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INLEIDING 

Bevindt zich een deeltje in een gas met een temperatuurgradi~nt, 
dan onstaat er langs het deeltje een stroming, waardoor op het · 
deeltie een kracht wordt uitgeoefend. 
O.i.v. deze kracht zal het deeltje zich bewegen in een richting, 
die tegengesteld is aan die van de temperatuurgradi~nt, dus van de 
warme zijde naar de koude zijde van het gas. 
Dit effekt noemen we termoforese. 

De kracht oo het deeltie is evenredig met de grootte van de temne
ratuurgradi~nt en de warmtegeleidingskoëfficiënt van het p,as en 
hangt verder af van een aantal eigenschappen van het gas en het deel~ 
tje. Met name zijn van belang: 
I. De verhouding tussen de afmetingen van het deeltje (b.v. voor een 

rond deeltje: de straal R) en de gemiddelde vrije weglengte 1 van 
het gas: R/1. 
Zo blijkt de kracht voor relatief grote deelties (R/1>>1) evenre
dig te zijn met R en omgekeerd evenredig met de druk in het gas, 
terwijl voor 2relatief kleine deeltjes (R/1<<1) de kracht evenre
dig is met R en onafhankelijk van de druk. 

2. De verhouding tussen de warmtegeleidingskoëfficiënt van het deel~ 
tje Ad en die van.het gas A . 
~aarmRte A groter is t.o.v7 A is de kracht op het deeltje klei
ner. De ~~~e, wa~~in de krachtgvan.Ad/A afhangt, blijkt dan weer 
afhankelt]k te ZlJn van de verhoudtng R,1 . 

• voor de relati~f grote deeltjes (R/1>>1) is de verhouding Ad/Ag 
van veel meer 1nvloed op de grootte van de kracht, dan voor de 
relatief kleine deeltjes (R/1<<1), waarbij de kracht onafhanke
lijk wordt van de warmtegeleidingskoëffici~nt van het deeltje. 

Tot nu toe hebben een aantal onderzoekers zich met terrnaforese he~ 
zig gehouden. Hierbij werd de kracht op (of de snelheid van) het 
deeltje ~emeten aan kleine (R=I urn) elektrisch geladen bolletjes 
in een soort '{illikan-opstelling, waarhij tussen de platen een tem
peratuurgradiënt aangelegd kon worden. 
Rosenblatt en La'·1er (1945,lit.l) en Saxton en Ranz (1952,lit.2) b@
wezen experimenteel de evenredigheid van de kracht met de tempera
tuurgradiënt. 
Schmitt (1959,lit.3) meette terrnaforese aan oliedroopels in verschil
lende gassen, waarbij R/1 variëerde van 0,3 tot IS. Hij toonde expe
rimenteel aan, dat voor relatief grote deeltjes de kracht evenredig 
is met R en omgekeerd evenredig met de druk, terwijl voor relatief 
kleine deeltjes de kracht evenredig is met R2 en onafhankelijk van 
de druk. 
Bovengenoemde experimentele resultaten kwamen redelijk overeen met 
de theorieën van Enstein (1929, lit.4) voor R/1>>1 en 11aldmann (1959, 
lit.S) voor R/1<<1. 
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Tot dan was terrnaforese alleen maar gemeten aan deelties met een 
betrekkelijk lage warmt~geleidingsko~ffici~nt, zodat ~d/~g<IO. 
Schadt en Cadle (l96l,ltt.6) en Jacobsen en Broek (1965,ltt.7) on• 
derzochten terrnaforese aan kwik- en ~aCl-bolletjes, waaebi i de warrn
tegeleidingsko~fficiint van deze deelties enkele honderden keren 
groter was ~ls die van het gas, waarin werd gemeten (lucht resp. 
argon). 
Hierbii bleek voor relat grote deelties de theorie van F:pstein 
niet meer te voldoen: de gemeten krachten bij deze.r,rote ~Q./Àg
waarden waren 20 tot 50 keer zo groot als de volgens Epstetn bere
kende waarden. Bij zijn berekening was Epstein uitgegaan van een 
volledige impuls- en energie-akkomodatie van de molekulen uit het 
gas aan de wand van het deeltje. 
Broek breidde de theorie van Epstein uit, door voor de impuls- en 
energie-overdracht van de gasmolekulen op de wand akkomodatiekoëf
ficiënten aan te nemen. De waarden van deze koefficiënten paste hii 
achteraf zodanig aan zijn meetresultaten aan, dat voor R/1>1 experi
ment en theorie goed met elkaar overeen kwamen.(lit.7). 
Voor R/'1.-+«> is de uitdrukking voor de kracht bii Broek dezelfde als 
de formule van Epstein. 
Met een soortgelijke aanvak breidde Broek de theorie van Waldmann 
uit tot het gebied R/t<l (1%7,lit.8). 

In het verslag komen de volgende zaken aan de orde: 

In hoofdstuk I wordt een samenvatting gegeven van de bestaande 
theorieën over termoforese. Voor de limiet R/.t-;.oo wordt een kwali-: 
tatieve verbetering voorgesteld voor de theorieën van Enstein en 
Broek, die vooral van belang is voor grote ~d/À?.-waarden. 
In hoofdstuk II staat een beschrijving van het ontt..:rerp en de bouw 
van een ~1illikan-opstelling, ;,;aarmee terrnaforese gemeten werd aan 
polystyreenbolleties in lucht, argon en helium. ne resultaten hier
van staan weergegeven in een aantal tabellen en grafieken. 
In hoofdstuk III staan de konklusies, die aan de werkzaamheden, zo
wel theoretisch als experimenteel, verbonden kunnen worden . 



HOilFDSTUK l: 

A. ~robleemstellinR 

I,Je beschouwen een deel
tje (straal:~) in een 
oneindig uit~estre~t 
gas, waarin ver van het 
deeltie een uniçorme 
temneratuurp:radi~nt 
(dT/dz) is a~ngelegd. 
Het koÖ~dinatensvsteem 
kiezen we zodani~, 4at 
(dT/dz),c in de z-rich
tinP: wiist. (zie Ü?,. I) 
Ten gevolge van rleze 

.,.. 4 -

Tl{f:()~lE 

I 
I 

_, 
r 

lL-~_,1_",-~ y 
I I 

' I ,' 
~-::~ 

x 
temneratuurpradi~nt ondervindt het deeltie een krac~t F, waarvoor ~eldt: 

I-lier in 

F --
ziin de 

P,.,. = 

J ( Prr Cn _,.- P,. .:1-~ 9-) oL S 
.s 

snanningskomnonenten o en p gedefinieerd als: 
- . rr re 

~ r ~ ( ~ ) r) c~ eL f. 
- f!l#ll -P,. e -= ..-, f f ( ç, !')Cr c ~ ct ~ 
-~ 

waarin f(~,~) de snelheidsverdeling is van de molekulen ~n het Ras. 

(1) en (2) levert: 

F= ~ f f 'f(ç,r)(c;C~n9 ... crc.~ti--.:r-),t.~- ct.S 
s -~ 

1 'e kunnen dus de kracht on ~et deeltie uitrekenen als we ç(c,r) kennen. 
Hiervoor gé!an r,;Je uit van de boltzmannver~eliikinp: en de biihehorende 
randvoorwaarden. 

· J(f,f') is de botsingsterm. Het nrobleem is tiidsonafhankeliik (a/at=O) 
en er werken geen uitwendige krac~ten op het gas (Fu=O). 
Hieruit volgt: 

(3J 

{tr) 
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Omdat J(f,f') in het 
voor een eenvoudip,er 

B.r:.K.-model: 

algemeen nogal g~kompliceerd is, nemen we hier
model van Bhatinger, r:ross en Krook, het z.g. 

(lit.IO) 

Hierin is u de botsingsfrekwentie en 
.! P' l c-v) 

F. ( ~ )" - ~ ICT. 
l = n 'i"i\i("T • e 0 

~s de lokale maxwellsnelheidsverdeling. 

n,~ enT zijn gedefini~erd als: 

. 
) 

).. 

