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We b schouwen een gae dat zich bov n e n v t 

vindt ( zie figuur 1.1. ). Op e k r p t P 

aantal mol kulen 
11 impul . p; ., . 
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· •l unifo . , dan geldt gemi deld: 
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Het netto traneport van tangentiële imp naar 'e 
is dan gel1jk aan nul. Als echter ~~n (of' meer) ·p ~amet :, · 
links en rechts van P verschillend zljn, dan re lt 
een netto transport van tangenti,le puls naa.r de 
De reaktiekraoht, die de wand op het gas uite .~ 
het gas in bewegtng: het gas fslipt" langs de 
r:.:en spreekt van viskeuze slip als N1 1: N2 • Dit 1 
val als er een drukgradiënt aanwezig is in de x-ri~ 
dp/dx I: o. Van uit de "hogedruk"-zjjde t~ ffen dan ge ............ u.. 

meer moleculen de wand 1n P dan van uit . e "lage 
Diffusieslip tre dt op , .als de moleeulen. link ~an 

andere massa hebben dan de moleculen ree ts van P. 
het geval b1j twee v rschillende gassen (of ieoto en). .~ 

" ~a .. . 

~~= :: :: ::::::::r~::~ë~: :~~ d:e~a~ :::~z~g v;s ;2\ " _: ,'·j 
Het afstudeerwerk bevatte twee hoofdthe •e. In bet v~r:ir- , ~ 
eaande werd aangenomen dat de molekulen die de and· V~l't~' {;·"r .J~-

- ! ·- ~ ,.- ~ 

laten verdeeld z~in volgens de cosinuswet. Meting v ~ · 
keuze slip-coëfficiënten kan ons, zoals zal blijk n , 1 · ', o' 
matie verschaffen over de ,juistheid van d z v ronde:r , 
ling. Een deel van he t afstudeerwerk ie dan ook b atéod · 
de bestudering van viskeuze slip. 
net overige deel heeft betrekking op th Tmische al1 • 
zi.in in de groep al metingen verricht van öb 

ons geval is dit kapillair vervangen door en met lea 
spleet. 
In dit rapport worden, ondanks de verwa.rltsehap tusa. ·( 
twee onderzoch te soorten slip, de beide ·onder o 
behandeld. !Ta hoofds t uk 2, Algemeen, waarin e 
aspekten van de meetopstelling aan de o · e kornn, 

' •. 
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in hoofdstuk 3 enkele beschom·lingen over, en meetresul
taten van viskeuze s1in. In het vierde hoofdstuk komt 
ther:misc'lîe sJ:tp ter sprake, waarna in hoofdetuk 5 een al
,csemene Alotbesohouwing wordt .n;er:even. 
T)e in de tekst tussen haken [ J p:epJ.aatste cijfers verwijzen 
naar het litteratuuroverzicht achter in dit verslag. 

-·. 
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2. Algemeen. 

2.1. De mectonstellinr. 

Tot A. Iarmit (1] in de r;roep Warmtetransport metingen 

verrichte van thermische sliDsnelheden, ,·:erden deze be

rel::end uit r 1et L11p:en van thermoT'lolc,culaire drukverschillen. 

;Tet principesc~1e··m van de dae.rb5,i [\ebruiltte meetopstelling 

is gete'~end in fir;uur 2. 1. Hierin is U een verschildruk-

T 
1!=======::::::1 

T 1 kapilloir 2 

M 

~----~rn~------~ 

L.J 

fir;uur ?.1..t 

maJ10'~eter. On1 d2t 1-:et }1etto transport van tangentiële im

-puls naar de vmnd van het kapillair niet nul is, t;aat ten 

gevolr.;c van de reaktiekracht van de wand on het gas, dit 

gas stror::e11. De "vro.rme" mole'·ulen hebhen de grootste im

pulr;' het c·a8 stroomt rlus i;1 de ric'lrting van de hoge tem

peratuur. Door r1cze stroom ontstaat een dru!::verschil tus

sen rlc vate:>1 a".n wcerszi-ïdc van het kapillair: het thermo

molekulelre dru:-:verschil. In de stationaire toestand zal 

door dit drukverr;chll evenveel ~as terugstromen, als ten 

~evolce van de sliDsnelheid in de andere richting p:etrans

porteerd wordt. 

In fi.n:uur 2. 2 z:m de verschillende snelheideprofielen 
• 

~ c -
I I 

fir-:uur 2 • 2. 

retel::enà. Voor voldoend kleine \vaarden van het h.--nudsen

r:etal Fn = * is het snelheideprofiel ten r,evolge van slip 
allftfn recht, ( fic·. 2.?. a), en zal de terugstroming lami-
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nair z1jn ( fir;. 2. 2. b). In de stationaire toestand heeft 

het profiel da~ de vorm van fig. 2.2.c. 

T-eting van het therrnomolekulaire drukverschil in de sta

tionaire toestand c:eeft informatie over de mate van terug

stroming, e11 dus ook over het sliptransport. 

Deze teru.::,stroming is echter oorzaak van viskeuze elip

effekten, hetgeen de nauwkeuri.r.;heid van thermische slip

metineen nadelir; bernvloedt. Daarom is door Larmit c.s. 

een meetonstelline t:erealizeerd volr':ens een nieuw principe, 

waarcloor terugstromi:1g ónmoc:el i:1k wordt: het drukverschil 

over de ui teinclen van het kapillair is steeds geljjk aan nul. 
Het rc~Jema van deze opstelling .seeft figuur 2. 3. 
Aan weerezjide van het kapillair 7:orgen reservoirs met T1 en 

T2 voor de temperatuurc,radiënt. De reet van het systeem 

heeft temperatuur T
0

• Via klep 1 wordt gas toe~evoerd. 

Daarna wordt klep 1 gesloten. Als klep 2 open is, ie de 

druk in het systeem uniforr1. Het experiment wordt gestart 

door sluiten van klep 2. Een drukverschil, gedetekteerd 

door de memhraanmanorïeter r.:. ~-. :·., wordt door de kapaoi te i ts

r~eter (~C-~eter) pronortioneel om~evormd in een elektrisch 

(e::eli~k-)spr>.n:1L1gscir:nanl. Omdat de gebruikte servomotor 

een ':;iscelsnanninr:stJ")c is, wordt dit signaal eerst gecon

verteerd nac-~r v!isselspanninr, en na versterking toegevoerd 

22.n de seTvomotor. Deze verplaatst de plun.ier zoveel, tot 

het clrukver~c1'il ove:r de F.T". 1~. Yreer nul is. Keting van 

de pJ nni ersnelheld geeft, na. vermenigvuldi~ing met de 

r1oorsnedevcrhoudinr, Val"l plun;i er en kaoillair, de p:e!nid

delde snel'-leid van het {'"as i•1 het kapillair. De nauv:keu

ri_g:heid van de metin,~ YIOrdt tr1 nrincipe slecbts bepaa.ld 

door het O'"'losce~1d vermogen van de l~.l~.n. 

retin('"en vai'1. viskeuze slipsnelheden kunnen met dezelfde 

meetop stelling, zonder vn~zi,~ingen, worden uitgevoerd. De 

temperatuur vr-tn de r:ehele J:J.eetop:::telling is dan e;ellik, 
rins T1 = T2 = T

0
• T~et servesysteem verschuift de plunjer 

zoda11ir; dat het ui t:;ru1r;ssi.":"naal van de AC-meter nul is. 

'leze c1 C-meter ';eva t een o f'ff' et-rep:eling, \vaarrnee het nul
punt van de I'. 1 1.r,'.~ verler-:d 1:8.11 worden. Bi,i meting van 

thermische slip is deze offset zodanig ingesteld, dat 
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het u:i tgan;:rseignaal van de .d C-meter nul ie, als het druk

verschil over de r~.r'.!". nul ie. Bi,i meting van viskeuze •lip 
m~•t •• ': ·~rllko.:radiën t aanv:o?:L· zj_jn langs het kapillair. 

