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Samenvatting 

Dit onderzoek omvat de ontwikkeling en de constructie van een tempera

tuuropnemer, met de daarbij behorende elektronische apparatuur, welke 

bestemd is om in niet-isotherme turbulente grenslagen de daarin voor

komende temperatuurfluctuaties te meten. Op grond van de veronderstelde 

analo~ie tussen het turbulente impuls- en warmtetransport wordt als 

eis gesteld dat temperatuurvariaties van 0,1 deg met een frequentie van 

4000 Hz nog kunnen worden gemeten. In verband met de microschaal van de 

turbulente stroming moet de grootste afmeting van de opnemer kleiner 

dan 2 mm zijn. Bij de bepaling van de meetmethode valt uit fysische, 

technologische en elektrische overwegingen de keuze op een opnemer, 

die bestaat uit een kern van elektrisch en warmteisolerend materiaal 

(glas of kwarts), die bedekt is met een dunne laag zuiver platina als 

weerstandselement. Een temperatuurvariatie van de omgeving veroorzaakt 

een weerstandsvariatie, die in de elektronische hulpapparatuur omgezet 

wordt in een voor meet- en registratiedoeleinden bruikbaar signaal. 

Uitgebreid wordt behandeld de vervaardi,o;ing van de kern en het aanbrengen 

van de geleidende laag. 

Voor de vervaardiging van de kern geldt dat deze het beste verkregen 

kan worden via een continue trekmethod~ met elektrische verhitting. 

Voor het aanbrengen van de geleidende metaallaag valt de keuze op het 

katodeverstuifproces. Hierbij wordt beschreven hoe de in eigen beheer 

ontwikkelde en gebouwde speciale apparatuur voor het diode- en triode

verstuiven is geconstrueerd. De op deze wijze vervaardigde weerstands

elementen blijken na het verouderen een weerstandtemperatuurcoëfficiënt 

van ca. 2.10-3 deg-1 bij een laagdikte van de platinalaag van ca. 0,1 ~m 
te bezitten. De stabiliteit van de weerstand is zeer goed te noemen. 

De grootste variatie in ongeveer 3 jaar tijd bedroeg ca. 3%. 
De responsie van de~e opnemers op temperatuurvariaties van de omgeving 

wordt theoretisch behandeld. Het blijkt dat deze responsie bepaald wordt 

door twee tijdeonstantes nl. een externe ti~dconstante r t en een in-ex • 
terne tijdconstante r. t• Bij de door ons geconstrueerde opnemers geldt 

~n 

biJ' luchtsnelheden van 0 tot 20 ms - 1 dat r. t << r t. Voor een diameter 
~n ex ~L.Vv. c\.e.c-

van de cilinder kleiner dan ca. 2,6 ~m, blijkt tot 4000 Hz de Q.ia.m..e.t..er als 

~~n geheel te reageren, zodat de invloed vanr. t' die de niet-uniformiteit 
~n 

van de temperatuur over de doorsnede van de cilinder bepaalt, te verwaar-

lozen is. Men hoeft dan, behoudens een correctie opT t ten gevolge ex 
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van de aanwezige platinalaag, geen rekening te houden met de gelaagde 

structuur van de opnemer. Voor een aantal omstandigheden werd door 

het rekencentrum van de T.H.E. de responsie van glas- en platina

cilinders numeriek bepaald op basis van de in het rapport afgeleide 

analytische oplossing van het desbetreffende warmtegeleidingprobleem. 

De aldus geconstrueerde'opnemer wordt opgenomen in een brug van ~heat

stone. Het uitgancsignaal hiervan wordt toegevoerd aan ee1versterker

systeem. Teneinde de invloed van luchtsnelheidsvariaties op de tempe

ratuur van de opnemer te kannen verwaarlozen, blijkt de temperatuur

verhoging van de opnemer ten gevolge van de meetstroom niet meer dan 

0,2 deg te mogen bedragen. Dit heeft tot gevolg dat de uitgangspnnning 

van de brug bij een opnemerweerstand van 1000 ohm ca. 16 ~V per 0,1 deg 

kan bedragen. Aangegeven wordt hoe de in eigen beheer gebouwde brug

schakeling is geconstrueerd en welke maGtragelen er zijn genomen om de 

invloed van storingen van buiten af op deze kleine spanningen tot een 

minimum te beperken. 

Ook wordt de invloed van eigen capaciteiten van de brugweerstanden en 

toevoerleidingen op het brugsysteem theoretisch behandeld. 

In de appendices worden de volgende onderwerpen behandeld: de fysische 

aspecten van de toegepaste verstuiftechniek, een methode om de weer

standstemperatuurcoëfficiënt te bepalen en een methode om met behulp 

van een He-Ne laser binnen 1% nauwkeurig de diameter van geplatineerde 

éilinders te meten. 
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Symbolenlijst behorende bij de hoofdstukken 1 en 3 en appendix V 

e,D 
Ja 

J 
p 

Kh 
K m 
Prt 
R 

R 
0 

Re 

T 

T' 

Te 

T em 
T 

u 
u 

a 

w 

a* 

ber 
p 

bei 
p 

willekeurige constanten; 

kengetal vanJacob Ja = cx/ifwl\pcp; 

Besselfunctie van de eerste soort, orde p; 
2 -1 turbulente transportcoëfficiënt voor warmte in ~ s 

.• .. m2 s-1 turbulente transportcoefficient voor impuls in 

turbulent getal van Prandtl. Prt = Km/Kh; 

elektrische weerstand van de opnemer in ohm; 

elektrische weerstand van de opnemer in ohm bij 0 °e; 
kengetal van Reynolds betrokken op de diameter van de 

cilinder; 

temperatuur in °e; 
temperatuurfluctuatie in deg; 

temperatuur van de omgeving in °e; 
amplitude van de variabele omgevingstemperatuur in deg; 

temperatuur van de cilinder bij het 1e orde warmteover

drachtsprobleem in °e; 

Opmerking: Een streep boven de temperatuursymbolen betekent 

het gemiddelde over de plaats, tenzij anders aangegeven. 

-1 snelheid van het medium in de x1 richting in m s 

gemiddelde snelheid (in de tijd) van het medium in de 

x1 richting in m s-1 

snelheid van het medium in de x1 richting buiten de 
-1 grenslaag in m s 

2 -1 temperatuurvereffeningscoëfficiënt in m s 

I . -1 
á., 1\ ~n m 

reëel deel van de Bessel-Kelvinfunctie orde p; 

imaginair deel van de Bessel-Kelvin functie orde p; , 
Opmerking: Deze zijn gedefinieerd als J (xil): 

p 
::: ber (x) + i bei (x). 
- p p 



c 
p 

f 

g 

1· 

m. 
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/5' 
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TJ 

TJ 

" 
ç1 2 

' p 

T. t -J.n 
rext 
r' exj 

w 
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J -1 -1 soortelijke warmte bij constante druk in kg deg 

longitudinale correlatiefunctie; 

transversale correlatiefunctie; 

lengte van de cilinder in m; 
je wortel van J0 (m~) = 0; 

radiële coÖrdinaat in m; 

straal van de cilinder; 

snelheidsfluctuatie in de x
1
-richting (U = u + u); 

snelheidsfluctuatie in de x2-richting; 

coÖrdinaat in de richting evenwijdig aan de plaat; . 
coÖrdinaat in de richting loodrecht op de plaat; 

bei + Ja-1 bei'· o o' 
ber + Ja-1 ber'· o o' 

warmteoverdrachtscoëfficiënt in Wm-2 deg-1 

·~a . -1 'VWNa 1n m 

temperatuurcoëfficiënt van de elektrische weerstand 
-1 in deg 

initiële faseverschuiving in rad; 

relatieve temperatuur 

over de doorsn~de gemiddelde relatieve temperatuur; 

warmtegeleidingsvermogen van het cilindermateriaal 
-1 -1 in vVm deg 

lopende coÖrdinaat in de x1 resp. x2-richting; 
\'V\<t?S C\. 3 

soortelijke dichtheid in kg m- ; 

interne tijdconstante in s; 

externe tijdconstante in s; 

externe tijdconstante in s bij aanwezigheid van een 

warmtebron; 

faseverschuiving in rad; 

faseverschuiving van de over de doorsnede gemiddelde 

temperatuur in rad; 
r--i..-~Ûo~h.Q. . -1 
~J.n rad s • 
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1. Inleiding 

1.1. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een meetmethode die 

het mogelijk maakt de temperatuurvariaties te meten welke optreden in 

niet-isotherme turbulente grenslagen. Uit deze temperatuurfluctuaties, 

in combinatie met de eveneens optredende snelheidsfluctuaties, kan de 

turbulente bijdrage tot het warmtetransport door de grenslaag worden 

gevonden. 

In de uitdrukkingen voor de impulsvergelijking en de energievergelij

king komen n.l. uitdrukkingen voor als auv/ax2 en 8T'v/ax2 (tijdge

middelden, zie symbolenlijst). Willen we de genoemde vergelijkingen 
--·· kunnen oplossen dan dienen we u··v' en T'v te kennen. Verder is van 

belang de bepaling van de grootte van de intensiteit van de turbulen

te temperatuurfluctuaties T'2. Voor het bepalen van de zojuist ge

noemde grootheden moeten we dus de lokale T' qua grootte en fase kun

nen meten. Hierop heeft dit onderzoek nu betrekking. 

1.2. Eisen aan het meetsysteem te stellen 

We beperken ons in eerste instantie tot de temperatuuropnemer zelf, 

die sterk bepalend is voor de verwezenlijking van de doel~telling. 

Zonder meer kunnen we stellen, dat de opnemer zo klein dient te zijn 

dat deze de stroming vrijwel niet verstoort. 

De afmetingen van de opnemer spelen verder nog een rol bij de eis van 

het lokaal meten van de temperatuurfluctuaties. D.w.z. de afmetingen 

van het gevoelige deel van de opnemer mogen zeker niet groter zijn 

dan die van de kleinste nog voor ons van belang zijnde temperatuur

wervels. Het karakter van deze wervels moet af te leiden zijn uit het 

verband tussen het turbulente impuls- en het turbulente warmtetrans

port. Het ligt onder meer in de bedoeling om met de in dit rapport 

beschreven temperatuuropnemers, nauwkeuriger dan tot nu toe gedaan is, 

na te gaan in hoeverre deze analogie tussen het warmte- en het impuls

transport opgaat. Uit de literatuur 1) blijkt dat het quotiënt van de 

turbulente transportcoëfficiënt voor impuls ~ en die voor warmte Kh 

Km/Kh = Prt, tussen 0,2 en 1,5 kan liggen. Voor lucht vindt Hinze 2) 

waarden tussen 0,65 en 0,70 bij metingen in lucht. 
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Het feit dat Prturb F 1 wijst erop dat het mechanisme voor het warmte

transport niet identiek is aan dat voor het impulstransport. Daar ech-, 

ter de orde van grootte gelijk is mag men in eerste instantie wel ver

wachten, dat b.v. ook de grootte van de kleinste nog van belang zijnde 

temperatuurwervels in de buurt zullen liggen van die van de overeen

komstige snelheidswervels. De afmetingen hiervan worden bepaald door 

de zogenaamde turbulente mikroschalen. 

We onderscheiden hierbij de longitudinale en de transversale mikro

schalen }.f en )-. g welke als volgt gedefinieerd zijn: 

1 
a2 

f 
)-. 2 

= - t (2) 
f ax1 x1=0 

a2 
(1.1.) 

....L = - t <--1) )-. 2 ax2 x2=0 g 

f en g zijn resp. de longitudinale en de transversale correlatie

functies welke gedefinieerd zijn als: 

u(Ç1) u (Ç1 + x1) 
f(x1 ) = 

ifu2 (Ç
1 

)!{ u2 (Ç
1

+x
1

) 

u(Ç2) u (Ç2 + x2) 

-J u2(f 2)J u2(Ç2+x2) 

(1.2.) 

Deze correlaties worden hierbij. genomen tussen de in twee punten A en 

B optredende snelheidecomponenten in de hoofdstroomrichting. De coor

dinaten van A en B zijn voor f(x) resp. (~,x2 ) en CÇ1 + x,x2 ) en voor 

g(x), (x1 ,Ç2 ) en Cx1 , Ç2+x2). In het geval van homogene turbulentie 

wordt (2): 
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. 2 
', u 

(1.2a) 

Deze mikroschalen blijken nu van de orde van grootte te zijn van de 

kleinste wervels die nog voor de energiedissipatie van belang zijn. 

Johnson 3) heeft uit de resultaten van Klebanoff 4) en Townsend 5) 

waarden afgeleid voor de longitudinale snelheidsmikroschaal. Deze 

zijn teaamen met zijn eigen resultaten weergegeven in fig. 1. 

Johnson voerde zijn metingen uit aan een niet-isotherme grenslaag 

bij een temperatuurverschil tussen wand en vlakke plaat van 15 deg 

en een hoofdstroomsnelheid van ca. 8 ms-1 • 

De meetresultaten van Klebanoff hebben betrekking op de turbulente 

grenslaag van een niet verwarmde plaat evenals die van Townsend 

resp. bij een hoofdstroomsnelheid van 1b ms-1 en 12 ms-1. 

Opm.: De in fig. 1 aangegeven afstand x2 is dimensieloos gemaakt 

door deze te delen door de z.g. impulsverliesdikte ö m die gedefi

nieerd is als: 

Johneon heeft in enkele gevallen ook voor de longitudinale tempera

tuurmikroschaal waarden gegeven·die eveneens in fig. 1 vermeld zijn. 

Opm.: De longitudinale temperatuurmikroschaal wordt op analoge wijze 

gedefinieerd als de longitudinale snelheidslengteschaal maar dan met 

T' i.p.v. u. 

Uit deze tiguur kunnen we het volgende afleiden: 

~) De longitudinale temperatuur- en snelheidsmikroschaal zijn van de

zelfde orde van grootte. 

~) De kleinste waarde voor ~f vinden we bij ongeveer 2,5 mm. 
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Dit betekent dat de grootste afmeting van het opneemelement kleiner 

moet zijn dan 2,5 mm. 

Teneinde een indruk te krijgen van de mogelijk nog optredende corre

latie bij deze lengte verwijzen wij naar fig. 2. , die het benader-

de verband geeft tussen de waarden van de ~raQsversale correlatie-

functieg(x2) als functie van x2 (voor de longitudinale functie f(x) geldt 

iets analoogs). Hieruit zien we dat voor x2 = ~ de correlatie ongeveer 
. g 

0,6 bedraagt. Eerst bij een waarde van x2 ~ 3~g is de waarde van g(x
2

) :::t 0 

geworden. 

,._, 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

fig. 2. 

Uit de mikroschaal kunnen we nu tevens een schatting maken van de 

hoogste te verwachten frequentie die de opnemer nog moet kunnen volgen. 

Gaan we uit van een snelheid van de hoofdstroom van max. 10 ms-1 , dan 

correspondeert een mikroschaal van 2,5 mm met een frequentie van 

4000 Hz. 

Rest nog de vraag hoe groot de kleinste temperatuurfluctuatie is, die 

nog voor ons van belang zal zijn. Bij zijn reeds eerder genoemde onder

zoek vindt Johnson als kleinste gemeten waarde voor de temperatuurfluc

tuatiej T' 2 = 0.75 deg ("root mean square" waarde). Hieruit mogen we 

afleiden dat een gevoeligheid van 0,1 deg voldoende is. 



7.5 

5.0 

A 

.4 

2 3 

A 

e 

4 

HG.1 

A 

5 6 7 

Klebanoff (snelheid) 

e Temperatuur} 
volgens Joh nson 

A Snelheid 

8 9 10 



-5-

Resumerend kunnen we dus stellen dat de opnemer aan de volgende eisen 

dient te voldoen: 

~) De grootste afmeting moet kleiner zijn dan de mikroschaal; voor 

ons onderzoek is dit kleiner dan ca. 2 mm. 

~) De maximale frequentie die de opnemer nog moet kunnen volgen is 

voor ons onderzoek ca. 4000 Hz. 

~) De gevoeligheid voor temperatuurvariaties moet ca. 0,1 deg zijn. 

1.3. Mogelijke methoden om de temperatuurfluctuaties te meten 

De vraag is nu op welke wijze kunnen de in de lucht voorkomende tempe

ratuurfluctuaties onder inachtneming van de onder 1.2. genoemde eisen 

zodanig in een electrisch signaal worden omgezet dat dit geschikt is 

om door electroni~che a~paratuur verwerkt te worden. Hiervoor kunnen 

wij b.v. gebruik maken van: 

~) De variatie van de thermospanning van een materiaal als functie 

van de temperatuur. 

~) De variatie van de elektrische weerstand als functie van de 

temperatuur. 

De onder ~) genoemde methode is voor ons doel minder aantrekkelijk 

gezien het feit dat we variaties van 0,1 deg nog willen detecteren. 

Gaan we uit van de conventionele thermokoppelmaterialen, dan komt een 

temperatuurvariatie van 0,1 deg overeen met een variatie in de therma

spanning van ca. 4~V. Deze spanning moet uiteraard versterkt worden 

om een bruikbaar signaal te verkrijgen. Bedenken we nu dat de beste op 

dit ogenblik verkrijgbare breedbandversterkers een eigen ruis (betrok

ken op de ingang) hebben van ca. j,5 ~V(gemeten bij een bandbreedte van 

ca. 10kHz) dan zien we dat 0,1 deg nauwelijks te detecteren zal zijn. 

hen voordeel van deze methode is dat we hier te maken hebben met een 

actief element, zodat de opnemer dus niet door de meetstroom verwarmd 

wordt. 

Voor de onder ~) genoemde weerstandsthermometriemethode staan ons twee 

typen materialen ter beschikking n.l.: 
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1. Zuivere metalen. Deze hebben het bezwaar dat de temperatuurafhan-

kelijkheid van de weerstand vrij klein is n.l. ca. 3%P per deg. 

Het verband tussen de weerstand en de temperatuur is bij niet te grote 

temperatuurvariaties lineair, terwijl deze weerstanden een grote sta

biliteit in de tijd bezitten. 

~ Halfgeleiders. De temperatuurcoëfficient van de weerstand is aan

zienlijk hoger dan bij metalen, n.l. ca. 3% per °C. Het verband 

tussen weerstand en temperatuur is niet lineair en de stabiliteit in 

de tijd van halfgeleiderweerstanden is niet groot. 

De opneemelementen moeten in voldoend kleine vorm gerealiseerd k11nnen 

worden, opdat voldaan kan worden aan de eisen betreffende de frequen

tieresponsie en lokale meting. Ook dient de elektrische aanpassing 

van de elementen aan de elektronische apparatuur zodanig te zijn dat 

de vereiste gevoeligheid bereikt wordt. 

Commercieel zijn er op dlt ogenblik geen elementen bekend die aan de 

bovengenoemde eisen voldoen. Het voornaamste bezwaar van de wel COJ~mer

cieel verkrijgbare elementen is hun traagheid. De responsietijd van net 

snelste type halfgeleiderelement (N.T.C.) ligt in lucht ln de buurt van 

de o,) s. Met dunne thermokoppeldraden is wellicht nog iets meer te 

bereiken, doch hierbij stuit men weer op het blj ~) genoemde bezwaar. 

Op grond van het voorgaande is besloten te trachten zelf deze elemen

ten te ontwikkelen en hierbij uit te gaan van de weerstandsthermome

triemethode met een zuiver metaal als uitgangspunt zoals dit ook bij 

de hittedraadanemomatrie gebruikelijk is. Uit technologische overwe

gingen is afgezien van het gebruik van halfgeleiders. 

Het bezwaar van deze methode blijft dat men hoe dan ook uit mo~t gaan 

van een bepaalde meetstroom, om de weerstandsvariatie te kunnen meten. 

We zullen later nog nagaan hoe groot deze mag zijn, wil de te meten 

temperatuur niet worden verstoord. 

1.~. Keuze van het type opnemer 

Uit aerodynamische overwegingen komt in feite alleen een bolvormige 

of cilindrische opnemer in aanmerking. De cilindrische uitvoering 

verdient hier de voorkeur omdat: 
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~) deze t.o.v. de bol een gunstiger verhouding heeft tussen oppervlak 

en inhoud. Dit is bel~ngrijk omdat hoe groter deze verhouding is, 

hoe groter ook de verhouding zal zijn tussen de warmteoverdracht 

naar de opnemer en de warmtecapaciteit hiervan, wanneer we althans 

uitgaan van eenzelfde warmteoverdrachtscoëfficiënt. Dit betekent 

dat de responsietijd van de opnemer kleiner wordt bij dalende op

pervlakte-inhoud verhouding. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 

~) Cilindrische opnemers technologisch gemakkelijker te realiseren 

zijn dan sferische, vooral bij de kleine afmetingen waarvan hier 

sprake is. 

Op deze wijze komen we tot een configuratie zoals deze ook in de 

hittedraadanemometrie gebruikelijk is n.l. een cilindrisch opneem

element, dat op de een of andere wijze bevestigd is aan een twee-

tal steundraden, die tevens voor de elektrische aansluiting zorgen. 

Uitgaande van deze vorm streven we verder naar een zo groot mogelijke 

1/d verhouding. Hierin is 1 de lengte van de cilinder en d de diameter. 

De redenen hiervoor zijn de volgende: 

~) De hierboven genoemde verhouding tussen warmteoverdr~cht en warmte

capaciteit is omgekeerd evenredig met de diameter van de cilinder. 

Dit betekent dat we bij een door de mikroschaal van de turbulentie 

bepaalde lengte van de cilinder zullen streven naar een zo klein 

mogelijke diameter. 

~) De axiale warmteafvoer naar de toevoerdraden wordt dan klein t.o.v. 

de radiale warmteafvoer naar de omgeving. 

Literatuur 

1) ~!~~!-~!' Intern rapport B1 Groep Warmtetransport. 

2) ~~~~~!-2!~!' Turbulentie, ed. 1959, p. 542. 

3) ~2~~~~~!-~!~!' J. Appl. Mech., Sept.1959, P• 325-336. 

4) ~!~~~~~!!!-~!~!' N.A.C.A. Teehuical note 3178 July 1954 

5) ~~~~~~~~!-~!~!' Proceedings of the Cambridge Philosophical 

Society, Vol. 47, part 2, April, p. 375-395· 
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2. Technologie van de opnemer 

2.1. De constructie van de opnemer 

Op grond van de in hoofdstuk 1. genoemde redenen zijn we gekomen tot 

een cilindrisch opneemelement met een zuiver metaal als materiaal 

voor weerstandsthermometrie. We hebben nu twee mogelijkheden: 

~) een massieve metaaldraad 

~) een structuur bestaande uit een kern van een elektrisèh en thermisch 

isolerend materiaal, die bedekt is met een elektrisch geleidende 

metaallaag. 

De eerste mogelijkheid wordt algemeen in de hittedraad anemometrie 

toegepast. Voor de thermometrie heeft ze echter een anntal bezwaren. 

Afgezien van de bezwaren die voortvloeien uit het probleem van de 

warmteoverdracht en die in hoofdstuk 3 behandeld zullen worden zijn er 

ook bezwaren van technologische en elektrische aard n.l.: 

~) ~~-~~~~~~~~~~~-~!~~~!~· Als materiaal voor massieve draden komen 

vrijwel alleen platina en wolfraam in aanmerking. W-draad wordt 

commercieel met een minimum diameter van 4~m geleverd en heeft 

een treksterkte van 5.109 Nm-2 1). Genoemde draden hebben dus een 
. -2 

breekbelasting van ca. 6.10 N. Platina wordt voor de kleinste 

diameter van ca. 1 ~m in de vorm van Wollastendraad geleverd. Dit 

heeft een treksterkte van 4.102 Nm-
2 

2) hetgeen bij 
-4 deze draaddiameter een breekbelasting van ca. 3.10 N oplevert! 

Opm.: Wollastendraad bestaat uit een platinakern voorzien van een 

dikke zilvermantel. Het geheel wordt zodanig getrokken dat de kern 

de gewenste diameter verkrijgt. De zilvermantel kan gemakkelijk 

weggeëtst worden. 

~) ~~-~!~~!~~~~~~-~~~~~!~~~· Voor de hierboven genoemde draden vinden 

we bij een lengte van 2 mm weerstanden van 9 ohm (W) en 250 ohm (Pt). 

