschil te zoeken in de thermische eigenschappen 
van de materialen, zo zijn kapton, flex foi/ en FR4 superieure isolators t.o.v. ceramische substraten. ZelfS zo 
goed dat de advange thermal ba"ier (glass-piles inclusieflucht spleet) niet meer relevant is. Dit kan leiden tot 
een vereenvoudiging van het productieproces. Als laatste stap willen we de bounday layer optimaliseren. 
Hiervoor plaatsen we de sensor plan plenair in het vlak van het substraat. Hiermee hebben we voldoende inzicht 
hoe een substraat ontwikkeld moet worden dat voldoende goed is om de sensor te kunnen kwalificeren op haar 
gedrag. Dit betekent niet dat packaging van de sensor hiermee beëindigd is, maar wel voldoende is voor de 
toepassing. 

Figuur 5.6: Substraat en sensor samengevoegd tot een geheel. 
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5.3 Het fabricageproces van een silicium geëtste flowsensor. 

In deze subparagraafwordt het fabricageproces van de flowsensor stilistisch weergegeven. Alvorens de 
productiestappen kort te beschrijven wordt er eerst aandacht besteed aan de ontwikkeling van de weerstand 

De weerstand van een diffusielaag met een t.miforme geleiding met een lengte L, breedte B en dikte D, zie figuur 
5.7 hieronder, is equivalent aan een discreet geleidend materiaal met dezelfde eigenschappen en afinetingen en p 
is de soortelijke weerstand van het materiaal uitgedrukt in Q m. 

R = :.LD in [Q} [5.1] 

We veronderstellen datBen L gelijk zijn, hierdoor kunnen we eenvoudig de sheetweerstand R. defini&en, Ohm 
per vierkante eenheid: 

R=p_ 
s D [5.2] 

Willen we een weerstand R maken dan moet de layer RIRs vierkanten lang zijn. Is de scheetweerstand 100 a 200 
Ohm per vierkant dan kan men eenvoudig weerstanden ontwikkelen van 50 Q tot 10 kQ, hogere 
weerstandswaarden worden m.b.v. meanderpatronen gerealiseerd. 

D 

B 

Figuur 5.7: Calculatie van een sheetweerstand in een layer en een meander patroon 
voor grote weerstanden. 

D 

Voor een eenvoudig concept om een weerstand te implementeren in het silicium kan men het volgende model 
bruikbaar zijn, zie figuur 5.8 hieronder: 

R=f(p) 

p substraat n epitax-layer 

Figuur 5.8: Doorsnede van een diffusieweerstand. 

Dit model heeft een parasiet pn-junction, een diode wordt gevormd door de n-epitaxiallayer en het p-type 
weerstandsmateriaaL Deze diode staat in reversed-biased mode indien de epitaxiallayer een positiever potentiaal 
heeft t.o.v. de p-layer. Het elektrische model hiervan wordt in de onderstaande figuur weergegeven, hierbij is 
duidelijk te zien dat de diode spert als geldt V1<V3 en V2<V3. 
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L---------------------~--·~ 

Figuur 5.9: Elektrisch model van een diffusie weerstand. 

Wanneer de weerstand, met eventueel andere componenten, geïsoleerd moet worden 
t.o.v. andere componenten dan wordt er gebruikt gemaakt van select isolation area techniek, m.a.w. de epitax 
layer wordt vervangen door p+ materiaal, zie figuur 5.8. In het ontwerp van de flowsensor wordt het p+ materiaal 
niet gebruikt om een barrière te cr~ren maar om het Ohmse contact te verbeteren tussen p-weerstandsmateriaal 
en het aluminium contacteren. In de bovenstaande figuur is de weerstand in de lengte richting weergegeven in de 
procesflow beschrijven we dezelfde weerstand in de dwars doorsnede. Het wafer materiaal dat voor de fabricage 
van flowsensoren wordt gebruikt heeft de volgende kenmerkende gegevens: 

Wafers: 3" Silicon 
p-type, (100) orientation 
Resistivity: 20frm 
Thickness: 275-325pm 
Epilayer: n-type, 5frm, thiclcness 9.5 micrometer 

Polished on backside 

Aan de hand van de procesflow en diverse figuren beschrijven we in het kort hoe een silicium flowsensor wordt 
geproduceerd. Het diagram hieronder beschrijft de volgorde van de processtappen die noodzakelijk zijn zowel 
voor het elektrische circuit als de back etching proces. 
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-----------------------------------------------------------------

1) Thinning down of wafers to 200 micron: polishing +chemica/ treatment 

De eerste stap in de fabricage van silicium flowsensoren is de wafer dikte terug te brengen tot 200 J.UD en beide 
kanten te polijsten en vervolgens te etsen om de laatste oneffenheden te verwijderen. Vervolgens wordt op het p
Si wafer een I 0 J.UD n-epitax layer aangebracht. 

p Si+ n-epilayer (10 micron) 

2) Double sided alignment 

Omdat de wafer aan beide kanten bewerkt wordt, wordt zowel aan de voorkant als de achterkant kenmerken 
aangebracht, d.m.v. etstechniek, om de geografische plaatsing van de wafer t.o.v. de machine te kmmen blijven 
waarborgen. 

Double sided alignment (RIE etch) 

3) lmplementation of a thin oxide layer on both sides. 

Vervolgens wordt een dwme silicium oxide Jaag gevormd aan beide kanten. De wafer wordt bloot gesteld aan 
zuurstof of waterdampen in een oven met een omgevingstemperatuur van ongeveer I 000°C. 

Thin implantation oxide on front side 

4) Ion implemen/ation ofresistors. 
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Om de weerstanden te ktmnen rea1iseren wordt in de oxide laag een window geëtst. D.m.v. een ditfusie proces 
wordt vervolgens B elementen geïmplanteerd in de epitax layer. Er is dus een ~layer aangebracht in een n
epitax layer door het n-type eigenschappen te converteren naar een p-type eigenschap. Een parasite diode is 
gerealiseerd bij het fabriceren van de weerstand 

Active resistor 

[.....___ ___ 
Dose: 7E12 cm-2, Energy: 50 KeV, Tilt angle: 7°, Element: B 

5) Ion implemen/ation of interconnections. 

Onder de nog te rea1iseren aluminium pads wordt een p+ implantaat aangebracht, hierdoor wordt het Ohms 
contact tussen pad en weerstand aanzienlijk verbeterd. 

p+ implantation 

[===-=' ... =·C'·l-===J 

Dose: 6E15 cm-2, Energy: 160 KeV, Tilt angle: 7°, Element: B. 

6) Ion implementation of contact regions for ECE. 

. 
• . 
• 

. 
• . 
• 

. . . . 

• • 

: : : : 

Een n + implantaat wordt rondom de oppervlakte van de sensor geplaatst. Deze handeling voegt niets toe aan de 
elektrische fi.mctionaliteit van de flowsensor echter dit wordt louter gebruikt voor het bepalen van de voortgang 
van het back etching procédé. 

n+ implantation 

['=======-=-
Dose: 6E 15 cm-2, Energy: 150 KeV, Tilt angle: 7°, Element: P 
7) Oxide growth. 

r
. :. . . 

• . 
' 

. 

• • 
• • 

• • • • 
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- ------------------------------------- --------------------

Nadat alle elektrische actieve implantaat processen volbracht zijn, wordt de dikte van het oxide laag vergroot. 