De offset wordt dan zo ingesteld, dat het uitg~ttnaal 

nul is bi~ e:;n be1·~e?:1d drukver~cl-lil .f p 1: 0. De servoregüins 

hbudt Jlit door plunierverpl:->,atsing ko"lstant. Het ie dan 

wel nood3n.kel i 1k dat ~,et ui tr;anr:,.esit,naal ale funksie van 
het drukverschil bekend is. Op de 5jlcing van de r.1.M. ?.'. ko

men we in par. ?.3. teru~. 

2.2. De snleet. 

T-~;clens ncti ''"Cn van thermische slip zi,in de temperaturen 

van het neets;rct:~em zo .r.el:ozen, dat T1 = T
0 

en T2 > T1 • 

Dit betekent de.t aan de '::arme kant vn.n het systeem de 

tcm~)eratuur T2 teru2::-;ebracht moet worden tot de tempera

tuur T
0 

van de clru1:onnemer. Fierdoor ontstaat in het 

buizensysteem een ther: 10molevulair rlru~~verschil ~P, dat 

het te meten debiet verkleint. Uit [1] bljjkt dat, bij ge

eeven 1.··narde van het knudsenr:,etal K!!., 4p.-i, waarin d 

de diameter va.n het l:apillair of van de buis is. Vooral 

bij e;rote ··.' ·nrden van En ceeft dit aanleiding tot relatief 

r::rote systcmatisc1le fouten in de waarneminc;en. Door de dia

meterverLoudi~lg van buis en kapilla.ir te vergroten wordt 

dèz.e fout verkleind. 

:~en voordeel ven ee;i kleinere lcapillairdiameter liE;t bo

vendien in het feit dat hetzelfde knudsengetal b~ een 

l:or:ere \ver1 -c1ru~c wordt bereikt. ~'ierdoor wordt het probleem 

r'la t zich voorr1oet bi~ nauwkeurige meting van lage werk

dru1d:en, ;:::oeddeelfl omzeild, oradat de scala van te neten 

werkdruk1-e-1 hor;er 'ko·-:t te li~":en. 

lar:· t t r;ebrtd:~te een kérr,lillair met d = 1 TP..r.:. Er z:i)n door 

ons por;ingen ondernomen een bundel slazen kapillairen 

met d = 0,1 ~~. in de o~stellin~ te ~onteren, die echter 
door teclmioc', e moeilï,il:::1eden z5ïn mielukt. We z5in toen 

over,"estn.p t 00 een metrl.len snlee t. '·'ipuur 2. 4. toont 

::c'1emat:i.sch, 1··oe deze in de :.1eetopstelling is opgenomen. 
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De temperatuurreoervoirs met T1 en T2 zjjn met flenzen op 

het buizensysteem van de onstelling gemonteerd. In de fi

r:uur is r1 e warme 1-::ant met aksenten aan.n.:eduid. 

=Jet spleetlichaam is met bout1es ster bevesti~d tussen 

ne flenzen ? en 2'. Grote moeil1.ikheden deden zie~ voor 

b;,; de va1cuii.:nafdic11tL1r; tusr"en het s")leetlichaam en fl.ens 2'. 
T1jdens het aanbren;:::en van de temperatuurgradiënt brak 

steeds de voor ~lezc afrlicl,ting gebruikte kit, als t':evolg 

va:n thermisc:1e span Jincen. naarom is ui.. teindelijk voor de 

J:onstruktie van fir. ?.4. r-ekozen, waarin een ëna!1tel om 

het s-·Jleetlicbl2J11 is aan":ebracht. Alleen aan de koude 

kant is no::-· k:i.t r":ebruikt. De verbindinr; tusr:eï1 de spleet 

e11 flens 2' hoeft nu niet gasdicht te zjjn. T.-et deze kon

stl~u1ctie wordt voldaan aan de eis dat de e-aomolekulen, 

rlie van d2 ene systeerr1helft naar de andere ,s:ac-.n, dit 

slec11ts 1 ~1Fr'enrloen via de splcctonening. Om lane;duri.n.: uit

r:asse-1 van de rui:n:tc binnen de mantel tj~dens evakuëren te 

voo~~omen zi~ in flens 2' enkele eaten geboord. 

Een ander 1Jela'1.e;r~j1· voordeel van de aanwezic:heid van de 

m::mte1 is de .soede therMische isolatie van de spleet 

::1aar de omr:cvinr. IJangs de mantel heerst nameli:ïk nar,enoeg 

dezelfde tc-:ncratuurcradiënt als langs de spleet. 

Door de aanwczl,<jheid van een armtal flenzen tussen de uit

einde:1 V<1J1 de :::Dl eet en de vmrmtereoervoirs hebhen de uit

eL1uen niet de teJ'11DCY'aturen rp1 en T,.._. m.ï kontrole bleek 
é_ 

het. te'Tincr~~tuurvcrloon lanr;s de sDleet de vorm te hebben 

va.:1 .rrrafie1: 0 • 1, ~-aecl~ts in de ui-terste nunten van de 

cnlect verclw1:nt r1e linen.ri tei t. Ilet is ec11ter waarsehj;1n

l ~'k dat r1e~e afv(ildnge-·1 toeccccrreven moeten wor~len aan 

~1et relatief clec11te warmtekontakt tussen het spleetlichaam 

en het t:1erc'lo~~oppel, '.":n.o.rmee de teTilneratuur werd ~emeten. 

Dit werd nameli~k vi_a de wnrmtereservoirs in het SD1eet-

1 iohna.m :r:cschoven, v1ar.rd.oor '~et ther'Tlokop'' el, Ol) het 

u·L terstc nun t-ie na, do te'l1n era tuur van het \'.·nrr:-,tereservoir 

1: e.d. 

I''<.:' V2'·uümr::i.c'·t1..,ei"l. v0.n de konstruktie bleek na een aantal 

tests ut t:-te':e-:1d te z·'n. Vooral hi.i aamvezi:3heid yan de 

ter:Jneratuur··r8.diënt ondervocv:J.e·:1 v:e 2C~..,ter veel hinder van 
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::td- en nér'or11 t-te, waardoor metinr;en aél.ll een aantal gassen 

zelfs onmogel·~( bleken. Het is vri~el zeker dat deze moei-

11,11'::heden OlJ re'-e ling 1<.:one!1 van de bi.i de afdichting gebruik

te 1~1 t (Ontic~J_ cement). 

T~irlens meti"l.=:;cn van thercüsche slip dient de F.t'.lr. uit

olul te··1r'J :-.ls nt1.l-i_'1diJcator. P-ï• viskeuze slip moet echter 

het dru·~vc<";·c1ül over de spleet :,e1-cend zj_ln. Daar de ~<.F,~.JI,I. 

va~t :tn de onste1Li:1", io O'f'r~eèl.omen is iikinp; door vergelijking 

r-:et cc'1 bc1:c.1de clrè,'-on1'1_emer niet mo--;el•,]l~. Om de }jking 

tocl1. te 1 ~tmncn u i_ tvoere'-; :Lc ee:r. a::1dere methoél e toecepaEot, 

In fi,..·uur ". 5. ·i_c '1et voor (1e ~:1ci.:'1.~ belan7,ri~ke deel van 

de meeto·)ctcllin": 't:cer"e0even. Het systeem is gevul.d met 

l cpleet I 

t: .... -.T,. 
rn figuur 2,5. 