Voor een optimale aanpassing aan elektronische apparatuur zijn deze 

weerstanden te laag. Hiervoor is n.l. een weerstand van de opnemer 

van 1 tot 10 kohm gewenst. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat het gebruik van massieve draden geen 

ideale oplossing betekent. Daarom is naar aanleiding van een suggestie 

van Dr. K.M. Dijkerna van de groep Warmtetransport besloten uit te gaan 

van een gelaagde structuur. Wanneer we bijvoorbeeld uitgaan van een 

kern uit kwartsglas dan is uit de literatuur 2) bekend dat de trek

sterkte hiervan toeneemt met afnemende dikte. Bij draaddiameters van 

100,u m en meer vindt men een treksterkte van 35 tot 40.109 Nm-2 • Bij 

10,Um is deze 2 tot 12 maal zo groot, terwijl bij een diameter van 

ca. 3 ,um zelfs een 5 tot 100 maal zo grote treksterkte gevonden wordt. 

Dit betekent voor een draaddiameter van 2 ,u m een breekbelasting die 
-2 ligt tussen 5.10 en 10 N. Dit is aanzienlijk meer dan zelfs bij W 

draad haalbaar is. 

Opm.: Voor de door ons vervaardigde opnemers hebben we geen kwartsglas 

doch pyrexglas gebruikt dat een aanzienlijk lagere warmtegeleidings

coëfficiënt bezit dan kwartsglas n.l. respectievelijk 1,13 Wm- 1 deg-1 

en 8,4 Wm-1 deg-1 waardoor de axiale warmteafvoer beperkt wordt. De 

sterkte van de uit dit materiaal vervaardigde opnemers bleek ruim vol

doende te zijn~ Een nader onderzoek naar de invloed van de warmtege

leiding zal nodig zijn om in te zien hoe deze het gedrag van de opnemer 

bepaalt. 

De elektrische weerstand van een platinalaag van 0,1 ,um op een glaskern 

met een diameter van 2 ,Um en een lengte van 2 mm wordt reeds ongeveer 

300 ohm. Hierbij zijn we er van uitgegaan dat de specifieke elektrische 

weerstand gelijk is aan die van het "bulk" materiaal. Bij de door ons 

gebruikte lagen blijkt de soortelijke weerstand steeds minstens 2t maal 

zo hoog te liggen. Een massieve Pt draad met dezelfde afmetingen heeft 

een weerstand van 56 ohm. De keuze van het elektrisch geleidende metaal 

is uit hoofde van stabiliteit op die uit de groep der edelmetalen ge

vallen. Hierbij hadden wij nog·de keus uit goud en platina daar deze 

het meest courant verkrijgbaar zijn. Op grond van zijn hogere specifieke 

elektrische weerstand is platina gekozen. 

Bij de vervaardiging van de opnemer dienen we drie fasen te onderscheiden: 

~) de vervaardiging van de kern. 

~) het aanbrengen van de geleidende metaallaag. 

~) de montage van de feitelijke opnemer. 

Deze fasen zullen in de nu volgende paragrafen worden behandeld. 



-10-

2.2. Vervaardiging van de kern 

2.2.1. Aanvankelijk toegepaste methoden 

Voor de vervaardiging van de glaskern hebben we twee methoden gevolgd 

f!) Een discontinu.ê.De z.g. pijl en boogmethode; hierbij wordt een glas 

of kwartsstaafje met een diameter van 0,6 - 1 mm aan een zijde aan 

een pijl gekit en met de andere zijde aan een vast punt. Door middel 

van een fijnewaterstof-zuurstofvlam wordt het staafje lokaal tot de 

verwekingatemperatuur verhit. Daarna wordt de vergrendeling van de 

snaar van de beo~ verbroken. De pijl schiet dan met het nog niet 

verwe~kte deel van het staafje weg. Door die pijl nu in een op ca. 

4 m verder weg gelegen prop boetseerklei te schieten wordt voorkomen 

dat de draad verloren gaat.'Schematisch is het een en ander weer

gegeven in fig. 3. 
Op deze wijze is het gelukt om draden tot een diameter van 6 11-m te 

trekken. 

Opm.: In die tijd beschikten wij nog niet over een nauwkeurige 

methode ter bepaling van de draaddiameter; deze diameter werd 

geschat door de draad te bekijken onder de mikroskoop. 

De bezwaren tegen deze methode zijn de volgende: 

1. Het is bijzonder moeilijk de omstandigheden te reproduceren. 

Variabelen die hierbij van belang zijn zijn onder meer: 

de temperatuur van de verwekingszêne en de afmetingen hiervan, 

die zelf weer afhankelijk zijn van gasdruk en samenstelling van 

het gas; de diameter van de uitstroomopening van de brander en 

de plaats van het staafje in de vlam. 

2. De draaddiameter is niet constant. Over een lengte van 3 tot 4 m 

kunnen er gemakkelijk variaties van 100 tot 200% optreden. Op 

zichzelf vormen deze variaties geen bezwaar. Echter, het uitzoeken 

van de gedeelten met de gewenste diameter uit deze fragiele en zeer 

slecht zichtbare draad kost veel tijd en moeiteo 
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~) Een continue.Hierbij wordt een slede waarop een glasstaafje bevestigd 

is met constante snelheid in een H2-o2 vlam gestuurd. Deze snelheid 

kan via een mechanische aandrijving in 10 stappen tussen 0,05 mm/min 

en 5 mm/min gevarieerd worden. Op ca. 2 m bevindt zich een trommel 

met een diameter van 45 cm waarop de verkregen draad wordt opgewikkeld. 

De rotatiesnelheid van deze trommel is continu variabel. De draad wordt 

eerst met de hand uitgetrokken, het vrije uiteinde wordt op de reeds 

langzaam draaiende trommel vastgezet. Daarna wordt de trommel op het 

door de gewenste draaddiameter bepaalde toerental gebracht. Daar bij 

deze opstelling de druk zowel van het H2- als van het 02-gas via 

reduceerventielen en manometers ingesteld kon worden, kon hiermede 

een veel regelmatiger product worden verkregen. De diametervariaties 

bedragen over een lengte van 4 tot 5 m zeker niet meer dan 20%. De 

minimale draaddiameter hiermede verkregen bedraagt ca. 411 m (ook hier 

weer via een schatting met de mikroskoop). 

Schematisch is de hier beschreven opstelling weergegeven in fig. 4. 

Een bezwaar blijft de verwarming van de draad via een gasvlam,waarbij 

het ondanks de hier genoemde voorzorgen toch moeilijk blijft repro

duceerbare resultaten te verkrijgen. 

2.2.2. Thans toegepaste methode 

De glasdraden worden momenteel betrokken van de glasinstrumentmakerij 

van de C.T.D. De hiervoor onlangs gebouwde trekbank werkt volgens het

zelfde principe als onder 2.2.1b genoemd. De verwarming van de draad 

gebeurt echter in eenelektrische oven. De kleinste diameter, na slechts 

enkele proeven met pyrex glas bereikt, bedraagt 5,3/1m. Deze diameter 

werd bepaald volgens de laser-methode, die behandeld wordt in appendix III. 

2.3. Het aanbrengen van de geleidende metaallaag 

De voorwaarden welke aan deze metaallaag gesteld worden zijn de volgende: 

~) de temperatuurcoëfficiënt van de weerstand moet zo groot mogelijk zijn. 

~) de laag moet een goede hechting hebben ten aanzien van het kernmate-

riaal. 

~) de weerstand van de laag moet stabiel zijn en zo groot dat een goede 

aanpassing kan ~orden verkregen aan de versterkers in de meet- en 

registratieapparatuur. 
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2.3.1. Aanvankelijk toegepaste methoden 

A. De verfmethode 

Deze stamt uit de keramische industrie waar deze methode toegepast 

wordt voor het kleuren van keramische voorwerpen. De "verf" bestaat 

hier uit een oplossing van een edelmetaalverbinding b.v. goud- of 

platinachloride in een organische vloeistof. De procedure is de 

volgende. 

Breng met een penseel een dunne laag van deze verf op het te behandelen 

voorwerp. Droog het daarna bij kamertemperatuur, of in een goed geven-
a tileerde droogstoof bij ca. 50 tot 70 C, zodat het oplosmiddel kan 

0 verdampen. Warm daarna het voorwerp langzaam op tot ca. 200 C. Hierbij 

verbranden de resterende organische bestanddelen. Tenslotte wordt de 

temperatuur zover opgevoerd dat de verwekingstemperatuur van het betref

fende glas wordt bereikt. Hierbij ontleedt de edelmetaalverbinding en 

de edelmetaalatomen diffunderen inhet oppervlak van het voorwerp. 

Onderzocht werden de volgende verfsoorten: 

Johnson and Matthey : 

Degussa 

Hanovia 

Liquid platinum 

Liquid bright platinum 

Liquid bright gold 

Liquid bright gold 

Glanzplatin 250 F 

Glanzplatin II FN 

Glanzplatin 276/II 

Glanzgold IX 12% 

12% c 
12% y 

Pasten glanzgold 142 K/12% 

Liquid bright platinum 05-X 

De beste resultaten werden bereikt met Pastenglanzgold 142 K/12% van 

de firma Degussa. De weerstandstemperatuurcoëfficiënt van deze lagen 

ligt tussen de 0,8.10-3 en 1,4.10-3 deg-1 • Deze waarden zijn gemeten 

aan lagen welke zijn aangebracht op mikroskoopobjectglaasjes. De dikte 

van deze lagen ligt in de orde van 0,1 tot 0,2 ~m. Voor dunne draden 

is deze methode echter niet bruikbaar, daar de glasd!aden 1 waarschijn

lijk juist door diffusie van edelmetaalatomen in de oppervlaktelaag, 

gedurende het ovenproces zo bros worden dat zij niet meer hanteerbaar 

zijn. 
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B. Het opdampen van de metaallaag in hoogvacuum 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kleine Philips opdampinstallatie 

uitgevoerd met een oliediffusiepomp (debiet ca. 50 1 s-!) met een koel

vat voor vloeibare lucht of stikstof. Als mechanische voorpomp wordt 

een Edwardspomp, type 2-B-50 gebruikt. De bereikbare einddruk ligt bij 

deze installatie bij ca. 5.10-5 torr. 

Het v·erdampen gebeurt uit Wolfraamschuitjes door ons zelf vervaardigd 

uit W-band (leverancier Balzers). Als opdampmateriaal wordt fysisch 

zuiver goud gebruikt. Platina geeft als gevolg van zijn hoge smeltpunt 

teveel moeilijkheden. De benodigde energie voor het op temperatuur 

brengen van de schuitjes wordt geleverd door een Rukstrat laagspanninp;s

transformator (6 V en 500 A). 

Het is ons echter niet gelukt om met deze opdampmethode redelijk 

hechtende gro~dlagen op glas aan te brengen. Oorspronkelijk dachten 

wij dat de oorzaak hiervoor gelegen was in verontreiniging van het 

glasoppervlak. De relatief beste resultaten zijn bereikt door het glas 

voor het opdampen tebehandelen in een trichloorethyleen dampontvetter 
• 

en in de klok zgn. "af te glimmen". Onder "afglimmen" verstaat men het 

blootstellen van het voorwerp aan eenionenbombardement in een argon

atmosfeer bij een druk van 10 tot 20 mtorr. Hiertoe is in de klok een 

ring aangebracht uit zuiver aluminium, die via een geisoleerde doorvoer 

in de grondplaat op een negatieve spanning van 1 tot 2 kV ten opzichte 

van aarde wordt gebracht. 

Opm.: Op de fysische aspecten van de glimontlading wordt in appendix I 

nader ingegaan. 

De voor de glimontlading benodigde spanning wordt verkregen uit een 

Philips hoogspanningvoedingapparaat (2000 V 100 mA). Oorspronkelijk 

gelukte;het niet een stabiele gasontlading tot stand te brengen. Tevens 

trad er op verschillende plaatsen in de klok een lokale boogvorming op. 