Drive-in I insuiaring oxide growth 

[~=·=·=·-====:I 
50' N2@ 1000 C, 20' downramping to 900 C, 60' 02/H20@ 900 C 

8) Nitride deposition. 

Om de oxide laag niet verder te laten groeien of aan te tasten door verdere processtappen wordt een 
siliciumnitriet laag toegevoegd aan de oxide laag. 

Nitride deposition 

- _... - [!, . . . . 
• • . . 

• • . . 
-

150 nm LPCVD Si3N4 

9) Window etching. 

Omdat de nitriet- en de oxide laag homogeen is aangebracht aan beide kanten van de wafer zijn alle pads niet 
contacteerbaar. Niet alleen dezewindowsmaar ook het window noodzakelijk voor back-etch procédé wordt 
geopend. 

Nitride I Oxide window opening (front side) 

• • • • • • • • - - • • • • • • • • 

• • • • - : . • • 

I 0) Window etching. 
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Nitride I Oxide window (backside) 

- -· -- • • • • • • • • • • • • • • • • 
= 

.... ·-· 

I • • • • • • . • 

11) Aluminium patterning and KOH etching + Electrochemica/ etchstop. 

M.b.v. KOH etsmethoden wordt aan de back-side onder het actieve deel van de flowsensor silicimn verwijderd 
tot ongeveer 301J1I1 dik membraam overblijft. Hierdoor is de massa van de chip aanzienlijk gereduceerd 
waardoor de eigenschappen t.a.v. de responstijd en het energie rendement aanzienlijk verbeterd. In Het figuur 
rechts onder zien we dat de almninium pads en verbindingsnetwerk ook tot stand zijn gekomen. 

12) Dicing and passivation /ayer. 

De laatste twee processtappen is het aanbrengen van een passivatie laag aan de bovenkant van de wafer ter 
bescherming van het circuit en ten tweede het dicing proces van de wafer waaruit enkel stuk sensoren 
voortvloeien die geschikt zijn voor verdere packaging. 

Deposition passivation layer (150 nm PEOX) + exposing bond pads [ ........ Î.,.. .-~ 

Dicing ofthe wafer 

1111 1111 

HY 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 1 
I I I 1 

! !1111 ! !1111 .-t-- -----t-+------ --
1 : : : 
I I : : 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
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6 De karakteristieken eigenschapen van de flowsensor. 

Om de karakteristieke eigenschapen van de flowsensor te bepalen maken we gebruik van de 'filosofische' 
wetmatigheid: "meten is weten". In dit hoofdstuk worden de vier verschillende flowsensors gekarakteriseerd op 
haar temperatuur, vermogen en flow gedrag. Om dit te kwmen realiseren moet men de juiste voorbereidingen 
treffen, denk hierbij aan: 

• De montage van de sensor in haar behuizing. 
• Keuzen van apparatuur zoals een ldimaatkast, een flowmeter en een universeel meetinstrument. 
• Het ontwikkelen van toegepaste elektronica. 
• Het ontwikkelen van besturing en meet software. 
• Het bouwen van een flowtunneL 

Niet alle informatie voortvloeiend uit de voorbereiding zal worden beschreven in dit hoofdstuk, alleen wat 
noodzakelijk is voor de begripsvorm wordt uiteengezet in de volgende subparagrafen van dit hoofdstuk. 

6.1 De temperatoursgevoeligheid van de individuele elementen. 

Om de operationele temperatuur van de sensor te kwmen bepalen, onderzoekt men eerst de 
temperatuursgevoeligheid van de individuele componenten, zowel van de sense-- als van de heater brug. De 
organisatorische opbouw van de meeting is in het onderstaande figuur afgebeeld. 

Besturingssoftware 

Meetapparatuur 

Klimaatkast 

Sensor: 
• Parallel 
• Double bridge 
• DoubleT 
• Cantilever 

1 

,, 

Figuur 6.1: Strategie bepaling temperatuurscoëfficiënten van individuele elementen. 

De sensor wordt geconditioneerd d.m.v. een klimaatkast, de vochtigheid is constant maar de temperatuur wordt 
van -30° C naar 140°C geregeld in discrete stappen en voldoende stabilisatietijd. Hierbij wordt m.b.v. een data 
acquisitie instrument elk element van de sensor gemeten. De software, geschreven in Labview, verzorgt niet 
alleen de 'besturing en het meten van' maar is tevens ook verantwoordelijk voor de dataverwerking. V oor elk 
type sensor is het resultaat in de onderstaande figuren gepresenteerd Duidelijk is te zien dat de weerstand als 
functie van temperatuur niet een eerste orde functie is. In de onderstaande formule ( 6.1) wordt de benadering van 
de gemeten karakteristiek uitgedrukt d.m.v. tweede orde systeem. Hierdoor wordt de thermische eigenschap van 
elk element voldoende nauwkeurig bepaald. 

[6.1] 
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V oor elke karakteristieke lijn in grafiek 6.4 t/m 6. 7 worden de onbekende parameters Ro, a en f3 van formule 
[6.1] berekent. Deze gegevens zijn belangrijk voor o.a. de kwaliteitsnonn van de sample nm maar met behulp 
van deze gegevens kunnen we ook indirect de temperatuur van de sensor berekenen of meten. Dit laatste wordt 
in de volgende subparagraaf[6.2] uitbundig beschreven. De kwaliteit van elk individueel element is afgebeeld in 
de distributie grafieken 6.1 t/m 6.3.ln deze grafieken staan de resultaten van de drie onbekende parameters van 
formule [6.1] afgebeeld. Het is Ro en a van de Cantilever sensor dat sterk afwijkt van de andere drie concepten. 
Een element wordt opgebouwd uit een aaneenschakeling van parallelle weerstanden. Deze elementaire 
weerstand wordt in elk sensor design gebruikt, echter de lengte van een element in de Cantilever is ongeveer 
20% k:1einer dan de ander design concepten. Hierdoor is de totale weerstand en haar temperatuursgevoeligheid 
groter. In paragraaf [4.1] is aangetoond dat een optimale gevoeligheid van een brug maximaal is wanneer de 
brug symmetrisch is. Niet alleen de reductie in gevoeligheid maar ook geen symmetrisch signaal bij de 
bidirectionele werking van de sensor lijdt tot mindere kwaliteit van de sensor en zelfs tot onbetrouwbare 
meetresultaten indien deze asymmetrie niet voldoende gecompenseerd kan worden. Deze resultaten worden 
samengevat in de onderstaande tabel [6.1] en tabel [6.2]. In tabel [6.2] is duidelijk te zien dat de gevoeligheid 
minder van belang is en dat de mismatch in de brug duidelijk aanwezig is, zie ook de resultaten in subparagraaf 
[6.3] waarbij duidelijk te zien is dat de bidirectionele functie asymmetrisch is. Voor meer infonnatie zie tevens 
grafiek [6.8] waarbij duidelijk te zien hoe het gedrag is van de mismatch onder invloed van de temperatuur. 

Ro 
AVR 40 0.136 
STD 5 0.011 

Tabel 6.1: Uitkomst meetresultaten. 

[M}=o/<N Parallel Double bridge DoubleT 
IFl=vtn F M F M F M 

AVR 0.25 -0.425 0.2499 -0.99 0.246 -6.01 
STD 2.64E-7 0.011 1.09E-6 0.125 0.001 0.38 

Tabel 6.2: Uitkomst meetresultaten gevoeligheid en mismatch brugconfiguraties. 

Grafiek 6.1: Distributie Ro. 