LU 

11 p1U'1j er 

cC'n r;as tot een ~ru~- n. lJe plunier wor·1t nu zo snel 'TIOGe-

1~-~-: vc:t>T)lrwtst. Crndat de st:.1 o·;:inr:sneerctand in de SDleet 

··-root ie ten o ~7ic}··te van ·1:i_c L1 het 1-m~-~~-ensyste;:;r,', zal 

over ct spJc·t cC'·I dru'-vercc1~illlp O':tota8..n. \1::? het to

t'1.1C ~.·oln:·'c vc-:.·t het 2ystce~c~, .-clï]J: j_r; i'.:<,n V, dan kuYlnen 

wc voor èU t r~ru'~vcn:-:::-chil ochr:·ven: 

!J·v 1 4~~r 
,-, . P-~ Dl 

="• --r-r,-•n= V .n (2.3.1.) 

··i erin is ÁV l rle voltunevero.nderin;:: door de plun.j crver-D ~ 

nlao.tci~F- -i_·; éé" >elrt van het svcteem: '-V J = A.Jx, . ,, u 1) - u 
A ir de cloorsne(io van de p1un i er. 
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De relf'.tie ( ". 3.1.) Ls exa,~t r:,:eldlz als de stroi~1int3'2,Neer

cte.nd vR:1 de snlcet onei~F~ir- r~root is. Is dit ~'liet l1et 

r:ev".l, da~1 znl ttjdens rtc nlunierverplaqtsi~1g een de::.:l van 

~as door de srlec>t stro;11Cn, •:.•aqrrloor c1C) kleiner vrorr1_t, 

Omc1a t L\V n J/: V~ 1 '~U'1i1en \·re 3 c n, w.1 i er bescf.J.ouv.'en als een 

ideale Gtroo--1:!rO 1 I ='r' I rl t. In er:n ti1d dt :::al I een hoe.;;.. 

Ve~ë:P:eiCl r1ole:~n1e;1 rl" toevoeren a::·.n volume ~:V. T,~en deel 

van ~:- 2troomt vla de snleetwecrotand R v:eer werr.. Het ge

h cel ktmnen we '1U "vm_' talen 11 L'l een equi valent ele1\:trisch 

model. I:1 fi_··uur ::.C. ~s dit norlel r:ete~çend. 

I ~ nlun i erver~;la'1.tcing 

V 
R ~ ~~leetwccrotand 

-f'' r• ( 

-.lP". • '• 

.. u ~eldt: ~- T + I~, I = " '..J 

Ir: c (l\! 
= • r; f J 

In 
~; 

= ~ 
il ( 

Jc::-e rlrie v:::r·ce11"dn--cn re~-·ultercn i·1 de differentia"J.l

vcrn:cl1'ki 'l.r::: 

:ct de be··invoor\·'I".o.rcle 7(0) = 0 is -le 0;1lood.nr:;: 

V = r~ ( 1-c~:n ( -,~,...!) 
'-/ 

fir•;uur 2,7. 

1 ___. t 
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Op t~dstip t 1 wordt de stroombron uitgeechakeld. Het 
spanningsverschil dat is ontstaan zal Tia de weerstand 
R volgene een •~acht afnemen tot nul. Het spanningsver
schil dat zou z~ ontstaan als R oneindig groot was kun-
nen we nu eenvoudig vinden door in fig. 2.7. de V-kom-
ponent op t • t 1 te bepalen van de raflklj,'ln aan de kromme 
in het punt V • O, t • 0. Deze V-komponent ia de gezoohte 
waarde: v1• 
Terugkerend naar het oorspronkel~~· systeem blijkt het 
uitgangssignaal van de M.M.M. plus ~-meter inderdaad een 
dergelljk verloop te tonen (uitgelezen op een rekorder). 
De Ivr.~,~.M. ie geijkt om ~P • 0,01 torr en om AP • 0,05 torr. 
De resultaten zijn ingetekend in grafiek 2.2. Grafiek 2.). 
geeft het ijkresultaat in een ruimer gebied van drukken weer. 
Deze grafiek is gebruikt b1j de bepaling van thermomolekulai
re drukverschillen t~dens metingen van thermische slip. 

2.4. Bepaling van de effektleve spltetafstand. 

De spleet, zoals die in de meetopstelling is toegepast, 
is van metaal, .c1 met behulp V811 verspanende bewerkingen 
vervaardigd. tigw:tr 2.8. toont de doorsnede TM de spleet. 

i 11 

lil I i I t;J.guur 2.8. 

In 4~n plaat is een groef gefreesd, de andere is vlak. 
Beide platen zijn met bouten op elkaar geklemd. De spleet
afstand d is op twee manieren gemeten: 

- door meting van de groefdiepte; 
- met behulp van een viskeuse stroming. 

Als gevolg van de verspanende bewerking hebben de vlakken 
van de spleet een relatief grote ruwheid. Meting van de 
groefdiepte is gebeurd op de ruwheid. Het ligt voor de hand 
de gemeten groefdiepte te vermeerderen met deze ruwheid, ra. 
Het resultaat van de ruwheidemeting was: 
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ru = 2 • 1o-6 m. 

In fi.tnur 2. 9. z'1n de c::emeten waarden van de groefdien te 
on versc:~ilJ.cnde pl:l.8tsen van de srleet Ge~""even. In deze 

w2.arden is de ruv:heid verwerkt. !)e eenheid iEJ 1 o-6 m • 

. 

99 1 ''"\"! 

97 q7 

In de forrmJc 

met afstrmd d, 

V"' = 
" 

. 

1 r')r) 100 

S'6 95 

f'i".uur ?..n. 

van Poiseuille 

breedte b 

r13.r.dp/dx 

1?·'7·\:; 

en 

. 

. 

1 :)0 99 99 101 

96 96 <J7 97 

voor stroming· door een spleet 
è.oorsnede As ' 

(zie hfdst. 3)' 

(2.4.1.) 

kont de 8'1lectafstand d in de derde macht voor. B~1 een 

rc 7 even ceometrie van de spleet reldt dus: 

•U en te vri_ll e·1 ver[:el:n:en r1et 1~.et resul tae.t van poiseuille

motin8:en, rr1octo11 v-Je als femiddelde 1:iezen de derdernachts-
1 

wortel uit het pe--'ic1dclde van d---. :;erst rr1iddelen van het 

verloon tussen de clantoen I en II van de snlcet in ieder 

meetpm1t, clnarbii aan-:1cmcnde nat dit ve:eloop line8.ir is, 

r1eo.rna mi 'delen over de len~·te .rsceft: 
c 

(~~.~ ± 1) • 1~- 0 rn. 
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Bepaling van de effektleve spleetafstand met behulp van 
poiseuillestroming ie gedaan met een viertal gassen, De 
M.r.~.~. werd ingesteld op een bekend drukverschil. Het 
eervosysteem handhaaft dit drukverschil. B~ voldoend klei
ne waarden van het knudsengetal, dus bl1 voldoend hoge 

werkdruk, is het effekt van viskeuze slip verwaarloosbaar 
klein en volgt de stroomsnelheid van het gas door de spleet 
uit de formule van Poieeuille (?. 4.1.). t:iet de relatie 

gaat deze 

of: 

vergel~~ing over in: 

dJ. b. dp/dx 

12.~.Apl 

dJ= 12.1,Apl.vpl 

b.dp/dx 

(2.4.2.) 

(2.4.3.) 

(2.4.4.) 