Een en ander was het gevolg van de sterk negatieve stroom-spanninga

karakteristiek van deze gasontlading en de grote condensatoren die voor 

de afvlakking van de hoo~spanning dienen. Wanneer nu.om de een of andere 

reden ~e stroom in de ontlading toeneemt is de inwendige weerstand van 

de hoogspanningsvoeding onvoldoende om een verdere toeneming van de 

stroom tegen te gaan. De stroom wordt dan namelijk in eerste instantie 

niet geleverd door de transformator doch door de ontlading van de af

vlakcondensatoren. Deze instabiliteit werd opgeheven door de afvlak-



-t 000 V 

~~~.,;.oo, 
F7.#~ ~ 

I ~ ~ I 
lU ~ ~ ......--glazel'l schijfu 

... , ... .. ~..,:, ......... , ..... .: ......... ... :sa .... ;:, .. ... ~.,,' .. ,,~ 
r I ---· gla 

c ..... "!1'1ca . V 
~ 

koperel\ koelpl~t f.-1s0lat1e 
I :::::. ·-- 77777. 77 '7A I 

svenster 

gastoevoer .........--
..... 

obiec t ~katode 

I I mater1aal 

glas glas -· L 

I 
I 

- 4-- l-
naar 

vacuumpomp 

FIG. 7 DIODEVERSTUIFOPSTELLING VOLGENS PRESTON 



-14-

condensatoren buiten bedrijf te stellen en met een serieweerstand de 

inwendige weerstand van de voeding te vergroten. 

Alhoewel deze methode wel een duidelijke verbetering geeft gelukt het 

toch niet om voldoend goed hechtende lagen te verkrijgen. Schematisch 

wordt deze opstelling weergegeven in fig. 5. 

2.3.2. Thans toegepaste methoden 

In de nu volgende paragrafen beperken wij ons tot de constructieve 

aspecten van het diode- en triodeverstuifproces met de hierbij ver

kregen resultaten. De fysische aspecten worden in appendix I behandeld. 

A. Het diodeproces 

Zoals ook in appendix I is vermeld is de toepassing van het katode

verstuiven in ons probleem ontleend aan een artikel van Preston 3) 

waarin hij deze methode toepast bij het vervaardigen van de gouden 

contactlaag bij de CdS fotoweerstanden. 

Een schets van het door hem hiervoor ontwikkelde apparaat is gegeven 

in fig. 7. Deze opstelling is door ons nagebouwd echter aangepast aan 

de onder 2.3.1.B. genoemde vacuumopstelling. Hierbij is echter het door 

Preston gebruikte stalen huis met kijkvenster vervangen door een glazen 

cilinder met aluminium eindafdichting. Het gevolg is nu dat een groot 

deel van de gasontlading zich niet concentreert tussen de katode en de 

objecttafel, doch tussen de katode en de eindafdichtingsplaat die zich 

evenals de grondplaat op aardpotentiaal bevindt. Na veel geëxperimenteer 

zijn we tenslotte gekomen tot de configuratie zoals deze in fig. 6 is 

aangegeven. 

De hechting van de met deze apparatuur verkregen lagen is aanzienlijk 

beter. Toch.kleven er aan deze opstelling nog een aantal bezwaren die 

aanleiding gaven tot de opzet ~an een geheel nieuwe opstelling. 

Deze zijn: 

~) ondanks het gebruik van een met vloeibare lucht gekoeld koelvat 

dringt er olie in de vacuumklok door,die zich als een vettige 

neerslag afzet op alle zich hierin bevindende voorwerpen dus ook 

op het voorwerp dat van ·een metaallaag moet worden voorzien. 
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~) de laagst bereikbare druk ligt bij 5.10-5 torr. Op zichzelf betekent 

dit voor het verstuifproces geen bezwaar daar dit bij een veel hogere 

druk plaats vindt (30.10-3 torr). Wel betekent dit dat de inlek van 

buitenaf aanzienlijk is en de samenstelling van het gas niet constant. 

~) de beschikbare ruimte is te klein voor het aanbrengen van een vol

doende aantal elektrische doorvoeren. 

De nieuwe opstelling die geheel in eigen beheer geconstrueerd werd en 

deels door de CoT.D. deels in het groepsatelier werd vervaardigd ver

toont daarom een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van de 

voorgaande uitvoering. 

~) de oliediffusiepomp is vervangen door een kwikdiffusiepomp (Edwards 

6 M 3) met een pompcapaciteit van 280 1 's-1 bij gebruik 

van een koelvat. Als voorpomp wordt de Edwards roterende oliepomp 

type 1 SC 450 gebruikto 

Als gevolg van de veel grotere pompcapaciteit is de invloed van de 

lekken op de gasatmosfeer veel kleiner. 

~) de oorspronkelijke 0-ring afdichting van de klok, die veel zorg 

vereiste eer er een goede afdichting verkregen was, is vervangen 

door een afdichting met L-vormige ringen. 

~) de diameter van de klok is vergroot van 20 tot 30 cm. Voor de 

doorvoer van de elektrische aansluitingen naar de klok is gebruik 

gemaakt van een aparte elektrodering. Dit grotere aantal metingen 

maakt het mogeliJk om reeds tijdens het verstuifproces metingen in 

de klok uit te voeren. 

~) voor de hoogspanningsvoeding is gebruik gemaakt van een tr~nsfor

mator met hoge reactantie. De secundaire spanning neemt hierbij 

bij toenemende stroom sterk af als gevolg van de hoge reactantie 

zodat zonder gebruik te maken van een ballastweerstand in serie 

lokale boogvorming vermeden wordt. Het maximaal te leveren ver

mogen bedraagt 1500 W (5000 V bij 300 mA). 

Een doorsnedevtekening van deze diodeopstelling is gegeven in fig. 8. 
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B. Resultaten met het diodeproces verkre~en 

Zoals reeds vermeld is geven de met de eerste diode-opstelling ver

vaardigde platinlagen reeds een aanzienlijk betere hechting dan met 

het opdamprocee mogelijk is. De waarden van de weerstandstemperatuur

coëfficiënt bij deze lagen gevonden liggen tussen de 1,8.10-3 en 

2,2.10-3 deg-1 • Deze lagen blijken ook qua weerstandswaarde zeer sta

biel te zijn (zie hiervoor ook par. 2.4.). 

De construckie van de nieuwe opstelling maakt het mogelijk het gehele 

proces meer systematisch te beschouwen. In het kader hiervan heeft 

onlangs tijdens een stage de Heer Baghuis getracht die condities te 

bepalen waarbij een maximale waarde voor de ~mperatuurcoëfficiënt 

van de weerstand optreedt. 

Hiertoe is van een aantal laagjes, aangebracht op mikroskoopobject

glaasjes, bepaald: 

~) de elektrische weerstand bij 25 oe 
' 

~) de temperatuurcoëfficiënt van deze weerstand, 

~) de dikte van de laag. 

Het proces is uitgevoerd bij drukken van 0,02, 0,03 en 0,04 torr en 

wel zodanig dat alle laagjes die bij een bepaalde druk zijn vervaar

digd na elkaar zijn neergeslagen zonder opening van de klok. Dit is 

gebeurd met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld schuifmasker 

dat van buiten de klok af bediend kan worden. 

De resultaten van deze laagjes zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
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druk in laag nr. stroom tijd weerstand tempera- dikte van 

torr in mA in s bij 25 oe tuurcoërr. de laag 

in ohm -3 -1 in 10 deg in nm 

1 10 1800 - 35 
2 15 1200 472,7 0,71 51 

o,o4 3 20 900 268,5 0,88 585 

4 25 720 122,7 1 '08 625 

5 30 6oo 70,9 1,10 74 
6 35 517 39,6 1 '20 845 

1 10 1200 423,0 0,85 42 
2 15 8oo 110' 1 1,04 575 

0,03 3 20 66o 42,69 1 ,24 61 5 

4 25 480 27' 10 1 '32 76 

5 30 400 18,90 1 '40 86 
6 35 346 14,93 1 ,40 98 

1 10 900 22,90 1 ,41 635 

2 15 6oo 16,54 1,47 705 

0,02 3 20 450 15,37 1 ,44 79 
4 25 360 14,39 1 t 41 885 

5 30 300 14,01 1 '42 1025 

6 35 257 13,48 1 '41 111 

Opm.: De laagdikten worden gemeten met de "Ängstrommeter" van het 

fabrikaat Slaan die ons ter beschikkinf': werd gesteld door de groep 

Materiaalkunde. De optische kwaliteit laat nogal wat te wensen over 

zodat de nauwkeurigheid van bovengenoemde metingen zeker niet groter 

is dan ± 5%. Alle lagen worden gedurende 1 uur ver~derd bij 350 °e 

in lucht. 
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Uit de bovenstaande tabel kunnen we de volgende betrekkingen afleiden: 

~) Het verband tussen verstuifsnelheid en stroomsterkte. Dit is weer

gegeven in fig. 9. Hieruit zien we dat de verstuifsnelheid toeneemt 

bij toenemende stroomsterkte en wel des te meer naarmate de druk 

lager is. 

Dat de verstuifsnelheid bij stijgende stroomsterkte toeneemt is 

evident. Het aantal voor het verstuiven beschikbare A+ ionen neemt 

dan n.l. toe. Dat dit niet evenredig met de stroomsterkte gebeurt 

is waarschijnlijk een thermisch effekt. De katode stijgt namelijk 

tijdens het verstuifproces onder invloed van het ionenbombardement 

sterk in temperatuur. 

Dat de verstuifsnelheid bij lagere drukken sterker toeneemt vindt 

waarschijnlijk zijn oorzaak in de toenemende vrije weglengte der 

A+ ionen, wa~rdoor zij tussentwee botsingen meer kinetische ener

gie verkrijgen. Uit de literatuur is bekend dat het aantal atomen 

dat uit de katode per invallend ion wordt vrijgemaakt toeneemt, 

naarmate de kinetische energie van het ion groter is. 

b) Het verband tussen soortelijkeelektrische weerstand en laagdikte -,~ 
- b" 

weergegeven in fig. 10. Hier zien we dai?een druk van 0,04 torr deze 

weerstand bij toenemende laagdikte bijna een factor 10 daalt. Bij 

0,03 torr treedt hetzelfde effect op. Alleen wordt hier bij een wat klei

nere • laagdikte al min of meer een stabiele waarde bereikt. Bij 

een druk van 0,02 torr worden reeds bij ca. 85 nm de laagste waarden 

voor de soortelijke weerstand gevonden die toch nog 2,5_maal zo hoog 

zijn dan die van het 11 bulkmateriaal" (0,1.10- 6 ohm m). 

~) Het verband tussen de temperatuurcoëfficiënt van de elektrische 

weerstand en de laagdikte als weergegeven in fig. 11. Hier zien 

we een analoog verloop maar dan in omgekeerde richting als we 

hebben gezien bij de soortelijke weerstand. De krommen voor 

drukken van 0,04 en 0,03 torr laten een sterke stijging zien bij 

toenemende laagdikte. De lagen die bij 0,02 torr zijn verkregen 

hebben een temperatuurcoëfficiënt die vrijwel onafhankelijk van 

de laagdikte is. 
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Uit het bovenstaande kunnen we het volgende concluderen. De lagen 

die bij de laagste druk verkregen zijn vertonen zowel qua soorte

lijke weerstand als qu~ temperatuurcoëfficiënt de beste resultaten. 

De structuur van deze lagen komt echter nog niet overeen met die 

van het "bulk"materiaal. De oorzaken zijn ons inziens de volgende: 

a. het percentage gasatomen dat in de laag is opgesloten is te hoog. 

b. de energie van de metaalatomen die het oppervlak bereiken is te 

klein voor kristalvorming. 

c. de geadsorbeerde gasatomen die zich op het glasoppervlak bevinden 

verstoren de mogelijke kristalgroei. 

De hoeveelheid geadsorbeerd gas kan verminderd worden door dit te 

verwarmen tot 200° ~ 300 °C en door de gasdruk zo laag mogelijk 

te houden. Drukvermindering heeft tevens het gevolg dat het per

centage ingesloten gasatomen kleiner wordt en de energie van de 

metaalatomen die het glasoppervlak treffen vergroot wordt. Bij 

de hier gebruikte drukken bereiken de metaalatomen via diffusie 

door het gas het object. Door drukverlaging wordt de vrije weg

lengte groter en dus de botsingakans kleiner. 

Bij deze diodeinstallatie is het echter niet mogelijk bij drukken 

lager dan 0,016 torr te verstuiven, daar dan de gasontlading insta

biel wordt. 

C. Het triodeproces 

Op grond van de onder B gevonden resultaten en de overwegingen die in 

appendix I naar voren zijn gebracht werd besloten bij de bij het diode

proces ontwikkelde vacuumopstelling een inrichting voor het triodeverstui

ven te vervaardigen. 

Het principe van het triodeproces is eveneens behandeld in appendix I. 

Een doorsnede van de eigenlijk~ verstuifinrichting is gegeven in fig. 12. 

Hierin zien we dat de elektrodering verhoogd is ten opzichte van die welke 

bij het diodeverstuiven wordt toegepast, teneinde de watergekoelde buis 

voor de gloeikatode er in onder te kunnen brengen. Deze waterkoeling is 

noodzakelijk met het oog op de sterke warmteontwikkeling door deze katode. 

Het toegevoerde vermogen bedraagt m::ximaal ca. 500 w. 
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De gloeikatode zelf bestaat uit ca. 10 windingen W draad met een 

diameter van 0,5 mm. De stroomtoevoer vindt plaGts via twee koperen 

staven. met een diameter van 5 mm. Een vacuumdichte doorvoer naar 

buiten werd verkregen door deze te koppelen aan eveneens 5 mm dikke 

Mo pennen die met glas ingesmolten zijn in een Kovar doorvoerplaat. 

De andere elektrische doorvoeren zijn standaard hoogspanningsdoorvoeren • 

. De om de klok aangegeven magneetspoel bevat 2500 amperewindingen en 

bestaat uit 425 wikkelingen geëmailleerd koperdraad met een diameter 

van 2,5 mm. Hijwordt met gelijkspanning ,gevoedl. Het schakelschema 

van deze voeding is gegeven in appendix IV. 

De anode wordt gevoed met een regelbare gelijkspanning van 0 tot 

250 V (stroomsterkte max. 5A). Het schakelschema hiervan is eveneens 

gegeven in appendix IV. 

De voor de katode benodigde hoocspanning wordt geleverd door dezelfde 

hoogspanningtransformator die bij het diodeverstuiven wordt gebruikt. 

Het te verstuiven platina is in de vorm van een platinaplaat van 0,2 mm 

dik op de aluminium katodedrager aangebracht. 

Een overzicht van de gehele vacuumopstelling met triodeopzet ziet men 

op de bij dit verslag gevoegde foto I. 

D. Resultaten met het triodeproces verkregen 

Kwantitatieve resultaten kunnen thans nog niet gegeven worden. Wel is 

het gelukt om het verstuifproces reeds bij veel lagere druk te laten 

plaatsvinden dan bij het diodeproces mogelijk was. In het bijzonder 

door het aanbrengen van de in appendix I genoemde hulpanode kon een 

stabiele ontlading verkregen worden bij 1.10-3 tot 2.10-3 torr, 

hetgeen qua druk ongeveer een factor 15 tot 25 lager is dan bij het 

diodeproces. 

De lagen die tot nu toe met dit· proces vervaardigd z~Jn hebben een 

temperatuurcoëfficiënt van de weerstand van ca. 2o10-3 deg- 1
• 

·' 
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2.4. Verouderen en stabiliteit 

Onder het verouderen van de lagen verstaan we een zodanig warmte

behandelin~sproces, dat: 

~) de tijdens de vorming van de laag optredende mechanische spanningen 

verdwijnen, 

~) een zekere mate van rekristallisatie kan optreden, 

~) een zo groot mogelijke .~ee~ van de in de laag opgesloten gasatomen 

verdwijnt, 

i) verbindingen van het metaal in de laag, zo deze aanwezig zijn, 

ontleed worden. 

Het gunstigste effect ontstaat meestal wanneer het proces bij een zo 

hoog mogelijke temperatuur plaats vindt. Echter naarmate de tempera

tuur venhoogd wordt neemt ook de diffusie van metaalatomen in de 

buitenlaag van de draad toe en neemt de sterkte van de draad af even

als dit bij het verfprocédé het geval is. Ideaal zou het zijn wanneer 

men de metaallaag zou kunnen verwarmen zonder dat de warmte in de kern 

doordringt. Men heeft enigermate een benadering van deze situatie door 

een zeer korte elektrische pulsstroom door de laag te voeren. Een glo

bale berekening leidt er toe dat men hiervoor de beschikking moet 

hebben over een pulsgenerator die gedurende een tijd die kort is ten 

opzichte van de zgn. interne tijd (zie hoofdstuk 3) dus bijv. in enkele 

microseconden een stroom kan leveren van enkele amperes bij een spanning 

van 100 V. Dit is een eis waaraan alleen door zeer recent op de markt 

gekomen pulsgeneratoren wordt voldaan. Enige proeven aan lagen met een 

lage weerstand met de zaagtandgenerator van een oscilloscoop als puls

gever tonen aan dat deze methode zeker mogelijkheden biedt. Hierbij 

werden n.l. gedurende zeer korte tijd temperaturen van meer den 1000 °C 

bereikt zonder dat de draad bros werd. Of aan de andere kant de tijden 

weer niet te kort zijn om de in a t/m c genoemde processen plaats te 

doen vinden is thans niet te zeggen. 
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Bij de tot nu toe gebruikte methode wordt de van een platinalaag voor-
o 4 0 ziene draad gedurende een periode van 1 uur op 350 tot 00 e gebracht 

en daarna langzaam afgekoeld in de oven. De elektrische weerstand loopt 

bij dit proces terug. Dit teruglopen varieert tussen enkele procenten en 

een factor 5. Tot nu toe is er geen relatie gevonden tussen de omstan

digheden waaronder het verstuifproces heeft plaats gevonden en de mate 

waarin de waardn van de weerstand verandert. 

Soms kan men nog een lichte verbetering verkrijgen d~or de warmtebehande

ling in een waterstofatmosfeer uit te voeren. Hierdoor wordt nog aanwezig 

platinaoxyde gereduceerd tot platinij. 

Reeds in 1965 werd met het diodeproces een aantal opnemerelementen 

vervaardigd met het doel na te gaan hoe goed de weerstandswaarden 

stabiel blijven. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. Hierin is: 
r 

R1 de weerstandswaarde op 15-6-1965 bij 22 °e in ohm 

R1 ' idem echter herleid op 20 °e in ohm 

R2 de weerstandswaarde,op 28-7-1965 bij 21 oe in ohm 

R2 ' idem echter herleid op 20 °e in ohm 

R3 de weerstandswaarde op 6-3-1968 bij 17,7 oe in ohm 

R3 ' idem echter herleid op 20 °e in ohm 

R '-R ' 
R1 R t R2 R ' R '-R ' 

1 2 
R3 R ' R '-R ' 1 2 1 2 R1· 3 1 3 

in % 
127,2 126,7 12.6,0 125,7 + 1 + o,8 124,8 125,4 + 1,3 

203,5 202,7 202,0 201,6 + 1,1 + 0,5 200,9 201,9 + o,8 

427,0 425,3 424,3 423,5 + 1,8 + o,4 438,0 440,0 - 14,7 

952,5 948,7 944,7 942,8 + 5,9 + o,6 944,7 949,0 - 0,3 
2612 2602 2595 2589 +·13 + 0,5 2576 2598 + o,4 

1248 1243 1238 1236 + 7 + o,6 1252 1258 - 13 

R '-R ' 1 .2 
R t 

1 
in % 
+ 1,0 

+ o,4 

- 3,3 

o,o 

"+ 0,3 

- 1,2 

De veranderingen in de weerstandswaarden kunnen dus zowel positief als 

negatief zijn. Ze zijn echter alle gezien de lange periode (ca. 33 maan

den) tussen beide metingen bijzonder klein te noemen. De op deze wijze 

vervaardigde weerstanden zijn dus zeker voor ons doel voldoende stabiel. 
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2.5. De montage van de draad in de houder 

Dit volgens de bovenstaande methoden vervaardigde opnemerdraad moet 

tenslotte nog aan de aansluitdraden bevestigd worden. De meest be

trouwbare methode is tot nu toe gebleken het lijmen met een zgn. 

"silver paint" ("Leitsilber 11 ) te zijn. Zeer goede resultaten, wat 

betreft hechting, lage overgangsweerstand en gemakkelijke verwerking, 

geeft de samenstelling 204 van Deguasa. 

Met solderen zijn de ervaringen tot nu toe erg slecht gebleken. De 

edelmetalen lossen n.l. in mindere of meerdere mate in het soldeer 

op, zodat het niet gelukt zelfs ook maar enige elektrische verbinding 

tot stand te brengen. Voor goudlagen geven ook de met goud verrijkte 

soldeerlegeringen geen bevredigend resultaat. 

Literatuur hoofdstuk 2 

1) ~~E~2-~!' Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik. Band I ed. 1960. 

2) !~~~~2-~!~!' N.B.S. Circular 569, Ed. 1956. Fused quartz fibers 

a survey of properties, applications and production 

methods. 
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3. Gedrag van de vervaardigde opnemer 

3.1. Algemene beschouwing betreffende het te verwachten gedrag van de opnemer 

Reeds in par. 1.3. werd erop gewezen dat de gelaagde structuur, d.w.z. 

die welke bestaat uit een kern van isolerend materiaal en een geleidende 

buitenlaag uit technologische en~ektrische overwegingen de voorkeur 

verdient boven die van een massieve metaaldraad. We zullen nu trachten 

kwalitatief te voorspellen hoe het thermisch gedrag van deze opnemer 

zal zijn. We gaan hiervoor van de volgende veronderstellingen uit: 

~) de opnemer bestaat uit een lange cilindrische drager uit een elek

trisch en warmte-isolerend materiaal, die bedekt is met een elektrisch 

geleidend materiaal dat de feitelijke temperatuuropnemer vormt. Het 

warmtecontact tussen beide lagen wordt als ideaal beschouwd. 

~) de axiale warmtegeleiding wordt verwaarloosd. 

~) de warmteoverdracht van de omgeving naar de cilinder wordt bepaald 

door de warmteoverdrachtscoëfficiënt a waarvan aangenomen wordt 

dat hij onafhankelijk i~van de temperatuur binnen het gebied waarover · 

de temperatuuramplitude zich uitstrekt. 

In het medium waarin de opnemer wordt opgesteld vinden nu temperatuur

fluctuaties plaats. De bedoeling van de opnemer is deze te registreren. 

Omdat de opnemer de stroming van het medium be!nvloedt kunnen de optre

dende fluctuaties het oppervlak van de opnemer slechts gemodificeerd be

reiken. Deze gemodificeerde temperatuurfl~ctuatie dringt nu in de opnemer 

door wederom ten koste van een verdere modificatie. 

Wanneer deze laatste modificaties gering zijn, zijn de fluctuaties op ieder 

punj van de doorsnede gelijk en reageert de opnemer als een geheel. Als 

eerste behandeling van het probleem nemen we aan dat de modificaties van 

de tweede soort niet bestaan. Hierna zullen we theoretisch het geval 

behandelen dat deze wel bestaan· en nagaan hoe in het door ons beschouwde 

gebied deze modificaties op de ontwikkelde opnemer van invloed zijn. De 

. resultaten van beide modellen zullen tenslotte onderling ver~eleken worden. 

Afhankelijk hiervan zal dan beslist worden of het noodzakelijk is nog 

andere modellen bijv. een cilinder bestaande uit twee lagen of een holle 

cilinder te onderzoeken. 

Vooruitlopend op de resultaten kan vermeld worden dat blijkt dat in het 

voor ons van belang zijnde gebied dit niet behoeft te geschieden. 
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3.2. Gedrag van een homo~ene cilindrische opnemer met verwaarloosbare in

wendige warmteweerstand zonder warmtebron 

Indien de draad als een geheel reageert met andere worden op ieder 

punt dezelfde temperatuur heeft komt dit neer op een oneindig gro~te 
-\:;a-,.-,f<>.c-c.t-~ ~~~~<; L-Vq-0 ~ {.;_ 
warmtegeleidingsvermogen van het draadmateriaal. 

We gaan er van uit dat alle temperatuurfluctuaties die zich in het 

medium voordoen te ontwikkelen zijn volgens Fourier. We kunnen dan 

volstaan met het gedrag van de opnemer te beschouwen voor een sinus

vormig signaal. 

Stel dat de temperatuur in een gebiedje in de om~eving van de opnemer 

geheel te beschrijven is door 

T ( t ) = T + T c os w t 
e e em 

De differentiaalvergelijking wordt nu 

(3 .1) 

(3.2) 

Hierbij is de tijdgemiddelde temperatuur van het medium gelijk aan het 

tijdgemiddelde van de temperatuur van de draad. Voeren we hier een ex

terne tijdconstante r t in die gedefinieerd is als ex 

pc rb p 
2a 

Dan komt de opl.ossing van (3.2) er uit te zien als 

met rp = arctan wr t• ex 

T em 
2 

+ Cwr ext) 
cos (wt - rp) (3.4) 

Ten opzichte van de omgevin~stemperatuur wordt de amplitude van de draad

temperatuur gedempt met een factor 1/•{1 +(wrext)l
2 

en blijft deze tempe

ratuur een hoek r/J in fase achter. 
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3-~· Als 3.2. echter met een inwendige warmtebron 

Ten gevolge van de meetstroom i vindt er een warmteontwikkeling plaats 

ter grootte i
2

R, waarbij we stellen R = R (1 + yT ) waarbij y de gemiddelde 
0 w 

temperatuurcoëfficiënt van de weerstand is tussen 0 °C en T • De diffe
w 

rentiaalvergelijking luidt dan 

2 dTw 2 R 
1T r b p c P dt + 27Tr ba Tw - i y Tw 1° = 

R 
· 2 _.2. 2 T 
1 1 - 7Trb a e 

Voor het bepalen van de gewijzigde tijdconstante r' t van deze eerste orde ex 
differentiaalvergelijking kunnen we völstaan met het beschouwen van het 

homogene deel. Hieruit volgt: 

r' ex:t = 
27Tarb 

(3.6) 

De gemiddelde warmteafgifte van de draad zonder meetstroom is nul. Met 

meetstroom is deze gemiddeld i 2
R (1 +YT ). Deze warmte kan aan de omge-

_o w 
ving worden afgestaan doordat T > T • Hieruit volgt: w e 

Dit geeft samen met (3.6) 

r ' = ext 7 ext 

1 + yT 
w 

1 + YT e 

Uit (3.?) volgt dat bij toenemende i rext toeneemt bij y > 0. 

3.4. Gedrag van de homogene cilinder met eindige inwendige warmteweerstand 

zonder warmtebron 

(3.?) 

(3.8) 

Voor een cilindrisch lichaam zonder warmtebron waarvan de as samenvalt 

met de z-richting en waarin het warmtetransport alleen in radiele richting 

plaats vindt: 

aT = a (a2T + 1 aT) voor 0 ~ r < rb 
at ar2 rar 
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Om nu een tijdconstante te vinden die vergelijkbaar is met T t brengen ex 
we een stQpfunctie a~n in de oppervlaktetemperatuur en wel zodanig dat 

voor t < 0 T(r) = T + T * en voor t ~ 0 de oppervlaktetempera tuur e o 
T(rb) = Te wordt. Dan is volgens Carslaw en Jaeger de oplossing 

T = T + 2T * . ~ 1 e o J = 

J (m r/rb) 
0 jl~--...~ 

m:J1 (m .) 
2 2 

exp (-a m. t/rb) 
J J J 

Hierin zijn de ~ide wortels van de oplossing J
0 

van de nulde orde 

differentiaalvergelijking van Bessel. 

De gemiddelde temperatuur over de doorsnede van de cilinder bedraagt 

00 

'T = T + 4 T * ·~ 
e o j =1 

We kunnen nu een karakteristieke interne tijd T. t invoeren waarvan 
~n 

geldt T =Te+ T
0
*/e. Dan geldt dus voor t =Tint 

Carslaw en Jaeger geven hiervoor als oplossing 

2 

(3.10) 

(3.11) 

0,111 rb 
Tint = a 

(3.12) 

Bij de oplossing van (3.f9) voor een sinuEvormige variatie van de omge

vingstemperatuur wordt de randvoorwaarde die welke we ook in par. 3.2. 

hebben gebruikt. 
-De randvoorwaarde wordt nu T = T + T cos w t. e e em 

Uit appendix V blijkt nu dat dan de oplossing luidt 

_ ber
2

(/3r )+bei 
2 (Br) 1 · < rp 1 bber (/3r )-/J.R bbei ((3r )) 

T( ) T T [ 0 0 . ]"2" t t ' 0 ' 0 . . r = + 2 2 co w -are an ,~., b (.o ) #- b . (t.~ ) e em ,~., ,~., 'f' R b er pr + I b e~ pr 
'~'Rb+'~'Ib ' 0 

' 
0 

. ' ' 
(3.13) 

t. 
Opm.: Daar we in de appendix zijn uitgegaan van Tem cos(Wt +~)in plaats 

van T cos wt vinden we daar de fasehoek ~ ook in de oplossing terug. 
em 
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Voor de hierbij gebruikte ber en bei functies willen wij vermelden dat 

dit de reële respectievelijk imaginaire delen zijn van de Besselfuhcties 
.3 

met argument x ir, waarvoor we verwijzen naar de McLachlan, Bessel functions 

for Engineers. 

De functies ~ die in 3.13 voorkomen zijn zelf weer functies van ber en 

bei functies en worden in appendix III gedefinieerd. In al deze ~ functies 

komt het dimensieloze getal van Jacob Ja voor. Ja is gedefinieerd als 

ex /vwt.. p c • p 

Nu rest ons nog het probleem van de vergelijking van de oppervlakte

temperatuur met de over de doorsnede gemiddelde temperatuur in verband 

met de door ons toegepaste constructie. 

Voor de oppervlaktetemperatuur vinden we direct uit vgl. (3.13) 

Volgens Appendix V vinden we voor de gemiddelde temperatuur 

~R ber 1 (f3rb)+~I bbei'(f3rb) 

~ ,b 0 ! 0 ) 
cos wt-arct,ant bei, (Br ) A ber t ({3r ) 

. R,b o b I,b o b 

(3.15) 

3.5. Toepassing van de theorie op de vervaardigde opnemers 
c 

De eerste vraag nadat wij het gedrag van de homogene cilinder hebben 

bepaald is: Gedraagt de uit twee lagen bestaande glasplatina cilinder 

zich als een homogene glascilinder w~arvan we in feite de oppervlakte

temperatuur meten of hebben we in het door ons beschouwde gebied te ma~en 

met een echt tweelaagsprobleem dat door Lowell en Patton in een N.A.C.A •.. 

publicatie 2) is behandeld. 

Op grond van de theorie komen we tot de volgende conclusies 

-
a) Indien W'77 t 

~in · << 1 dan reageert de cilinder a·ls één geheel (uniforme 

temperatuur over de doorsnede); 

.!2,) Indien wr. t << 1 en WT t << 1 dan volgt de opnemer zonder de,mping 1n ex 
en faseverschuiving de omgevingstemperatuur als één geheel. 
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Hoe ligt dit nu bij de door ons geconstrueerde opnemers. Voor het 

turbulentieonderzoek in grenslagen zal deze opnemer gebruikt worden 

in een snelheidsgebied van 0 tot 20 m s-1 • Hierbij vonden Collis en 

Williams 3) waarden voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt die liggen 
3 8 3 -2 -1 tussen 2.10 en .10 Wm deg en gelden voor het gebied waarin 

het getal van Reynolds ligt tussen de 0,02 en 44. Zie fig. 13. 

Opm.: We kunnen deze waarden voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt 

inderdaad hier toepassen want de kleinste waarde van R vinden we 

bij de kleinste de kleinste dus bij 1.10-~ ü: rb en u rb = m en = 2 m 

Dit geeft Re = 0,27. De grootste waarde bij rb = 5.1 o- 6 m en \I = 8 m • Dit geeft Re = 5,3. • 

s 

s 

We bekijken nu eeret de orde van grootte van de beide tijdconstanten. 

Uit constructieve overwegingen beschouwen we alleen cilinderdiameters 

tussen 1 en 10 f.J.m. Zie voor de gebruikte materiaalconstanten par. 3.6. 

-1 

-1 

a. Tint• De laagste waarde hiervoor zullen we vinden bij de platinacilinder 

met een diameter van 1f.J.m (zie vgl. 3.12). Hiervoor is 

r. t = 1,16.1o-9s. De hoogste waarde vinden we bij de glascilinder 
~n -6 

met een diameter van 10f.J.m· Hiervoor is Tint= 6,05.10 s. 

We kunnen afwijkingen van het gedrag als één geheel verwachten indien 

WT. tbijvoorbeeld 0,01 wordt. Dit betekent voor de platinacilinder een 
~n 6 . 

frequentie van 8,6.10 rad s-1 (1,37 MHz) en bij de glascilinder een 
4 -1 ) grensfrequentie van 1,65.10 rad s (2,7 kHz • 

b. T De laagste waarde hiervoor vinden we biJ" de glascilinder met een 
~· 

diameter van 1 f.J. m en een ex van 8.103 Wm- 2 deg-1 • Zie vgl. 3.3. 

Hier is T. t = 0,155.10-3s. ex 
De hoogste waarde wordt gevonden bij de platinacilinder met een 

diameter van 10f.J.m en een ex van 2.103 Wm-2 deg-1• Hier is 

T t = 7,6.10-3s. ex 

Indien we stellen dat wr t ~ 0,01 dan vinden we hier als grensfrequen-
-1 ex -1 

ties resp. 64,5 rad s (10,3 Hz) voor de glascilinder en 1,32 rad s 

(0,21 Hz) voor de platina cilinder. 

• 
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Uit het bovenstaande volgt dat afwijkingen van het gedrag als cilinder 

met een uniforme temperatuur alleen zullen optreden bij glascilinder 

met de grootste diameter en de hoogste van belang zijnde frequenties, 

die in de buurt van de 4 kHz liggen. Aan de andere kant worden alleen 

de omgevingstemperatuur-variaties met frequenties die kleiner zijn dan 

10 Hz bij de kleinste diameter glascilinder zonder verzwakking of fase

·verschuiving aan de cilinder doorgegeven. 

Hoe groot de demping en de faseverschuiving precies zullen zijn is uit 

bovengenoemde kwalitatieve beschouwing niet af te leiden. 

Daarom is besloten voor een aantal gevallen de responsie te berekenen 

zowel qua amplitude als qua fase van de oppervlakte- en de gemiddelde 

temperatuur. 

Daar deze berekeningen vrij tijdrovend zijn is besloten deze te laten 

uitvoeren door het rekencentrum van de T.H.E. 

3.6. Berekening van de responsie van de homogene platina- en glascilinder 

Voor deze berekeningen werd uitgegaan van de in par. 3.4. gevonden 

uitdrukkingen voor T(rb) en T. Daar we in feite alleen geinteresseerd 

zijn in de relatieve amplitudes is T = 0 gesteld. e 

Opm.: In de nu volgende uitdrukkingen wordt in verband met het gebruikte 

rekenprogramma een wat andere notatie gebruikt. 

De verschillen zijn de volgende: 

Theorie 

a. 

" f3 

Rekenprogramma 

a* 

K 
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De benodigde uitdrukkingen in de nieuwe situatie worden nu 

'TJ = 

'TJ = T 
T em 

ber
2

(éXrb) + 
= [ 0 2 

~Rb + ~ Ib 

b 
.2 

e1· arb 

2 
° ] t cosCwt - cp) met 

2 
+ bei·~ (arb) 

+ ~Ib 
2 

(3.16) 

Opm.: De amplitudes van de bovengenoemde temperaturen 'TJ en 'TJ zullen 

we in het vervolg aangeven met TJA resp. TJA• 

De benodigde materiaalconstanten zijn de volgende: 

~) Platina 

Warmtegeleidingscoëfficiënt k = 69,5 Wm- 1 deg- 1 

Soortelijke massa p = 21,4.103 kg m-3 

Soortelijke warmte c = 136 J kg- 1 deg-1 
p 

Hieruit volgt direct voor de temperatuurvereffeningscoëfficiënt 

8 -5 2 -1 a• = 2,3 8.10 m s • 

È.) Pyrex glas 

Warmtegeleidingscoëfficiënt k = 1,13 Wm- 1 deg-1 

Soortelijke massa 

Soortelijke warmte 

Hieruit volgt voor 

a• = 0,458.10-6 m2 

p = 2,35.103 kg m-3 

c = p 
-1 -1 1050 J kg deg 

de temperatuurvereffeningscoëfficiënt 
-1 

s • 

Voor rb de straal van de cilinder werden gekozen de waarden 

(0,5- 1,0- 1,5- 2,0- 2,5- 3,0- 3,5- 4,0- 4,5- 5,0) ~m 
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Voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt hf werden gekozen de waarden 

Als frequenties w van de temperatuurfluctuaties van de omgeving de 

waarden 

(1 - 3 - 7 - 10 - 30 - 70 - 102 - 3.10
2 

- 7.10
2 

- 103 -

-1 
s 

Voor alle mogelijke combinaties van bovengenoemde variabelen zijn 

berekend de amplitudes van TJ en TJ en de verhouding TJ A/ijA. 

Deze laatste verhouding laat duidelijk zien hoe homogeen de tempe-
±~~ 

ratuur van de cilinder is. DaarnaastY de I'aseverschuiving rp en if) en 

het verschil tussen beide rp - ~' dat nog een scherpere indicatie 

geeft betreffende de homogeniteit van de temperatuur dan TJA/ijA. 
Deze berekeningen werden geheel door het rekencentrum op de EL/X8 

volgens het bijgevoe.gde programma in acht decimalen nauwkeurig uit

gevoerd. 

Tevens werd voor alle gevallen rp en TJ als functie van de cirkelfrequentie 

W in een grafiek uitgezet. 

Voor de bepaling van de verschillende Bessel-Kelvinfuncties en hun 

afgeleiden werd gebruik gemaakt van reeksontwikkelingen ontleend aan 

Abramowitz, blz. 430. 

w 
(-1)k 

4k 
ber (2z) k~O 

z 
= 

(2k! ) 2 0 

w 4k 
ber' (2z) = ~ 

(-1 )k 4kz 
(2k1 )·2 0 k=O 

w 
(-1)k bei(2z) ~ = 

k=O 

w 
bei'(2z) = ~ (-1) 

k=O 

4k+2 z 

((2k+1)1) 2 

(4k+2)z4k+2 

( ( 2k+1) 1 )2 
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Opm.: Als gevolg van de snelle convergentie van deze reeksen is het 

bij de hier gebruikte argumenten die alle < < 1 zijn mogelijk (afbreek-

f 0 Ut < 5 • 1 0- 1 O ) kc?. ..:) o\ ~-\ ~ ""V\.A.Q..t 4 .te.c"""<lN\ · 

3.7. Bespreking van enkele hierboven gevonden resultaten 

Teneinde een indruk te verkrijgen van de bij deze berekeningen gevonden 

resultaten, zijn van een tweetal draaddiameters n,l. van 2 en 10,Um in 

glas en in platina de resultaten voor ryA en ~ bij verschillende waarden 

van de warmteoverdracht als functie van de frequentie uitgezet ih de 

fig. 14 en 15. 

Tevens zijn de berekende resultaten voor dezelfde gevallen samengevat 

in de tabellen I t/m V echter hier in drie in plaats van acht deci

malen, hetgeen voor ons doel voldoende nauwkeurig is. 

Uit de tabellen en de grafieken kunnen we het volgende afleiden: 

~) Zelfs bij de kleinste diameter en de hoogste waarde van de warmte

overdracht (7000 Wm-2deg- 1 ) kan de glascilinder reeds bij 100Qrad 

(159 Hz) de omgevingstemperatuur niet volledig meer volgen 

( ry A= 0,99 en ~ = 0,176 rad). De slechter wordende responsie 

manifesteert zich het eerst in de optredende faseverschuiving • 

·-1 
s 

.2_) Alleen bij de grootste diameter van de glascilinde-r ( 10 ,Um) en de 

hoogste frequentie vinden we een afwijking tussen het gedrag aan het 

oppervlak en het gemiddelde. Dit verschil maakt zich het eerste ken

baar in een verschil in de bijbehorende faseverschuivingen. De fase

verschuiving van de gemiddelde relatieve temperatuur blijft in dat 

gebied daarentegen toenemen. 

Dit betekent dat in de andere gevallen de cilinder als één geheel rea

geert. 

~) De responsie van de glascilinder is steeds beter dan die van de pla

tinacilinder met dezelfde diameter. Dat wil zeggen onder overigens 

gelijke omstandigheden een hogere ryA en een kleinere faseverschuiving 

~(De getrokken krommen voor glas lopen steeds rechts van de gestreepte 

voor platina). Dit kan, gezien het gestelde onder puht .2_) bij het 

reageren volgens een eerste orde proces (bepaald door T t) alleen ex 
worden veroorzaakt door een verschil in pc van beide materialen. 

p 



S!écöJaent01~)~lT'tO.,~~Wf11amMrl· 'l'empe~t~ ~.~ ·~~ ~~~) .t.b!v~ ..... lû~lt; 
· . réal .w.t:, .w,, th nm-, .-ter, -.!~ •• k, ~~, -~;11,, 3&/f!~, J'U, b.io, ~hbera, 

;:. be!:it:;,belk, ~~~ bei.k, Fik, !D10; . . ·. . . . 
,,,+ "' ' ' ' -

pi-t hte., Óllllf., J:.bi.,. 1, J, ·~ 

meedur~ reeks(br, bi, bra, bia, z); ~ z; ~ z, br, bi, bra, bia; 
begin intea_er n, s 1 fac, tae2; ~ zet; 

z := z/2; s :• ~ac := 1; 

br := 1; bi := z x z; bra:= o; bia := z; zet:= bi; 

!2:.: n := 1 steR 1 ~ 3 ~ 
bee;in s := - s; tac := 2 x n x tac; fac2 := fac x fac; zet := z x zet; 

bra I• bra + 2 x s x n x zet/fac2; zet := zet x z; 

• 

br := br + s x zet/fac2; zet I= zet x z; fac := (2 X n + 1) x fac; fac2 :• fac X fac; 

bia := bia + s x (2 x n + ·1) x zet/fac2; zet :"' zet x z; 
bi := bi + s x zet/fac2 

~ 
~l! reeks; 

l?~~!: plotjob(CMP, EP, FP, oma); :::!1~ oma; !~~!:ei~! nma; !!!1 !!~ OMP, EP, FP; 

~.!:.S!~ !,!;~ YMIN, YMAX, Q, R, DLY, x, y, str, ystep;. 

!~~!:S.!:! i, JJ 
l?!~~.!:l!~!!: s{y); ~1~ y; ~1 y; ~~!~ PL1T(x, y- str, 2); PL~T(x, y- str, 1 ); PL1T(x, y + str, 1) ;_ng; 
~~~!: l~gschaal; 