Vp,l. (6) is dus niet lineair, omdat F
1 

v"La n, v en T op een inge,.;rik
kelde manier van f af~angt. 

De randvoorwaarden. 

I. r=R: We nemen aan, dat de molekulen aan de wand volledig akkernode
ren en diffuus reflekteren. Voor de snelheidsverrteling van de 

reflekterende molekulen f geldt dan: 

; L~ \l,., --1-:;2 
jw = nw~T~j • e 

De dic~theid n en de temperatuur T van de reflekterende rnalekuien 
ziin onbekend.wn en T kunnen we u!'tdrukken in de snelheidsverde
ling f van de rnoÎekuleri, die naar de wand toe~aan door de tHee 
volgende randvoorwaarden: 
a. De wand is ondoordringbaar: 

f f.., Cr r;J. ~ + r f C,. cL~ = 0 
C,.)o (,.<.o 

b. De warmtestroom door de wand qR is kontinu: 

Hierin is Àn de warmtegeleidingsko~ffici~nt van het deeltje. 
Td moet voldoen aan de laulacevergelijking: t.Td=O met Td=Tw 

voor r=R. 
qR is gedefini~erd als: 

t?. .. : jrn f ~ c1
C,. tLç_ 

(b) 

{a) 

(Jo) 

(ll) 
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Hieruit volgt voor r=R: 

-- ! ~Ij) ,_.,., d..c: 
1. T"" .,. -

Cr )o 
+tmfjr}·c,.d.~ 

c,. < 0 

Uit (11) en (12) volgt: 

" o ,.._, - ' ...... J~ c.1.c d.. ". + t ..... J D c'l c.,. d. c_. -1'\,J.." Vr I~- irn ,..., • ':. •..., T 
C,.')o (,.(e 

~et vgl. (9), (10) en (13) is de snelheidsverdeling van de 
reflekterende molekulen f , via n enT , uitgedrukt in f. w w w 

2. r+OO: Ver van het deeltje is de temperatuurgradiënt in het gas 
(dT/dz)oo uniform: 

r~ = -y; _... (;~) · r ~..9-
0"" 

Uit {8) en (14) volgt: 

B. Het lineariseren van het probleem. 

Omdat de afwijkingen van n, v en T in het gas klein zijn t.o.v. hun 
waarden in de situatie in he~ gas zonder deeltje, benaderen we f door: 

waarin: 

de absolute maxwellsnelheidsverdeling is en 4J klejn is t.o.v. I. 
Hiermee kunnen we de boltzmannvergelijking en de randvoorwaarden 
lineariseren. 

Om het schriifwerk enigzincis in te korten wordt de volgende notatie 
gebruikt voor integraties over de snelheidsiuimte: -

( Lf) tf) = ~~ r -lo {~).Cf{ Ç.) . </l ('). ol f. --
Vullen we (16) ln (8) in, dan volgt: 

) 

2 ( Át.. ~ c-a 3 \ T- To 
3 'r, l k T o- i ) = To 

(t lf-) 

{t6j 
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In (6) kunnen we F
1

(n,v,T) ontwikkelen rond f : 
- 0 

~ :. ~ • ... (n - ~") ( fn ~ ) n; n 
0 

+ ~ "-, { frr, ~ J ,. = ~ • + (T-T o) { ~ ~),.'" ,. • + · · •· 
tr=• 1f,l ";. v-=o 
T :To I '"'To T•T 

Vullen we F
1 

volgens (7) in (20) in, dan volgt m.b.v. (17): 
0 

n _, - T-T, 
- 0 + ~ V'.' ~ ti'ö kT0 - - T; 

Invullen van (16) en (21) 1n (6) levert: 

Vullen we ~l volgens (21) 

c ."Q A. +- v["-- n~-
- - tf Y' •o 

1n (22) in, dan volgt: 

'Lb.v. (19) kunnen we (23) schrijven als: 

f ·":? c/> +V [ <P- (<Á r)- k";, {~Eh. - i{~ ~~;:-!){~;{ -l~ 
Dit is een lineaire integro-differentiaalvergeliiking in~. 

b.Het lineariseren van de randvoorwaarden. 

I. r=R: Analoog aan de ontwikkeling van F rond f kunnen we de snel
heidsverdeling van de reflekteren~e molekSlen f (9) linea-

. w r1seren: 

-fw = f.(l+ r/J~) 

~: cl w -:: 

Vullen we (25) 1n (JO) in, dan volgt daaruit: 

Hierin is gebruik gemaakt van de notatie: 

(<IJ(/;)-= "'" J ~0(~)· <f{ f)· ~{~;) df_ 
Cr<. 0 

(lfJ 'f)i- = ~0 J /o(,).c.p{~)· tp{~jd-f. 
Cr) 0 

(2t) 

..... . 
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Vullen we (25) in (IJ) in. dan volgt daaruit: 

Met vgl. (25), (26) en (28) is t , v1a p enT , uitgedrukt 1n t w w w voor c <fl, 
r 

2. r-+«>: M.b.v. (19) kunnen we (14) ook schrijven als: 

!.. ~ ( J.. "":_"'- l) .::: l ~ T Ir.) . r en ,:r 
) ~ ... .- r, llc!o "' ë> a --

Tenslotte levert (J6) met (3) voor de kracht F: 

Met vgl. (24t/m30) is het probleem gesteld. 

C. De oplostilngsmethode, 

In de appendix (blz.46) is behandeld, hoe we m.b.v. de Chapman-Rnskog 
procedure een benaderende oplossing voor ~ kunnen vinden, die vol
doet aan vgl.(24). Deze oplossing noemen we~ (zie formule (a23) van 
de appendix). 
~voldoet niet exakt aan vgl. (24). 

Als we~ in (24) invullen en we eisen, dat de behoudswetten gelden, 
waarhij we de derde afgeleiden van p, v en T naar de plaats verwaar
lozen, dan volgen daaruit de z.g. stokesvergelijkingen: 

cq.1l' -=o 

\l.f..:::.!..A"-
- P• V '-'-

d~=o • 
(31) kunnen we oplossen met de daarbii behorende randvoorwaarden: 

r=R: 

r 

V =0 
r 

v=O 
p=po 
T=T0 +(dT/dz)oo•r·cos6 

(31) en (32) levert: 
R I 

v;.: A( r- -}.)en~ 

V-.--- --t- ~u A [ R 1t1 
) · -.. ..,- z.,. ... 

-
A·R. ,._ c.. --;;; = 'V " :a. '4/F ,J A/ . 

T - ro _ (è> T/ro) • t CI:Jit 
- -ai oO To 

{_at) 
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Voor de oplossingsmethode zte men b.v. Landau en Lifshitz, 
"Fluid ~1echanics", § 15. 
A en B ziin nog nader te bepalen konstanten. 

Vullen we (33) tn in de uitdrukking voor <I> tn bolkoÖrdinaten 
(anpendix, a24 en a26), dan kriigen ~ve: 

$ {~, R,) = ~{•) + ~ (1} + ~ t~J ~: 

Hiermee hebben we de snelheidsverdeling tn het p,as uitr,edrukt tn 
de parameters A en B. 

x ~e gaan er nu van uit, dat de molekulen uit het gas on de wand van i het deeltje botsen (cr<O) met een snelheidsverdeling l<~,R) 
x volgens (34). ~(c,R) wordt dus niet verstoord door de van de wand 
~ terugkomende molekulen (c >0) met een snelheidsverdeling <I> vol-
x . ( -) . . d r 11 \v x gens 2) . Dtt ts e z.g. maxwe aanname. Van alle tot nu toe toe
x x ?,epaste benaderingen is dit wel de minst exakte. 