Distribution 
Ro 

0.0004 
0.00005 

Caotilver 
F M 

0.249 -3.15 
1.59E-5 0.052 
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Parallel structure 
Large temperature Range 

Grafiek 6.4: Karakteristieke eigenschappen parallel sensor als functie van omgevingstemperatuur. 

Do u bie Bridge 
Large temperature range 
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Grafiek 6.5: Karakteristieke eigenschappen double bridge sensor als functie van omgevingstemperatuur. 
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Double T 
Large temperature rangf 
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Grafiek 6.6: Karakteristieke eigenschappen double T bridge sensor als functie van omgevingstemperatuur. 

Cantilever 
Large temperature rangf 

Grafiek 6. 7: Karakteristieke eigenschappen Cantilever sensor als functie van omgevingstemperatuur. 
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Bridge mismatch 

Grafiek 6.8: De onbalans van de brug veroorzaakt door mismatch van weerstanden. 

6.2 Het bepalen van de operationele temperatuur van de sensor. 

-+- Parallel 
......__ Double Bridge 

DoubleT 
, Cantilever 

In paragraaf 6.1 hebben we de weerstand als fimctie van de temperatuur bepaald. In deze paragraafbepalen we 
de sensor temperatuur als fimctie van het toegevoegde vermogen. De resultaten hiervan zijn belangrijk voor 
verschillende aspecten van het totale concept, zoals: 

• Het werkpunt 
Het werkpunt wordt ruim boven de maximale omgevingstemperatuur gekozen zodanig dat het totale 
vermogen niet exceptionele proporties aanneemt en de mechanische constructie niet wordt gereduceerd op 
haar kwaliteit en levensduur. 

• De gevoeligheid 
De temperatuursgevoeligheid van de sensor wordt bepaald door de totale constructie en het regel circuit. 
Omdat de convectie-energie afhankelijk is van het temperatuurverschil tussen de sensor en haar omgeving is 
het belangrijk om deze gevoeligheid van de sensor te bepalen. Afwijking in het toegevoegde vermogen lijdt 
direct tot afwijking van het uitgangssignaal van de sensor. Om met minimaal vermogen de werktemperatuur 
in te stellen moet de gevoeligheid groot zijn en dit is in contradictie met de nauwkeurigheid van het 
uitgangssignaal. 

Het bepalen van de sensor temperatuur wordt impliciet bepaald De impedantie als fimctie van temperatuur is in 
de vorige subparagraaf bepaald. Met deze resultaten kunnen we ook de temperatuur van de sensor als fimctie van 
de impedantie berekenen. Beide fimcties zijn respectievelijk in grafiek 6.9 en 6.10 gepresenteerd en de fimctie 
parameters staan in tabel 6.3. 
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Grafiek 6.9: Brug impedantie als fimctie van sensortemperatuur. 
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Grafiek 6.9: Sensortemperatuur als fimctie van de brug impedantie. 
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Tabel6.3: Ftmctieparameter van R(T) & T(R). 
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Meten Berekenen Substitueren Impliciet 

Figuur 6.2: Het bepalen van de functie T(P). 

In het bovenstaande figuur is de procesflow duidelijk geschetst hoe de sensortemperatuur als functie van het 
vermogen wordt bepaald. De twee donker grijzen blokken ( R(T) & T(R) ) zijn reeds bepaald, zie hiervoor ook 
de vorige pagina, het lichtgrijze blok R(P) beschrijft de de brugimpedantie als functie van het toegevoegde 
vermogen. Substitueer de gemeten functie R(P) in de berekende functie T(R) dan is de sensortemperatuur als 
functie het vermogen impliciet bepaald. Figuur 6.3 en de formule 6.2 laten op een eenvoudige manier zien hoe 
de functie R(P) wordt bepaald. 

Vee 

Va 

L-----------~--~Va=Ve 
[6.2] 

P _Va-Vbrr 
sensor - R I' b 

Yb 

Figuur 6.3: Meetopstelling t.b.v. het bepalen van het vermogen versus impedantie. 

De ingang van de transconductie versterker is variabel en varieert van nul tot maximale spanning. Hierdoor 
varieerd eveneens de stroom door de sensor van nul tot maximaal en wordt indirect bepaald door de 
spanningsval over een serieweerdstand R te meten. Vervolgens wordt de spanning over de sensor gemeten en is 
voldoende informatie ter beschikking om de impedantie en het vermogen te berekenen volgens de formules 6.2. 
De resultaten van deze metingen zijn afgebeeld in grafiek 6.10 t/m 6.13. De mechanische opbouw van de 
Cantilever sensor wijkt af van de andere sensoren en dit volgt ook uit de meetresultaten, zie ook tabel6.4. 
Omdat de sensorweerstand is opgebouwd uit parallelweerstanden en de totale lengte van deze keten kleiner is 
bij de Cantilever dan bij de andere sensoren, is de nominale waarden hoger. De gemiddelde 
weerstandsverandering, onder invloed van het toegevoegde vermogen in een afgesloten omgeving zonder flow, 
is gemiddeld 64 0/W. Om de sensortemperatuur als functie van het toegevoegde vermogen te bepalen moet de 
y-as van grafiek 6.10 t/m 6.13 worden getransformeerd zoals in figuur 6.2 is afgebeeld. De uiteindelijke 
resultaten staan in grafiek 6.14 t/m 6.17 en zijn dus impliciet bepaald. Vergelijken we de eerste orde parameter 
van de functie T(P) van alle type sensoren dan blijkt dat de Cantilever sensor minder vermogen nodig heeft om 
een temperatuur Tx te bereiken. Theoretisch moeten de coëfficitmten van de andere sensoren gelijk zijn, 6% 
afwijking van hun gemiddelde eerste orde parameter is voldoende nauwkeurig om een vergelijking te maken met 
andere type sensoren. In grafiek 6.18 is de bovengenoemde parameter van alle sensoren gepresenteerd, waaruit 
nogmaals blijkt dat de Cantilever gunstig is indien vermogenverbruik een belangrijke rol speelt in het design. 
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46,2~mfWA2 
.... 

60,7 Ohm/W Parallel structure 
39 Ro 

40,5 OhmfWA2 
70,2 Ohm/W Double bridge 
41 Ro 

14,5 OhmfWA2 
56,8 Ohm/W Double T 
40 Ro 

77,7 OhmJWA2 
67,7 Ohm/W Cantilever 
58 Ro 

Tabel6.3: Functieparameter van R(P). 

Parallel structur 

--sensor1 

- sensor2 

Grafiek 6.10: Vermogen versus brug impedantie. 
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Double bridg 

- sensa1 
- senscr2 

Grafiek 6.11 : Vermogen versus brug impedantie. 

DoubleT bridg 

- sensa1 
- sensa 2 

Grafiek 6.12: Vermogen versus brug impedantie. 
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Cantileveli 

- smsor1 
- smsor2 

Grafiek 6.13: Vennogen versus brug impedantie. 

Parallel structur 

- sensa1 
- senscr2 

Grafiek 6.14: Vennogen versus operationele sensor temperatuur. 
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Double bridg 

- sensa1 

- sensc:r2 

Grafiek 6.15: Vermogen versus operationele sensor temperatuur 

- sensor 1 

- sensor 2 

Grafiek 6.16: Vermogen versus operationele sensor temperatuur 
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- sensor 1 

Grafiek 6.17: Vennogen versus operationele sensor temperatuur 
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Grafiek 6.18: Resultaten meetgegevens eerste orde parameters. 
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6.3 De meetopstelling. 