~!:Sl~ !~~s~r i, J, k, tien; !S!1 110, ly; 

110 := ln('O); 

!2! i := , J 2 g;; 
~.!:51~ ly := !f i = 1 ~h~ YMIN .!;1~.!: :MAX; tien := ' ; 

PllJT(O, ly, 2); PL1T(O, ly, 1 ); PIDT(f1MP[oma], ly, 1 ); PL1T(f1MP(oma], ly, 2); 

tien := 10 x tien 

,!;~~; 
x := 4; s(ly) 

.!;~~; 

tien := j := 1 ; ly := YMI!I - 50 x R; 

!2! x := o, x + 1 ~!1~ j s 5 ~2 
~~Sl~ ABSFTXPL1T(x- 24 X Q, ly, 0, 28, O, ~~_!;, 10, j, O, tien); 

tien := tien x 10; j := j + 1 

~~~ 
~~~ logschaall 
Q := ' .611-3; YMIN := O; YMAX := 1 .6; DLY := 0.1; 

R := (YMAX- YMIN) / 2500; str := P x '5; y := YMAX; x :=- Q x 6?0; ystep := 70 x R; 

PL~TFR&~(- Q X 640, YMIN- R X 200, 4 + Q X 200, y + R X 40, 3340, 2740); 

PLCl'I'I'EXT(x,y,0,36,o, ~~_!;,10,fa x=~); FVJPIDT(x,o,o;~o,o,f!;1~.!;,10,4,' ,aster); 

PL'1TIEXT(x,y-ystep,0,36,o,~~.!;,10,.j:k =:j,); ABSFIXPL1T(x,0,0,30,0,f!!1~~,10,2,2,k); 

PLlTIEXT(x,y-2xystep,0,36,0,~.!;,10,fhf =~); ABSFIXPL1T(x,0,0,30,0,f~.!;,10,4,0,hf); 

PL1TTEXT(x,y-3xystep 10,36,0,~ 1 10, tTb =}); FLOPIDT(x,0,0,30,0,f!1~~, 1 0,2,1 ,rb); 

PL~TIEXT(x,y-5xystep,0,36,0,~~,2,~ eta~); PL1TTEXT(x,y-6Xystep,0,36,0,~!~.!;,3,~ fib~); 

PL'lTIEXT(O,-RX150,0,36,0 ,~, 1 0,{-omega logarithmisch uitgezet}); 

logschaall PLOTAXIS2(YMIN, YMAX, DLY, f!1~.!:• 0); PL1TAXTS(4.2, YMTN, 90, abs(YMAX- YMIN),- DLY); i := 2; 

weer MARKEDCURVE(O, i, 1 ); 

!! i= 2 ~~ ~.!!! f;;! j :=, ~ 1 ~,U oma l!2 MARKEDCURVE(f1MP[j), EP(j], 2) ,!;!)~ 

~~,!; ~~.!!! f2! j := ' ~~,!;:!? 1 ~oma ~2 MARKEDClJR'.'E('JMP[j], FP[j ], 2) ,!;!)~J 

MARKEDCURVE( 4, 0, 3); !f i = 2 ~,!;~ ~~.!!! 1 := 3; ~;2~~ weer ,!!!)~l 

PllJT(-1, O, -4) 

~ plotjob; 

olol-IJ1C 
~~~·'f6r 



hfa := read; oma := read; rba := read; ln 1 0 := ln( 1 0); 

S~i~ ~~~1 ~~~~HF(, :hfa], RB( 1 :rb~], lM, lMP, EP, ESP, FP, FSP(' :oma]; 

for i := 1 ~~~P 1 ~i1 hfa ~2 HF(i] := read; 

for i ·- ~~~p 1 ~~i1 oma~~ OM[i] := read; 

for i .- 1 ~~~P 1 ~~11 rba ~2 RB(i] := read; 

~~~P 1 !:!!~H oma ~2 ll-!P[ i] .- ln(l~1[ I]) / ln1 0; 

f2~ aster := read !~i1~ aster > 0 ~2 
!2! 1 .- 1 

S~Si!! k := read; 

end 

!2~ t := 1 ~~~p 1 ~~H rba ~~ 

S~ri!! rb := PB(i]; PRTN'l'TEXT(1:ax=~); FLlT(4, 1, aster); 

SPA CE( 5); PRTNTTEXT( .j:Jc=~); FLlT( 3, 1 , k); SPA CE( 5); PRWTTEXT( 1:-rt=}); 

F'"lT(2, 1, rb); NLC'R; :·lLCP; 

S?M~E(2); PWNTTE:IT(.j:.'lf~); SPACCE(5); 0IUNTTEXT({:omer,a~); SP!l''E(8); 

C';;~:I'ITEXT({:fib}); SPACE(13); PTINTTEXT({:fistreep~); SPACE('?); 

PLINTTEXT({:eta~); SPACE(13); Pf\T:ITTTEYT({:etastreep~); SPACE(8); 

PT\ü.'TTF.i:T( 1::t'i-f1streep}.); SPA<:E(7); PRI!fTTEXT( {:eta/etastreep}); N!J:P; i I TI!'; 

!2! j := , ~~~P 1 ~~11 hfa ~2 

S~Si!! hf := HF(j]; 

!2!: m : = 1 ~~~P 1 :::E~H 1ma ~::; 

S~fiiE omega := lH[m]; alfa := sqrt( ome~:;ajaster); 

,ja := hf/(k x alfa); 

reeks (ber, bei, te ra, bei. a, rb x alfa); 

berk := ber x ber; beiJ<;: :=bet x bei; 

berak := bera x bera; bei.ak := :Oe-ta x he1a; 

fir := bera/ja + ber; Fii := beta/ja +bei; 

Fi~ := Ftr X Ftr + Ft' X Fit; 

fi :=- arctan((FU x ber- F.ir x bei)/(Yir x ber + Fii x bei)); Pfr-'1 :=- fL; 

fi.str :=- arctan((Yir x bera + n: x beia)/(F'.r x beia- r;' x bera)); FSP[:: l :=- f'str; 

E"'[n:] := eta := sqrt( (ber'c + beik )/F'.k); 

ESP[m] := etastr := sqrt((bera:-:: + beta:c)/Fi.k) x 2l(alfa >< rb); 

A-:cSf'TYT(4, O, hf); SPACI::(2); AESFTXT(5, O, nmee.:a.'; S?AC:E(2); 

FLlT(8, 3, -fi); SPACE(2); FLP1T(R, ~' -fJstr); SPACE(2); I""_,l~(-9, ", eta); 

SPA CE( 2); FLIT( 3, 0 , eta.str); SPACE( 2); F::. lT( 8, .., , f< str - f~.); SPA CT( 2); 

FL lT ( 8, ? , eta / etastr) ; N""CP 

~!!~; pl0tjob(-NP, EP, TP, lma); if T~T.:JE ~!'JN"'ER ,.- 60- oma~!:~!! :iLCR ~1~~ I·:D? PAé'E 



TABEL I 
-6 Glascilinder diameter 10.10 m 

( -2 -1) hf Wm deg w(rad.s-1) T ext ( s -1) 

1 
3 

10 
30 

100 
300 

8 -3 2000 700 3.0 43.10 
1000 
2000 
3000 
5000 
7000 

10000 
15000 

1 
3 

10 
30 

100 
300 -3 3000 700 2,0563.10 

1000 
2000 
3000 
5000 
7000 

10000 
15000 

1e orde 

WT ext TJ 

0,00,?1 1,000 
0,0093 1 ,ooo 
0,0308 1 ,ooo 
0,0925 0,996 
0,3084 0,955 
0,9253 0,733 
2' 1590 0,420 
3,0843 0,308 
6,1688 o, 160 
9,2529 0,107 
15,422 0,065 
21,590 o,o46 
30,843 0,032 
46,265 0,022 
0,0021 1,000 
0,0061 1 ,ooo 
0,0206 1,000 
0,0617 0,998 
0,2056 0,979 
0,6169 0,850 
1 ~4393 0,569 
2,0562 0,436 
4,1124 0,236 
6' 1686 o, 160 
10,281 0 '0_97 
14,393 0,069 
20,562 0,049 
30,843 0,033 

proces Exacte theorie 

cp -
TJ Tl 

0,003 1 ,ooo 1,000 
0,009 1 ,ooo 1,000 
0,031 1,000 1,000 
0,092 0,996 0,996 
0,300 0,955 0,955 
0,748 0,733 0,733 
1,138 0,420 0,420 
1,258 0,308 0,308 
1,410 o, 160 o, 160 
1 ,463 o, 107 o, 107 
1,506 0,065 0,065 
1,525 0,046 o,o46 
1,538 0,032 0,032 
1,549 0,022 0,022 
0,002 1 ,ooo 1 ,ooo 
o,oo6 1 ,ooo 1,000 
0,021 1 ,ooo 1,000 
0,062 0,998 0,998 
0,203 0,979 0,979 
0,554 o,85o 0,850 
0,965 0,569 0,569 
1 '119 0,436 0,436 
1,333 0,236 0,236 
1 ,411 o, 160 0,160 
1 ,474 0,097 0,096 
1 ,502 0,069 0,069 
1,522 0,049 o,o48 
1,538 0,033 0,032 

cp 

0,003 
0,009 
0,031 
0,092 
0,299 
0,746 
1 '133 
1,251 
1 '397 . 
1,443 
1 ,472 
1,477 
1 ,470 
1,448 
0,002 
o,oo6 
0,021 
0,062 
0,203 
0,552 
0,960 
1 '113 
1,319 
1,390 
1,440 
1 ,454 
1 ,454 
1,437 

q; 

0,003 
0,009 
0,031 
0,092 
0,300 
0,748 
1,138 
1,258 
1 ,410 
1 ,463 
1,506 
1,525 
1,538 
1,549 
0,002 
0,006 
0,021 
o,o62 
0,203 
0,554 
0,965 
1,119 
1 ,333 
1,411 
1,474 
1,502 
1 ,522 
1,538 

I 
\.N 
+-
1 



vervolg tabel I 

1 e orde 

h (W -2 -1) f m deg W(rad.s - 1 ) r t(s-1) 
ex wre:tt TJ 

1 0,0012 1,000 
3 0,0037 1 ,ooo 

10 0,0123 1 ,ooo 
30 0,0370 0,999 

100 o, 1233 0,992 
300 

8 -3 
0,3701 0,937 

5000 700 1,233 .10 0,8636 0,755 
1000 1,2338 0,628 
2000 2,4675 0,374· 
3000 3,7013 0,260 
5000 

. 
6' 1688 0,159 

7000 8,6363 o, 115 
10000 12,338 0,081 
150001 18,506 0,054 

1 0,0009 1 ,ooo 
3 0,0026 1 ,ooo 

10 o,oo88 1 ,ooo 
30 0,0264 1 ,ooo 

100 0,0881 0,996 
300 -3 

0,2644 0,966 
7000 700 0,8813.10 0,6169 0,849 

1000 0,8813 0,748 
2000 1 '7625 0,491 
3000 2~6438 0,352 
5000 4,4063 0,220 
7000 6' 1688 o, 159 

10000 8,8125 o, 112 
15000 13,219 0,076 

proces Exacte theorie 

-
ifJ TJ TJ 

0,001 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,004 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,012 1,000 1,000 
0,037 0,999 0,999 
o, 123 0,992 0,992 
0,356 0,937 0,937 
0,715 0,755 0,755 
0,892 0,628 0,628 
1,188 0,374 0,374 
1,308 0,260 0,260 
1 ,411 o, 159 o, 159 
1,456 o, 115 o, 114 
1,490 0,081 o,o8o 
1,517 0,054 0,054 

0,001 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,003 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,009 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,027 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,089 0,996 0,996 
0,260 0,966 0,966 
0,_956 0,849 0,849 
0,726 0,748 0,748 
1,058 0,491 0,491 
1 ,212 0,352 0,351 
1,349 0,220 0,220 
1 ,411 o, 159 o, 159 
1,458 0' 112 o, 112 
1 ,496 0,076 0,075 

ifJ 

0,001 
o,oo4 
0,012 
0,037 
o, 123 
0,354 
0,710 
0,885 
1,174 
1,288 
1,377 
1 ,408 
1,422 
1,415 

0,001 
0,003 
0,009 
0,026 
o,o88 
0,258 
0,551 
0,719 
1 ,o44 
1 '191 
1 ,315 
1,363 
1,391 
1 ,394 

?i 

0,001 
o,oo4 
0,012 
0,037 
0,123 
0,356 
0,715 
0,892 
1,188 
1,308 
1,411 
1 ,456 
1 ,490 
1,517 

0,001 
0,003 
0,009 
0,027 
0,089 
0,260 
0,556 
0,726 
1,058 
1,212 
1,349 
1,411 
1,458 
1 ,496 

I 
\..N 
\J1 
I 



Tabel II 
. -6 Glascilinder diameter 2.10 m 
.. 

1 e orde 

( -2 -1) hr Wm deg w(rad.s-1 ) rextts-1) wrext T]• 

1 o,ooo6 1,000 
3 0,0019 1,000 

10 o,oo62 1 ,ooo 
30 0,0185 1 ,ooo 

100 0,0617 0,998 
300 

6,1687.10-4 0 t 1851 0,983 
2000 700 0,4318 0,918 

1000 0,6169 0,851 
2000 1,2337 0,630 
3000 1,8506 0,475 
5000 3,0844 0,308 
7000 4, 3181 0,226 

10000 6,1687 o, 160 
15000 9,2531 o, 107 

1 o,ooo4 1 ,ooo 
3 0,0012 1,000 

10 0,0041 1,000 
30 0,0123 1 ,ooo 

100 0,0411 0,999 
300 . -4 o, 1234 0,992 

3000 700 4,1125.10 0,2879 0,961 
1000 0,4113 0,925 
2000 0,8225 0,772 
3000 1.,2338 0,629 
5000 2,0563 0,437 
7000 2,8788 0,328 

10000 4,1125 0,236 
I 15000 6,1688 0,160 . 

proces Exacte theorie 

ct> TJ TJ 

0,001 1,000 1 ,ooo 
0,002 1,000 1,000 
o,oo6 1 ,ooo 1,000 
0,019 1,000 1 ,ooo 
0,062 0,998 0,998 
o, 183 0,983 0,983 
o,4o8 0,918 0,91~ 

0,553 o,851 0,851 
0,890 0,630 ·o,63o 
1,257 0,475 0,475 
1,257 0,308 0,308 
1,343 0,226 0,226 
1 ,410 o, 160 o, 160 
1,463 o, 107 0,107 

o,ooo 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,001 1 ,ooo 1 ,ooo 
o,oo4 1,000 1 ,ooo 
0,012 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,041 0,999 0,999 
o, 123 0,992 0,992 
0,280 0,961 0,961 
0,390 0,925 0,925 
0,689 0,772 0,772 
0,890 0,629 0,629 
1,118 0,437 0,437 
1,237 0,328 0,328 
1,332 0,236 0,236 
1,410 o, 160 o, 160 

ct> 

0,001 
o,oo2 
o,oo6 
0,019 
0,062 
0,183 
o,4o8 
0,553 
o,889 
1,075 
1,256 
1 ,341 
1,407 
1,459 

o,ooo 
0,001 
o,oo4 
0,012 
0,041 
o, 123 
0,280 
0,390 

·0,689 
0,889 
1 t 117 
1,235 
1,330 
1,406 

q; 

0,001 
0,002 
o,oo6 
0,019 
0,062 
0,183 
o,4o8 
0,553 
0,890 
1,076 
1,257 
1,343 
1 ,410 
1,463 

o,ooo 
0,001 
o,oo4 
0,012 
0,041 
o, 123 
0,280 
0,390 
o, 689· 
0,890 
1,118 
1,237 
1 ,332 
1,410 

I 
\..N 
0'\ 
I 



vervolg tabel II 

1 e orde 

( -2 -1 hf Wm deg ) ( -1 w rad.s ) T t(s-1) ex WText TJ 

1 . 0,0002 1,000 
3 0,0007 1,000 

10 0,0025 1 ,ooo 
30 0,0074 1 ,ooo 

100 0,0247 1,000 
300 6 -4 

0,0740 0,997 
5000 700 2,4 75.10 0,1727 0,985 

1000 0,2468 0,971 
2000 0,4935 0,897 
3000 0,7403 0,803 
5000 1,2338 0,629 
7000 1 '7273 0,501 

10000 2,4675 0,375 
15000 3,7013 0,261 

1 0,0002 1 ,000 
3 0,0005 1,000 

10 0,0018 1 ,ooo 
30 0,0053 1 ,ooo 

100 -4 0,0176 1 ,ooo 
7000 300 1 t 7625.10 0,0529 0,999 

700 o, 1234 0,992 
1000 o, 1763 0,985 
2000 0,.3525 0,943 
3000 0,5288 0,884 
5000 0,8813 0,750 
7000 1,2337 0,629 

10000 1,7625 0,493 
15000 2,6438 0,353 

proces Exacte theorie 

cp -
TJ TJ 

0,000 1 ,ooo 1,000 
0,001 1,000 1,000 
0,002 1,000 1,000 
o,oo7 1,000 1 ,ooo 
0,025 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,074 0,997 0,997 
o, 171 0,985 0,985 
0,242 0,971 0,971 
0,459 0,897 0,897 
0,638 0,803 0,803 
o,890 0,629 0,629 
1 ,o46 0,501 0,501 
1 t 186 0,375 0,375 
1,307 0,261 0,261 

o,ooo 1,000 1,000 
0,001 1,000 1,000 
0,002 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,005 1 ,ooo 1,000 
0,018 1,000 1,000 
0,053 0,999 0,999 
o, 123 0,992 0,992 
o, 175 0,985 0,985 
0,339 0,943 0,943 
0,487 0,884 0,884 
0,724 0,750 0,750 
0,890 0,629 0,629 
1,055 0,493 0,493 
12' 10 0,353 0,353 

cp 

o,ooo 
0,001 
0,002 
0,007 
0,025 
0,074 
o, 171 
0,242 
0,458 
0,637 
0,889 
1 ,045 
1,183 
1,303 

o,ooo 
0,001 
0,002 
0,005 
0,018 
0,053 
0 t 123 
o, 174 
0,339 
0,486 
0,722 
0,888 
1 ,053 
1,206 