Vullen we f(c,R) in in de vergeliikingen voor de randvoorwaarden (26) 
en (28), dan-blijken (i,cr)- en Ci,cr{mc2/2kT0 -5/2})- enkel cos-
men te bevatten. 
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P -p T -T 
Voor ·w ·oen w 0 kunnen we dan schrijven: 

n T 
·o o 

p"'- P, 
--;;;- : k, I • GIJ') :r ) 

(35) en (25) levert: 

q; w-= 'tf., Ci/79- +(ile~:- ~)·k~ Cr-a~ 
De oplossing van !Trl=O met Td=Tw voor r=R wordt met (35): 

Vullen we i in (26) en (28) in en maken we gebruik van (35) en (37), 
dan krij~en we de volgende vergelijkingen: 

(is) 

('26)_" -~",-+ka::. 2 ! + ~(1- ~) + ~é~~To) (31)· 
""' ... v•t.• o.l ~-

(2S)~ lk.,-ak =8{!!!!-,.Ài.T•.Ioea .!.ft.(!.- ~1'1.\f"9) 
J 1 l"T• P., R, T "R, ~ "'""' (~~) 

-B( _ ~ ~ZieT•' + J'Lc.ï.) _ 6 {rJlJr•) (1 + ~"'~) 
~ y~ ,..., """ae,• rvl~ oO vit, n. 

Hiermee ~s ook ~w' via k 1 en k2 uitgedrukt ~n de koostanten A en B. 

Om A en· B nader te bepalen gaan we uit van de volgende veronderstel
lingen: 

I. De kracht, die het gas uitoefent op het deeltie volgens (30) is in 
feite een impulsstroom van molekulen door het boloppervlak r=R, 
waarbii voor c <0 geldl: ~=~ en voor c >0: ~=~ •. 

· 1 r . · · r 1 d · ''" lk · 11 k · Deze ~mpu sstroom moet even groot z~Jn a s ~e door e w~ e eur~g 
boloppervlak met een straal r, waarbij R<r<oo. Deze eis komt er op 
neer, dat uitgaande van (30) moet gelden: 

"' . - ( do. .. ':\+J R,a. F= nowtJ [(f,c~~:r-c,.,..".r.iwa-) + r.r~,c,.Chit-c,.c,.,.~Jty ·~~.L~ . 
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Uit (41) blijkt, dat we voor het berekenen van de kracht enkel A 
behoeven te bepalen. We behoeven B, k

1 
en k

2 
dus niet expliciet te 

kennen. 

2. Indien we het probleem beperken tot R/t>>1, waarin 1 de gemiddelde 
vrije weglengte is, dan kunnen we zeggen, dat de radi~le warmte
stroom dooi het deeltjesoppervlak gelijk is aan die in het gas, dus: 

r ... 2 : 0 ( ~ ( ..,..,~. 
rD lji)Cr ~.-

Invullen van (37) en (34) in (42) levert: 

( 
L.f- A [uT lrol l --+~S.-R.-

S V ~ _a 't g,.:t 

Uit de vergelijkingen (38), (39), (41) en (43) kunnen we A oplossen 
en daarmee volgens (41) de kracht F berekenen. 

Opmerking: De beperking van het probleem tot R/1>>1 is in feite al 
eerder-ingebouwd door de maxwellaanname te gebruiken (blz.9). 
Ook de randvoorwaarde v =0 in (32) geldt enkel voor R/1>>1. 
Formeel is het juister Öm deze randvoorwaarde in (32) niet te ge
bruiken. De oplossj~gen (33) en (34) bevatten dan een parameter 
meer, waarvoor we een extra vergelijking nodig hebben. 
In het onderhavige.geval zouden we dan als derde eis kunnen stellen: 

Het resultaat blijft natuurlijk geliik. 

D. Het berekenen van de kracht voor R/1>>1. 

Om de vergelijkingen (38), (39), (41) en (43) hanteerbaar te maken, 
voeren we de volgende dimensieloze grootheden in: 

A1=AI2~T 
0 À 

2mu _ d 
(l=--·À :c:-

Skpo d \~ 
A 1s de warmtegeleidingsko~fficiënt van het gas. 

g 

n~ gemiddelde vrije weglengte i 
definiëren we als: 

Hierin is n de viskositeits
koëfficiënt van het gas: 

Het knudsengetal K: 

Uit bovenstaande volgt: 

I -

(lf5) 
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De vier vergelijkingen krijgen dan lfi matrix-vorm de volgende 
fSedaante: 

(l.f..o)~ - il '<. 3- \c}' -.li.<:Ä k1 A 

(lf•) ~ IJ, 1(, _.,. ~ - 9 k '-t t o\f'il:' Ie~ ?. ~ - 2'<.2 '3lc ,+lo-J'ilca.. s 
( '+~)~ 4 k a;- t. {ti"'· Ie. +I lof. k l k, --~ \<, 0 

(ff.s-)-. .!!: :k, 0 0(.. \.(, kl '5" 

In de hydrodynamische. limiet (R/1+ ""• dus K-j.Q>) geldt: 

l.lr1-J~f'L ) 
3{ I+ ," ·oe 

A, = '+( o~. + "') .. 1{ 

~.b.v. (41) en (45) vinden we dan voor de kracht: 

p6 - b re. fo \.( '· ( !_.! ~ OI. )· ~ r~ :/~" ) __ ~ = 1+11." A·~ - W\Vlt. t.+ <:4 l .... -

Dit resultaat.verschilt principi~el met de uitdrukking, zoals die vpor 
de hydrodynamische limid \vt:rd afgeleid door Enstein (lit.4) en Bro.ck 
(lit.ll). Zij vonden voor F

1 
uitdrukking (49) met.û..rO. 

De reden hiervoor komt er o& neer, dat zii voor het berekenen van de 
koostanten A en B het r>rob··.c~:m voor R/ t>>l reduceerde tot dat van eert 
vlakke plaat. 
I.p.v. de gestelde voorwaarde in (40), (42) en (44) gingen ~ij uit van 
de dr randvoorwaarden voor de deeltjes-, de impuls- en 
de warmtestroom aan de wand van een vlakke plaat. 
(42) en (44) ?:Îjn deze randvoorwaarden voor de warmte- resp. de 
deeltiesstroom aan de wa11d van een vlakke plaat. 
Voor ee.n vlakke plaat ".;ordt (40) vervangen door de eis, dat de impuls-
stroom in de &-richting OP de wand ijk is aan die in het p,as. 
Het verschil met (40) is dan, d:lt de impulsstroom in de r-richting bij 
een vlakke plaat venvaarltJosd W•lrdt, hetgeen leint tot uitdrukkinJ~ (49.) 
metlla=O. 

De faktor lla is vooral bel mgri k voer grote a-waarden. 
Bij metingen aan deelt i s ,net een g ·c te 1"rarmte geleidingskoëffic .. 
dus grote. a-\.vaarden, hl3e < de ge uet ~r kracht 20 tot 50 keer zo groo 
te zijn als de ui.t (49) b"·ek"nce k:r :ht met t:.a=O. 
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Omdat in (49) ook in de teller een a staat , valt de kracht voor grote 
a-waarden veel minder snel af en 1s dan nog maar weinig afhankelijk 
van de grootte van a. 
Onderstaande tabel geeft hiervan een voorbeeld. 

a 0 I 8 0 ·~, 198 498 00 

Epstein, Broek: I 0,500 0,333 0' 100 0,010 0,005 0,002 0 --a+2 
J+lla 

0,500 0,352 () ,144 0,064 0,059 0,057 0,055 --a+2 Fh volgens (49): 

~i.b.v. de definities 1n (45) kunnen we (49) ook schrijven als: 

Vergelijken we (50) m~t de algemene formule van Stokes voor de kracht 
oo een deeltje 1n een stroming v: F=6rrnR~, dan kunnen we daar uit kon
kluderen: 

x De kracht op een deeltje in een gas met ver van het deeltje een uni
~ forme temperatuurgradi~nt 1 (dT/dz) 00 is gelijk aan die, waarbij ver van 
x x het deeltje een unifo~me stroming~ is aangebracht, waarvoor geldt: 

(49) kunnen we ook schrijven als: 

'3\fiï1 /~)· !. F. ~.::: '+ l~t-~ R. "" 
waarin F de kracht op het deeltje 1s 
voor R/t~O (zie (61)). 