Door meting van de plunjersnelheid zi~ alle parameters 
in het rechter lid van (2,4,4.) bekend. In tabel 2.1. zijn 
de resultaten van de metingen vermeld. Het drukverschil 
over de spleet was steeds ~P = 0,0486 torr, de temperatuur 

0 van het systeem t~dens de meting was T • 25 c. 

soort druk ) t Vpl dJ 
gas (torr (.1 rr7kg/m.f:l) f.1o-Sm;s) (.1o-14mJ) 

Argon 600 226,3 2,8J 101,0 

Eelium 600 198,6 3,28 101,5 

Stikstof 600 178,1 3,58 100,0 

Koolzuurr:as 600 149,8 4,25 100,0 

tabel 2,1, 

Uit deze metingen volgt: 

d = ( 1 00 ± 1 ) • 1 0-6 m. 
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De twee voor d gevonden waarden bl~ken redelL~ met elkaar 
overeen te stemmens de tolerantiegrenzen overlappen elksar. 
Bjj Poiseuillemeting is echter een mogelj,ike systematische 
fout aanwezig. Gezien de ruwheid van de spleet is het niet 
uitgesloten, dat er nog ruimte is tussen de pasvlakken van 
de beide spleethelften. Dit veroorzaakt een vergroting van 
de plunjersnelheid, en dus ook een vergroting van de bere
kende waarde van d. Voor een schatting van de invloed van 
deze parasitaire spleet maken we de volgende veronderstel
lingen: 
- de parasitaire snleet heeft de lengte van de spleet; 

aan weerskanten van de spleet bevindt zieh een dergel~~e 
ruimte met een breedte van 0,7 cm. Deze breedte wordt 
plaatseljjk verkleind door de bouten, waarmee de spleet
helften aan elkaar zj,in bevestigd. rre kiezen daarom voor 
de totale breedte van de parasitaire spleet: bp = 1,0 oma 

- de parasitaire sple~tafstand dp is gel~k aan de ruwheid 
-6 van de pasvlakken: dn = 2.10 m1 

- in de parasitaire spleet geldt de formule van Poiseuille 
(Kn <.< 1). 

Vullen we de maten van de parasitaire spleet in de verge
lj.iking ( 2. 4. 3.) in, d.e.n ~'ç)lijkt, wegens 

1 
dp =~ d~ 

bp = b, 

dat de biidrage vnl, P van de paraai taire spleet aan de plun
jersnelheid gel5~ is aan: 

Hieruit volgt dat een eventueel gastransport door de para
sitaire spleet geen meetbare invloed zal hebben op de plun
jersnelheid. 
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').t). Tee!::::·_ s che e:J. ?.1 :-;er.: ene gep;evens van de '7.eetonste11lng, 

Spleetlengte 1 c 178.10-3 m.; 

Spleetbreedte b :a () 0 1 10-3 m.; j'J • 

Sp 1 eeta:fe t?.nd d c 100.10-6 m. 

'li?...meter nltL~jer D c 11,15.10-3 m, 
D 

1 -3 Diameter p1un,jer?s D c:: 8,0. 0 m. 
P, 

16.1 o-? r,~a.xima.l e plunjerverDlaatsing s = r'1• 

VoltL""'le van het meetsysteen"~ V a 6 -3 0,93"~.10 m.l. 

Oplossend verr:;ogen ~' - - 0 10-5 torr. I • • • = 
Vis}ceu~e ~li.-:1: 

T T c: 298 K. 
0 0 

T1 m 
. L 1 ::r 298 K • 

rn T2 298 T( 
.L 2 = .r.., 

Dru!-cverschil (ho;-;ere werknru:c) 4P = 0,0486 torr. 
Drukverschil (lar;ere werkdru,·:) liP = 0,0097? torr. 

Thermische slip: 
T T c 298 y· 

0 0 
... 

T1 'T' 
~1 ::r 298 K, 

f2 T2 = 363 K. 
Te~peretuurgradi~~t dT/clx = "6" 5 t: L f K/m. 
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J, Viskeuze slip, 

3.1. Theorie, 

In de inleiding is beweerd, dat de snelheid ve.n een gss aah 
de wand niet geliJk aan nul hoeft te zUn, ale dit >SaS onder 
invloed van e&n drukverschil lange de wand stroomt. Om dit 

te verduidel:ijken be~::chouwen we een gas dat met een enelheid 

v langs een wc"Yld ~troomt. De temperatuur van ge.e en wend 

ziin uniform. De richting van v is overal dezelfde, de grootte 
ervan neemt in de positieve a-richting, loodrecht op de wand, 
111lhir toe vanaf een zekere afstand van de wand. De richtin~ 
van v is de nosi tieve x-richting. Vlak bjj de wand kunnen we 

de molekuulstroom s-plitsen in twee delen: een de ':'and ne.deran
de, en een de ·wand verlatende stroom. De viskeuze kre.ehten 
aan de wand vinden hun oorzafl.~~ in het verschil in tangentiële 

impuls van deze stromen. M:axwell maa~:te nu de benaderende 
veronderstelling dat de molekulen, die de waad naderen, de
zelfde verdelingefunktie hebben als de molekulen op enkele 
vrj,ie wegleursten afstand van de wand, waar de hydrodynamische 

benadering ~eldt. ret :r.~axt-tell ner.:en we aan, dat de op de wand 

botsende molekulen ge~iddeld een fraktie f van hun tangentië
le i:-::1_::mls in de x-richting op de wand overdragen. Deze veron

derstelling houdt in, dRt het gas dan langs de wand moet elip
nen. Het snelheideprofiel heeft dan de vorm van fiF.Uur .3.1. 

Hierin is u de slipsnelheid. De tangentiële inpuls, die per 
eenheid vnn onnervlakte en per sekonde in de x-riehtinss op 
de we.nd\~'ordt overp;edra.r:en door de naderende molekulen, is n\1 

sarnen~esteld uit tvree blidragen: 
ten gevolre vr:m de sneU1eid v : 

~ ten gevol€=e van de slinsnelheid 
-!'ldv/dz ; 

1 -u : ~ nmou . 
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Hierin is t në het a&'ltal molekulén dat per eekonde de 

eenheid van oppervlakte passeert, als n het aantal,molekulen 

per volumeëenheid is, en c hun gemiddelde snelheirl. 

::et 

volgt nu: 
nm • f 
f ( t "l ~ + i p ëu) = ~ ~ • 

Dit is te herleiden tot: 

I") ?-f 'tz dv 
U:at--f""•f!•ëJi • (3.1.1~) 

1Ne definiëren nu de viskeuze slipeoëffieiënt ~ met de .relatie: 

L dv u a j rz . 

I'et de betrekkingen p • H , 
(3.1.3.) 

of, !!let '7, = af ëL, 

~ "-f J =~aT L • 

De konstante a volgt uit de vr:i.ie weglengte-theorie: 

a. -= 0,499. 

De viskeuze elipcoëffieiënt ~ is du! omgekeerd evenredig, 

met de druk p. Boveneli en ie f al ti,id van de orde van groót'te 
van de vriié we;:::lengte L. De dimensie van y is lengte, men 
noemt y ook wel de slipafstand: men kan } interpreteren &le 
de afstand, waarover men de wro1d zou moeten verplaatsen, op
dat, bji dezelfde lmelheidsgradiint, de snelheid aan de wend 

juist nul zou z~n (zie fig. J.1.). 
L~et nadruk zjj er op gewezen, dat bovenstaande beschouwingen 

sleehts gelden als op enige vri,ie weglengten van de wand de 
hydrodynamische benadering geldt, zodat inderdaad een laminai
re stroming kan ontstaan. Voor stromingen door buizen bete
lrent dit dat voldaan moet z5jn aan de eis: Kn~<. 1. 