({; 

o,ooo 
0,001 
0,002 
0,007 
0,025 
0,074 
o, 171 
0,242 
0,459 
0,638 
0,890 
1,046 
1,186 
1,307 

o,ooo 
0,001 
0,002 
0,005 
0,018 
0,053 
o, 123 
o, 175 
0,339 
0,487 
0,724 
0,890 
1,055 
1,210 

I 
'vJ 
~ 
I 



Tabel III 

Platina cilinder diameter 10.10-6 m 

~-

1e orde 

( -2 -1 hf Wm deg ) w(rad. s - 1 ) ( -1 
7 ext 6 

) wrext TJ 

1 0,0036 1 ,ooo 
3 0,0109 1 ,ooo 

10 0,0364 0,999 
30 0' 1091 0,994 

100 0,3638 0 t 9Ll-Q 

300 
3,638.10-3 1,0914 o,-676 

2000 700 2,5466 0,366 
1000 3,1638 0,265 
2000 7,276 o, 136 
3000 10,914 0,091 
5000 18' 190 0,055 
7000 25,466 0,039 

10000 36,38 0,027 
15000 54,57 0,018 

1 0,0024 1 ,ooo 
3 0,0073 1,000 

10 0,0243 1 ,ooo 
30 0,0728 0,997 

100 0,2425 0,972 
300 

-3 0,7276 0,809 
3000 700 2,425.10 1,6977 0,508 

1000 2-,4253 0,381 
2000 4,8506 0,202 
3000 7,2759 o, 136 
5000 12' 127 0,082 
7000 16,977 0,059 

10000 24,253 0,041 
15000 36,380 0,027 

proces Exacte 

<P TJ 

o,oo4 1,000 
0,011 1 ,ooo 
0,036 0,999 
o, 109 0,994 
0,349 0,940 
0,829 o,67ó 
1,197 0,366 
1,303 0,265 
1,434 o, 136 
1 ,479 0,091 
1 ,516 1 ,055 
1 ,532 0,039 
1,543 0,027 
1,552 0,018 

0,002 1 ,000 
0,007 1,000 
0,024 1 ,ooo 
0,073 0,997 
0,238 0,972 
0,629 0,809 
1,039 0,508 
1,180 0,381 
1,367 0,202 
1,434 o, 136 
1,489 0,082 
1,512 0,059 
1,530 0,041 
1,543 0,027 

theorie 

7j 

1 ,ooo 
1 ,ooo 
0,999 
0,994 
0,940 
0,676 
0,366 
0,265 
o, 136 
0,091 
0,055 
0,039 
0,027 
0,018 

1 ,ooo 
1 ,ooo 
1 ,000 
0,997 
0,972 
0,809 
0,508 
0,381 
0,202 
o, 136 
0,082 
0,059 
0,041 
0,027 

<P 

o,oo4 
0,011 
0,036 
o, 109 
0,349 
0,829 
1,197 
1 ,302 
1,434 
1,479 
1,515 
1 ,5J1 
1,542 
1,552 

0,002 
0,007 
0,024 
0,073 
0,238 
0,629 
1,038 
1 '180 
1,367 
1,434 
1,488 
1 , 511 
1,528 
1,541 

?i 

o,oo4 
0,011 
0,036 
o, 109 
0,349 
0,829 
1,197 
1 ,303 
1,434 
1 ,479 
1,516 
1,532 
1,543 
1,552 

0,002 
0,007 
0,024 
0,073 
0,238 
0,629 
1,039 
1 '180 
1,367 
1 ,434 
1,489 
1,512 
1,530 
1,543 

I 
'-"' 
CX> 
I 



vervolg tabel III 

1e orde 

-2 -1 W(rad.s-1) ( -1 
hf(Wm deg ) r t s ) wrext 7] ex 

1 0,0015 1,000 
3 o,oo44 1 ,ooo 

10 0,0146 1 ,ooo 
30 0,0437 0,999 

100 0,1455 0,990 
300 -3 0,4366 0,916 

5000 700 1 ,4552.10 . 1 '0186 0,701 
1000 1,4552 0,566 
2000 2,9104 0,325 
3000 4,3656 0,223 
5000 7,2760 o, 136 
7000 10' 186 0,098 

10000 14,552 0,069 
15000 21,828 o,o46 

1 0,0010 1,000 
3 0,0031 1 ,ooo 

10 0,0104 1,000 
30 0,0312 1,000 

100 o, 1039 0,995 
300 

4 -3 
0,3118 0,955 

7000 700 1,039.10 0,7276 o,8o9 
1000 1,0394 0,693 
2000 2,0788 0,433 
3000 3,1182 0,305 
5000 5,197 o, 189 
7000 7,2758 o, 136 

10000 10,394 0,096 
15000 15,591 o,o64 

proces Exacte theorie 

<P 7] 
-
7] 

0,001 1 ,ooo 1 ,ooo 
o,oo4 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,015 1 ,ooo 1 ,ooo 
o,o44 0,999 0,999 
o, 145 0,990 0,990 
0,412 0,916 0,916 
0,795 0,701 0,701 
0,969 0,566 ~,566 
1,240 0,325 0,325 
1,346 :0,223 0,223 
1,434 o, 136 o, 136 
1,473 0,098 0,098 
1,502 o,669 0,069 
1,525 o,o46 o,o46 

0,001 1,000 1 ,ooo 
0,003 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,010 1,000 1 ,ooo 
0,031 1,000 1 ,ooo 
0,104 0,995 0,995 
0,302 0,955 0,955 
0,629 0,809 o,8o9 
o,8o5 0,693 0,693 
1,122 0,433 0,433 
1,261 0,305 0,305 
1 '381 o, 189 0,189 
1 ,434 o, 136 o, 136 
1,475 Ç),096 0,096 
1,507 o,o64 o,o64 

<P 

0,001 
o,oo4 
0,015 
o,o44 
o, 145 
0,412 
0,795 
0,969 
1,240 
1,345 
1,434 
1 ,472 
1 ,501 
1 ,523 

0,001 
0,003 
0,010 
0,031 
o, 104 
0,302 
0,629 
0,805 
1,122 
1,260 
1,380 
1,433 
1,474 
1 ,505 

~ 

0',.001 
o,oo4 
0,015 
o,o44 
o, 145 
0,412 
0,795 
0,969 
1,240 
1,346 
1,434 
1,473 
1,502 
1,525 

0,001 
0,003 
0,010 
0,031 
o, 104 
0,302 
0,629 
0,805 
1,122 
1,261 
1 ,381 
1 ,434 
1,475 
1,507 

• 

I 
\.N 
\.0 
I 



Tabel IV 
-6 Platina cilinder diam. 2.10 m 

( -2 -1) W (rad. s - 1 ) -1 
hf Wm deg 'T t(s ) ex 

1 
3 

10 
30 

100 
300 

6 -4 2000 700 7,17 .10 
1000 
2000 
3000 
5000 
7000 

10000 
15000 

1 
3 

10 
30 

100 
300 

4,784.10-4 
3000 700 

1000 
2000 
3000 
5000 
7000 

10000 
15000 

1e orde 

W'T ext TJ 

0,0007 1 ,000 
0,0022 1,000 
0,0072 1 ,000 
0,0215 1 ,ooo 
0,0718 0,997 
0,2153 0,977 
0,5023 0,891 
0,7176 0,809 
1 ,4352 I 0,566 
2' 1528 0,416 
3,5880 0,265 
5,0232 o, 193 
7,176 o, 136 
10,764 0,091 

0,0005 1,000 
0,0014 1,000 
o,oo48 1 ,000 
0,0144 1,000 
0,0478 0,999 
0,1435 0,990 
0,3349 0,947 
0,4784 0,900 
0,9568 0,718 
1 ,4352 0,560 
2,3920 0,381 
3,3488 0,283 
4,7840 0,202 
7' 1760 o, 136 

proces Exacte theorie 

-rf> TJ TJ 

0,001 1 ,ooo 1 ,000 
0,002 1,000 1,000 
0,007 1,000 1,000 
0,022 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,073 0,997 0,997 
0,215 0,977 0,977 
0,471 0,891 0,891 
0,629 0,809 0,809 
0,969 0,566 0,566 
1,141 0,416 0,416 
1,303 0,265 0,265 
1 ,377 o, 193 o, 193 
1,434 o, 136 o, 136 
1,478 0,091 0,091 

o,ooo 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,001 1,000 1,000 
0,005 1,000 1 ,ooo 
0,015 1,000 1,000 
0,048 0,999 0,999 
o, 145 0,990 0,990 
0,327 0,947 0,947 
0,452 0,900 0,900 
0,770 Q,718 0,718 
0,969 0,566 0,566 
1,180 0,380 0,381 
1,284 0,283 0,283 
1,367 0,202 0,202 
1,434 o, 136 o, 136 

rf> 

0,001 
0,002 
0,007 
0,022 
0,073 
0,215 
0,471 
0,629 
0,969 
1 '141 
1,303 
1,377 
1,434 
1 ,479 

o,ooo 
0,001 
0,005 
0,015 
o,o48 
o, 145 
0,327 
0,452 
0,770 
0,969 
1 '180 
1,284 
1,367 
1 ,434 

lP 

0,001 
0,002 
0,007 
0,022 
0,073 
0,215 
0,471 
0,629 
0,969 
1 '141 
1 ,303 
1,377 
1,434 
1 ,479 

o,ooo 
0,001 
0,005 
0,015 
o,o48 
o, 145 
0,327 
0,452 
0,770 
0,969 
1,180 
1,284 
1,367 
1 ,434 

I 
+-
0 
I 



vervolg tabel IV 

1e orde 

( -2 -1) W(rad.s - 1 ) T t(s-1) hf Wm deg WT ext r; ex 

1 0,0003 1,000 
3 0,0009 1 ,000 

10 0,0029 1,000 
30 o,oo86 1,000 

100 0,0287 1 ,ooo 
300 

2,8704.10-4 
0,0861 0,996 

5000 700 0,2009 0,980 
1000 0,2870 0,960 
2000 0,5741 0,864 
3000 0,8611 0,753 
5000 1 ,4352 0,566 
7000 2,0092 0,441 

10000 2,8704 0,325 
15000 4,3056 0,223 

1 0,0002 1,000 
3 o,ooo6 1,000 

10 0,0021 1,000 
30 0,0062 1,000 

100 0,0205 1 ,ooo 
300 -4 

0,06,15 0,998 
7000 700 2,0502.10 o, 1435 0,990 

1000 0,2050 0,979 
2000 0,4100 0,923 
3000 0,6150 0,849 
5000 1 '0251 0,693 
7000 1,4351 0,566 

10000 2,0502 0,433 
15000 3,0753 0,305 

proces Exacte theorie 

-1> r; r; 

0,000 1,000 1,000 
0,001 1,000 1,000 
0,003 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,009 1 ,000 1,000 
0,029 1 ,ooo 1,000 
0,087 0,996 0,996 
0,201 0,980 0,980 
0,283 0,960 0,960 
0,527 0,864 0,864 
0,718 0,753 0,753 
0~969 0,566 0,566 
1,115 0,441 0,441 
1,240 0,325 0,325 
1,346 0,223 0,223 

o,ooo 1 ,000 1,000 
0,001 1 ,000 1,000 
0,002 1,000 1,000 
o,oo6 1,000 1 ,ooo 
0,021 1 ,ooo 1 ,ooo 
0,902 0,998 0,998 
o, 145 0,990 0,990 
0,205 0,979 0,979 
0,394 0,923 0,923 
0,558 0,849 0,849 
0,805 0,693 0,693 
0,969 0,566 0,566 
1,122 0,433 0,433 
1,260 0,305 0,305 

1> 

0,000 
0,001 
0,003 
0,009 
0,029 
0,087 
0,201 
0,283 
0,527 
0,718 
0,969 
1,114 
1,240 
1,346 

0,000 
0,001 
0,002 
o,oo6 
0,021 
0,062 
o, 145 
0,205 
0,394 
0,558 
0,805 
0,969 
1,122 
1 ,260 

"$. 

o,ooo 
0,001 
0,003 
0,009 
0,029 
0,087 
0,201 
0,283 
0,527 
0,718 
0,969 
1,115 
1,240 
1 ,346 

o,ooo 
0,001 
0,002 
0,006 
0,021 
0,062 
o, 145 
0,205 
0,394 
0,558 
0,805 
0,969 
1,122 
1,260 

I 
+-
__" 

I 
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Volgens het bovenstaande treden de grootste afwijkingen van het 

gedrag van de cilinder als één geheel op bij de glascilinder met 

een diameter van 10~m. Teneinde een betere indruk te krijgen 

van het gedrag van deze afwijking zijn TJA, ~A, c:f> e.. ?> ook nog be

rekend voor het cirkelfrequentiegebied tot 106 rad s-1 ( ~,6.105 Hz), 
5 -1 waarbij zij aangetekend, dat T. t = 1 voorw= 1,65.10 rad s • 

. 1n 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in fig. 16. 

We zien hier het volgende: 

~· Terwijl de faseverschuiving aan het oppervlak boven de 7000 rad s-1 

kleiner wordt, blijft _de gemiddelde faseverschuiving 

stijgen tot i7T rad 

monotoon 

R• De demping voor de relatieve oppervlakte- en de relatieve ge

middelde temperatuur blijft vrijwel gelijk. Uit de computerbe

rekeningen blijkt dat de demping voor TJA wat minder is dan voor TJA 

3.8 Ceaclusie 

Het gedrag van een cilinder ten opzichte van variaties van de 

omgevingstemperatuur wordt geheel bepaald door de twee tijdconstanten 

Tint en T ext 
Bij het door ons ontwikkelde opnemersysteem is steeds T. t << T t 1n ex 
Verder 

geheel 

is hier T t zo groot dat zelfs de dunste cilinders als · ex 
alleen bij zeer lage frequenties (lager dan ca. 150 Hz) onge-

dempt .en zonder faseversehui ving de temperatuurvariaties van de om

geving kunnen volgeno 

Aan de ande.re kant vinden we alleen bij de hogere frequenties van het 

beschouwde gebied de situatie dat de glascilinders met de grootste 

diameter niet meer als één geheel reageren omdat daar niet meer geldt 

dat WT. t << 1. 1n 
Willen we dus bij metingen tot 4000 Hz, zoals in de inleiding is ge-

steld, geen last hebben van deze 2e soort modificatie van de signaal

overdracht dan zullen we er zorg·voor moeten dragen dat voor deze 

frequenties WT. t << 1. . 1n 
Stellen we bij voorbeeld dat WT int < 0,01 dan betekent dit dat bij 

een glascilinder rb < 1,3 ~m moet zijn (zie vgl. 3.12). 

Dit is uit constructieve overwegingen een zware, doch haalbare eis. 

Wanneer deze kleine diameter gerealiseerd wordt betekend dit dat we 

met een eenvoudig eerste orde netwerk de demping en faseverschuiving 



...--, ~ ~-"'\. ro..d..J:s'-'!.. 
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ten gévolge van r t kunnen compenseren, daar dan de invloed van ex 
r . t verwaarloosd kan worden en de cilinder als één geheel reageert. J.n 
Ten gevolge van het hogere warmtegeleidingsvermogen van platina is 

bij overigens dezelfde omstandigheden r. t voor een p]atina cilinder. J.n 
kleiner dan voor een glascilinder. Dit betekent dat bij een platina 

cilinder de afwijkingen van de uniforme temperatuurverdeling bij een 

hogere frequentie optreden dan bij de glascilinder. 

Wanneer we de gelaagde structuur bezien en we gaan uit van dezelfde 

rb als zojuist berekend, dan zal deze constructie zeker als één 

geheel reageren tot frequenties van 4000 Hz. 

Wel zal een correctie moeten worden aangebracht voor de invloed van 

de platinalaa~ op de warmtecapaciteit van de cilinder bij de bereke

ning van r t ex. 
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4. De meetopstelling 

4.1. Functie van de meetopstelling en de eisen hieraan te stellen 

Deze functie· is het ·"vertalen" van de weerstandsvaria ties van de op

nemer als gevolg van de temperatuurvariaties in zijn omgeving in een 

elektrisch signaal dat geschikt is om verder verwerkt te worden door 

meet-, reken- of registrerende apparatuur. 

In een ideale opstelling zullen deze weerstandsvariaties omgezet 

worden·in spanning- of stroomvariaties en daarna zonder vervorming 

versterkt worden tot een energieniveau waarmee alle bovengenoemde 

apparatuur gestuurd kan worden. Dit is uiteraard niet integraal te 

verwezenlijken daarom moeten eerst de eisen nader gepreciseerd worden. 

Uit de inleiding volgt dat we temperatuurvariaties van 0,1 deg en 

frequenties tot maximaal 4000 Hz moeten kunnen meten met opneemelemen

ten met een lengte van ca. 2 mm. 

Daar hier passieve elementen gebruikt worden moeten we eerst deze qua 

elektrisch gedrag dimensioneren. . 
We gaan er nu van uit dat de meeste commerciële breedbandversterkers 

aangepast zijn op een bronweerstand van 1000 ohm. Dit betekent dat de 

signaal-ruisverhouding voor deze bronweerstand maximaal is. 

Verder moeten we nog va~tstellen wat de toelaatbare verwarming van de 

opnemer door de meetstroom mag zijn. Wanneer n.l. deze verwarming te 

hoog wordt gekozen dan gaat de opnemer als anemometer werken, d.w.z. 

dat hij tevens gevoelig wordt voor luchtsnelheidsvariaties. Stel dat 

we de genoemde temperatuurvariaties met een nauwkeurigheid van 10% 

willen bepalen (dus tot op 0,01 deg), dan mogen tengevolge van de 

variaties in de warmteoverdrachtscoëfficiënt de turbulente snelheida

variaties geen grotere temperatuurfluctuaties in de opnemer doen ont

staan dan 0,01 deg. 

Uit de resultaten van Collis en Williams (zie fig.13 uit hfdst.3 ) 

blijkt dat in eerste benadering de warmteoverdrachtscoëfficiënt a 

ongeveer met 0.33.103 Wm-2 deg-1· varieert bij een luchtsnelheida

variatie van 1 m.s-1 • Gaan we nu bijv. uit van een hoofdstroomsnel-
-1 heid van 2 m.s en een turbulentiegraad van 10% (dit is voor grens-

laagmetingen een hoge waarde), dan zullen de grootste snelheidsfluc-

... 
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tuaties van de orde van 3 xJu• 2 zijn d.w.z. ongeveer 0,6 

geven een variatie in de warmteoverdrachtscoëfficiënt van 
. -1 . 4 3 Bij de hoofdstroomsnelheid van 2 m.s bedraagt a ~ .10 

-1 m.s • Deze 
3 -2 0,2.10 Wm 

-2 -1 
w~ deg • 

Het effect van de luchtsnelheidsvariatie van 0,6 m.s-1 mag nu geen gro-

tere temperatuurvariatie dan 0,01 deg. gevea. 

Stel het oorspronkelijke temperatuurverschil tussen draad en omgeving 

~T deg. Dan is het door de draad aan de omgeving afgestane vermogen 

4.1o3~T W.m-2 • De verandering in de warmteoverdracht ten gevolge van 
-1 3 -2 een luchtsnelheidsvariatie van 0,6 m.s bedraagt 0,2.10 .~T Wm • 

-1 deg • 

Een variatie van de omgevingstemperatuur van 0,01 deg geeft in de warmte-
3 4 -2 overdracht in eerste benadering een verandering van 0,01.4.10 = 0 Wm • 

Hieruit volgt dat aan de gestelde voorwaarde is voldaan als: 

3 0 , 2 • 1 0 ~ T ~ 40 -+ AT ~ 0 , 2 de g 

Bij een temperatuurverschil van 0,2 deg en een luchtsnelheid van 2 m.s- 1 

bedraagt het door de opnemer afgegeven vermogen indien we uitgaan van 

een draaddiameter van 5 f.l m en een lengte van 2 mm 

;J.. -
6 -3 4 3 :\T 25.10-6 W 

'j( = 7Tdl.a~T = 1T.5.10 .2.10 •• 10 .0,2w~ 

Stellen we nu dat het opneemelement de ideale bronweerstand van 1000 ohm 

bezit,. dan vinden 1we hieruit een meetstroom van 0,16 mA en een spanning 

van 160 mV. 

Nemen we nu verder aan dat we een temperatuurcoëfficiënt van de elek

trische weerstand kunnen bereiken van 2.10-3 deg-1 dan betekent dit dat 

we spanningsvariaties moeten kunnen meten (bij 0,1 deg variatie in de 

) -4 -3 omgevingstemperatuur van 2.10 .160.10 = 32 f.J.V. Een spanningsveran-

dering van deze orde van grootte is goed te meten. 

Principieel zijn er nu twee verschillende methoden om deze weerstands

variaties om te zetten in een elektrisch signaal: 

~) We sturen een constante stroom door de opnemer en meten de spanninga

fluctuaties hierover. Dit kunnen we bereiken door het verschil te 

meten tussen de spanning over de draad en een constante spanning die 

gelijk is aan de tijdgemiddelde spanning over de draad, zie fig.17 • 
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Het aantrekkelijke van deze methode is dat de uitgangsspanning 

recht evenredig is met de weerstandsvariatie. Helaas zijn er echter 

nog geen constante stroombronnen verkrijgbaar die een voldoend con

stante stroom kunnen leveren bij de optredende snelle weerstandsva

riatie van de opnemer. 

~) De opnemer wordt opgenomen in een brug van Wheatstone. Wanneer we 

de tirug instellen op de gemiddelde weerstand van de opnemer dan ge

ven de weerstandsvariaties direct een spanningsvariatie ten opzichte 

van nul aan de uitgang van de brug. Deze zijn hier echter niet geheel 

evenredig mee. We moeten nu dus nagaan welke fout er ten gevolge van 

deze niet evenredigheid kan optreden bij de maximaal te verwachten 

temperatuurfluctuaties. Stel dat deze 10 deg bedragen. Bij een tempe

ratuurcoëfficiënt van de weerstand van 2.10-3.deg-1 betekent dit een 
" OVv"\ 

relatieve variatie van de weerstand van de opnem~~02. Noemen we 

de relatieve variatie a en bekijken ·we de brug van Wheatstone zoals 

deze geschetst 'is in fig.18.we gaan er van uit dat de drie vaste 

weerstanden gelijk zijn aan R en dat de tijdafhankelijke opnemer

weerstand R(t) = 1' ~ ± a(t)}R. Nemen we nu verder een constante 

brugspanning E aan en een oneindig grote impedantie in de galvano

meter t 'ak van de brug, dan vinden we voor de uitgangsspanning flE 

van de brug 

6E 

Met R2 = R
3 

= R4 = R en R1 = (1 ± a)R wordt dit 

~R2-R (1 ± a)R+R] 
flE = 
E [(1 ± a)R + R 2R] 

+a 
= 

2(2 ± a) 

Voor kleine waarden van a mogen we hiervoor schrijven 

flE -E "" ± ta ( 1 + ia) 

Bij a = 0,02 wordt de modulus van de relatieve afwijking van de even

redigheid ~a = 0,01 = 1%. Dit is toelaatbaar. 
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Wanneer we nu uitgaan van een brug van Wheatstone moeten we ook nog 

vaststellen welk bereik van instelmogelijkheden deze moet bezitten. 

We hebben hiervoor gekozen de range van 15 - 10.000 ohm. De ondergrens 

is zo laag gekozen om ook nog met massieve metaaldraden te kunnen wer

ken. Boven de 10.000 ohm wordt de laagdikte van de platinalaag bij de 

gegeven afmetingen van de opnemer te dun om nog een redelijke tempera

tuuroo~ffici~nt te geven en d~arbij komt dat de eigen thermische ruis 

van de opnemer dan een rol gaat spelen. 