De meetopstelling om de sensoren te kunnen karakteriseren is opgebouwd uit vijf blokken: 

• Meetsoftware en haar io variabelen 
• Besturingssoftware & elektronica 
• Ventilator & flowpijp 
• Laminair filter & compartiment 
• De sensoren. 

We zullen in het kort de eertse vier blokken beschrijven om een globale indruk te krijgen en onder welke 
conditie gemeten wordt. 

6.3.1 Besturings-en meetsoftware. 

De besturings- en meetsoftware is complementair met de input en output parameters van de meetopstelling. De 
input variabelen bepaalt het vermogen in de sensor, trimt de offSet spanning van de output en regelt de flow in de 
meetopstelling. Het vermogen wordt bepaald door twee variabelen, Iccl en Vref. De stroom door het sense 
element (lee I) wordt gegenereerd door een "voltage to currenl converter". Omdat de impedantie van de sense 
brug gemiddeld constant is, is de spanning over de brug eveneens constant. Het vermogen in de sense brug is dus 
constant en onafhankelijk van de flow. De referentiespanning bepaalt de operationele temperatuur van de sensor 
en dus het totale vermogen P. Met deze twee parameters (lee I en Vref) kunnen we drie werkgebieden 
definiëren: 

• Psense > Pheater 
• Psense = Pheater 
• Psense < Pheater 

Wanneer het vermogen Psense groter is dan Pheater is de operationele werking afwijkend van de gemiddelde 
temperatuurssensor strategie. In deze situatie schuift de operationele temperatuur van 'hoog naar laag" en de 
thermisch feedback systeem werkt indien de sense spanning gelijk of kleiner wordt dan de referentie spanning. 
Omdat het toegevoegd vermogen niet monotoon stijgt bij een toename van flow is deze initiële instelling niet 
geschikt voor een gemiddelde temperatuur sensor op basis van een thermisch feedback principe beschreven in 
hoofdstuk vier. 
Indien het vermogen van beide bruggen gelijk zijn is er een reêle kans dat er een identieke situatie bestaat, zoals 

hierboven is beschreven, voor zeer lage flow en dit wordt veroorzaakt doordat beide bruggen niet symmetrisch 
zijn. In de steady state situatie zijn beide bruggen identiek, d w.z. impedantie, stroom en spanning zijn gelijk. 
De configuratie werkt optimaal indien Psense kleiner is dan Pheater. De sense spanning is kleiner dan de 

referentiespanning en de heaterbrug verwarmt het sensormateriaal totdat de sense brugspanning gelijk is aan de 
referentie spanning. In deze stabiele situatie is de impedantie van de heater- en de sense brug gelijk aan elkaar. 
De laatste input variabele (V offSet) wordt gebruikt om de output van het sense brugversterker te kalibreren bij 

een bepaalde stroominstelling (lee I) en referentiespanning (Vref). In dit project is er geen aandacht besteed aan 
dit onderwerp, vooral bij een productontwikkeling is dit een belangrijk aandachtspunt. Alle inputvariabelen zijn 
in het onderstaande figuur 6.4 in gearceerde blokken aangegeven. Resumerend kan men voor de input variabelen 
de volgende belangrijke functie aan toevoegen: 

!cel -+ Sense vermogen 
Vref -+ Sensortemperatuur 
V offset -+ Kalibreren output versterker 

De meetparameters zijn equivalent aan de output variabelen. Belangrijk zijn de grootheden stroom en spanning 
van beide bruggen, de 'balans' spanning van de sense brug en de output van de versterker die de laatst genoemde 
spanning versterkt. Met behulp van deze variabelen kunnen we de impedantie en het vermogen van de bruggen 
berekenen. Tevens is het mogelijk om de sensortemperatuur impliciet te bepalen. Al deze variabelen zijn in 
figuur 6.4 in de niet gearceerde blokken aangegeven. Resumerend kan men voor de out variabelen de volgende 
belangrijke functies aan toevoegen: 
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Va 

Vb 

Output amplifier I 

Figuur 6.4: Meetopstelling t.b.v. karakteriseren van flow sensoren. 

Sense brug: 

Heater brug: 

Vermogen: 

Uitgangsspanning 

Psense = Vbc * 1 cel 

vbc 
Rsense = --~ T(Rsense) 

/cel 

Pheater = Vhc * 1 cc2 

~otaa/ = p sense + pheater 

V out = A(Va - Vb) 

Meetschema 

[6.3] 

[6.4] 

[6.5] 

[6.6] 
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De in/output parameters en de formules worden in de volgende paragraafbehandeld waarbij ook de 
meetresultaten gepresenteerd worden. Het eenvoudig flowchartmodel voor de software is gepresenteerd in figuur 
6.5. De eerste taak van de meetsoftware is het kalibreren van de output van de elektronica bij een bepaalde 
setting van de sen se stroom en de referentie spanning. Vervolgens wordt de flowsensor gekarakteriseerd in een 
beknopt bereik. Dit is direct een gevolg van de opbouw van de flowpijp en de keuze van de ventilator. Omdat 
men de flow karakteristiek als funtie van I cel e/o Vref bepalen is er natuurlijk een lus in de software gebouwd. 
Alle data wordt m.b.v. een wiskunde programma bewerkt (zie hiervoor paragraaf6.4) hierbij zijn formule 6.3 
t/m 6.6 een rode draad. Parallel aan deze meetsessie kan men ook het ballonexperiment uitvoeren, uiteraard 
wordt de ventilator vervangen door een opgeblazen ballon en alle in en outputvariabelen blijven onveranderd. 
Het belangrijkste doel van dit experiment is een indruk te krijgen van de responsetijd waarbij de excitatie een 
quasi stapfunctie is. Voor theoretische achtergrond en meetresultaten, zie respectievelijk paragraaf 4.4 en 6.4. 
Een tweede parallelsessie is het bepalen van de uitgangsspanning als functie van de omgevingstemperatuur. Het 
dagelijks temperatuursverloop biedt hierbij een uitkomst maar een klimaatkast is optimaal. 

( start 

----------< Vout=O 

~~ 
Yes 

Yes 

• 

I 
Yes 

• 
( End ) 
----~ 

Figuur6.5: Flowchart software. 
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6.3.2 Besturingssoftware & elektronica. 

Alvorens de meetopstelling wordt gebruikt om sensoren te karakteriseren, is kalibreren hiervan noodzakelijk. In 
principe willen we het generen van een flow als een b/ack-box beschouwen, flow is een functie van een 
spanning. Met behulp van besturingssoftware en een DAC wordt een variabele spanning gegenereerd. Samen 
met een eenvoudige elektronische schakeling (zie figuur 6.6) wordt een ventilator bekrachtigd De flow, dat door 
twee laminaire filters stroomt en vervolgens via het compartiment en een lange pijp weg vloeit, wordt gemeten 
met een flow-meter. Om de input versus output functie te bepalen maken we gebruik van de elektronische 
schakeling in figuur 6.6 in samenwerking met software dat op eenvoudige manier gepresenteerd is in de 
onderstaande flowchart (zie figuur 6.7). Met behulp van de meetresultaten kan men de functie van de b/ack-box 
bepalen. In grafiek 6.19 is zowel de empirische als de deterministische functie weergegeven, de afwijking is 
eveneens berekend Hierdoor is de flowpijp niet alleen gekalibreerd maar zijn de parameters van de black-box 
bepaald waardoor de meetopstelling geschikt is om de sensoren automatisch te karakteriseren waarbij de flow 
een impliciete input parameters is. 