* Tenzf.1 f <.<. 1 •. 1!!l flat geval wordt j zeer groot. 
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3.2. Impuls-akkomodatie, 

In het voorgaande werd verondersteld dat de op de wand bot
sende molekulen een fraktie f van hun tangentiële impuls 
op de wand overdragen. Hen kan t ook als volgt interprete
ren: 
Van de molekulen, die op de wend terecht komen, dra~gt een 
fraktie f ziJn impuls t,reheel over op de wand, terw1,,1 de 
overige s~ie~elreflektie onderga.8n, Dit betekent dat we 
voor f kunnen schri5ven: 

waarin: 

f = 'Px,i - Px,o 
'Px i - Px '!"' , ' .. ' 

(3.2.1,) 

Px i is de totale tangentiële impuls, op de. 
' wand r,ebraeht door alle gasmolekulen; 

Px 
0 

is de totale tangentiële impuls, van de 
' vra..Yld af getransporteerd door de de wand. 

verlatende gasmolekulen; 

p T' is de totale tangt'Dtiële impuls, die vsn x, .. , 
de wand at getransporteerd zou worden, als 
de molekulen die de wand verlaten een 
L'Iaxwellverdelinp; bezaten, gekarakterizeerd 
door de temperatuur van de wand. 

Als rle wand in rust ie, ie P:x, ~.~ • O, zodat ( 3.?. 1,) over
raat in: 

f • 
P - n Y.,i . x,o 

Px i 
' 

• (3.2.2.) 

In dit verband wordt f de impuleakkomodatieeoi~ficiënt ge
noemd. Volledige impuleakkomodatie betekent dat alle mole
kuien hun tangentiële impuls volledig op de wand overbren
p:en. Dan is P;r 

0 
gelijk aan nul en f gel~ik aan 14n, De mole-.. ' 

kulen die de wand verlaten zi~ dan verdeeld Tolgene de cosi-
nuewet: se worden diffuus gereflekteerd. .\ls e.lle molekulen 
epi8gelreflektie ondergaan ie Px i • Px 

0 
, en t • 0. De .. ' . tangentiele enelheidekomponenten blj.~ven dan oa-~cl. 
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Als we de viskeuze slip-coëfficiënt kunnen bepalen hebben 
we met de relatie (3.1.4.) een middel ter kontr6le van de 
in de inleiding gemaakte veronderstelling, d2t de moleku
len die de wand verlaten diffuus gereflekteerd worden. 
Als ~ even groot blijkt te zi,~ als L, is f gelj)k aan lln, 
zodat de veronderstelling in dat geval inderdaad juiet is. 

3.3. E;perimentele bepaling van de viskeuze slipcoëfficiënt • 
' 

In deze paragraaf wordt een formule afgeleid voor ~ , waarmee 
deze door meting van de ?;emiddelde snelheid van het gas bij 
stroming door de spleet onder invloed van een bekend druk
verschil kan worden berekend. 
':Ye beschouwen een rechthoekige stroombuis in de spleet, en 
daarvan een stukje met lengte dx, en dikte 2z (figuur 3.2,), 

~ x. 
fi;:,uur J, 2, 

Als is voldaan aan de eis Kn <:::<: 1, zodat op enige vr15e weg
lengten van de wand inderdaad een laminaire stroming kán 
ontstaan, dan geldt per breedteeenheid van de stroombuist 

• 

hetgeen geschreven kan worden als 

dv z .912. rz·;ax • 

Integreren na~r z geeft: 

+ c • 

(3.3.1.) 

(3.3.?.) 

(3.3.3.) 

Aan de wand, bi,i z = id, geldt de relatie (3.1.?.), die nu, 
wegens de oriëntatie der asse~, geschreven moet worden ale: 
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vwand • u • - ff. • 

Vullen we deze randvoorwaarde in ().3.2.) in, dan staat err 

en d.ue 

ii-l!a·-r· 
u.-~ a . 

Bepaling van C, door ge1~1ketelling van (J. 3. 3• ) aan ( 3. 3.-4.) 
geeft voor de ene.lhei.~ in,·de spleet: 

(3.3.5.) 

Het volumedebiet per breedteeenheid V1U1 de spleet, Qb' is 

Qb • ::r y cl .. - -ttif (1 • sJ" ~· ().3.6., 

Omdat 
i· -Y 

is het volumedebiet bij een spleetbreedte b en bij een druk• 

verschil .1p gelLik aan 

Ket behulp van de'relatie Q • vs. As• waarin.v
8 

de gemid
delde massasnelheid in_~e spleet, en As de doorsnede Taft 4e 
spleet is, ge.ef't (3. 3. 7.) na meting v~ v 

8 
de viekeume slip

coëfficiënt • 
Als }let knudllengetal Kn zeer veel kleiner is dan 4tfn, ia 
wegens het ongeveer, everi groot z1jn van ~ en L: 

Y-~<1 . 
en gaat (3.3.7.} over in 

3 
Q -~áp • (J.J.S.) 
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Dit is de formule van Poiseuille voor atrtming van een·gaa 

door een spleet. Hiervan is ge~ik gemaakt b~ de bepaling 
van de spleetafetMd (par. 2.4.). 

).4. De pU?ti;ggen. 

r,:etin.g van viskeuze slip-ooëfficiënten ie verricht aR.n een 
viertal gassen:., Helium, Argon, Stikstof en koolzuurgae. _Dit 
gebeurde als volgt: .'ria klep 1 (zie tiguur 2.3.) wordt gu 
toegel~a.ten tot een bepaalde we:rkdruk. Daarna wordt dese klep 

gesloten. IZet de otf'aetregelknop krijgt de M.M.M. nu een. 10• 

danige v66rinat•iling, dat het ui tgangaeignaal nul is bJj een;i 
bekend drukverschil. Klep 2. wordt gesloten, en het sarvo

meehani~~me ingeschakeld. De plun.jer 1fOrdt dan zodeDig ver
plaatst, dat het :~.H.1' .-signaal nul wordt en blijft, het ~
verschil Gver de spléet blijft dus gehandhaafd. 

De plun.jersnelheid,. ui tg•lezen op een aohrijver, geeft, na 
vermenigTUldiging met de 4oorsnedeftrhouding Vfn plunjer 
en spleet, de gemiddelde .. transporisnelheid in de IIJ)laet. 
In de tabellen 3.1 t/m 3.4 z~m de meetresutaten vermeld. 
In de kop van de tabel 1•. de · gemiddelde Trije weglengte t'biJ· 
een druk van 760 torr en bjj de heertJande ten1perstuur, 298 K, 

opgenomen. In de eerste kolom ete.~t het druk'f'erachil over de 
spleet, de tweede kolom geeft de werkdruk. Dan volgt de ge

middelde vrije wegleng-te L en het knudsengetal b5.1 deze druk. 

Voor de berekening van Kn ie alfll karakteristieke maat <~•

spleetsfate.nd d g.ekoztn. In de vijfde kolom staat de gemete 
snelheid in de spleet en in de zeede de hieruit hrekende. 
viskeuze elip~coi;t'ficiint .f . 
De grafieken }.1. t/m 3.4. p.:eTen in het bo'Yenete deel 

het verband tu~een L en ' , in het onderste deel tuaeen J 
en p. De met kl'\üajes aangegeven meetpunten beharen bij een 
drukverschil van 0,972 • 10-2 torr, de meetpunten .. hor~d 

... 2 . . . ··. 
bii een drukverschil v&n 4,86 • 1.0 ·· torr zijn mat punten 
aangegeven. De inget.ekende 11;jnen geven het verband., zoals 

dat volgene T1ia:xwell ~ou moeten z11n• als de impulàa.eeomo4atie
coiffieiënt geljjk ie aan iln. 

v) Volgans ·'2 • imaëL. 
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Argon • 

.fp 
( .1o-2 

torr) 

4,86 

0,972 

p 

(torr} 

600 

400 

200 

100 

50 

25,0 

~19,'7 
11,6 

5,40 

3,95 

31,1 

17,6 

L 
-8 . 