In de grafieken 1t/m4 is F
2

3R/t) ·(F/Fw) uitgezet tegen R/t voor ver
schillende waarden van a. 
Dit is van belang voor R/t~, omdat dan F+Fh, zodat F

2 
volgens (52) 

naar een konstante toe gaat, waarvan de grootte nog enkel van a af
hangt. 

Om het verschil te laten zien met de 1ste orde Chaprnan Enskog-bena
dering, is dit ook gedaan als we voor ~: t=~ll+~l hadden genomen. 
De bov~nstaande afleidingen verlopen dan analoog met verwaarlozing 
van ~2. Het resultaat ts: 

A :: r · R. 1~·) Met: 
I ~~ l 8l c:P 

Voor Rh~ krijgen \ve dezelfrlf~ uitdrukking (49) voor de kracht Fh 
~p het deeltje. 

(5e) 

(53) 



- 14 -

E. Het berekenen van de kracht voor R/t<<l. 

In eerste instantie gaan we er van uit, dat het deeltie de snelheicis
verdeling van de molekulen in het gas niet verstoort. Dit is iuist voor 
R/1=0. In het gas geldt dan: 

p Po {~'t) 
V = Û 
T = + (dT/dz~r-cose 

Dit kunnen we beschouwen als een soort oplossing van de stokesverge
liikingen volgens (33), waarin geldt: 

A = B = 0 

Vullen we (55) in (34) 1n, dan volgt voor de snelheidsverdeling 1n het 

gas: 1>.( ) D ( A..) ,. f ::: .,- 6 I -t- 'f' 

~et: cf := ( ;k~- ~ }( ~T:•).;( r- ~)Ctn~ 
Voor de snelheidsverdeling van de reflekterende molekulen nemen we 
weer I volgens (25). w . 
Aan de wand geldt ook de maxwellaanname (blz.9) en de randvoorwaarden 
volgens (38) en (39). ~1et (55) ~vorden deze vereenvoudigd tot: 

(38) _, - 2 Ie;, """ k~ = TG l e);~r. )~ 
, J ,J o (t>'lr. \ . [ a + ~ ~ »c '0 L 8 ~ '"-! . 

- ~ KI I +" ~ ov 2 :: 1\1 {j t' 4,.., J V l- 'jLi:;. 5 - z,~.<.Ï Cl 

De k.r acht op het dee 1 t je wordt \veer 
M.et (55) levert dit: 

4. 2. [ föT/r. \ F = 
3 

n ~ · P~~ R-L 7ii? .1,,: 

gegeven door (41). 

In (59) is k
1 

nog on~ekend. Deze lossen we op m.b.v. de vgl. (57) en 
(58). Het resultaat 1s: 

Hierin is K het koudsengetal volgens (L5): K='Z/L 
Omdat (60) is afgeleid onder de voorwatude, dat het deeltie 
heicisverdeling niet verstoort, dus K=O, volgt daar uit: 

~ :: J.t n. PD \ ~ • ~ 1 I o\lr:0 \ 

3\1 ~ ~ l Ó)ë ')1;7<> 

Dit resultaat ,.,erd het t::erst afgeleid door Haldmann (lit.5). 

de snel-

(;7) 

(?8) 

<--,--

(~~> 



. . .. 

Voor kleine waarden van K, b.v. K<l, is (60) ongès~hikt, omdat 
bovengenoemde voorwaarde dan niet meer geldt. .. · 
In dat geval kan men met behulp van de z.g. Knudsen-itteratie, toege"" 
past op het B.G.K.-model van de Boltzmannvergelijking. (24) een snel
heidsverdeling voor het gas berekenen, die geldiw is voor kleine Ril
waarden. De Knudsen-itteratie is vergeliikbaar met de Chapman,...Enskog 
procedure, zoals weergegeven in de appendix, maar dan voor kleinè K;" 
waarden, dus e:»l (a4). Hier wordt niet verder op ingegaan. · 
Broek vond op deze manier als uitdrukking voor de kracht (lit.l2}: 

Op grond van de experimentele resultaten van Schmitt (lit.3) 
voo.r R/ R.<t de volgende uitdrukking op voor •• 'racht: 

--c-A 
F ':Jt Fv . e ~ ~: -c :::: 0_, Is 5 I (J.,O Jl- ~· ) 

Deze uitdrukking is in overeenstetmning met (62) voor R/f.<<L 

In de grafieken 5 en 6 is F1::F/Fw uitgezet tegen R/R. voor verschil
lende waarden van a. 
Dit is van belang voor R/R.-+0 1 omdat dan F-+Fw, zodat F

1 
volgens (63) 

voor alle a-waarden l .wordt, 

Yalamov en Ivchenko (lit.l3) voerden een soortgelijke berekening uit 
als Broek en vonden voor de kracht voor R/1<1. 

Oe volgens formule (64) berekende .. waarden van de kracht liggen, af,.. 
hankelijk van de diverseR/t-en a-waarden IS% à 20% hogerals die, 

berekend volgens de formule van Broek (62). 

(63). 
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HOOFDSTUK II '1 E T I N ~ E N 

De termoforetische kracht werd gemeten aan polystyreen-bolleties 
in een ~rillikan-kondensator, waarbij tussen de kondensatorplaten 
een temPeratuurverschil aangebracht kon worden. 
Omdat de kracht sterk afhankelijk is van de verhouding tussen de 
straal R van het deeltje en de gemiddelde vriie weglengte 1, werd 
de kracht gemeten met verschillende delltjesgrootten en bii ver
schillende drukken. Hiermee kon R/1 gevari~erd worden tussen 
0,025 en 50. 

Om de invloed te bepalen van de verhouding tussen de warmtege-
leidingsko~ffici~nt van het deeltie Àd en die van het gas À , 

werden de metingen verricht in de gassen lucht, argon en he,ium. 
Àd/À is voor lucht: 4,2A voor argon: 6,32 en voor helium: 0 1 743. g -
Elke meting werd tenminste een maal herhaald met een ander deel
tie om te kontrolleren of de metingen reproduceerden. 
Alvorens de meetresultaten in een aantal tabellen en grafieken 
weergegeven worden, zal eerst worden ingegaan op het meetprin
cipe (A), de meetopstelling (R) en het gebruik van polystyreen
bolletjes (C). 

A. Het meetprincipe. 

Een geladen deeltje be
vindt zich in een gas 
tussen twee kondensator
platen. In het gas kan 
zowel een potentiaalgra
di~nt E als een tempera
tuurgradiënt (dT/dz)oo 
aangebracht worden. De 
temperatuur van de bo
benste plaat is altiid 
hoger als die van de 

-M·~· 

onderste plaat, zodat het deeltje o. L v. (dT /dz )00 een neenTaarts ge
richte kracht Ft ondervindt. (zie fig. 2). Rij de beweging van het 
deeltie hebben we dan te maken met de volgende krachten: 

- de termoforetische kracht F , die we willen bepalen. 
t 

- de zwaartekracht ~ = lnR~p•g, waarin: 
R= de straal van het deeltje 
p= de dichtheid van het deeltje 
g= de versnelling van de zwaartekracht. 
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d 1 
. V . 

- e e ektr~sche kracht F = n.e.d' waar~n: 
n= het aantal e~nheidsladingen e op het deeltjè. 
V= de spanning tussen de p\aten, 
d= de afstand tussen de nlaten. 

-de weerstand W = k·v, waarin: 
v= de vertikale snelheid van het deeltje. 
k= een evenredigheidskonstante. 

k=61TT)~ . ,, waar~n: de viskositeitskoëfficiënt van het gas. 
de gemiddelde vrije weglengte. l+l'-t 

T)= 
R.= 
A= een experimentele konstante van orde-grootte I. 

Bovenstaande uitdrukkinp, voor k geldt voor R/t>> I. 