Vee Sart 

LM358 

Vin 
SetV_ven. 

Ventilator Delay 

V ss Meesure flow 

Figuur 6.6: Elektronica tb.v. aansturing ventilator. 
Sloreddata 

No Ready 

Yes 

~ 

( Stop ) 

Figuur 6. 7: Flowchart kalibreren van de flowpijp. 
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Grafiek 6.19: Resultaten kalibreren flowpijp. 

6.3.3 De opbouw van de flowpijp. 

De opbouw van de meetopstelling is in figuur 6.8 t/m 6.11 afgebeeld. De flowpijp, afgebeeld in figuur 6.8, is 
opgebouwd uit vier elementaire elementen. Aan de inlaat van de pijp is een ventilator gekoppeld en samen met 
het kalibreerpunt aan de uitlaat kan men de pijp eenvoudig kalibreren zoals in paragraaf 6.3.2 beschreven is. De 
ventilator genereert tulbulent flow en dit is niet de geschikte stroming om de sensoren te karakteriseren. Er zijn 
twee manieren om laminaire flows te creëren. De pijp is voldoende lang en door de druk opbouw van de 
ventilator kan men m.b.v. Hagen-Poisueille vergelijking de maximale snelheid van de parabolische 
snelheidsprofiel in de pijp berekenen. Door twee laminaire filters te gebruiken wil men de vorm van het 
snelheidsprofiel aanpassen. de maximale snelheid schuift naar de gemiddelde snelheid en tevens kan de lengte 
van de pijp minimaal zijn. De filters bestaan uit een ring met symmetrische verdeelde gaten, behalve in de 
kruisingvan twee diagonalen omdat we een uniforme snelheid willen hebben i.p.v. een parabolische. In figuur 
6.10 is dit type filter afgebeeld (samen met de caverne). De caverne is een belangrijk onderdeel van de flowpijp, 
het is een element waarin de flowsensor wordt geplaatst en vervolgens gekarakteriseerd, figuur 6.11 is een goed 
voorl>eeld hoe de sensor is ingebouwd in de caverne. Voor de volledigheid is de elektronica afgebeeld in figuur 
6.9, de werking hiervan is in hoofdstuk uiteengezet . 
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Compartiment/caverne Ventilator 

Kalibreerpunt Laminair filter 

iguur 6.8: De flowpijp. 

Figuur 6.9: De elektronica inclusief interfacebord en caverne. 
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Figuur 6.10: Opbouw van de carveme. 

Figuur 6.11: Opstelling carveme inclusief sensor. 
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6.4 De meetresultaten. 

In deze paragraaf presenteren we de meetresultaten van de vier type flow sensoren. Het karakteriseren van de 
sensoren is verdeeld in zeven groepen. Elk onderdeel draagt bij tot een volledig beeld van de werking en 
eigenschappen van de sensor. 

V out als functie van Vref 

De gevoeligheid van de sensor wordt mede bepaald door haar oppervlakte temperatuur. Zoals in het voorgaande 
hoofdstuk vier is uitgelegd is de referentiespanning een maat voor de oppervlakte temperatuur. De 
temperatuurgradiënt over de sensor wordt groter namaten het verschiltemperatuur tussen de sensor en de flow 
ook groter wordt. Hierdoor neemt de output toe als de temperatuur van de sensor stijgt bij een constante flow 
snelheid. Omdat de brug niet een perfecte symmetrie heeft, is de offset van de elektronica eveneens een functie 
van de referentiespanning. De verschillen tussen de vier type sensoren zijn goed waarneembaar. Het domein van 
de-referentiespanning is voor de Cantilever laag, voor de Double T bridge hoog en zowel de parallel als-de '"" 
dbuble bridge liggen tussen deze beide sensoren. (zie grafiek 20,28,36 en 44) 

Vout alsfwzctie van T. 

De convectie van energie is mede afhankelijk van de temperatuurgradiënt van de sensor oppervlakte naar haar 
omgeving. Een toets is uitgevoerd om door de variatie in de dagtemperatuur de uitgangsspanning te monitoren 
als functie van flow (en natuurlijk van de omgevingstemperatuur). Bij toename van flow wordt de gevoeligheid 
van temperatuursschommelingen duidelijk zichtbaar en indien het toegevoegde vermogen wordt gereduceerd 
wordt de temperatuursafhankelijkheid significant. Een voorbeeld hiervan is de Cantilever sensor waarbij de 
referentiespanning minimaal is ingesteld, bij temperatuursschommeling zien we duidelijk een verandering van 
het uitgangssignaal. (zie grafiek 21,29,37 en 45) 

V out als functie van de flow richting. 

In paragraaf2.6 is beschreven de convectie van een vlakke plaat als functie van de invalshoek van de flow. In 
deze meetopstelling is 180° detectie mogelijk, hierdoor kunnen we de bi-directionele eigenschappen van de 
sensor onderzoeken. We zijn echter beperkt in onze meetopstelling, fysiek moet de sensor worden gedraaid om 
de functie aan te tonen. De verandering van flow richting is een elegantere oplossing waarmee verkomen wordt 
dat de positie van de sensor veranderd en daarmee asymmetrische signalen veroorzaakt. Zoals in tabel 4.5 is 
beschreven komen de resultaten overeen met de metingen, alle sensoren zijn bi-directioneel gevoelig. V oor een 
studie van 360° gevoeligheid is de huidige meetopstelling niet afdoende. (zie grafiek 22,30,38 en 46) 

V out als functie van vermogen. 

In deze meetopstelling onderscheiden we drie situaties de heater brug verbruikt meer, minder of gelijk vermogen 
dan de sense brug. Omdat het vermogen niet constant was in deze drie metingen kunnen we alleen aantonen dat 
de werking van de sensor voldoende goed is, ook indien de initi~le toestand Ps > Ph geldt. In deze meeting is 
duidelijk te zien dat het toegevoegde vermogen ook een maat is van de absolute amplitude van de flow. Met 
andere woorden, de verandering in de heaterstroom geeft informatie van de amplitude van de flow maar voor de 
richting van de flow is nog altijd een sense brug noodzakelijk. (zie grafiek 23,31,39 en 47) 

Sense brug parameters 

De sense brug parameters kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, ten eerste de brugspanningen en ten 
tweede het vermogen in de brug. Het verschil tussen de brugspanningen Va en Vb is een maat voor de flow en 
wordt m.b.v. een opamp versterkt en gemeten. Het totale vermogen dat toeneemt bij een toename van flow wordt 
niet veroorzaakt door de sense brug maar echter door de heater brug. Het is de basis van de gemiddelde 
constante temperatuur flowsensor. Dit betekent dat de sense brug in alle omstandigheden een constant vermogen 
verbruikt. Het is aangetoond door de stroom en spanning te meten en vervolgens het vermogen en impedantie te 
berekenen dat het vermogen constant is indien de flow varieert en dat het thermische feedback principe werkt 
voor alle vier type sensoren. (zie grafiek 24,25,32,33,40,41,48 en 49) 
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Heater brug parameters. 
Om de sensor op een constante temperatuur te regelen is het toevoegen volledig afkomstig van de heater brug. 