(.10 m) · 

8,84 

13,3 

26,5 

5:\,0 

106 

212 

1343 

171. 

301 

564 

889 

Kn-1 

1132 

753 

377 

189 

94,5 

47,2 

37,2 

21,4 

10,2 

7,45 

58,5 

33,2 

17,,7 

11 ,3 

5,77 

1,36 

1,)6 

1,38 

1,39 

1,45 

1, 52 

1,56 

1 '75 

,2,26 

2,64 

0,293 

0,315 

0,388 

0,446 

0,591 

'). 

' ',•.J. 

;ó .~' ' ' . ~ 

'. . F " . . -'~'. ·' 
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0 
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1043 
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Sti~stof. 

.ip 
c.,1o-2 

·torr) 

4,86 

0,972 

- ----- - - --------:-----

-»-

., ..... -
. -': 

•ç 
:··· 

L = 6,56 • 10-8 m. bij !' = 298 'K. 
p • 76o:torr. 

p 

(torr) 

.300 

t50 

100 

1.6· -.6 ' 

;50 

3.3,2 

49,,~--

99,7 

28,2 177 

1V,f. 287 

11,5 435 

9,92 50) 

7,02 71.0 

897 

28,5 177 

11 t:j ' - 435 

5,56 897 

602 

301 

200 

100 

56,5 

34,8 

2),0 

19,9 

56,5 

1,72 

1,72 

1, T3 

1, 7.3 

,, 74 

1,91 

·1,95 

2,16 

2,26 

2,44 

2,72 

0,37) 

-~ 

.0 

0 

2J 
23 

38 

198 

243 

448 

538 

803 

.. 993 

158 

398 

95J 

.•, . 
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. ' 

•' . ~-:'. ,.,.. 
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.. • .. -. . 
~ ':,'" ):~ . 
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Koolzuurgas. L = 4,41 • 10-8 m. bjj T = 298 K. 
p • 760 torr. ~·-~ . .;: 

dP L - 1 ''. ~ ... ,.. -.·.· p. 
Kn-1 't'epl. 

( .1o-2 
{torr) (.1o-8m) { .1o-3m/ ( .1o-8m) 

' ~·-· .. 
torr) 

' ... ~ . -

600 1790 2,06 0 .;-.', 

300 896 2,06 0 : . .. 

150 448 2,02 -25 
' ~\!I~~ 

,. .. r 

100 3),5 .• 298 2,07 13 : 

50 (.,7,0 149 2,16 83 . . ·\-. ... 
4,86 30 112 89,3 ?,12 53 

16,9 198 50,4 2,19 113 ·' 
; .. -· ~: ''f'., 

·r 

q 3r:: ;f .) 358 27,t 2,46 328 
.. ' ~ .. .. 

~ 

6,94 483 20,.7 2,65 fB3 

3 7() t I-' 884 11,3 
'· 15 

888 

\•·. ~ 

. . 
30 6 ••• 91,0 0,413· 11. 

17,? 51,3 0,418 22 
0,972 .,, 

41) t3,s 7,98 . cO 0,442 498 

3,79 884 11,3 0,531 683 
... ·~ . ~ 

... 

. :tlttl ~.a.. ,I;; 

.. 

·~ 



2 3 4 .5 6 7 8910' 

2 

, 
9 lfJz 
B 
7 
6 

5 

4 

3 

--2 

r-

10' 
9 
8 
7 
6 

5 

--4 

3 

2 

4 5 6 7 8 9103 

r~.V- Drukker;J Nercurius" Wormerveer No_ 147 3 TR. x-as log. verdeeld 1-1 0' y-as log. verdeeld 1-1 0' Eenheid 50 mm 



Î\l.'./. Drukkcr'J 1'>.1~rcurlus" Wormerveer No. 1473 TR. x-as log. verdeeld 1-10' y-as log verdeeld 1-10' Eenheid 50 mm 



2 3 4 5 6 7 8910' 

h- I -- KI 9 
8 
7 

I 
6 

5 
I 

4 
I 

3 

I I 
5 

- 4 

' 
I I I I I 

: ! ! 
3 

I 
I 

5 

4 

3 

2 

·t-

10' 
9 
8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

N.V. DrukkeriJ Hercurius"' Wormerveer No.1473TR. x-as log. verdeeld 1-10' y-as log. verdeeld 1-10' Eenheid 50 mm 



3 

5 

4 

3 

2 

t-

10' 
9 
8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 2 

I 'I 
5 6 7 8 9103 

No.1473TR. x-as log. verdeeld 1-10' y-as log verdeeld 1-10' Eenheid 50 mm 



Uit de c•:rafie':e:1 voor heliu:~, 8.J.'r,o:'1 en sti'~:-to:' blr'::t dat 

het versc:ül van r' e rremeten vra8_rà eD en rle I 9~"::el1-"r" nTclen 

perin~ is. In goede benaderinp geldt: 

~~Priel '~ker··~~S ' O!"';e'i 'rre rlus 8f1,'1Der:e:1 (18t r!e i":'T)U}SaCCO!nOdatie 

vol1e,li,c; is, '!l t~1ans voor dé?:e rassen i': co--r:binatie ·:et dit 

cnlcet :" teria'' J. 

·.·oor J:ool ~u·1r··as :~.s de si tuê'tie o viuL lel ·:1;. /)e :~eet1JU':te-1 

ê'f??.0C'~t \'.'Orc-le:1 in r'l_e versc1r.ilJ en tus;en ~CJ- e'1 rié~oroti.e 

van dit ~"P..S door eni9: n'1teriP.I?.l in cle r:'eetrninte. eting 

va.'.1 t 1-:ennisc':e c:üi·') ''VJn kooJzuur;:-:'"'.E, ~us bi' 8r>nv·c?:i.~:.,_,eid 
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4. Thermische slip. 

4. 1 • "Je theorie van raxwell voor Kn <<. 1 • 

Ook een temperatuurgradiënt lanr:-s een v:and is, overigens 
onder isobare omstandigheden, oorzaak van een snelheid 
langs de wand die niet gel i ik ie aan nul a de gradiënt ver
oorzaakt een gasstroom in de richting van ne toenemende 
temperatuur. 

~•• ci.T/dx 
_ ..... ~!{#( 

4--Nw 

fi,zuur 4.1, 

'Ne beschouwen '':eer een gas boven een vvand. De druk van het 
gas is uniform, de temperatuur~radiëmt is dT/dx, in de po
sitieve x-richtin~. (figuur 4.1). In het gas zal eenzelfde 
ter:1peratuurgradiënt heereen Etls langs de \''and. De molekulen 
die va.n de "l;:oude" kant komen, en in x

0 
op de wand botsen, 

hebben gemiddeld een kleinere thermische enelheid da~ die 
welke va11 de "warme" kant in x

0 
terechtkomen. Als het gas 

in rust ie, gaan er r.;emi~deld even veel molekulen va.n warm 
naar koud als andersom: Nk :: ;:w • Tir ~ullen dus gemiddeld ook 
even veel warme als koude molekulen in x

0 
de vrand treffen. 

De ,.,arme hebben echter een .Q7rotere impuls. We nemen aan, dat 
de molekulen die de ,,•:and verlaten, dit doen met de tempera
tuur van de wand (dit v.ril zeggen dat de thermische accomo
datiecoifficiint é'n is). lovendien veronderstellen we dst 
de ory de wand botsende molekulen hun (tangentiële) impuls 
volledig op de wand overdragen, en dat de wand ze diffuus 
reflekteert. Gezien de reeultaten van de metingen van vis~ 
keuze slipcoëfficiënten is deze veronderstelling gerecht
vaardi~d. Op de wand wordt nu een hoeveelheid tangentiële 
impuls getransnorteerd, .selijk aan Px K + p lr • Van de wand 

, H X, -• 
af is het tangen tiëel impulstransport [:eli~k aan nul. Er is -
dur: ee1 ::1etto impulstransport naar de wand toe. De reaktie
kracht van de wand on het gas doet het gas stromen, met de 
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thermi~che slipsnelheid v • Deze zal iuist zo groot z~m, 
x .. 

dat het totale traneport van tangentiele impuls nqar de 

wand weer nul is. 