De straal en de lading 
proef bepaald, Hierbij 
(Ft=O). 

Als v=O geldt: G=F 
- -e 

Als viü geldt: G=F +W 
- --e -

op het deeltje worden m.b.v. een Millikan
~s nog geen temperatuurgradiënt aangebracht, 

!:/:. J Ve 
3 

fl; te· f·?' = n-e· ;z 
V is de evenwichtspanning. 

e 

q. l V 6n,1~ -n.. ft· f·tt.J, = YJ· e·- + _ _.._~. zr 
3 f o(., I + R· ~ 

De spanning V kan betrekkeliik willekeurig gekozen worden. 

De snanningen V en V en de druk -(bepalend voor de gemiddelde 
vrije weglengtee t) worden r,erneten. . 
De snelheid v wordt benaald door de tijd t te meten, waar~n het 
deeltie een bekende afstand a aflegt: v=a/t. 

Eliminerenwen uit de vgl. (65) en (66); dan volgt voor de straal: 

i ~ '1 a, Ve 
(Ir fi· e)· Ie == af" t(ve -V) 

Ode orde: stel t_o 
~ R2 ':11q,.Ve. 

R = 0 
Zf }t (Ve-\J) 

lste orde: stel R. R. 
R R R., = RIP I \ft~A-~ I 0 lito 

t R. 
~ ,.1, -= Ro / {t TA·!. l 2de orde: stel -=-

R R
1 ~ .. ft, 

Voor het aantal ladingennop het deeltje geldt dan volgens (65): 

Hierbij wordt R zodanig aangepast, dat n op het dichtsbijzijnde 
gehele Petal eindigt. ~et (68), (69) en (70) zijn de straalRen 
het aantal ladingen n van het deeltje bekend. 

(6s) 

(66) 

(b ~) 

(6~) 
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Brengen we nu een temperatuurgradiënt (dT/dzl, 
het deeltje stil (v=O) met een spanning V, dan 
moforetische kracht: 

aan, en houden we 
geldt voor de ter-

~ ~ ~ 

ft , fe- G- ft = 
n·~ v'Ci" 1ii 

(70) en (71) levert: 

F = Lt n.Y{~ .f' '". -v ..... 
t 3 \Ie ~ 

1--1eeatal is men geinteresseerd in de kracht per temperatuurgradiënt: 

Bij 
kan 
gens 

~t = 11- n. ~").ft oL . Vt 
( ) 3· Ve· ~T. 
~ oD ~teMperatuurverschil tussen de platen. 

het gebruik van polystyreen-bolletjes met een bekende straal R 
de Millikan-proef achterwege gelaten worden en behoeven we vol

(73) enkel de evenwichts~anning V te bepalen. e . 

B. De Meetopstelling. 

Om F te kunnen meten werd een opstelling gebouwd, die in grote 
lijn~n gelijk is aan die, waarmee vroegere onderzoekers gemeten 
hebben (lit.l ,2,3,6,7). Er werden een aantal verbeteringen_in 
aangebracht. 
De opstelling bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. de meetkamer. 
b. het pomp- en verstuiversysteem. 
c. het elektrisch systeem. 
d. het temperatuursysteem. 
e. het optisch systeem. 

a. Qe_m~e!k~~r_(zie fig. 3). 

De kondensatorPlaten zijn de bodems van twee koperen cilinders, die 
1n een huis van arniet vastgezet zijn. De middellijn van de platen 
is 20 mm; de afstand tussen de platen d werd bepaald op: 
d = (2,23 ± 0,01) rnm. 
Bij de experimenten bleek het noodzakelijk, otn de kendensaterplaten 
zo goed als mogeliik loodrecht op het zwaartekrachtveld te zetten, 
omdat anders bii lagere drukken de deeltjes uit het midden van de 
meetkamer wegdrijven. 

{1') 

(1~) 

De temperatuur van de platen wordt geregeld door water van de ge
wenste temperatuur door de cilinders te laten stromen.De temperatuur 
van de platen wordt gemeten M.b.v. ~.T.C.-weerstanden,die direkt 
boven de nlaten zijn aangebracht. 
Aan de cilinders zijn draden bevestigd om de sPanning tussen de 
platen te kunnen regelen . 
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In de onderste plaat zit een ring (1/J: 2 mm), geisoleerd van de rest 
van de nlaat. De polariteit van de ring kan tegengesteld aan die van 
de onderste plaat p;emaakt worden, waardoor tussen de platen een In
homo~een elektrisch veld gevormd wordt. 
Ter hoogte van de olaten ziin door het huis 5 gaten geboord (zie 
fig. 3a). 2 gaten dienen voor het regelen van de druk in de meet
kamer, waarvan I voor het inbrengen van de polystyreenbolleties en 
het gewenste gas, \vaar in geMeten t.10rd t. 
Verder zi~n nog twee gaten aangebracht voor de verlichting van de 
meetkamer en een gat voor de mikroskoop, tvaarmee de deelties worden 
waargenomen. Deze gaten zijn afgesloten door lichtvensters van kwarts
glas. 

Om de druk in de m!!!etkamer te kunnen regelen en er de polystyreen
bolletjes en het gewenste gas in te kunnen brengen werd de volgende 
opstelling ontworpen (zie f • 4). 
De polystyreenbolletjes zitten in een oplossin~ van alcohol in een 
verstuiver (type: Hiesbadencr Doppelinhalator). Het gas kan uit een 
overdruk gasfles via een driewegkraan zowel rechtstreeks als via de 
verstuiver in de meetkamer gebracht worden. 
Wordt het gas door de verstuiver geleid, dan wordt hierbij de alco
hol met de polystyreenbolletjes fijn verneveld. Hierbij worden de 
bolleties geladen. In de meetkamer wordt er dan een ingevangen. 
H.b.v. een roterende vakuÜmpomp kan de druk in de meetkamer verlaagd 
worden tot 0,1 mm Hg. Aan beide zijden van de meetkamer zijn naald
ventielen aangebracht(tvpe: Hoke, micro-mite), waarmee de pompsnel
heid geregeld wordt. Deze worden zodanig ingesteld, dat aan beide 
zijden van de meetkamer even hard gepompt wordt. 
De druk kan zowel afgelezen worden op een kwik-manometer (gesloten 
U-buis) als op een pyranimeter. 
Bij de exneriMenten bleek, dat de verbindingstukken tussen de meet
kamer en de naaldventielen zo kort mogelijk moeten zijn om versto
ring van de meting te voorkomen. Ook de verstuiver moet zo dicht 
mogelijk bij de meetkamer staan, omdat de zwaardere polystyreen
bolletjes snel op de wanden van de verbindingstukken neerslaan. 
De gehele·opstelling, met name rond de meetkamer, dient bizonder 
goed vakuÜmdicht te zijn, omdat kleine lekjes het deeltje uit het 
midden van de meetkamer doen verd\vijnen en het p,as, \vaarin gemeten 
wordt, verontreinigen. 

c. Het elektrisch s~s~eem~ 

Om een deeltie in de meetkamer goed onder kontrole te kunnen hou
den, is de volgende elektrische sch~keling gebruikt (zie fig. 5). 
De voedingspanning wordt gelevPrd rloor een P.S.A., maximaal 350 V. 
De spanning op de platen C en c2 en de rinP, f\ wordt Reregeld met 
twee potent 1 ometers van tob kQ (grofregeling) en I kQ (fiinrege
ling). De aflezing geschiedt op een digitale voltmeter. 
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De schakeling 
A Is -een.,....otiikeerschakelaar, die de polariteit van. de spanningen 
c

1
, c

2 
en R omdraait. 