Daarom monitoren we stroom en spanning over de heater brug. Hiermee kunnen we eenvoudig de toename van 
vermogen berekenen by een toename van flow. (zie grafiek 26,34,42 en 50) 

Het ballonexperiment 

Met het ballonexperiment willen we een indruk krijgen over de responsetijd van de sensor. Met de ballon kunnen 
we eenvoudig gecontroleerd lucht verplaatsen aan de ingang van de flowpijp. Deze methode is sterk gelimiteerd, 
maar het is mogelijk eenriseen fàll time te meten en hiermee de snelheid van de sensor afte schatten. 
(zie grafiek 27,35,43 en 51) ,0-../ 

0 
,..., b-«..(.q L 

/7 v,._-v~ ' 
In deze meetresultaten schuilt veel meer informatie dan hierboven summier wordt beschreven, maar omwille de 
restrictie van verstrekken van gegevens (zie CRAFf BMH4-98-9512) zullen we ons beperken tot het presenteren 
van enkele grafieken en enkele parameters. 

Tabel6.5: Algemene parameters. 

V 
OI) ... 

t 
"0 E-< t ·c V 
~ :g V :a :g 0 = ll< 0 a é5 

PtotaaJ [ m W] 129 134 323 217 
delta Pldetta flow [ m W] 100 100 200 200 

Tsensor [C] 65 70 125 130 
delta T [C] 35 40 95 100 

delta Vont/delta Vref Jmax flow 13 16 3 11 

In de bovenstaande tabel 6.5 zijn enkele parameters samengevat. De referentiespanning, waarmee men de 
operationele temperatuur van de sensor kan instellen, wordt vergeleken met outputspanning van de sensor. 
Hiervoor definiëren we een ratio getal van de .:1 V out en .:1 Vrefbij maximale flow. De double bridge wijkt sterk 
af van de andere drie designs. Uit onderzoek blijkt dat de sense spanning, Vb, niet correct wordt gemeten 
waardoor dit meetgegeven van de double bridge 'vervuild' is, zie o.a. grafiek 40. De verwachting is dat dit 
kengetal tussen de 11 en 16 ligt, m.a.w. de prestatie van de double bridge ligt in de lijn van andere type 
sensoren. Met het totale vermogen, gemeten bij nul flow, gecombineerd met de resultaten uit grafiek 6.14 t/m 
6.16, kan de operationele temperatuur, Tsensoo van de sensoren worden bepaald. De .:1T, het verschil tussen de 
operationele en omgevingstemperatuur, is berekend en blijkt dat de verhouding van de parallel en double bridge 
t.o.v. de double T en cantilever een fàctor twee is. De convecti~energie is, bij eerste orde benadering, lineair met 
het temperatuursverschil .:1 T. Het verschil in het totale vermogen bij nul en maximale flow wordt berekend uit 
de meetresultaten en er blijkt dat bij de parallel en de double bridge de helft minder vermogen wordt gebruikt 
dan bij de double T en de cantilever bridge. De verhouding van het totale vermogen van alle sensoren, bij geen 
flow, is volgens de verwachting, zie hiervoor ook grafiek 6.18. Echter de double brigde verbruikt ongeveer 300/o 
meer vermogen dan ver oot-i . ~stwaarsehijftl.ij · dit te wijten aan de meetfout van Vb, zoals hierboven 
beschreven is. De ther ische massa vàn de Cantilever is he . ootst. De verwachte sensor temperatuur bij deze 
sensor is lager dan bij de s ns t egen eel blijkt waar te zijn. De thermische ontkoppeling 
van de sensor naar de package blijkt hoogstwaarschijnlijk niet afdoende te zijn of de sensor is zo goed is 
ontwikkeld dat de energieverliezen veroorzaakt door geleiding een grotere invloed heeft dan bij oudere sensor 
modellen. Een onderzoek omtrent dit onderwerp is zeker niet overbodig. Opgrond van de huidige meetresultaten 11 
blijkt dat het parallel en de double bridge de beste kandidaten zijn voor flowsensoren en dat alle type sensoren 
functioneel zijn. 

l 
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6.4.1. Meetresultaten parallel design. 
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Grafiek 21: Vont als functie van T 
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6.4.2. Meetresultaten double bridge design. 