Willen we ook bij weerstanden van 100JGde brug nog met een nauwkeurig

heid van ca. 5.10-2 deg kunnen instellen dan zal de kleinste stap van 
-2 de instelweerstand ongeveer 10 ohm moeten bedragen. 

Als registratie-apparatuur kiezen we een Honeywell Visicorder, een 

instrument waarmede we frequenties tot 5000 Hz direct kunnen regis

treren. De voornaamste beperkende factor ligt dan in de sturing van 

de in dit instrument toegepaste snelle galvanometers met vloeistofdemping. 

Gaan we bijvoorbeeld uit van het galvanometertype M8000, dat frequenties 

tot 5000 Hz zonder verzwakking kan weergeven, dan heeft deze galvano

meter voor de volle uitslag van 6,25 cm een spanning nodig van 3,4 V. 

Stel nu dat de kleinste nog te meten temperatuurvariatie van 0,1 °C 

nog een uitslag moet geven van 1 mm, dan moet dit overeenkomen met een 

spanning van ca. 55 mV. De uitgangsspanning van de brug bedraagt 16~V, 

zijnde de helft van de eerder genoemde 32~V in verband met de brug

schakeling. 

De vereiste versterking bedraagt dus 55.10-3/32.10-6 = 1720. We moeten 

er echter rekening mee houden dat ten gevolge van eventuele correctie

netwerken er nog een aanzienlijke verzwakking optreedt. Verder dient 

de afwijking van de lineariteit van de versterking in het beschouwde 

frequentiegebied kleiner te zijn dan 1%. Op grond van de bovengenoemde 

eisen is de meetopstelling ontworpen. 
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4.2. Beschrijving van de meetopstelling 

4.2.1. Beschrijving van het brugsysteem 

Daar dit brugsysteem signalen in de orde van enkele tientallen~V 

moet kunnen verwerken dient aan de afscherming en de aarding van 

het systeem bijzonder veel aandacht te worden besteed. De maatre

gelen die in dit opzicht ten aanzien van het brugsysteem zijn ge

nomen zijn de volgende: 

~) batterijvoeding van de brug in plaats van netspanningsvoeding, 

ten einde iedere mogelijkheid tot het opnemen van 50 Hz stoor

~ignaien uit het net te voorkomen. 

~) het onderbrengen van alle essentiële onderdelen, zoals voeding 

en weerstandsdekaden. in een mu-metalen afscherming van ca. 3 mm 

dikte. 

c) het uitvoeren van alle verbindingen tussen de verschillende weer-- . 
standsdekaden door middel van afg.eschermde kabel. 

~) het onderbrengen van alle afgeschermde elementen in een gesloten 

plaatstalen montagekast. 

De principiële opbouw van deze brug is weergegeven in fig. 19 • 

Hierin zien we de volgende elementen: 

~) R1 • Dit is de feitelijke instelweerstand die , daar R
3 

= R4 , bij 

het in evenwicht brengen van de brug steeds gelijk wordt gemaakt 

aan de onbekende opnemerweerstand, R2 , die. tussen de klemmen 1 en 2 

wordt aangebracht. Gezien de onder 4.1. gestelde eisen betreffende 

instelbereik en verlangde instelgevoeligheid is deze uitgevoerd in 

zes dekaden te beginnen met 0,01 ohm per stap voor de laagste dekade 

tot 1000 ohm per stap voor de hoogste dekade. 

De dekadeweerstanden zijn niet uitgevoerd met 10 identieke weerstanden, 

doch zijn opgebouwd uit vier weerstanden in de verhouding 1 : 2 : 3 : 5, 

die door de schakelaar steeds op een zodanige wijze in serie worden 

geschakeld dat 10 identieke stappen van één eenheid worden verkregen. 

Zie fig.21 • 
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Bij de dekade voor stappen van 0,01 ohm kan deze procedure niet 

worden toegepast, daar de overgangsweerstand van de schakelaar

contacten niet meer klein is ten opzichte van 0,01 ohm. De hier 

gebruikte schakelaars hebben overgangsweerstanden die kleiner zijn 

dan 5 m~ wat zeer gunstig genoemd mag worden. Daar het echter 

niet noodzakelijk is dat het meetbereik van deze brug bij nul ohm 

begint kunnen we als volgt te werk gaan. ~e kiezen een weerstand R 
0 

die even groter moet zijn dan de laagste weerstand die we nog willen meten 

en realiseren door parallelschakeling daarmede van één tot elf in 

serie geschakelde weerstanden de gewenste stappen. Zie fig.22. 

Nemen we nu de gevraagde weerstand bij de pe stap R , dan volgt 
V 

de parallelweerstand l R direct uit 

R 
V 

= 

n=1 n 

p 
R ~ R 

on=1 n 
p 

R + Z R 
o n=1 n 

In ons geval kiezen we als ondergrens 10,00 ohm en voor R 10,20 ohm. 
0 

Hieruit vinden we voor de verschillende serieweerstanden 

n R. in ohm n R. in ohm 
~ ~ 

1 510,0 6 43,35 

2 27,80 7 49,54 

3 30,42 8 57' 17 

4 34,00 9 66,92 

5 38,25 10 78,82 

11 94,58 

Op deze wijze verkrijgen we voor deze dekadeweerstanden van 10,00, 

10,01, 10,02 ••••• t/m 10,10 ohm. 

Opm.: Alle hierboven en hierna te noemen weerstanden zijn bifilair 

gewikkeld teneinde de zelfinductie zo klein mogelijk te maken. 
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~) R2 en R
3

• Dit zijn identieke weerstanden, die naar keuze met één 

schakelaar op de waarde 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 en 10.000 

ohm kunnen worden ingesteld. De grootte van deze ~eerstanden heeft 

geen invloed op de gevoeligheid van de brugschakeling zelf, wel 

echter op de stroom afname van de batterij en op de optimale aan

passing aan de versterker. 

Opm.: De nummering van de aansluitpunten in de figuren heeft be

trekking op die punten die als coaxiaalconnectors (BNC) op de front

plaat (doch elektrisch geisoleerd hiervan) van de montagekast zijn 

uitgevoerd. Deze kunnen dienen om: 

1. de verschillende onderdelen van het systeem met coaxiaalkabel 

door te kunnen verbinden. 

2. metingen op verschillende punten mogelijk te maken. 

3. hulpsignalen voor ijkdoeleinden te kunnen aanleggen. 

~)De brugvoeding. Zoals reeds bij 4.2.1. werd vermeld gebeurt de 

voeding van de brug door batterijen. De opbouw van het afgeGchermde 

voedingagedeelte is principieel weergegeven in fig.20. De twee pre

cisieweerstanden van 200 ohm dienen om het gehele systeem zo symme

trisch mogelijk te maken ten opzichte van aarde. Hiero~ zal bij de 

behandeling van de versterkers nog verder worden ingegaan. De heli

pot van 5 kohm dient voor het nauwkeurig instellen van de gewenste 

brugspanning. De batterijvoeding zelf bestaat uit een zestal Mallory 

kwikcellen type RM4 elk met een nominale spannin~ van 1,35 V. Deze 

kunnen door middel van een twaalftal microschakelaars ("sub-miniature" 

type 1SM1 van Honeywell) op verschillende wijzen parallel of in serie 

geschakeld worden zodat iedere spanning tussen 0 - 8 V te realiseren. 

is. 

4.2.2. Beschrijving van het versterkersysteem 

Daar de vereiste versterking volgens 4.~. minstens 1720 maal moet be

dragen kan hier niet met één enkele breedbandversterker worden volstaan, 

daar de maximale versterking van deze kleiner of gelijk is aan 1000 x. 

Daarom werd besloten twee versterkers in serie te schakelen. Als inganga

versterker werd gekozen de DC versterker van Electra Instruments. Inc. 

type A 20 B. De voornaamste technische redenen voor deze keuze zijn de 

volgende: 
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1. Frequentieresponsie: ± 1% afwijking bij 5 kHz, 3 db bij 50kHz. 

2. Versterking in vaste stappen 10, 20, 50, 100, 500 en 1000 maal 

met een nauwkeurigheid van 0,1%. 

3. Zeer laag ruisniveau. Bij een bandbreedte van 50 kHz en een bron

weerstand van 1000 ohm., 3,5 f.LV betrokken op de inga,ngsspanning. 

Gaan we uit van een zgn. "crestfactor" van 3 dan betekent dit dat 

de maximale amplitude van de eigen ruis bij 10,5f.l V ligt bij volle 

bandbreedte. Teruggerekend op een bandbreedte van 5 kHz wordt de 

maximale amplitude 10,5/{10 = 3,3f.LV. Daar volgens 4.1. de uit

gangsspanning van de brug 16 f.l V bedraagt bij 0,1 deg temperatuur

variatie is deze variatie dus zeker goed detecteerbaar. 

4. Een goede "common-mode rejection" van 130 db bij een symmetrische 

belasting van de differentiaalingang. Dit betekent dat een stoor

signaal dat in fase op beide ingangen van de versterker komt 

3,2.106 maal zo weinig versterkt wordt als een signaal dat in tegen

fase op de beide ineangen komt, zoals dit bij het uitgangssignaal 

van de brug het geval is. Het gevolg is een minimale gevoeligheid 

voor 50 Hz bro_mspanning. Teneinde een zo goed mogelijke symmetrische 

belasting ten opzichte van aarde te realiseren zijn over de voedings

spanning twee precisieweerstanden (0,1%) van 200 ohm gebracht. Het 

koppelpunt van deze weerstanden~ient nu als referentiepunt voor het 

gehele meetsysteem. Zie fig.20~ 

Het uitgangssignaal van deze versterker wordt nu of naar een filterset 

gevoerd en vandaar naar de tweede vérsterker of direct naar de tweede 

versterker. 

Opm.: Het hierboven genoemde filter, dat ervoor dient om een correctie 

te geven op de responsie van de opnemer qua amplitude en qua fase is 

tot nu toe niet verwezenlijkt, daar we pas kort het gedrag van de opne

mer beter kennen. Daar uit de theorie blijkt dat in het door ons bestreken 

gebied het gedrag van de opnemer gegeven wordt door een eerste orde 

differentiaalvergelijking, zal het ~aarschijnlijk niet moeilijk zijn 

door een eerste orde correctienetwerk bestaande uit zelfinducties en 

weerstanden deze responsie te corrigeren. 
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Voor de tweede versterker hebben we gekozen de Honeywell Accudata 

104/4 d.c. versterker. De voornaamste hier van belang zijnde eigen

achappen zijn • · 

1. Frequentieresponsie 1% afwijking bij 10kHz + 5% bij 50kHz. 

2. Versterking 10 tot 50 maal of 50 - 250 maal instelbaar. De totale 

versterking van de beide versterkers teaamen bedraagt dus maximaal 

25.104 maal. Dit is dus ca. 150 maal de in 4.1. berekende 1720 maal. 

Echter, met het oog op de te verwachten verzwakking van het correctie

filter is deze reserve zeker noodzakelijk. 

3. Uitgangsspanning 2,5 V bij een maximale stroom van 65 mA. Deze waarden 

zijn aangepast aan de galvanometers, die in de Honeywell Visieorder 

worden gebruikt. 

Het gehele versterkersysteem is (dubbel uitgevoerd) ingebouwd in een 

montageframe. De wijze van koppelen van de verschillende elementen is 

weergegeven in fig. 23 • De letters hebben betrekking op de in de schakel

schema's van de verschillende instrumenten aangegeven aansluitpunten. 

Foto 2 geeft tenslotte een overzicht van de gehele door ons 

gebouwde opstelling. 



FOTO 2 MEETOPSTELLING 
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4o3 Theoretische beschouwing over de responsie van de meetopstelling 

. 4.3o1 Inleiding 

In het voorgaande zijn we er . steeds van uitgegaan dat alle 

takken van de brug van Wheatstone uit zuivere weerstanden be

staan. Dit is echter niet het geval. Zo heeft de toevoerkabel 

die van de opnemer naar de meetopstelling loopt reeds een eigen

capaciteit van 100 pF/m. Dit be~ekent bij een frequentie van 

5000 Hz en een kabellengte van 5 m reeds een capacitieve impe

dantie van 80 k~, hetgeen niet te verwaarlozen is ten opzichte 

van de weerstand van de opnemer die een weerstand heeft welke 

tussen de 1 en 10 k.n ligt. Ook bezitten de weerstanden van de 

brugschakeling zelf een niet te yerwaarlozen eigencapaciteit. 

In het nu volgende zal getracht worden een relatie te vinden 

tussen de amplitude en fase van een harmonisch in de tijd 

variërende opnemerweerstand en de uitgangspanning van de brug. 

Hierbij gaan we er van uit dat alle weerstanden in de brug 

een parallelcapaciteit bezitten en dat we de zelfinductie 

kunnen verwaarlozen (bifilair gewikkelde weerstanden). 

4.3.2 Afleiding en oplossing van de differentiaalvergelijking. 

In verband met de mogelijkheid om voor de ijking te beschikken 

over een harmonisch in de tijd te variëren geleidbaarheid worden 

de berekeningen uitgevoerd met de reciproke waarden van de weer

standen. We .gaan nu uit van de schakeling als gegeven in fig. 24. 

I fig. 24 
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Toepassing van de wetten van Kirchhoff geeft, uitgaande van 

de in de figuur aangegeven richtingen voor de stromen resp. 

de spanningen 

i1 =.i + ' 2 i5 

i4 = i3 + i5 

v1 + v2 = E (4.1) 

v3 + v4 = E 

v1 + v5 = v3 

Voor een parallelschakeling van een capaciteit C en een geleid

baarheid S geldt voor de totale stroom i 

d 
i = VS + dt (CV) = VS + CV (4.2) 

Mits we er van uitgaan dat C constant is. Combinatie van (4.1) 

en (4.2) geeft een stelsel vergelijkingen dat er in matrixvorm 

als volgt uitziet. 

We kunnen dit stelsel overzichtelijker schrijven door te stellen 

x = V1/E 

y = v
3
/E 

D = (C
1

+C2 )(C
3

+c4 ) + c
5

Cc
1

+C
2

+C
3

+c4 ) 

a1(t) = (s1 (t)+ s 2 ) (C
3

+c4 )+ c
5

[s
1
(t)+ s

2
] + s

5
cc

3
+c4 ) 

a2 = C5(S3+S4) - S5(C3+C4) 

a3 = S2(C3+C4) + C5(S2+S4) 
b1 (t) = c

5
[s1(t) + s 2 J- s

5
(c1 + C2 ) 

b2 = (s3:s~)(C1 +C2 ) + c
5

(s
3

+s4 ) + s
5

(C1+C2 ) 

b3 = S4(G1+C2) + C5(S2+S4) 

·Substitutie hiervan geeft 
. 

-D x= a1(t)x + a2y- a
3 

-Dy= b1(t)x + b2y- b
3 

(4.4) 

In het statische geval vinden we hiervoor als evenwichtsvoorwaarde 

van de brug, daar dan x(o) - y(o) = 0, de normale betrekking: 

(4.6) 
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Het ziet er niet naar uit dat het stelsel (4.5) gemakkelijk 

analytisch op te lossen is. We kunnen dit stelsel wel nog aan

zienlijk vereenvoudigen door er van uit te gaan dat c
5 

en s
5 

beide nul zijn. Dit betekent dat de brug door de versterker niet 

belast wordt. Daar nu a
2 = b

1 
= 0 wordt (4.5) 

D • a
1
(t)x x + = a3 . 

D y + b2y = b3 
(4.7) 

De vergelijking in y heeft als oplossing 

y = ~ [1 exp (-
b2 

t )] (4.8) 
b2 D 

voor de beginvoorwaarde ~~0) = 0 

We zien hieruit dat hoe klûinder D is, hoe sneller y de eind-

waarde b
3
/b2 bereikt. 

Stel nu s1 = 81 ,o + 8
1,1 

sin w t dan is 

a1 = a1 ,0 + a1, 1 sin w t 

met a1 ,0 = <s1,o + S2)(C3+C4) 

a1,1 = 81,1<c3 + C4) 

Met deze voorwaarden werd de vergelijking in x opgelost door 

W.J. Cunningham ( Introduetion to Nonlinear Analysis P• 248-249) 

[ 
a11 ?- a11 

x= I
0

( n:;-) + 2 2.... .I
0

( i5"":ï) cos pwtJf 
p=1 

a..,o 
C exp ( _-l..t) + 

'0 

a 
~[~I~~ - a11 l 
D a

10 
° D w ) + 2 L I (-n;:; )An. · cos(n wt-~n) J (4.9) 

n=1 n 

A 2 2 a10 )-t tan <} = 
n t.l l> Met = (n w + nz- en n n a10 

Deze uitdrukking geeft ons nog niet veel inzicht in het gedrag 

van de brug. Daarom proberen we eerst een eerste orde benadering 

van de oplossing te vinden via .een soort storingsrekening. 

We gaan hiervoor uit van de eerste vergelijking uit (4.7) en 

schrijven deze als 

• a10 
x+ n a11 . 

( 1 + - sin w t) x = 
a10 

~ 
D (4.10) 

We stellen nu dat a11 /a10 zeer klein is. Dit betekent een kleine 

amplitude van de weerstandsverandering. We veronderstellen dat 

we de oplossing kunnen schrijven als 
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x(t) 
a 

= x (t) + _11 x (t) 
o a10 1 

( 4.11) 

We substitueren deze oplossing in (4.~) en verwaarlozen de 

termen met sin "'t. Dan is 

• a10 x - ~ 
xo + D o - D ( 4.12) 

Kiezen we als beginvoorwaarde x (o)=O dan is de oplossing 
0 

van (4.12) 
a~ [ a10 

x = -:.- 1 - exp(-- t)] o a10 D (4.13) 

Oplossing (4.13) substitueren· we weer in (4.10) 

• a10 a11 ~ a10 
.x1 + D (1+ sinwt)x1 = - D sin w t [ 1-exp(-Dt)] 

a10 

Hieruit vinden we als oplossing (zie Cunningham) 
2 

[ 
a11 a10 ~ 

t) -1 + ~ ( 2 2 2 - cos w t )j 
a10 +D w 

2 
+ ~ [ 1+a11 (w2 +~10) t cos (wt+v~ 

a10 D D2 

met tan v = 
a10 

Dw 

Teneinde een indruk te krijgen van de orde van grootte van de 

verschillende termen voeren we numerieke waarden in voor de 

verschillende takken van de ' brug. Gaan we bij voorbeeld uit 

van vier gelijke takken ieder van 1000 ~ met een parallel
-3 -1 capaciteit van 100 pF, dan wordt s10=S2=S

3
=s4= 10 Q en 

-10 C1=C2:C
3
:c4= 10 F 

Verder stellen we de amplitude van het variërende-deel van s1 , · 
-6" -1 - -1( 8kHz)· s11 = 10 ·"· • Bij cirkelfrequentie ..., =5 .1 o. ~ad s ca. 

vinden we nu 

x= t exp(-1o-7t) (-0,9-0,1 cos~t] + t [1-t sin(wt-~ )] 

De exponentiële term is tot 1% van zijn beg~waarde afgevallen 

indien 
V 

t = 0,5 )'4 s 

Dat wil zeggen dat deze term na 4.1o-3 perioden 

is. De faseverschuiving is hier ca.0,3 graden. 

te verwaarlozen 

Uit vgl. (4.8) volgt dat in dit geval y eveneens na 0,5~s 

de eindwaarde bereikt. 
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Uit het bovenstaande volgt dat het aanloopverschijnsel 

wel te verwaarlozen is. 

Doordat we hier te rnaken hebben met de niet-lineaire differen

tiaalvergelijking (4.7) komen er (zie vgl. 4o9) in de 

uitgangsspanning hogere harmonischen voor die aanleiding 

geven tot vervorming. Om deze vervorming te bepalen moet de 

tweede term van (4.9) berekend worden. De moeilijkheid hierbij 

is dat we niet weten of de hierin voorkomende reeksen snel 

convergeren. Deze moelijkheid hebben we tot nu toe niet op 

kunnen lossen. 

Momenteel wordt door ons getracht een numerieke oplossing 

te vinden voor het stelsel differentiaalvergelijkingen (4.7). 
We trachten hierbij in eerste instantie na te gaan wa~ de in

vloed is van de grootte van de in de brug voorkomende capaci

teiten op de amplitude van het uitgangssignaal. Deze bereke• 

ningen worden voor ons uitgevoerd door het rekencentrum van 

de T.H.E. 
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5. Resultaten en conclusies 

In de inleiding is gesteld dat het te ontwikkelen meetsysteem 

in staat moet zijn om temperatuurvariaties van 0,1 ,deg in 

niet-isotherme turbulente grenslagen met frequenties tot ca. 

4000 Hz te meten. Bovendien mag daarbij de grootste afmeting 

van de opnemer niet meer dan 2 mm bedragen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat dit te realiseren is door uit te 

gaan van een cilindrisch opneemelement bestaande uit een 

kern uit elektrisch en warmteisolerend materiaal, zoals glas 

of kwarts. Deze kern is bedekt met een dunne laag platina, die 

als het eigenlijk temperatuurgevoelige deel van de opnemer fun

geert. Deze temperatuurgevoelige weerstand is opgenomen in een 

brug van Wheatstone. De uitgangspanning van de brug is groot 

genoe~ om na versterking· een temperatuurvariatie van 0,1 deg 

te kunnen meten. 

Ten opzichte van een massieve metaaldraad heeft de gelaagde 

structuur het voordeel van een grote sterkte .(tot 2.106 Nm-2 ) en 

een veel hogere elektrische weerstand, waardoor een betere aan

passing aan de elektronische apparatuur mogelijk is. Bovendien 

is de invloed van de axiale warmtegeleiding geringer. 

Met het diode- en triodeproces kunnen we goedhechtende platina 

. lagen verkrijgen met een dikte van ca. 0,1 ~m, die na het ver

ouderen over ee ~ redelijke tempèratuurco·ëfficiënt van de weer

stand beschikken, n.l. ca 2.10-3 deg-1 , en over een zeer goede 

stabiliteit. De grootste geconstateerde weerstandsverandering 

bedroeg i• ongeveer 3 jaar 3%. 
Aangetoo~è is dat de lagen met de hoogste weerstandtemperatuur

coëfficiënt worden verkregen bij de laagste toegepaste gasdruk 

te weten 0,02 torr. De gunstigste veroudering vindt plaats in 

een waterstofatmosfeer bij 300 tot 700°C, onafhankelijk van de 

gebruikte glassoort, daar hierbij eventueel in de laag aanwezig 

platinaoxyde tot metallisch platina wordt gereduceerd. 

Langs analytische weg wordt aangetoond dat de responsie van de 

opnemer op temperatuurvariaties in zijn omgeving bepaald wordt 

door twee tijdconstanten nl. een externe tijdconstante r t ex 
en een interne tijdconstante r. t" Deze zijn als volgt ge

l.n 

definieerd: 
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T is de tijd die nodig is voor de cilinder als één ext 
geheel om bij een sprongvormige variatie van de omge-

vingstemperatuur het (1-e-1 )de deel van de totale 

temperatuursprong te doorlopen. 

T. t is de tijd die nodig is voor de over de doorsnede 
.21L 

gemiddelde temperatuur van de cilinder om bij een sprong-

vormige temperatuurver~ndering aan het oppervlak, 

een temperatuurvariatie te doorlopen die het (1-e-1 )de 

deel van de totale temperatuursprong bedraagt. 

De laatstgenoemde tijdconstante geeft aan hoe snel de meer 

naar binnen gelegen delen van de cilinder de oppervlaktetempera

tuur volgen. 

Zowel uit de analytische resultaten als uit numerieke berekeningen 

van de responsie van cilinders op sinusvormige vatiaties van de 
' omgevingstemperatuur blijkt dat bij de door ons gebruikte 

cilinderdiameters, die liggen tussen de 2 en 10 f.J. m, en warmte

GTerdrachtscoëfficiënten, die liggen tussen de 2000 e,n 8000 Wm-2deg-1 , 

alleen de kleinste diameters in staat zijn temperatuurfrequenties 

tot een 100 Hz zonder demping en faseverschuiving te volgen. 