Schakelaar C sluit in stand I zowel c
1

, c
2 

als R met elkaar 
(geen veld). 
Schakelaar B sluit in stand I c2 en R kort, zodat tussenG

1 C +R een homogeen veld is . 
. Afs B in stand II staat, heeft R een andere polariteit dan. C

2
, 

dát het elektrisch veld inhomogeen is. 
Schakelaar D bepaald dan óf c2 óf R dezelfde polariteit heeft 
C I • 

Schema (met A in stand I) . -- .....--

C-l rest willekeurig: 
C-II B-I D willekeurig: 

B-Il D-I: 
D-II: 

C I: C2: 

0 0 

+ 

+ 

R: 

0 

+ 
+ 

geen veld. 

veld homogeen. 

veld inhomogëën. 
veld i.nhorilögeen. 

Onder normale omstandigheden is tijdens een meting het elektrische 
veld homogeen. Verdwijnt het deeltje langzaam uit het midden (b.v. 
tijdens het pompen of t.g.v. kleine lekjes)' dan kan dit weer n.aar 
het midden gebracht worden door met schakelaar B ah,isselend egn 
homogeen en inhomegeen veld aan te leggen. 

d. ~e! !e~p~r~t~u~syste~m~ 

De temperatuur van elke kondensatorplaat afzonderlijk wordt geregeld 
door water van de gewenste temperatuur door de ·cilinde.rs. te lat~1l;;;./ 
stromen (zie fig. 6). Hiervoor worden twee termostaathakken gel:1rU1kt 
elk met een regelbaar verwarmingselement. 
De temperatuur van de onderste plaat werd gedurende alle tnetingen 
konstant gehouden op =: 20°C. De temperatuur van de bovenste plaat 
variëerde per meting van 23 töt 40°C. · 
Voor de koeling van de termostaatbakken zorgt een cryomat, 
water levert van ~t5°C. 
De temperatuur van de platen wordt gemeten m.b.v. N.T.C.~we.erstan.

den, die direkt boven de platen zijn aangebracht. Deze mefing ge
schiedt elektronisch, waarbij door de N.T.C.-wee,rstandeneen gelij
ke konstante stroom gestuurd wordt als door een decadenbank. 
Het spanningsverschil tussen de ~.T.C.-weerstand en de decadenbank 
wordt. zo klein mogelijk gemaakt en versterkt weergegeven op ~ën 
recorder. De aangegeven weerstandswaarde op de decadenbank is 
dezelfde als die van de N.T.C.~weerstand. 
De N.T.C.-weersta~dln werden geiikt tussen 20°C en.4QOG, en '.rel om 
de graad met e~Hsnäu~keurigheid van 0,0,°C. 
Het bleek, dat de temperatuur in de cilinders binnen O,Ol°C 
bleef. 
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De polystyreenbolletjes worden waargenomen met een mikroskoon (ver
groting: 30x). Om de polystyteenbolletjes zichtbaar te maken, wordt 
gebruik gemaakt van een z.g. donkerveldverlichting (zie fig. 7). 
M.b.v. e~n kwiklamp, een diafragma en een lens valt een' evenwijdige 
lichtbundel, onder een hoek van 60° met de mikroskoop, in de meetka
mer, zodat er geen rechtstreeks licht in de mikroskoop valt. 
In de meetkamer wordt het licht diffuus verstrooid aan de kondensa
torplaten en de polystyreenbolletjes. In de mikroskoop kunnen we 
dit waarnemen tegen een donkere achtergrond. 
In het oculair van de mikroskoop zijn twee parallelle horizontale 
draden en een verticale draad aangebracht. De afstand tussen de ho
rizontale draden is regelbaar. Bij het meten van valtijden van een 
deeltje (de Millikan-proef), werd deze afstand ingesteld oo 
a = (0,885 ± 0,003) rnm. 

De metingen duurden 4 ~ 8 uur, zodat na de Millikan-proef het oculair 
vervangen werd door een kamera (type: Philips EL-8000), die het beeld 
dat de mikroskoop van de meetkamer vormt zichtbaar maakt op een mo
nitor. Dit maakte de waarneming van het deeltie minder vermoeiend. 
Een voordeel van het gebruik van de monitor is ook, dat teBeliiker
tijd meerdere personen het deeltje kunnen waarnel"ten. Dit is van be
lam; bi i het veranderen van de druk in de meetkamer, waarbij één 
persoon de naaldventielen regelt en een ander het elektrische veld. 

C. Het gebruik van polystyreenbolletjes. 

De terroeforese werd gemeten aan polystyreenbolletjes om de vol
gende redenen: 
- volgens de fabrikant zijn Z1J bizonder goed bolvormig en is hun 

straal precies bekend. 
- zii ziin m.b.v. een eenvoudige verstuiver in de meetkamer te 

brengen. 
Er werd gemeten met polystyreenbolletjes, gefabriceerd door Dow 
Latex, van twee verschillende diameters, n.l. met een opgegeven 
diameter van (1,10 ± 0,006) urn en met een opgegeven diameter van 
(5,70 ± 0,001) urn. 
De kleine deeltjes hebben het voordeel, dat, wil men de termofore
tische kracht meten voor kleine R/t~waarden (R/1<1), de druk niet 
zo ver verlaagd behoeft te worden, omdat R voldoende klein is. 
Hiermee kunnen de nadelen, die het meten bii lage drukken met zich 
mee brengt, vermeden worden. Deze nadelen zijn: 
- bij te lage drukken wordt de gemiddelde vrije weglengte 1 van de
zelfde grootte als de afstand tussen de platen d• ,.,aardoor het gas 
niet meer als een kontinuÜm beschouwd mag worden (d/1>>1). 
-bij lage drukken zal via lekjes in de meetkamer het gas relatief 
meer verontreinigd worden. 
De grote deeltjes hebben het voordeel, dat wil men de termofore
tische kracht meten voor grote R/1-waarden (R/1>10), men geen over
druk in de meetkamer behoeft aan te brengen, omdat R voldoende 
groot is. 
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Het nadeel van het gebruik van twee deeltjesgrootten is, dat 
de deeltjes van 5,7 \.!IJl niet een zuiver polymeer van styreen zijn, 
maar bestaan uit een copolymeer van styreen ~et divinylbenzeen. 
Dit verschil komt neer op een verschil in struktuur (zie fig. 8): 
polystyreen heeft lange enkelvoudige ketens, ten;rij 1 die van po
lystyreen TWB vertakt z~Jn. 

polystyreen: 

polystyreen met 
divinvlbenzeen: 

..., 
I 

-C. - c 
\ 

:o: 

'"' ~~ r... ...1 I 1 I , I -c- e- c.-c c-
' ' l .. 0 .. wo~ n 

H "( H H V 
H ._. 

tl., ,.a 
I I 

..al. 
I 

-C-C c -[~-c].. 

:o: 
tft. 

I c 

t 
H(1H 
H\H 
-C 

/ 
H 

'"" 
... ~ 
I 1. ,-," '] 
C-LC-C-

{ \'\ 

... ot-t 
,~ t\ 

h 

C-

figuur 8. 

Het verschil is maar betrekkelijk, als we bedenken, dat de ketens 
onderling willekeurig met elkaar vervlochten zijn. 
Zo heeft het verschil in struktuur geen invloed op de dichtheid van 
de deeltjes: zowel voor die van 1,1 ~mals die van 5,7 ~m geldt: 
p = 1,05·103 kg/m~ 
De invloed op de warmtegeleidingsko~ffici~nt van het deeltje Xd is 
niet bekend. De volgende waarden (voor polystyreen) werden aange~ 
houden: 

0°C: 
-2 

h'/m·K. Àd = 10,5 ·10 
50°C: 

" = 11 ,6 " " T00°C: 
" = 12 '8 " " 

-2 
.. X d • cC • I I , 0 • I 0 \~ / m • K 

'21 ,s 

Ontleend aan: Handhook of Polymerchemie, blz. 77. 
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Zowel uit de valtijden als uit foto's van de polystyreenbolletjes 
bleek, dat de door Dow Latex oogegeven deeltjesgrootten ende sprei-
ding daarin kant nog wal raken. . 
De deelties van (5,70 ±O,OOI) ~m bleken in werkeliikheid tussen de 
5 en IO ~m te liggen. De straal van deze 4eeltjes moest dan ook per 
meting uit de ~illikan-proef bepaald worden. 
De deelties van (I ,'In± 0,006) ~m bleken in werkelijkheid. een diame
ter te hebben van (I ,25 ± 0,05) ~m. Deze meting ~..rerd uitgevoerd door 
de afdeling chemie van het Reactor Centrum ~ederland. Hun resultaten 
ziin weergegeven in onderstaande tabel: 

bepaling 
aantal getelde 
deelt jee; ('0 

I 
2 

I 
-· L:d. 
~ ~ 

177 
454 

I -· r (d. -d ) 2 
~ ~ R 

dq 

I, 2h ~m 

I, 24 J..lffi 

C1 d5o 

0,05 ~Pl. I, 19 ~Pl. 