- 1.475 
6 .-----....-------.-------r------,----,------l -- 1.462 

~4 
è:. -::::J 
0 
>2 

- 1.53 
1.555 

- 1.58 
1.605 

-'-----, - 1.63 

-~==+==~=p~~ - 1.655 

~~~t;~;;;~~~~=====~====, -- 1.680 
::::: - 1.70 

0 1.725 

4 

2 

> 0 
Qj 

.g -2 
> 

-4 

0 

~-

-6 
1.45 

0.5 

--~ 
i 

1.5 

Grafiek 28: V out als functie van Vref. 

1.5 2 2.5 
flow[m/s) 

: y----
~ 

~ 

[ i : 
1.55 1.6 1.65 

Vref[V] 

4.5 ,-;----r--~----r--~--;:::=r====::::;-] 
- 23.4 

4 ................... : .................. .. : ..... ·············;····················;············· ·······;··············· - 25.6 
1 1 - 27.2 
: : 

3.5 ................... :.. .................. :... ......... . 

----------··-·-··-•------------- -----~---------------------~-- --------------·· 

1.5 ... ···"··· .................................... "···················'················ 

0.5 ·········1····················t····· 

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 
flow[m/s] 

Grafiek 29:Vout als functie van T 

1.7 

150 



4 

3 

~ 
:; 2 
0 
> 

1 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 
flow [mts] 

0.2 
~ 
~ 0.15 

~ 
0 0.1 CU ..c 

I 

'E 
~ 0.05 
.e 
> 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 
flow [m/s] 

Grafiek 30: V out als functie van flow richting 

0 ~----J_----~------L-----~-----L----~----~ 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 
6 ~--~----~----~--~~~~~----~----~--~ 

i i 
~ 5.8 ---------- ____ __ :_ __________________ :_ - ---- - --·--- ~------------ --f---------
Q) 

~ 5.6 ------- ---------:----- ---- --- --------+- -- --- --- ·. - ~ ---- ____ ________ ,,[______ -- ----

> 
5.4 ~--~----~----~----~----~----~----~--~ 

1.48 1.5 1.52 1.54 1.56 1.58 1.6 1.62 1.64 
0.4 .-----.------.------,'~•·I~~fn~·-n~------.-----,------, 

0 ~----J-----~------~----~----~----~~--~ 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 
flow [m/s] 

Grafiek 31 : V out als functie van vermogen 

151 



4.5 0.74 

~ 
' ' ' 

~ 

~~J s 4 
CU 

0 > 0.73 > 
3.5 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

0.75 0.25 
' ' ' 

~ ~ 0.2 ················•·--~~-- .. ········· 
.... .c 0.74 
~ 

: : 

0.15 0 ' > ···· ········· ··•-·· · ' ' 
___ ________________ .. ________________ 

0 ' 
0 ' 

a.. 
0.73 0.1 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
~.7935 g 1 

~ 
~ 
:::l 

> ~.794 ~ 0 
"t:J 8. 

E 
~.7945 ~ -1 

0 1 2 3 4 -1 ~.5 0 0.5 1 
flow [mts] flow [mts] 

Grafiek 32: Sense brug parameters. 

1.6016 33.074 

~ 
~ 33.07~~ Q) 

1.6015 Cl 
"t:J ...... 
·r::: 0 .c .2 > 

1.6014 33.07 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

0.053 
'E 

48.43 

~ 0.053 
.J::. 

Q. 
.... & 48.42S ----- - ----

~ 0.053 "t:J ·r::: 
a.. .c 

Cl) 

0.053 0:: 48.42 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

flow [mts] 1 flnw rn/~1 

~ 
~ 
:::l -~ 0 
8. 
E 
~ -1 

-1 ~.5 0 0.5 1 
flow [mts] 

Grafiek 3 3: Sense brug parameters. 

152 



4 60 

~3 ~ 50 .... 
Q) -m 2 ~ 40 
~ .2 > 

30 
1 2 3 4 0 1 2 3 

0.2 
E' 

52 

~ 
~ 

Q. 
êi> 0.1 ~ 51 .5 
~ "0 ·c 
a.. .0::!! 

0:::: 51 
1 2 3 4 0 1 2 3 

flow[m/s] 
g 1 

~ 
:::1 

ë 0 
~ 
E 
Q) 

F -1 
-1 -0.5 0 0.5 

flow [m/s) 

Grafiek 34: Reater brug parameters. 

balloon experiment 
6 ~----~----~----~----~----~----~----~ 

4 

5' 
~ 2 

~ 
0~ 
~L-----L-----~----~-----L-----L----~----~ 

0 50 100 150 200 250 300 350 
ms 

rise-time estimation 

! 

5' 
4 1----------------------·H/ 

'\ 
~ 

;- 2 ---- - -- ---j----- -- -·· --··----·------'''-<:---------··---------:---- -- ---------··------·'----· -----·-------·-- --:- -- ---- ··--·----·-·----1 

0 
> 

0 

-2 '------.___:_---'---___ _,____; __ _,____ : __ _..___ : _ ____, 
0 10 20 30 40 50 

ms 

Grafiek 3 7: Het ballonexperiment 

60 

4 

4 

1 

153 



6.4.3. Meetresultaten double T design. 
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6.4.2. Meetresultaten Cantilever design. 
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7 De Sensor en "aar positie in de markt. 

Het criterimn om de marktpositie van de sensor te bepalen is het vergelijken van verschillende technologieën 
met overeenkomstige parameters. Omdat dit resultaat niet altijd objectief is vanuit het oogpunt van een andere 
technologie en haar toepassing, kan deze tabel een ander resultaat geven. Bijvoorbeeld de stroming van een 
rivier wordt onderzoeken met een LDV-device en een HW A-methode is niet geschikt hiervoor. De doelstelling 
van de nieuwe sensoren (beschreven in dit verslag) is het vervangen van de rotatie anemometers in de huidige 
respiratiemeetinstrmnenten. Uit deze tabel blijkt dat andere technologie, thermische (silicon) anemometers, 
toegepast in de huidige respiratie meetinstrmnent tot een beter product leidt. 

Tabel 7.1: De sensor en haar positie. 

.!! ::s 
0 ... - ..c:: () 

"0 ... Cl) ::s c Cl) - c "Q) Cl) !:I ...lo: Cl) Cl) "0 "0 
E "' - - ..c:: c ==-

~ c "Q) "' "' OI) 0 -0 0 ... 0 0 ·;::: Cl) 

E () Cl) ...lo: ...lo: 
Cd "' Cl) .D Cl) - ::s c Cl) "0 - "öO () Cl) 0 

!ä ~ ~ 
... 

"Q) Cl) ::s 0. 0 

~ 
... "0 "' () ..c:: Cl) ... Cl) - c 0 ::s Cl) ~ "' ~ "' J;l.l 

... ~ ... ::s 0. z :9 E-< .D 
0 ta 
~ u 

rotatie ++ + ++ + -+ ++ - 64 
druk + + ++ -- +- ++ - 64 

schaal ++ + -- +- + ++ - 64 
discreet ++ + ++ -- - ++ + 67 
HWA +- ++ -- -- +- -- - 46 
HFA -+ ++ -- -+ - + - 54 

Silicon + +++ +- +++ ++ + ++ 84 
Micromachining +- +++ ++ ++ ++ + +++ 86 

LDV ++ + --- -- + - ++ 55 
PIV ++ + --- --- + - + 55 

I Symbool 
Score I +++ ++ + +- -+ 

8 7 6 5 4 3 2 

'- . 
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8 Conclusies. 

• De functie van een flow sensor is het meten van stromingsnelheden van gassen of vloeistoffen. De basis van 
thermische flow sensoren is het meten van de wäfinte transport van oe sensor naar het medium, veroorzaakt 
door convectie. Wanneer een laminaire flow parallellangs een verwarmde plaat stroomt dan is er niet alleen 
een hydrodynamische- maar ook een thermische boundary layer die de convectie parameter beïnvloedt. In 
de wetenschap zijn twee methoden bekend om boundary layers te berekenen. De eerste methode heet de 
Blasius oplossing. De basis van Blasius is het reduceren van de parti~le differentiaal vergelijking tot een 
twee dimensionale vergelijking door de juiste randvoorwaarden toe te voegen in de algemene vergelijking. <r 
De tweede oplossingsmethode is de integraal methode van Karmann en gebaseerd op een kubisch ) .v- I'L ' ht-X 
stromingsprotieL Deze methode ~J(ad~ de exacte oplossing en heeft een geringe afwijking t.o.v. de C" . ~ IÎ 1Î 
Blasius methode. De hydrodynarhisché grenslaag is afhankelijk van de afstand van de rand van de plaat, de c,JV" 
viscositeit van het medium en haar snelheid. De temperatuursgradiënt over de verhitte vlakke plaat onder 
flow conditie kan o.a. worden berekend door d•e in!egr.a~r.neth · e. Uiteindelijk kan men de thermo
hydrodynamische layer berekenen samen met d~~ coëfficië t van h~ medium wordt de 
convectiecomponent van de verwarmde plaat berekend. Het IS e convectie. parameter die o.a. een functie 
van de flow snelheid is en hiermee de basis le1,>1 voor thermisch~emometers. Voor de geforceerde 
convectie energie zijn de volgende parameters van belang: \ ~ 

• Kinetische viscositeit van de flow. 
• Thermische diffusie van het sensormateriaaL 
• Verschuiving van de hydrodynamische en de thermische grenslaag. 
• Temperatuursverschil tussen sensormateriaal en flow. 
• Oppervlakte van de sensor 
• Invalshoek van de flow t.o.v. de sensor. 
• De relatie tussen convectie energie en de flowsnelheid is een ..J (wortel) functie. 

• Een numeriek equivalent sensor model is ontwikkeld. Het is een combinatie van thermische en elektrische 