Dit betekent dat boven deze frequentie niet meer geldt dat T. t <<1. J.n 
Daar in ons geval T t << T. t vinden we eerst bij hogere ex J.n 
frequenties dat niet meer geldt dat T. t <<1. Bij deze en nog J.n 
hogere frequenties reageert de cilinder niet meer als één geheel. 

Er treedt dan een verschil in fase en amplitude op tussen de 

temperatuur aan het oppervlak van de cilinder en de over de door

snede gemiddelde temperatuur. 

Dat afwijkingen van het gedrag als homogene cilinder bij hogere 

frequenties zullen optreden is ook nog op een andere wijze in 

te zien. 

Bij de behandeling van een één dimensionale temperatuurgolf in 

een half oneindig medium komen we het begrip dempingadiepte 

D = if2a/w tegen. D is de afstand waarover de amplitude van een 
-1 temperatuurgolf tot op het e de gedeelte van zijn oorspronkelijke 

waarde afneemt. Wanneer nu D niet groot is ten opzichte van de 

diameter van de cilinder (afgezien van een vormfastor die ont

staat doordat we. hier met een cilindrisch in plaats van een vlak 

lichaam te maken hebben) zal de temperatuurverdeling niet meer 
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uniform blijven. Bezien we bij voorbeeld fig. 15 (glascilinder 

) ( ) -2 -1 diameter 10 IJ, m dan vinden we bij een a hf van 2000 Wm deg 

afwijkingen van het gedrag als homogene cilinder bij w = 7000 rad s-1 • 

Voor glas vinden we in dit geval een D = 8 J.J,m. Hier geldt 

dus zeker niet dat D <rb. 

Wensen we dat r. t ~ 0,01 bij een frequentie van4000Hz dan 
~n 

moet de diameter van de glascilinder kleiner gekozen worden dan 

2,6J.J,m. In dit geval wordt tot4000Hz het gedrag van de cilinder 

geheel bepaald door rext o Dit. betekent dat een eenvoudig 1 e orde 

netwerk bestaande uit een zelfinductie·en een weerstand voldoende 

is om voor de demping en de faseverschuiving ten gevolge van 

r ext te compenseren. 

Door in het versterker systeem twee breedbandversterkers in serie 

op te nemen is voldoende versterking aanwezig om het door dit net-
' 

werk ontstane signaalverlies op te heffen. 

Bij deze beschouwing is geen rekening gehouden met de fluctuerende 

warmteoverdrachtcoëfficiënt als gevolg van de turbulente fluctuaties 

in de luchtsnelheid en evenmin met de warmtegeleiding van de 

opnemer naar de toevoerdraden, Deze effecten zullen nog nader 

bezien dienen te worden. 

Tenslotte zien we in de foto's 3 t/m 6 een beeld van een turbulent 

temperatuursignaal zoals dit ontstaat op ca. 6 cm achter een op 

ca. 100°C verwarmde cilinder bij een luchtsnelheid van 3,6 m s-1 • 

Tengevolge van netstoringen is de ruis in het signaal zonder dat 

de cilinder wordt verwarmd (weergegeven in de beide bovenste 

foto's) vrij groot. 



Foto 4 
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Appendix I 

Enige facetten van het katodeverstuiven 

1o Definiëring 

Onder katodeverstuiven verstaan we het vrijmaken van atomen uit een 

katode als gevolg van een ionenbombardement. 

2. Inleiding 

Reeds in 1877 berichtte Wright 1) over het gebruik wn het katodever

stuiven als middel om dunne metaallagen te verkrijgen. Dit vond plaats 

ver voor de periode waarin het thermisch verdampen van metaal ("opdampen") 

de meest algemene methode voor het verkrijgen van dunne metaallagen werd. 

Dit laatste proces ontwikkelde zich pas snel na de invoering van de mo

derne oliediffusiepomp. Niettegenstaande de geschiktheid van dit proces 

voor een groot aantal materialen heeft de opdamptechniek in bepaalde 

gevallen enkele nadelen n.l.: 

~) het verdampen van metalen met een hoog smeltpunt zoals platina en 

palladium is moeilijk omdat hiervoor geen geschikte~roesmaterialen be

schikbaar zijn. Meestal gaat men in deze gevallen uit van getwijnd 

W_•draad waarop langs elektrochemische weg een laag van het op te 

dampen materiaal is aangebracht. Zelfs bij het toch pas bij ca. 3400 °C 

smeltende W vindt contaminatie van het platina met W plaats in de 

opgedampte laag. 

~) de hechting van edelmetalen op glas en kwarts is slecht. Weliswaar 

kan men in vele gevallen gebruik maken van goed hechtende tussen

lagen als Cr en Al, doch deze hebben het bezwaar dat materiaal uit 

deze lagen zelfs bij kamertemperatuur in de loop van de tijd in de 

edelmetaallaag diffundeert waardoor de s·;abiliteit van de op deze . 
wijze verkregen weerstandselementen onvoldoende is 2). 

~) bij het opdampen van legeringen en andere samengestelde stoffen 

treedt ontmenging op. 

Daar we om reeds eerder genoemde redenen voor de elektrisch gelei

dende laag liefst uitgaan van Pt zijn de onder ~) en ~) genoemde 

bezwaren van groot belang.• 

Preston 3) meldde in 1950 dat hij via het katodeverstuifprocédé 

goed hechtende grondlagen op, glas had aangebrach.t. 
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Naar aanleiding hiervan werd besloten het aanvankelijk toegepaste 

opdampprocédé te verlaten en over te gaan naar een katodéverstuif

procédé. 

3. De gasontlading bij het diodeverstuifproces 

Zoals uit de definitie volgt hebben we voor het katodeverstuiven 

gasionen nodig die een zodanige snelheid moeten verkrijgen dat ze 

in staat zijn atomen uit de katode vrij te maken. 

De eenvoudigste manier om positieve ionen te vormen is de lagedruk 

gasontlading tussen twee elektroden, waar zij ontstaan door botsing 

van gasmoleculen met primaire of secundaire elektronen. Onder secun

daire elektronen verstaan we hier die elektronen die ontstaan door 

botsing van reeds gevormde ionen met de katode. Dit noemen we het 

diodeproces. 

Het type ontlading hangt hierbij af van: 

~) de druk en aard van het ontladingsgas. 

~) de geometrie van de elektroden en die van het vat. 

~) de grootte van de elektrodenspanning en de eigenschappen van de 

spanningsbron 

Bij de gasontlading die we bij het diodeverstuifproces gebruiken vinden 

we uitgaande van de katode de volgende gebieden (bij een gasdruk van 

10-30 torr): 

~) de donkere ruimte van Aston. 

De elektronen worden hier onder invloed van het elektrische veld 

ve~sneld tot ze voldoende energie hebben gekregen om de argonatomen 

te kunnen aanslaan, hetgeen aanleiding geeft tot 

~) het katodeglimlicht. Hierin verliezen de elektronen een deel van hun 

energie door aanslag. Zij krijgen echter ten gevolge van het ook in 

dit gebied aanwezige elektrische veld echter nog zoveel energie toe

gevoerd, dat ze op wat grotere afstand van de katode niet meer in staat 

zijn om atomen aan te slaan, doch wel om deze te ioniseren. 

Dit proces vindt plaats in 



-64-

~) de donkere katoderuimte. 

Hierin vindt de vorming van de ionen plaats die verantwaordelijk 

zijn voor het katodeverstuiven. Als gevolg van de ionisatie ver

liezen de elektronen zoveel energie dat in het volgende gebied, 

dat van 

d) de negatieve glimontlading, voornamelijk aanslag optreedt, ook al 

omdat de elektrische veldsterkte hier afneemt. Een en ander is 

schematisch aangegeven in fig: 25. 

Opm.: De overige bij de lage druk gasontlading bekende gebieden, zoals 

de donkere ruimte van Faraday en de positieve ruil komen hier niet voor 

ten gevolge van de elektrode configuratie en de gasdruk. 

Uit het bovenstaande volgt dat, naarmate de gasdruk daalt, de vrije 

weglengte voor de elektronen groter wordt en dus de kans op ionisatie 

in de donkere ruimte (van Crookes) geringer. We zien dan ook dat in 

dat geval de afstand waarover deze donkere ruimte zich uitstrekt 

steeds groter wordt. Daalt de druk zover dat de rand van dit gebied 

de anode berikt, dan dooft de ontlading doordat te weinig electrenen 

vrij komen die de ontlading in stand houden. 

Voor ·het in stand houden van de gasontlading moet er n.l. een bepaalde 

relatie 4) bestaan tussen 

~) het aantal elektronen dat per opvallend ion uit de katode wordt 

vrijgemaakt (bepaald door de tweede ionisatiecoëfficiënt van 

Townsend), 

~) het aantal ionen dat door een elektron gaande van katode naar 

anode wordt vrijgemaakt (bepaald door /de eerste ionisatiecoëffi

ciënt van Townsend). 

4. Het katodeverstuifmechanisme 

De literatuur over dit onderwerp is bijzonder groot. Doch tot op 

heden is er over het mechanisme van het katodeverstuiven zelf geen 

sluitende theorie gepubliceerd. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer 

we ons realiseren dat er in een gasontlading een groot aantal fysische 

en chemische reacties tussen de gasionen en de katode kunnen plaats

vinden, afgezien nog van storende neveneffecten als geadsorbeerde gas

lagen, verontreinigingen in het dragergas of in de katode. 
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Het ligt dan ook niet in de bedoeling uitgebreid op deze materie in te 

gaan, daar we in feite alleen maar een proces nodig hebben dat ons de 

gewenste metaallaagjes verschaft. Er zal worden volstaan met het ver

melden van de foo~naamste feiten. 

Principieel worden bij het katodeverstuiven twee mechanismen onderscheiden: 

~) Het elektrochemisch katodeverstuiven. 

Hierbij vormen de reactieve gasionen via een chemisch proces met het 

materiaal van de katode een vluchtige verbinding die als gevolg van 

zijn endotherme karakter weer uiteenvalt zodra hij een opvangvlak 

bereikt. Voorbeelden hiervan zijn het verstuiven van C, Se As Sb en 

Bi in H2 , waarbij vluchtige hydrides worden gevormd via atomaire 

waterstof. Dit type verstuiven zal bij ons proces vrijwel niet voor

komen, al is het zeker dat er toch nog van belang zijnde chemische 

reacties plaatsvinden tussen de platinaatomen en verontreinigingen 

van het dragergas (zuurstof). 

~) Het fysisch katodeverstuiven. 

Hierbij wordt door het opvallend elektron op de een of andere wijze 

zoveel energie aan de atomen in de katode overgedragen dat dez~, het 

katode-oppervlak kunnen verlaten. 

Op het laatste mechanisme zal hier nog iets nader worden ingegaan. In 

de literatuur onderscheiden zich betreffende het fysisch katodever

stuiven twee richtingen: 

~) de verdampingtheorie ontwikkeld door'Von Hippel, Blechschmidt 5) die 

er van uitgaat, dat het verstuiven in feite een verdampen is als ge

volg van de lokaal optredende temperatuurverhoging aan het katodeopper

vlak. De vrijgemaakte atomen worden ongericht in de ruimte verspreid. 

~) De impulsoverdrachttheorie, die ontwikkeld is door Kingdom en 

Langmuir 6) en steun vindt in de experimenten aan het verstuiven 

van éénkristaloppervlakken. Deze theorie gaat uit van zuiver mecha

nische stootoverdracht tussen het invallend ion en de oppervlakte

atomen van de katode. Ten gevolge van het ontstaan van Debye-golven 

in het rooster gaat hierbij energie verloren. Het losmaken va~toom 

vereist dat de impuls die overgedragen wordt aan dit atoom een nor

maalcomponent bezit die van het oppervlak af gericht is. De over

gedragen energie moet hierbij groter zijn dan de bihdingsenergie die 

het atoom in het rooster vasthoudt (ongeveer gelijk aan de verdampings

warmte). Bij dit proces treedt nu wel een richteffekt bij de verstoven 

atomen op. 
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Een recènte publicatie van Kirchner en Klein 8) wijst erop dat de 

energieverdeling van het grootste deel van de verstoven metaalatomen 

identiek is aan het energiespektrum van via thermische emissie uit 

hetzelfde metaalmonster verkregen alkali-ionen. Hieruit zou kunnen 

blijken dat de mechanismen die bij thermische emissie optreden ook 

bij katodeverstuiven werkzaam zijn. 

5. De hechting van via het verstuifpr-oces verkregen edelmetaallagen 

Uit de ervaringen in de opdamptechniek is bekend dat de hechting 

van opgedampte edelmetaallagen op een glas of kwartsonderlaag slecht 

is niettegenstaande zorgvuldige reiniging van de onderlaag. 

Het hieronderstaande overzicht geeft een indruk van de hechting van 

de verschillende metalen op glas volgens Williams en Bachus 9). 

Hierin betekent: 

+ gemakkelijk te verwijderen 

+ plaatselijk te verwijderen 

niet te verwijderen 

Be - Ag±. 

Al - In + 

Cr - w 
Mn - Pt + 

Ni + Au + 

Cu + Pb -

Rh + Ur -

Pd + 

Hieruit volgt dat metalen die eencgemakkelijke verbinding aangaan met 

zuurstof zoals Ba, Al en Cr een goede hechting geven. Deze eigenschap. 

wordt ook bij de glas-metaalverbindingen gebruikt. Alhoewel ook plati

na voor dit doel gebruikt wordt blijkt volgens de bovenstaande tabel 

de hechting op glas bij het opdampen zeer slecht te zijn. De oorzaak 

blijkt gelegen te zijn in het feit dat bij de glasmetaalverbindingen 

een zeer dunne oxydehuid optreedt hetgeen bij het opdampproces niet 

het geval is. 
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De dunne oxydehuid schijnt als het ware een overgangslaag te vormen 

zodat in het kristalrooster de overgang glas-metaal niet zo abrupt is. 

Ditzelfde effect schijnt bij het katodeverstuiven bij edelmetalen de 

goede hechting te geven. 

Een onderzoek naar de invloed van zuurstof in een argonzuurstof draag

gas bij het katodeverstuiven 10) toonde aan dat in een zuurstofvrije 

gasatmosfeer de hechting van goud op glas even slecht was als bij het 

op dampen. 

Bij het verstuiven van platina in het diodeproces kan het zelfs voor

komen dat de gevonden laag er min of meer zwart glanzend uitziet. In 

dit geval bestaat de laag voor een groot deel uit Pto2 , dat weer te 

reduceren is tot Pt door de laag te verouderen in een waterstofatmosfeer 

bij ca. 300-500 °C. Op dit verschijnsel werd reeds in 1933 door Fery 11) 

de aandacht gevestigd. 

6. Gasinsluiting in via het katodeverstuifproces verkregen lagen 

Ten opzich~e van het opdampproces heeft het katodeverstuifproces het 

nadeel dat dit laatste niet zonder meer bij een willekeurige lage gas

druk kan plaatsvinden omdat voor het verstuiven de aanwezigheid van 

gasionen essentieel is. Dit heeft tot gevolg dat er ook gasatomen in de 

metaallaag worden opgesloten. Wanneer de zuivere metaallagen een zo 

groot mogelijke waarde van de temperatuurcoëfficiënt van de weerstand 

dienen te bezitten, dient het aantal gasatomen dat per volume-eenheid 

in de laag wordt opgenomen zo klein mogelijk te zijn. De ingesloten 

gasatomen werken n.l. als roosterverstoringen, waardoor het structurele 

(vrijwel temperatuuronafhankelijke) deel van de elektrische weerstand 

. toeneemt. 

We moeten hierbij nog wel een onderscheid maken tussen de ato~en die 

zich reeds voordat het verstuifproces bevindt op het schone oppervlak 

bevinden en die welke tijdens het verstuifproces in de laag ingesloten 

worden. 

De eerstgenoemde verontreinigingen van het oppervlak bestaan meestal 

uit monomoleculaire lagen water of koolwaterstoffen. Deze kunnen door 

een ionenbombardement zeer efficient verwijderd worden. Vandaar dat we 
' bij het diodeverstuifproces de mogelijk hebben aangebracht de ~ol.ari-

teit der elektroden om te keren zodat dan het object, dat van een me

taallaag moet worden voorzien in de zone komt te liggen waar de meeste 
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ionen worden gevormd. De tweede groep verontreinigingen is afkomstig 

uit de atmosfeer van de klok, die overwegend uit het dragergas (hier 

argon) en uit daarin voorkomende verontreinigingen ten gevolge van 

inlek bestaat. 

We kunnen de hoeveelheid verontreinigingen van dez~ soort op de volgende 

wijze beperken door: 

,!) Het vakuumsysteem zo lekvrij mogelijk uit te voeren. 

~) Het verstuifproces bij een zo laag mogelijke druk te laten plaats

vinden. Het aantal ingesloten gasatomen per volume-eenheid wordt n.l. 

bepaald door het aantal metaalatomen dat per tijdseenheid ~en bepaald 

oppervlak treft en het aantal gasatomen dat per tijdseenheid het

zelfde oppervlak treft. Dit laatste aantal nu is recht evenredig 

met de gasdruk. 

~) Het verstuifproces zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Om 

dezelfde reden als onder ~) genoemd wordt dan het aantal ingesloten 

gasatomen per volume-eenheid geringer. 

_g_) Toepassing van het z.g. "bias sputtering". Dit wil zeggen een ver

stuifproces, waarbij het potentiaalverschil tussen het plasma en 

het object dat van een metaallaag moet worden voorzien op een be

paalde waarde (meestal tussen de 50-100 V) gehouden wordt. Ten 

gevolge van dit potentiaalverschil kan men het aantal en de energie 

van de A+ ionen die het object treffen regelen. Op deze wijze kan men 

het aantal ingesloten gasatomen een factor tien omlaag brengen 12). 

De A+ ionen blijken dan juist een gunstige energie te bezitten nodig 

om de aanwezige A-atomen weg te bombarderen. Deze methode hebben wij 

zelf nog niet onderzocht. 

z. Nieuwe ontwikkelingen in de verstuiftechniek 

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt is het wenselijk om het verstuif

proces bij een zo laag mogelijke druk te laten plaatsvinden. Aan het 

einde van par. 3 blijkt echter dat bij het diodeproces de werkdruk 

niet willekeurig laag kan worden gemaakt, daar anders de ontlading 

uitdooft. De ondergrens, die bij de door ons gebruikte electrodeconfi

guratie bij ongeveer 20.10-3 torr ligt, kan door middel van een mag

netisch veld, dat loodrecht op de elektroden staat nog een factor 2-3 
omlaag gebracht worden maar daar beneden breekt ook.hier de ontlading af. 
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Deze winst wordt veroorzaakt doordat bij de aanwezigheid van een 

magnetisch veld de electrenen schroefvormiGe banen gaan afleggen 

om de magnetische veldlijnen. Het gevolg is dat ze een grotere 

weg afleggen bij het doorlopen van de we~ tussen katode en anode 

met als consequentie een grotere ionisatiewaarschijnlijkheid. 

Deze situatie wordt schematisch weergegeven in fig. 26 • Princi

pieel blijft echter het feit bestaan dat bij het diodeproces de 

mechanismen voor het produceren van de ionen en dat van het ionen

bombardement, het eigenlijke verstuiven dus, sterk ~ekoppeld zijn. 

~anneer we deze mechanismen van elkaar los kunnen maken, zou men 

tot lagere werkdrukken kunnen komen. 

Dit is inderdaad mogelijk door een gloeikatode te gebruiken en met 

de hieruit vrij gemaakte electrenen het gas te ioniseren. Deze 

methode wordt gerealiseerd in het zogenaamde triodeproces dat sche

matisch wordt weergegeven in fig. 27 

De werking van dit proces ie de volgende. De door de gloeikatode Kg 

geleverde elektronen ioniseren op hun weg naar de anode A die op een 

spanning van ca. 70-80 V positief ten opzichte van K gehouden wordt 
g 

het argongas. Het ionisatie-effekt wordt nog versterkt door het mag-

netische veld dat geleverd wordt door spoel S. 

Door nu de katode K die aan de voorzijde voorzien is met het te ver

stuiven materiaal een spanning te geven die 1000-2000 V negatief is 

ten opzichte van het plasma wordt deze katode door de A+ ionen sterk 

gebombardeerd. Het object dat zich recht tegenover de katode bevindt 

op de objecthouder 0 wordt door de vrijgemaakte metaalatomen bedekt. 

Op deze wijze kan men de gasdruk verlagen tot ongeveer 4.10-3 torr. 

Deze methode werd door de Consolidated Vacuum Corporatien eind 1965 
in Europa geintroduceerd en door ons in eigen beheer nagebouwd (zie 

hfdst. 2). In de loop van de laatste jaren zijn ook andere grote 

fabrikanten op het gebied van vacuumopdampinstallaties Conder meer 

Balzere Heraeus en de Materials Research Corp.) met varianten op deze 

methode op de markt gekomen. 

Een verdere verbetering zal gevonden moeten worden in de toepassing 

van meer efficiente ionenbronnen die zodanig geconstrueerd zijn dat 

in de ruimte waar het eigenlijke verstuiven plaRts vindt de druk 

zo laag mogelijk gehouden wordt. 
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Zelf kunnen wij reeds tot een stabiele ontlading komen bij een druk 

van 1.10-3 torr door gebruik te maken van een hulpanode Ah die op 

dezelfde potentiaal gehouden wordt als A. Hiermede is bereikt dat het 

verstuifproces bij een 20-30 maal zo lage druk kan plaats vinden als 

bij het diodeproces. 

Als verbeterde ionenbron zou kunnen dienen een modificatie van het 

door Von Ardenne 13) ontwikkelde duo-plasmatron. Dit type ionenbron 

wordt veel bij het onderzoek aan ionenbundels toegepast. 

Een recente publicatie 14) schetst reeds de toepassing van dit type 

ionenbron voor het verstuiven van metal~n. Hierbij vindt het ver-

t · 1 t b~J· d k 1 1 o-5 t s u~ven p aa s • een ru van • orr. 

Een andere mogelijkheid tot het verlagen van de gasdruk is de toe

passing van een hoogfrequent veld. Dit vereist echter vrij kostbare 

hoogfrequen~generatoren en komt daarom niet in aanmerking. 
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Appendix II 

Meetmethode voor de bepaling van de temperatuurcoëfficiënt van de 

elektrische weerstand 

1. Inleiding 

Voor het meten van temperatuurfluctuaties via de weerstandsthermometrie

methode is het kennen van de waarde van de temperatuurcoëfficiënt als 

functie van de temperatuur essentieel. De waarde van deze temperatuur

coëfficiënt kan zoals uit hoofdstuk 2 blijkt bij de gebruikte dunne 

lagen nogal sterk uiteenlopen. Het is daarom dat we hebben besloten een 

meetopstelling te ontwerpen, waarbij het verband tussen weerstand en 

temperatuur automatisch wordt geregistreerd. 

2. Meetprincipe 

Aangezien het in dit geval gaat om een langzame variatie van een weer

stand kan het principe van de constante stroombron worden toegepast 

(zie hoofdstuk 4). Dit betekent dat we met deze stroombron een con-

stante stroom door de weerstand sturen. Met een constante spannings

bron geven'w'e bij voorbeeld bij de laagste temperatuur een zodanige 

tegenspanning dat de uitgangsspanning nul wordt (zie fig. 17 hoofdstuk 4). 
Neemt de weerstand als gevolg van een temperatuurvariatie toe dan ont

staat er een uitgangsspanning die recht evenredig is met de weerstands

variatie. 

Dit systeem kunnen we ook'toepassen voor een platinaweerstandsthermometer 

die in dezelfde ruimte is ondergebracht. als de te meten weerstand~ waar

door beide zich op dezelfde temperatuur bevinden. Van deze weerstanda

thermometer is de weerstandstemperatuurcoëfficiënt nauwkeurig bekend. 