0,05 ~m I 'l? 
.~- W"l) 

50%~.Jaarde, d.w.z. 50% van de 
deelties is kleiner dan d

50
. 

Bij bepaling I werden de deelties, voordat hun grootte gemeten \olerd, 
uit de alcoholoplossing verstoven, terwijl hij bepaling 2 rechtstreeks 
een druppel van de oplossing genomen werd. 
Uit de tabel blijkt het noodzakelijk te zijn ook voor de kleide deel
tjes hun straal uit de 11illikan-proef te bepalen. Hiermee werd het 
oorspronkelijk veronderstelde voordeel van het gebruik van polysty
reenbolletjes tot een minimum beperkt. 

D. De meetresultaten. 

a. De meetseries. 

Een meetserie bestaat uit een aantal metingen met ~~n polystyreen-. 
bolletje in een bepaald gas, waarbij bij verschillende drukken (dus 
bij herschillende R/1-waarden) gemeten wordt. 
Zowel met de kleine als d~ grote deelt.ies werden 3 series in lucht, 
2 in argon en 2 in helium gemeten. Hierbij variëerde Rh van 0,25 
tot 10 bij de kleine deeltjes en van 2 tot 50 bij de grote deeltjes. 

xx In onderstaande tabellen is per meetserie aangegeven: 

1. De gemiddelde valtijd t , bepaald uit n metingen van de tijd, 
waar1n de-dëel t]es met '2en opgelegde spanning V de afstand a 
afleggen. a = (0,885 ± 0,03) mrn. 
Bij de kleine deeltjes zijn enkel "zuivere" valtiiden gemeten, 
d.w.z. met V=O. Bij de grote deeltjes zijn zowel deze deze valtij
den gemeten, als die met een opgelegde spanning V. 
De metingen werden verricht bij een druk van 770 nnn Hg. 

2. De standaardafwijking a ~n t : ----------t n I -·rt. n-1 ~ 
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3. De evenwichtspanning: V . 
--------- e V kon nauwkeurig afgelezen worden op een digitale voltmeter. 

e Aflees-nauwkeurigheid in het bereik: 2- 20 V: 0,01 V 
20-200V: 0,1 V. 

De evenwichtspanning variëerde enigzinps met de plaats, waar V 
gemeten werd (~1%). De reden hiervan was een oneffenheid in dee 
bodemplaat, waar de ring gemonteerd was. Hiermee werd rekening 
gehouden bij de meting van alle andere spanningen, waarvan V . . e 
afgetrokken moet worden. 

4. De straal R, bepaald uit de formules (68) en (69). 
Hierin Ts-t-gedefiniëerd volgens (45): t = ~2kT 
De konstante A heeft in dit geval p m 
de grootte: I ,094 (lit. 14). 
In onderstaande tabel zijn de viskositeitskoëfficiënt n, het mole

kuulgewicht m, de gemiddelde vrije weglengte t bij 770 rrun Hg en 
20°C, en de grootte van de slipkoëfficiënt A•t11~angegeven. 

n m t77o A·lr,o 
kg/m·s _5 kg -27 f.jm f1m 

lucht I, 86 10 28,8 I ,66 10 0,0631 11,0690 
argon 2,25 

" 
40,0 " 0,0537 0,0587 

he.lium I, 99 
" 4,0 

" 
n • I 'in 0' 164 

Ontleend aan: Tables oi Thermadynamie A.nd Transport !'roperties. 
5. Het ~a~t~l_l~dinKe~ n, berekend volgens (70). R3 _18 

Vullen we p, g, den e hier in, dan geldt: n = v·(601±3)•10 
e 

6. Het temperatuurverschil over de platen: àT 
7. De t;mperatu~r-T- te'i plaatse va~ het deeltje. 

------ 0 Omdat de meting van de termoforetische kracht op het deeltie ge-
meten werd in het midden van de meetkamet, geldt: T 1 . d d d 1 · = TI+2~T • waar1n T

1 
e temperatuur van e on erste p aat 1s. o 

8. De waarden van de koostanten K
1 

enK' (zie onder). 

xx Verder is in tabelvorm per meetserie aangegeven: 

.. 

I. De druk p waarbij gemeten werd. De onnauwkeurigheid in de afle
zing van de druk op de manometer bedraagt: 0,5 mm.De pyranime
ter is door zijn aflees-onnauwkeurigheid enkel geschikt voor het 
meten van drukken lager dan 10 mm Hg. 

2. De toename van de evenwichtspanning: V 
---- t Dit is een maat voor de termoforeti~che kracht F volgens (71). 

3. Het koudsengetal R/t. t 
Uit de-definities in (45) volgt: R/t = ~~~ 

t 2kT 
De gemiddelde vrije wedengte t bij een druk p kan di rek:: bere-
k d d . l70 p en wor en u1t: tp -p-•t 770 
t 770 staat aangegegeven in bovenstaande tabel. 

Hieruit volgt: R/t = K'•p met K' R 
t 770 • 770 

Voor elke meetserie is de waarde van K' aangegeven. 
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4. Qe_g~r~d~c~e~d~ ~r~cht F 1=Ft/Fw 

Ft is de gemeten kracht volgens ·(72) en F is de theoretische 
u~tdrukking voor de kracht in de knudsenl~miet (R/~=0) volgens 
formule (61). F1 is van belang voor R/1~, omdat dan F 1 naar I 
zou moeten gaan, ongeacht de waarde van ~(zie Hst.I~e). 
In ?,rafiek 5 is F1 uitgezet tegen R/~ voor ''e kleine deelties 
(0,25<~/~<10) in de gassen lucht, argon en helium. Ter verv,elii
king ziin hier ook de metingen van Schmitt met oliedrupnels in 
argon (lit.3) uitgezet. De andere onderzoekingen (lit.l ,2,6,7) 
blijken hiervoor minder geschikt te ziin, omdat voor alle meet
punten geldt: R/1>1, 
Ter vergeliiking met de theorie is in grafiek 6 F

1 
te?,en R/1 

uitgezet met voor Ft de uitdrukking van rock volgens (63) 

Vullen we Ft volgens (72) en Fw volgens (61) in, dan vol~t: 

K, = fi·~ .l}-·<"Á--~. ~ 
1.+ ·Ve ·)..,_·AT 

De waarde van de warmtegeleidingsko~ffici~nt van het gas ~ 
staat aangegeven in onderstaande tabel. g 

r luc\1 t ,'l r ~~~ H1 'w i i urn ,, 

290 K 2,547 I , 7 IY 14,68 
-2 

300 K 2,624 I, 766 14,99 I 0 1,!/m•K 
3 Jr) K 2,701 I, 815 15,30 

Ontleend aan: TPRC-Data Series, volume 3: Thermal Conductivity. 
en: Tables of Thermadynamie and Transport Properties. 

De waarden van R, Ve, ~T enT verschillen per meetserie. 
. . 0 

Voor elke meetser~e ~s de waarde van K1 aangegeven. 