Exakte bereke:1.ing van deze slipsnelheid uit de gaskinetika 

loopt vast op moeil :.;kheden van mathematische aerè: het op

lossen van de Bol tzmann-verp;el ~iking. J .. inder ingewik}celd ie 

het, benaderingen te vinden voor de beide limietgevallen 

Kn<:.<. 1, en Yn » 1. Ben benadering voor Kn ~<..1 is ":er;even 

door r:~axwell, het andere li.,liet~eval kan worden ~- · be::.1a

r1erd met r1e theorie van de vr~·ie -."ole'(uulstromingen. 

L~.:xwell nar1 aan dat de molekulen die oe wand g::tan tref~en 

dezelfde snelheidsverdelinr- heb'Jen als die op enkele vr5je 

wer;len?:ten van de wand, dus in het hydrodyna>nische gebied. 

Deze verdeli1rsfunktie is 

(4.1.1.) 

i" is de lo1-:ale r.CaX'tJell verrleling: -o 

fo = ( m )3/2. 
'ffiT 

( -m ( ( \2 2 exp ~ cx-vx; +C 5; 
2) \ +Cz J • 

(4.1.2.) 
~ is een korrektieterm: 

(4.1.3.) 

De slipsnelheid is veel kleiner dan de molelcula.ire snel

heien, :::od.~t 

overga~t i:;-1 

exp (- 2kT (( cx-vx) 2 + c .. 2 + c z 2 ) ) 
J,] 

(4.1.4.) 

Voor het transport van ta.nrer1tiële impuls n3.ar de wand 

Icun!len we sehr5<ven: 

(4.1.5.) 
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!;:et de relaties (4.1.1.) t/m (4.1.4.) gaat dit over in: 

(4.1.6.) 

Ui t\'1erken van deze integraal geeft [ 1] : 

1 - ~ dT 
Pxz • ~evx - ~ ~ • (4.1.7.) 

In de stetiona.ire toeetand moet dit gell~k z1,m aan nul, zodat 
we voor de thermische slipsnelheid Tx vinden: 

(4.1.8.) 

1\:~et de ideale gaswet, parnkT, volgt hieruit: 

(4.1.9.) 

Het aRntal molekulen dat per sekonde de eenheid van opper
vlakte passeert, N, is dan: 

(4.1.10.) 

De deeltjesflux N is dus in goede benadering onafhankelijk 
van de druk, echter met dien verstande dat voldaan moet 
z:tjn aan de voorw~erd.e: Kn (..< 1 • 

4.?. De metingen. 

Als gevolg van de slipsnelheid ze.l over de spleet een thermo
molekulair drukverschil. ontstaan. Dit drukverschil v.~rdt ge
detekteerd door da 1:.v.~.". Het servomechanisme zal de plunjer 
zoveel verplaAtsen, dat dit drukvermehil weer nul ie. Het 
gastransport door de spleet moet dan uitsluitend worden toe
geschre~n aan de temperatuurPrediënt, en het snelheidepro
fiel heeft de vorm van figuur 2.?.a • 
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Door de plun.i ersnelheid te meten verkr51gen we, navermenig
vuldiging met de doorsnedeverhouding van plunjer en spleet, 
de gemiddelde massasnelheid i~ de spleet, en deze is ~.~el 
geli~ aan de slipsnelheid vx. 
De metin~en ziin uitgevoerd bi.j een konstante temperatuurgra
diënt van 26?, 5 K/m. Ter plaatse van de plun.ier is de temoe
ratuur van het gas T

0
• In het midden van de spleet is de 

temneratunr Tm• De slipsnelheid in het midden van de spleet 
wordt nu gegeven door: 

• 

Delen door de gemiddelde waar·~ e van de "'lole'·:ulaire snelheid 
ë geeft de geredueeerrle slipsnelheirl vJf. 

V x,Tm 
= -0 

V rp T x, -'-o m 

-0 

. ~ 
1.0 

• 

Het deel t.j estransport volgens Liaxwell was 

11r ~dT 
.L'l.l = liiiT (!X • 

(4.2.?.) 

Het gemeten deeltjestrsneport' ie (in het midden van de 
spleet): Tm 

Ng = nv T • ,- • x, 0 0 

Het quotient Ng/NM resulteert in een gereduceerd deeltjes
transport NJf.: 

Als de l!.axwellbenadering juist is, moet voor Kn 1 de 
waarde van u• één z5Jn. 
Thermische slip is gemeten aan een drietal gaesen: Helium, 
Neon en Stikstof. r1;etingen aan Koolzuurgas zi,'ln om eerder 
genoemde redenen mislukt. De resultaten z~tn vermeld in de 
tabellen 4.1. t/m 4.3. In de eerste kolom ataat steeds de 
werkdruk, in de tweede kolom volgt de reciproke waarde Y&n 
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Helium. 

p 

( torr) 

600 

)00 

150 

100 

50 

26 ,4 

15,4 

9, 51 

4, 44 

1 ' 69 

...... · 

-v, .t. ·o.f .. :-.<_ .• 
r~ 

; 

L :: 22 ,o ;""1~~1fm 
ë == f315· m/s . 

bJl 

TT- -1 n....l"J. ' 

369 

179 

90 

59,7 

29,9 

15, 8 

9 ,20 

5,68 

2, 66 

1 ' 0 1 

V 
. x,~o 
(.1~4;/e) 

1 t .32 

2 72 " f 

5, 48 

7,34 
1,5, 2 

27,2 

47,8 

61 , 2 

101 

162 

v• 
(.1o-7) 

: ~ 1 ~- 1 0 

"' , 1 ,'27 
;." 

~ ~ · 58 

6,14 

12,7 

22 ,7 

40,0 

51 ' 2 

84,5 

136 

.. 
' ·• ..., .. 

l' 

T = )27 , 5 K. 
.. 

' 

1, 35 

f , J5 

1, 31 

1,22 

1, 2~ 

1,1 9 

1,22 

0, 97 

0,75 

0,46 

ll P 
(.1 0 

torr) 

5,.35 

1 t 7 

18,9 

27,7 

48,1 

80,7 

94,3 

112 

102 

65, 2 

i ., 

' · 

' . 
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.6 
-- .. .., 

1&-G:· 
. ' ..... ). r v-- ~ . 

t 1 . 
Cl • • 

~--1. 

. ... . 
Neon. bij 11' '27,5 K. 

ö' Cl 586 m/ I 

p Kn_, x,T0 

..,. .!l p 
{ .10-7) < .1o-3 (torr) 

- -· 10-4m/ s) 
' to:rr) 

400 332 o,f>oJ 1' 1.3 1, 25 .3,89 
' 

200 166 1,20 2,26 1,2~ 7.78 
' 

100 83,0 2,)6 4,4.3 1,2~ 1 ,1 

50 41;4 4,38 8,23 1·,13 23,8 

26,5 21,9 s,oG 15,1 1.10 .31,9 _, 

14,7 12,1 13,8 25,9 1,00 54,9 

7.82 6,48 3,9 44,g '"0;97 67,2 

4,0) 3,35 .35,2 66,1 0,?4 68 ,1 

2,22 1,84 48,6 91,2 ' 0,56 57,8 
-

J'f 

-..... _ . 
.~..-~-- ·,: 
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,,'1!' 