Voeren we nu beide uitgangssignalen resp. naar de y-as en de x-as van 

een x-y recorder dan kunnen we, door de ruimte waarin beide temperatuur

opnemers zich bevinden in temperatuur te varieren, direct het verband 

tussen weerstandsverandering en temperatuur registreren. Hieruit kan 

de gevraagde temperatuurcoëfficiënt worden afgeleid. 
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3o Constructie van de meetopstelling 

Het schakels~hema van het eigenlijke meetgedeelte is weergegeven in 

fig. 28 • Hierin onderscheiden we drie ge deel ten n.l.: 

~) het bovenste ge deel te, d•at bestemd is voor de meting van de te 

onderzoeken weerstand. De constante stroombron heeft hier een 

bereik dat loopt van 10~A tot 10 mA. Dit bereik is zo groot 

gekozen omdat enerzijds de temperatuurcoëfficiënt van de kleinste 

opnemers moet worden gemeten. Dit betekent een kleine meetstroom 

daar anders de temperatuur van de weerstand teveel boven die van 

de omgeving stijgt. (toelaatbaar is 0,1 - 0,2 deg). Anderzijds 

willen we ook andere weerstanden, zoals die welke bij anemometrie 

gebruikt wo~den, halfgeleiders en dergelijke met deze opstelling 

meten. Dit is ook de reden waarom de ijkweerstand 6 dekaden omvat 

n.l. van 0,1 tot 105 ohm in stappen van 0,1 ohm. 

~) het onderste gedeelte dat bestemd is voor de voeding van de platina

weerstandsthermometer. De constante stroombron is hier wat eenvoudiger 

uitgevoerd daar we steeds slechts één type weerstandsthermometer 

gebruiken, het type P4 van Degussa. Het bereik van deze stroombron 

is van 1 tot 10 mA. De ijkweerstand loopt hier van 0,1 tot 100 ohm 

in a·tappen van 0, 1 ohm ( 4 de kaden) • 

~) het middengedeelte bestaat uit de galvanometertak en dient er voor 

om de gewenste instellingen van de onder ~) en ~) genoemde schakel

rijen te verkrijgen. R is een voorschakelweerstand ter beveiliging 
V 

van de galvanometer. 

De functies van de in het schakelsysteem aangegeven schakelaars is de 

volgende: 

~) schakelaar SCH1 en SCH2 

stand 1 meetstand; de constante stroom loopt door de te meten weerstand. 

2 nulstand recorder aansluitklemmen kortgesloten. 

3 ijkstand de constante stroom loopt door de ijkweerstand. 

4 identiek aan stand 2. 

~) schakelaar!~CH ~ 
stand 1 Afregeling voor de instelling op de x-as. 

2 Kortsluitstand. Galvanometer klemmen kort gesloten. 

3 Afregeling voor de instelling op de y-as. 
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De schema's van de beide gebruikte stroombronnen z~Jn gegeven in 

appendix IV. De genoemde tegenspanning wordt geleverd door 2 Knick 

mV spanninggevers. Deze kunnen een spanning leveren tussen 0 en 1 mV 

met een nauwkeurigheid van 0,05%. 

Als x-y recorder wordt gebruikt het type 500 van Electro Instruments Inc. 

Zowel de te meten weerstand als de platina weerstandsthermometer zijn 

opgehangen in een messingvat dat ·zich voor het grootste deel in het 

oliebad van een Haake thermostaat bevindt. De lucht in dit vat wordt 

nu met behulp van een kleine ventilator intensief dooreen gemengd zodat 

temperatuurverschillen hier tot een minimum beperkt blijven. Bij het 

gebruik van de in dit rapport beschreven temperatuuropnemers ontstaat 

de moeilijkheid dat deze op de turbulente temperatuurfluctuaties in 

het vat gaan reageren. Dit is te voorkomen door om de opnemer een 

koker uit fijn messing gaas te plaatsen. Hierbij moet echter wel een 

lage opwarmsnelheid worden toegepast, daar anders ·de t~aagheidseffecten 

ten gevolge van de slechte warmteoverdracht naar het inwendige van het 

kokertje te groot worden. 

Het instelmechanisme van de contactthermometer van het thermostaatbad 

wordt via een buigzame as door een in tien stappen regelbare aandrijving 

aangedreven. Op deze wijze kan de snelheid van het opwarmen of het 

afkoelen van het thermostaatbad worden geregeld. Bovendien is het 

mechanisme zo uitgevoerd dat wanneer een bepaald vooraf ingesteld 

temperatuurbereik is doorlopen, de draairichting van de aandrijving 

omgekeerd wordt en het temperatuurgebied in tegengestelde zin. wordt 

doorlopen. Tegelijkertijd wordt dan de koeling of de verwarming van 

de thermostaat ingeschakeld. 

De gehele opbouw van het meetsysteem wordt uitgevoerd door de Elektro

technische werkplaats van de C.T •• D~: 

Een overzicht van de gehek~ opstelling isgegeven in ·fo~o nr. 7 • 
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~ppendix III 

Het meten van de diameter van dunne glasdraden 

1. Inleiding 

Het meten van draaddiameters_ beneden 10 f.J.m stuit op grote moeilijkheden. 

De meting m:et een gewoon lichtmikroskoop geeft bij 10 f.J.m reeds grote 

fouten 1). 

~) Ten gevolge van buigingaverschijnselen is het oplossend vermogen 

beperkt. De fout hierdoor veroorzaakt ligt bij ~ 8%. 
~) Ten gevolge van de grote apertuu~ is de instelling op het juiste 

punt van de flanken van de cilinder erg onzeker. Het gevolg hiervan 

is dat men gemakkelijk. ... tot 20% te grote diameters vindt. 

Een andere methode die veel nauwkeuriger is, is de meting met behulp 

van een elektronenmikroskoop. Hiermede kan men een nauwkeurigheid van 

~ 4% bereiken. Het bezwaar is echter. dat deze methode zeer omslachtig is. 

In het volgende overzicht wordt nu een methode beschreven waarmee men 

draden vanaf een diameter van ca. 3 f.J.m met een nauwkeurigheid van ca. 1% 

op een vrij eenvoudige wijze kan meten. 

2. Theorie 

Met niet-coherent licht-kan men van een cilindervormig lichaam een 

buigingabeeld verkrijgen door dit in een parallelle bundel te plaatsen 

met de as loodrecht op de bundel en het buigingabeeld op te vangen op 

een evenwijdig aan het lichaam geplaatst scherm of fotografische plaat. 

We krijgen dan indien we uitgaan van monochromatisch licht e·en buigings

patroon waarvoor geldt dat de intensiteitsminima liggen bij hoeken die 

bepaald worden door 

sin a = nÀ/d.met n = 1, 2, 3, ••••• n 

Hierin is d de diameter van de draad en À de golflengte van het 

gebruikte licht. Door nu de afstand tussen de minima uit te meten 

kunnen we hieruit direct de diameter van de draad afleiden. 
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Opm.: Het buigingabeeld dat hier ontstaat is analoog aan dat wat door 

een spleet wordt verkregen met een breedte gelijk aan de diameter van 

de cilinder, met dat verschil dat er bij de cilinder maxima ontstaan 

op de plaats waar de spleet minima vormt. 

Wil men echter met een gewone niet coherente lichtbron een scherp· ge

definieerd buigingabeeld verkrijgen dan moeten die delen van de licht

bron die het licht verschaffen voor het buigingabeeld aan bepaalde 

eisen voldoen wat betreft de coherentie van de door deze delen gepro

duceerde lichtgolven 2). 

We gaan uit van een vlak lichtgevend oppervlak als lichtbron ter grootte 

A m2 cirkelvormig begrensd met straal fq en beschouwen de coherentie in 

een vlak~ op een afstand 1 van dit vlak (zie fig. 29). 

We nemen nu aan dat er geen afwijking ten gevolge van niet coherentie in 

de beeldvorming optreedt wanneer het verschil in weglengte tussen twee 

lichtgolven kleiner is dan f À (de gölflengte van het uitgezonden licht). 

Bekijken we nu twee punten in het vlak ~ op een afstand p van de as, 

dan zal het grootste weglengteverschil optreden voor die lichtgolven 

die hun ontstaan vinden aan de rand van A. Een eenvoudige berekening 

laat zien dat mits 1 >> p voor het weglengteverschil gevonden wordt 

Al =.9.P. 
1 

Voor voldoend grote coherentiegraad moet men til < 'è· Hier dus 

Passen we nu een analoge redenering toe op een evenwijdige bundel .. lic_ht 

met een doorsnede van A m2 en stellen we dat overal in de bundel een 

voldoende mate van coherentie aanwezig moet zijn, dan zijn p en q van 

dezelfde orde van grootte. Volgens Van He~l moeten we dan uitgaan van 

het lengteverschil van AP en BP in fig. 30 • Dit is bij voldoende 

grote 1 gelijk aan 

Al' = 
2 

.E.... 
21 
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Voor voldoende coherentie moet gelden 

~ À 
21 < 4 

Stellen we de ruimtehoek waaronder men het vlak A vanuit ~ ziet gelijk 

aan w dan geldt A = Wl2 en ook is A = 1Tp
2

• Dit geeft 

AW < 

Dit betekent dat in het zichtbare gebied ongeveer geldt dat 

Aw < 10-12 

Het gevolg is dat de bereikbare lichtsterkte van het buigingspatroon 

beperkt wordt. Immers de beschikbare lichtstroom is w A maal de lumi

nantie van de lichtbron. Deze is bij de beste conventionele lichtbronnen 

ca. 1,7.109 cd m-2 • Hieruit volgt dat bij een oppervlak A van 1 mm2 de 

ruimtehoek W < 10-6 steradiaal moet zijn. Dit betekent dat de totale 

lichtstroom max. 1,7.10-3 lumen is. Daar komt nog bij dat we hier van 

monochromatisch licht dienen uit te gaan, zodat nog een deel van deze 

lichtstroom verloren gaat. 

Het gevolg van het bovenstaande is dat bij het gebruik van een gewone 

niet coherente lichtbron een bijzonder lichtzwak buigingabeeld ontstaat 

dat in feite alleen via een fotografische techniek weer te geven is. Dit 

is uiteraard erg omslachtig. 

Koedam 3) past daarom een He-Ne laser toe, die bij een golflengte van 

632,8 nm 5 mW vermogen geeft in een bundel die een divergentie heeft 
-6 van ongeveer 4.10 steradiaal, dus ongeveer gelijk aan de hierboven 

genoemde ruimtehoek. De luminantie van deze lichtbron blijkt echter 

ca. 5.103 maal groter te zijn. Hierdoor is het mogelijk reeds bij ge

temperd daglicht een buigingabeeld te zien (1 lumen ~ 5,6.103 W bij 

632,8 nm). 
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Opm.: De eenvoudige formule voor het buigingsbeeld geldt alleen indien: 

~) de diameter van de draad groot is ten opzichte van de gebruikte golf

lengte, 

~) de draad voor de straling volledig ondoordringbaar is; dit laatste 

geldt voor de glasdraad zelf niet, echter wel voor de geplatineerde 

glascilinder. 

Willen we direct de diameter van de glasdraden meten dan dienen we uit 

te gaan van de Maxwelltheorie, zoals deze door Eberhardt behandeld is 1). 

3. Praktische uitvoering 

Als l~chtbron gebruiken we hier een He-Ne laser geleverd door de 

T.P.D. - T.N.O. met een golflengte van 623,8 nm en een maximaal ver

mogen van 5 mW. De diameter van de bundel is ongeveer 4 mm. 

Daar de maximale draaddiameter die we wensen te meten ca. 20~m bedraagt 

kunnen we de bundeldiameter nog een factor 2-3 verkleinen door middel 

van een eenvoudig omgekeerd teleskopisch stelsel. 

Daar het nauwkeurig bepalen van de minima en maxima in het buigings

patroon visueel vrijwel niet mogelijk is, is besloten om het intensi

teitsverloop in het buigingsbeeld langs foto-elektrische weg door te 

meten. Dat heeft het bijkomstige voordeel dat het resultaat meteen 

geregistreerd kan worden. I 

Als detèctie-element wordt gebruik gemaakt van een CdS fotoweerstand 

typeQRp60waarvan de plastic beschermkap is weggenomen, zodat het 

actieve oppervlak groot 0,25 m~2 geheel vrij komt. Dit element is nu 

geplaatst op een slede welke door middel van een transportschroef langs 

het buigingsbeeld verplaatst kan worden. De aandrijving gebeurt elek

trisch met een in tien stappen regelbare aandrijving. De niet aange

dreven zijde van de transportas is direct gekoppeld aan een potentio

meter met 40 slagen. Hierbij correspondeert één omwenteling van de as 

met de verplaatsing van de detector van 5 mm. 
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De stand van de potentiometer dus ook de stand van de detector kan nu 

elektrisch direct naar de x-as van een xy-schrijver worden gevoerd. 

Voeren we nu tegelijkertijd het uitgangsignaal van de detector naar de 

y-as, dan kunnen we op deze wijze direct de intensitei~sverdeling van 

het buigingabeeld doormeten. 

Een en ander is schematisch weergegeven in fig. 31 • 

Een moeilijkheid is nog dat de lichtintensiteiten in het bu:itifings

beeld nogal sterk uiteenlopen, zodat het moeilijk is intensiteita

verschillen bij laag en hoog gemiddeld niveau goed tot uiting te 

laten komen. 

Een redelijk resultaat is bereikt met het in fig.32 weergegeven 

schema. Hierbij wordt parallel aan de fotoweerstand een diod~ type 

OA85 geplaatst die een exponentiële I-V karakteristiek heeft. Bij 

toenemende lichtintensiteit neemt de weerstand van de fotodetector 

af, de stroom door deze detector en de diode neemt echter meer toe 

dan het geval zou zijn wanneer in het circuit een normale ohmse 

weerstand zou zijn geplaatst in plaats van de diode. Het gevolg is 

dat de x-y-schrijver op de y-as eveneens een relatief kleinere 

spanning krijgt. De Knick mV-gever zorgt ervoor dat bij lichtinten

siteit nul de spanning die de schrijver ontvangt eveneens nul is. 

De beide weerstanden R en R dienen om de diode in het juiste werk-
p s 

punt in te stellen teneinde een bepaald gewenst verzwakkingseffekt 

te kunnen bereiken. 

Het resultaat van een diameterbepaling is hierbij gevoegd als fig. 33 • 

Literatuur appendix III 

1) Eberhardt E., Zeitschrift fÜr angewandte Physik Band III ---------1---
Heft 7, 1951. 

2) ~~~!J.-~.:.~.:.~.:.-!~~ 1 Inleiding in. de optica 64, p. '83 Ed. 1964. 

3) ~2~~~1.-~!' Philips Technisch Tijdschrift 1965/66 no. ?, p. 183-185. 
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Appendix IV 

Elektrische schakelingen 

In dit gedeelte wordt een korte toelichting gegeven op 

een aantal elektrische schakelingen die bij de door ons 

ontwikkelde apparatuur zijn gebruikt. 

1. Anodespanningvoeding voor de triodeverstuifopstelling. 

Deze moet kunnen leveren een gelijkspanning van 250V bij 6A. 

De hiervpor gebruikte schakeling is geheel conventioneel op

gezet en is weergegeven in fig. 34. 

Daar we bij deze opstelling vrij willen zijn in de plaats 

van het aardpunt wordt de voeding verkregen uit een 1 : 1 

scheidingstransformator. 

2. Magneetstroomvoeding voor de triodeverstuifopstelling. 

Deze moet kunnen leveren een gelijkspanning van ca. 10V 

bij een stroom van 6A. De moeilijkheid bij deze schakeling 

is gelegen in het afvlakken van de pulserende gelijkstroom. 

Grote electrolytische condensatoren sorteren bij de grote 

stroomafname vrijwel geen effect. Daarom hebben we de 

schakeling met een zenerdiode toegepast zoals deze in 

fig. 35 is afgebeeld. 

Daar de gebruikte transistoren vrij veel warmte dissiperen 

zijn deze op een aparte koelplaat achter op de montagekast 

aangebracht. 

3. Constante stroombronnen voor de meetopstelling voor het 

bepalen van de weerstandstemperatuurcoëfficiënt. 

De schema's van deze beide stroombronnen zijn gegeven in 

de fig. 36 en 37o 

Dat hier twee voedingatransformatoren voor 12V zijn gebruikt 

in plaats van één voor 24V heeft alleen maar een practische, 

geen principiële reden. 
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Appendix V 

ïe~e...,.,.;..,~ 
Bepalin-g van d~_ lo~_a_~: __ :.~_d_: over de doorsnede gemiddelde tempera tuur 

van een .homogene cilinder bij een sinusvormi_ge varia tie van de_ o_l_!!Kevings

temperatuur. 

In afwijking van de in 3.4. genoemde randvoorwaarde gaan wij bij de 

volgende afleiding uit van T = T cos(wt + e). D.w.z. bij de oplos-e em 
singen moet nog T opgeteld worden om de oplossingen uit 3.4. te e 
verkrijgen. 

Opm.: Zie voor de in deze appendix gebruikte symbolen de lijst behorende 

bij hfdst. 3. 

De warmtegeleidingsvergelijking kan worden geschreven als: 

a2T 1 aT 1 aT 0 + ar = 
ar

2 r a at (V.1.) 

Laplace transformatie geeft 

d2T ,..., 
1 dT 'P "' + T = T 

dr 2 r dr a 0 
(V.1a) 

Hierin is p een getal waarvan het reële deel groot genoeg is om de 

transformatie-integralen convergent te maken. Stel nu verder q2 = E 
a 

en veronderstel dat de begintemperatuur T overal nul is. 
0 

d
2T 1 dT 

dr2 + r dr 
z~ 

q T = 0 (V.1b) 

De randvoorwaarde geeft de continuÏteit van de warmtestroom aan het 

oppervlak van de cilinder 

(V.2) 

Stel hierin a• = a /À en neem van de voorgaande uitdrukking de Laplace 

getransformeerde 

.... 
= a• T e (V.2a) 
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Als variatie van de omgevingstemperatuur hadden we gekozen 

T ,;, T cos(wt + e ) = T (cos e cos w t - sin e sin w t). e em em 
De Laplace getransform~erde hiervan wordt 

LlT 3 = T [cos e Llcos wt 3- sin e Llsin wtl] = e em l l 

= T [cos e em P - sine 2 2 ·p +W 

= T em 
(P cos e 

2 
p 

- w sin e) 
2 

+ w 

Een oplossing van vgl. (V.1b) is 

,., 
T = C I (qr) + DK (qr) 

0 0 

... 

2w 2 ]= 
p +W 

(V.6) 

Daar T eindig moet zijn voor r = 0 en K voor deze waarde van r naar 
0 

oneindig gaat is D = 0. I is hier de oplossing van de nulde orde van 
0 

de gemodificeerde differentiaalvergelijking van Bessel. De constante 

C kan nu uit de randvoorwaarde opgelost worden. Er geldt: 

"' dT 
= Cq I 1(qr) dit geeft dus via vgl. (V.5) dr 

a• T 
sin e c em p cos e - w 

= t q I1(qrb) + a• Io(qrb)] 2 2 
p + w 

Deze substitueren we weer in vgl. (V.6) 

Nu moeten we door toepassing van het inversietheorema T vinden 

T = .....L.. 
27ri r+iaJ 

. 
y-1a7 

st a T(s)ds 

(V.?) 
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y 
Hier vervangt s, die in het algemeen complex is p, zodat hier q ="s/aterwijÏ .• 

r-e E!!(Q ~_("'oS '> -he..vR- . 
een willekeurigeYConstante is. 

We moeten dus oplossen 

Y+ia> 

!. 
y-iro 

st 
e (V.8) 

Hier passen we de residuenmethode toe. De polen van de integrand liggen 

bij s 1 = iW ,en s 2 = - ~ dan is n.l. s 2 
+ w2 = 0. We kunnen nu uitgaan 

van de stelli~g dat een residu K. gelijk is aan het quotient (in pool j) 
J 

van een ongelijk nul zijnde teller van een c:omplexe breuk en de waarde 

van de eerste afgeleide van de noemer 1). 

Indien nu K
1 

het residu is dat behoort bij de pool s
1 

= iw dan vinden we 

'Wt :iW e~ a• T I (~--)(~ cos e - w sin e ) em o a 

Analoog vinden we voor K
2 

als residu behorende bij s 2 = - iW 

) 

-2:iW[ t.f ~ I
1 

(rbif-ifJJ) + a• I (rbif~)] 
a a o a 

De oplossing wordt dan 

Opm.: Uit het bovenstaande blijkt dat K2 de complex geconjugeerde. is 

van K
1

• 

Stel nu verder {3 =ifw /a. 

(V.9) 

(V.9a) 
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Daar cos e + i sin e ie = e vinden we 

(V.10) 

Verder voeren we de Bessel-Kelvin functies in die als volgt gedefinieerd 

zijn 2) 

~ 

J (xil) = ber (x) + i bei (x) p . p p 

Dit geeft hier: 

.1 
J (~ri~) = ber (~) + i bei (~r) = 

0 0 0 

~~ +i~ +fnni 
Verder ~lgt uit I (ze- 2) = e- J (z) 

n n 

Substitu~ie geeft, indien we hier ook nog het getal van Jacob Ja 

invoeren dat gedefinieerd is als 

+ complex geconj. ! i 

(V .11) 

(V.12) 

De gevonden temperatuur kunnen we nog dimensieloos maken door te schrijven 

TJ(r) = ~(r). 
em 
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We voeren verder twee nieuwe functies in gedefinieerd als 

= ber (x) + Ja-1 ber '(x) 
0 0 

=bei (x) + Ja-1 bei '(x) 
· o o 

Er geldt: 

bei. ( f3r) 
~ 

= d t [ ber ({3r) 
d (Jjri ) 0 

+ i bei (f3r )] = 
0 

= i-t[ber '({3r) + i bei '({3r)] 
0 0 

· Analoog is 

= i t [ ber 1 (fir) -i bei 1 ({3r) J 
0 0 

Hiermee vinden we 

ei(~+e)~ber (f3r)+i 
t[ 0 

bei ((3r) ( 
0 

TJ = 
~R,b+~I,b 

Deze uitdrukking nu kunnen we na "enig" gereken omvormen tot 

(V.13) 

(V.14) 

(V .15) 
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De bovenstaande formule geeft nu voor een bepaalde frequentie w de 

relatieve amplitude en de fase van de temperatuurgolf als functie van 

de afstand tot de as van de cilinder ten opzichte van de amplitude 

en de fase van de temperatuurvariaties van de omgeving. 

We zijn nu nog geinteresseerd in twee grootheden n.l.: 

~) De relatieve temperatuur qua amplitude en fase van het oppervlak 

van de cilinder. 

~) De over de doorsnede van de cilinder gemiddelde relatieve tempera

tuur eveneens qua grootte en fase. 

Door vergelijking van de bij ~) en ~) verkregen resultaten kunnen we nu 

een indruk krijgen van de optimale verbetering die te verwachten is 

wanneer men het "elektrisch actieve deel" tot het oppervlak van de 

cilinder beperkt. 

~e oppervlaktetemperatuur ryb vinden we eenvoudig door in vgl. (V.15) 

r = rb te stellen, dit geeft: 

ber~(,Brb )+bei~(,Brb) 4 ~I, b ber 
0 

(,Brb )-~Rbbei0 (,Brb) 
17b=[ 2 2 J"cos~wt+e-arctan ~ ber (,Br )+~ bei (,Br ) 

~ R, b + ~I , b Rb o b Ib o b 

De gemiddelde temperatuur ry wordt ge~onden door .ry te middelen over de 

doörsnede. 

(V.16) 

21TI"77 ( r) dr t rry(r)dr (V .17) 

0 

We moeten echter eerst vgl. (V.15) nog wat omwerken alvorens vgl. (V.1?) 

te kunnen toepassen. De fasehoek e wordt daarbij weggelaten. 

2 2 ber (ar)+bei (ar) t 
ry = [ o 2 2o ] cos(wt +r/J) 

~Rb + ~Ib 
(V.18) 



-87-

Hierin is 

(V.19) 

Hiermede vinden we 

(V.20) 

Deze uitdrukking kunnen we nu weer substitueren in vgl. (V.17). Bij de 

uitwerking van de integralen maken we gebruik van de volgende betrekkingen: 

z 

J 
0 

z 

x ber (x)dx = 
0 

z bei'z 
0 

J x bei (x)dx =-z ber'z 
0 0 

0 

ber~2 (z) + bei~2 (z) = ber1
2 Cz) + bei1

2 Cz) 

Hier~e vinden we tenslotte voor de gemiddelde temperatuur 

(V.21) 

Met de hier gevonden vergelijkingen is nu het gehele gedrag van de homo

gene cilinder beschreven. 
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