wetten waarbij enkele fàcetten van de sensor nader zijn bestudeerd. Hierbij is het convectiemodel buiten 
beschouwing gelaten en is als een niet numerieke functie toegevoegd aan het discreet model van de sensor. 
Om een goed discreet model op te bouwen hebben we onderzocht hoe een partieel differentiaal vergelijking 
kan worden benaderd door een differeptie vergelijking. Hiervoor zijn er drie verschillende schema's 
onderzocht (impliciet, expliciet en de 9 methode) op nauwkeurigheid, convergentie, stabiliteit en 
complexiteit. De complexiteit van hetm'odel kan variëren, het is afhankelijk van de gewenste 
nauwkeurigheid. De warmte geleiding in een plat vlak is uitgebreid onderzocht en vervolgens stap voor stap 
enkele fàcetten toegevoegd totdat het model een één dimensionaal flowsensor representeert. Hoewel dit r r, , ; 
model afWijkt van de werkelijke fysische parameters, kan men snel een indruk krijgen wat de impact is. ~~ J.,~ •.. k ~ 
In een grote lijn kunnen we de volgende conclusies trekken: \;~\ ~i\.t~v-f\ 

• De 9 methode wordt toegepast omdat de nauwkeurigheid in beide assen, tijd en plaats1 gro~er ~s dan biJJ. J ~\~ j;< 
de impliciete en expliciete methoden. ', V J 

• ~ 9 methode. moet voldoe~ aan haar stabiliteitscriterium anders zijn de result.aten niet gegarandeerd. .... ~ 

• BIJ verdubbelmg van de gnd halveert de fout, (9=Y:z). - cA~ I _ 0 
• PDE vergelijkingen zijn afdoende te simuleren met de 9 methode. 
• Onder ideale omstandigheden, zoals beschreven in paragraaf3.4.3, is het mogelijk om de optimale 

plaats van de heater elementen te simuleren. Beide elementen moeten 25% van de randen geplaatst 
worden. ·~.s~..~v. 'w..._ . 

• De Configuratie van alle vier de sensoren berust op de succesvolle thermische feedback principe van [21] . 
Een referentiestroom voedt de sense elementen en de spanning hierover wordt vergeleken met een 
referentiespanning. Afhankelijk van het verschil tussen de brugspanning en de referentiespanning wordt een 
stroom gestuurd door de heater brug. Beide bruggen zijn thermisch gekoppeld door het substraat en de sense 
impedantie verandert als functie van de temperatuur en hierdoor verandert ook de spanning over de sense 
brug totdat deze spanning gelijk is aan de referentiespanning. In alle omstandigheden zal de elektronische 
regeling zorg dragen dat de sense spanning gelijk is aan de referentiespanning, m.a.w. de sensor heeft 
gemiddeld een constante temperatuur. De amplitude en de richting van de flow wordt gemeten door de sense 
brug bij een constante temperatuur. Met behulp van de energie balans van de sensor is dit bovenstaande 
principe gemoduleerd en gesimuleerd. In deze simulatie blijkt duidelijk de functionaliteit van het thermische 
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• 

() 
I 

• 

feedback systeem, en kan men eenvoudig aantonen dat het verminderen van thermische massa leidt tot 
sneller response en minder vermogensverbruik Algemene conclusie: 

• 

• 

• 

• 

M.b.v. de energiebalans en het thermische feedbacksysteem werkt de sensor op een constante 
temperatuur. 
De tijdconstante is onafhankelijk van de oppervlakte van de sensor en afhankelijk van de flow. Met de 
ballon experimenten laat men duidelijk zien het verschil in stijg en daaltijd. Dit laatste wordt 
veroorzaakt door het verserul van plotselinge verandering van flow op tijdstip to en het uitsterven van 
de flow in de pijp beginnend op tijdstip ~:o-tp . De convectiecot!fficiënt is afhankelijk van deze flow en de 
tijdconstante is o.a. afhankelijk van de convectiecoë:fficiënt, dus ook van de flow. 
De verwachte gevoeligheid van de Parallel en Cantilever configuratie is 50% hoger dan bij de Double 
bridge en de Double T bridge . 
De Double T en de Double bridge hebbep 720) hoekgevoeligheid, de Parallel en Cantilever beperken 
zich tot een 360° hoekgevoeligheid. ·. ·~../ / 

~ 

De behuizing van de sensor is niet onbelangrijk en heeft invloed op de kwaliteit van het meten van het V? 

bedoelde medium, flow. Om de efficiëntie van het energiehuishouding optimaal te laten functioneren zijA-
aan twee belangrijke parameters aandacht besteed. Ten eerste het verminderen van de thermische massa van 
het silicium d.m.v. micromachining en ten tweede het beperken van de warmte geleiding naar de behuizing. 
Voor dit laatste is een bijzonder FR4 behuizing gemaakt waarin de sensor in één vlak ligt met de 

, oppervlakte van de behuizing. Om de output lineair te schalen wordt een bypass techniek toegepast, 
\ hierdoor wordt de behuizing wel complexer. Deze techniek is niet behandeld in dit verslag maar zeker de 
j i moeite waard om de literatuur hierover te raadplegen, zie [33]. 

y\.C, <V'-

Het karakteriseren van de vier verschillende flow(sensoren is gebaseerd op de filosofische wetmatigheid 
'meten is weten' De aandacht is sterk uitgegaan of, het thermisch gedrag van de weerstandselementen van 
zowel de sense als de heater brug. Vervolgens is er voldoende aandacht besteed aan de output van de sensor 
als functie van verschillende parameters zoals referentie spanning, flow richting en vermogens verdeling van 
de twee bruggen onderling. Hierbij zijn de belangrijkste parameters in beide bruggen gemeten. De 
karakteristieke kromme curve, die eveneens mathematisch is berekend, is duidelijk terug te vinden in 
diverse grafieken. Het d misch toegevoegde vermo en is eveneens een maat voor de amplitude van de 
flow, maar de richting hiervan wor vas es oor de sensor configuratie. Zo is de parallelbrug beperkt 
tot een 360° gevoeligheid maar de double brug heeft zelfs een 720° gevoeligheid Als laatste heeft ~n 1 
enkele experimenten uitgevoerd om een indruk te krijgen van de snelheid van de sensor. Het · 
ballonexperiment geeft hierbij een uitkomst. Door gecontroleerd lucht van de ballon te laten ontsnappen 
door de flowpijp kunnen we de verplaatsing eenvoudig meten. De pulsen geven een maat hoe de flowsensor 
kan anticiperen op een verandering van flow, het is een beperkte meeting maar, kan wel op een eenvoudige 
manier de verschillen tussen diverse type sensoren eenvoudig bepalen. 'aJ-u · 

r \IJ;O->-) S> Op grond van de huidige meetresultaten blijkt dat de parallel en de double bridge de beste kandidaten 
\J"_.VS' zijn voor de flow sensoren en dat alle type sensoren functioneel zijn. 

'l • Bij een verdubbeling van de temperatuursverschil is er een verdubbeling van convectie energie 
gemeten, dit komt overeen met de theorie . 

• 

• 1 /Operationele temperatuur van de Parallel en de double bridge sensoren zijn equivalent. De double T 
--r,-bridge consumeert 30% meer vermogen dan verwacht was, hoogstwaarschijnlijk is dit veroorzaakt door 

een kleine fout in de meetopstelling. ') 
• De Cantilever heeft een hogere operationele temperatuur dan de andere ;{nsoren bij een gelijk 

vermogen. Dit ligt niet in de verwachting omdat d~ is~ m,assa groter is. De energieverliezen 
veroorzaakt door thermische geleiding naar de pac ge kan een aanleiding zijn voor dit 'onverwacht' 
resultaat. 
D.m.v. het ballon experiment is aangetoond dat het systeem een responsetijd heeft van ±5ms. De 
verschillen tussen de vier sensoren zijn d.m.v. deze proefniet waarneembaar. 

Het criterium om de marktpositie van de sensoren te bepalen is het vergelijken van de verschillende 
technologieên met de overeenkomstige parameters. De doelstelling van de nieuwe sensoren is het vervangen 
van de rotatie anemometers in de huidige respiratiemeetinstrumenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
indien men wisselt van technologie, thermische silicon anemometers, ;dit leidt tot een beter product. 

: 1 ( ~ '---vt,... "' I\ î c...· )) 
_./ \_ \. 1' C-( 
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