á. ._· 
\··.: ·' 

,. 
to.; 

.. ! 
~ .. , .... .. 

,. 
" 

L . ·1· m. ~,. 

Stiksto;f \~: ' ) . 
· ~ T'' 3 ., . •: .. - ..... • 

0 = 4 ~; . -~ 

'P Kn-1 
~ . : ·. ":1 p 

. ( 10-3 
(~) (.1o-7) torr) 

200 .347 0,60 1,33 '1, 3 1,94· 
.. .... 

100 174 ~ 1,08 2,39 1,)8 3,99 .. 
50 87,0 2,28 . 5,04 1, 6 7,28 ·'• ···''.J.. 

27,2 47,1 3,65 8,07 1,!6 12,6 

15,6 27,0 6, 51 14, 1,29 ' 18,0 

8,06 . 14,0 12,5 27,2 ·1.26 26.7 
•· 

.3,89 6,75 22,9 50,6 1,1.3 35,9 

2,50 4,34 26,8 57,0 0,82 J5,9 " 

1,25 2,17 42 6 94,2 o,6e .34,0 
.. 

0,73 1,28 65,6 145 . o.6a ~6,7 

,. 
' .,, 
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De gevonden waarden voor N11 wi:lken vrij veel af van de door 
Maxwell voorspelde. Ze komen echter redelUk goed overeen met 
de waarden van Larmit: ~ = 1,20 toen, N• = 1,30 nu. Het aan
tal gassen, waaraan door ons is gemeten, ie vrij p:ering. Het 
is daarom niet juist, bovenvermelde waarden, die het gemiddel
de z1~ van de uitkometen voor de verschillende gassen, zonder 
meer met elkaar te vergelt~en. W41 is het zinvol, de benade
ring van Maxwell aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 
Maxwell.nam aan dat de molekulen die de wand naderen deselfde 
snelheidsverdelingsfunktie hebben ale op enkele vr~e wegleng
ten afstand van de wand. In feite ging h~ met deze veronder
stelling voorb~ aan de aanwezigheid van de temperatuurgradiënt 
lange de wand. De molekulen op weg naar de wand kunnen botsin
gen ondergaan met molekulen die de waad net verlaten hebben. 
Deze l~atsten hebben, althans b~ volledige impuls- en tempe
ratuurakkomodatie, de Maxwell-snelheidsverdeling, in tegen
stelling tot de molekulen die de wend naderen. Die hebben 
een verdelinge:tunktie die is gemodificeerd met betrekking 
tot de aanwezigheid van de temperetuurgradiënt. De overgang 
van de verdelingsfunktie vanuit het "midden" van het gas n&ar 
de plaatsen, direkt bij de wand, moet plaats vinden in een 
laag b~ de wand met een dikte in de orde van grootte van de 
VT1~e weglengte L. 
Deryagin, Yalamov en Ivchenko ontwikkelen in drie publikaties 
[3], [4), [5], een methode om een fysisch meer akaeptabele 
vooretelling van de snelheideverdelingen te verk~.~en. Met 
behulp van hun theorie vinden ze uiteindel~K voor de tbermi
elipsnelheid: 

Vergeleken met de Maxwellformule (4.1.8.): 

it[,. dT 
vx = 0,75 niii'l' di 

(4.2.4.) 

betekent dit een vergroting van 19%. Eet deze benadering 
wordt de gereduceerde deeltiee~lux 1,19 , hetgeen beter 
overeenstemt met de experimenteel gevonden waarden. 
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4.3. De momentenmethode 1 

Een va&k toegepaste methode om een benaderde oplossing van 
de Boltzmannvergelt~ing te vinden is de momentenmethode. 
Hierbii worden linker en reehter lid van de Bol tzm8I1Ilverge
l~King veraenigvuldigd met een of andere funktie van de 
molekulaire snelheden, en daarna geintegreerd over de snel• 
heideruimte. Borisov, Suetin en Porodnov (7]paesen deze. 
methode toe op het thermische slip-probleem. Hieronder volgt 
een beknopt overzicht van deze procedure. 
Een gBs stroomt tuesen twee oneindig uitgestrekte, parallelle 
platen op afstand d van elkaar in de positieve x-richting. 
In deze richting heersen uniforme druk- en temperatuurgra
diënten. De snelheideverdelingefunktie ia afhankelt1k van x 
via de deeltjesdichtheid n = n(x) en de temperatuur T • T(x). 
Deze onbekende funktie geeft men de vorm 

f(c,x,z) = f
0

.(1 + ~(c,z)), 

waarin f
0 

de lokale Maxwellverdeling is, genormeerd op n: 

2 
fo = n(~)3/2•exp(- ~), 

en~ een onbekende storingsterm. Substitutie van (4.3.1.) 
in de loltzmannvergelijking geeft, onder verwaarlozing van 
tweede orde-termen, de lineaire integraalvergeli~ing 

df0 ~ 
ex ax- + 0 zfo az = J(;). 

Nu wordt tJ in tweeën gesplitst: f+ voor molekulen die de 
wand verlaten, dus met positieve z-snelheid, en ;- voor mo
lekulen die de wand naderen. Er geldt: f = (~+ + ;-)/2. 
Voor ; worden nu oplossingen gezocht fin derde orde-benadering) 
van de vorm 

Substitueren we dit in (4.3.?.) en vermenigvuldigen we 
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vervolgens met 

(4.3.4.) 

i. 1, 2, .3. 

dan ver~jgen we na integratie over de snelheideruimte een 
stelsel van zes lineaire, inhomogene differenti&alvergel~
kingen voor de coëfficiënten at{z). De oploseingen hierTan 
blj aanwezigheid van enkel een temperatuurgradiënt vinden we 
door de druk konstant te nemen. 
Voor de snelheid tueeen de platen geldt: 

vx • ~::Jcxf(c,z)dc • ~::Icxf0i(o,z)do. 
Hieruit vinden we, na aubstitutie vsn ;+, een uitdrukking 
voor vx in de inmiddels gevonden coëfficiënten ai(z). Met 
behulp van numerieke methoden kan vx nu verder worden uit
gerekend. 
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5.1. 

-

In het oorgaande 1 de benad ring voord knudsenlimi t '~ 

ni t b hand ld, noch voor visk uze, noeh voor th rmi oh 
lip. In dit gebi d z~ ge n m etpunt n opg nomen . Voll 

- . ' 
~ 

. :t~ 

' 1f'l~ 
digh idahalve hi rov r het volg de. • • "'· 

- ~ ~~ ~,..· !« 
Een de ltj dat d spl top ning treft b ft n z k r k .. 

r aan d and r kant w er uit te kom n . Volg n li tt. [ 6) ~ ·· .. '1 
i deze kans voor e n le t m t otteindi br edte a 
VOO%" g ldt: 1 ".>/ d: 

(5.1.1.) 

Uit d ga kin tika kennen h t aantal mol kulen d t per , ~ 
s konde de spleetopening tr ft: 

inëbd. 

Voor de d ltj flux kunn n we nu ch~en: 

2 
N -\f-<a fH (ni)lt - (ni)~1 ) 

Het deeltj traneport moet konstant z~~*\ang d 
zodat 

De deeltjesflux i du : 

(5.1.2.) 

( s. 1. ). ) 

(5.1.5.) 

D gemiddeld stroomsnelh id in de spl et wordt nu g gev 
door d r latie 

,. ' 

..... : 
;., . , •. >} 

,, 

' ' 

''i. 

~ aanw sigheid van all4i.n een drukgradiënt gaat d z ve ~ 

~ In een tationair toestand. 
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Bij a w igh 14 van eak 1 
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*x i4( 

De therm! eh lip 
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