5. Qe~g~r~d~c~e~d~ ~r~cht F 2 =(R/~)·F 1 =(R/~)·(Ft/Fw) 
Deze uitdrukking is van belang voor de hydrodynamische limiet 
(R/~-+«>). Theoretisch ?,eldt dan: Ft=Fh volgens de formules (49), 
(50) of (52). Vullen we Fh volgens (52) in, dan volgt: 

J:': ~. F.,::: q\((il(lt-AOl\ == {I+Aci-) 
R/l ~o0: 11 e rw 4- z..+~) 3->'J~ .2-t-Q\ 

In de hydrodynamische limiet hangt F2 dus enkel nog af van a=\d/Ag. 

In de grafieken I, 2 en 3 is F2 uitgezet tegen R/~ voor de gas
sen lucht, argon en helium. 
In grafiek 4 is dit ook gedaan voor de metingen van Jacobsen en 
Broek (lit.7). In alle grafieken zijn de theoretische lijnen voor 
F2 weergegeven, waarbij voor Ft zowel uitdrukking (47) (de 2de 
orde C.E.-nrocedure) als (53) (de lste orde C.E.-nrocedure) is 
gekozen. 
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b. fo~t~n~e~e~e~i~g~ 

De absolute fout in een gemeten grootheid r, noemen we: ~r,. 
De relatieve fout is dan: ~G/G. 

In de _g_e~e.E_e~ grootheden komen de volgende afwijkinr,en voor: 

- de valtijd t : ~t /t = 
n n n 

a !t . 
t n 

Uit de tabellen blijkt, dat: a /t 
t n 

< 0,03 voor de kleine deelties, 
en: " < 0,06 " " grote 11 

- de evenwichtsPanning Ve: "\' /\! = 
Ll 0,005. 

e e 
-de druk p: ~r = ±0,5 rnm Hg. ~p/p is dus enkel ·van betekenis bi i 

drukken p < 50 mm Hg. 
- de afstand tussen de platen: td/d = 0,005 . 

-de temperaturen T
1 

en T
2 

van de platen: ~Tl = ~r 2 = ±Q,OIS 0 e. 
- de "termoforetische spanning'' V •. : 

V is een verschil-meting van 2ccvenwichtspanningen (V). 
I~ het algemeen geldt dan: SV = h•t:,.V . . e 
• d . d _,t . fl ... 
LlV wor t veroorzaakt oorctat V enLgz1nds met de nlaats varLeert. 
Bi' het meten van Vt werd hier ~odanig rekening mee gehouden, dat 
we kunnen stellen: ~V = 0,5·~V . 

t e 
Hieruit volgt: ~V /V = O,S·(~Ve/Ve)•(Ve/Vt) = 0 OOS•V /V. 

t t ' e t 
De relatieve fout in V is dus groter naarmate V kleiner is 

t t t.o.v. V . 
e 

Voor de ~fg_el_ei_d~ grootheden geldt: 

- de straal R: ~R/R = !J /t . 2 t n 
- het aantal ladingen n: ~n/n =~ /t 

2 t n 
-het temDeratuurverschil (~T): S(~T) 

de relatieve fout in (~I) hangt dus 

+ t:,.V /V + ~d/d. 
e e 

= I2·M =±0,02 °e. 
af van Je grootte van (~T). 

- de temperatuur ter plaatse van het deeltje T0 : 

~T0 /T 0 is te verwaarlozen, omdat T
0 

uitgedrukt wordt 1n °K. 

-de konstanten K' en K1: ~K'/K' ~R/R. 

-het knudsenge·a~: 
Ml/Kl 

~(R/Sv)/(R/~) 

~R/R + ~V /V + ~J/d 4 ~(~T)/(~T). 
e e 

~R/R + ~n/o. 

~KI IK I + /::,.V/ V t 

tF 1/F 1 + ~(R/~)/(R/~). 

Een formele berekening van de spreiding in de afzonderlijke meet
punten volgens bovenstaande formules is achterwege gelaten. 
Omdat R/~, F en F

2 
logaritmisch uitgezet zijn, komen relatieve fou

ten hierin o~ereen met gelijke 1 ineaire afstanden. Een. globale be
rekening van de relatieve fout in deze grootheden geeft voor de 
meeste meetpunten ±5%. De belangrijkste bijdrage tot de afwijkingen 
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in de afgeleide grootheden geeft de spreiding a in de gemiddeld~ 
valtijd t • De reden hiervan is, dat in eerste instantie werd uit
gegaan vaR de opgegeven diameters van de polystyreen-bolletjes, 
waardoor aan de Millikau-proef niet de (achteraf bezien)· vereiste 
aandacht is besteed. 

Behalve. door de toevallige fouten in de gemeten grootheden wordt de 
meting bok heinvloed door een onbekende hoeveelheid alcohol, die bij 
het verstuiven van de polystyreen-bolletjes in de meetkamer komt. 
Dit beÏnvloedt zowel de warmtegeleidingskoëfficiënt van het gas als 

. het p:ewicht van het deeltje. ... 

1. Voor de warmte skoëfficiënt van eth 1 alcohol-damp 

Àalc. geldt: Àalc. = I ,36 10 lll/m•K 
1,47 " " 
1,58 " " 

Ontleend aan: Thermophysical properties of matter, TPRC-data 
series, volume 3, blz. 17 t. 

De bovenstaande waarden zijn opgegeven met een mauwkeurigheid 
van lO%. Het molekuukgewicht van C H (OH) • 42·10""2 7 kg. 
Als we> deze waarden ver~elijken me~ ~ie van de gassen, waarin 
gemeten is. (zie de tabellen op blz. 27 en 28), dan kunnen met 
name de metingen in helium door de aanwezigheid van alcohol
damo beÏnvloed worden •. 

2. Achteraf werd bi i 5 meetseries V opnieuw gemeten. Voor t ge
beurde dit bi i 3 meet~~ries •. Hiefbif bleek Ve 1% á 4% laggr te 
liggen; t 2,5% á.6,5%'hoger. Dii: duidt er op, dat het gewicht 
vàn het dgeltje. enkele> ,procenten.>is afgenomen. Een mogelijke 
verklariilg is~ dat natret verstuiven een dun vloeistoflaagje 
alcql).ol·.op het deeltje blijft zitten. Uit de millikan-proef be
paald men dan een ;t~ gr9te straal,Bi.i de metingen van terrnafo
rese bij lagere drukken'verdampt de alcohol en wordt weggepompt. 
Als daarna droog gasingelaten wordt en men voert de 'iillikan
proef opnieuwuit,IT\eet men een kleinere straal. 

Bovengenoemde nadelen kanmen voorkomen door, voordat men de terme
forese gaat meten~ ~nige kei'en dedruk te verlagen en weer droog 
gas in .te laten. Gezie~ het tijdrovende karakter van een dergelijke 
proefopzet is dit JlChterweg~ gelaten. 
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KLEINE DEELTJES. 

A. lucht: 

serie I. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 

ser1e 

t1o= 
cJ = vt 

e 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ser1e 

ts 
at 
V 

e 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

17,79 s 
0,26 s 

20,0 V 

t> 

nun 1-lg 

768,5 
564,5 
399 
299 
214,5 
154 
107 
72,5 

50 
35 
20 

2. 

I 8, I 5 s 
0,44 s 

20,3 V 

p 
nun Hg 

767 
512,5 
375 
258,5 
183,5 
125 
84 
57 
37 
25 

3. 

17,05 s 
0,47 s 
9, I 7 V 

p 
nun Hg 

768 
432,5 
227 
130,5 
73 
40 
26 

R 

t.T 
T 

0 
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c. de tabellen. 
---~,--

0,585 fJffi 

2,92 °e 
2 I , 6 °C 

vt 
V 

R/9-

5,45 9,27 
7,25 6,81 

I I, 5 5 4,81 
16,45 3,61 
23,8 2,59 
32,8 I ,86 
42,6 I, 29 
51 , I 0,874 
57,0 0,603 
61 '5 0,422 
113 '0 0,241 

0,588 fJffi 

2,92 °c 
n 

K' 
= 21 ,6 °e 102Kl 

V 
R/t vt 

5,35 9,27 
8,45 6,20 

12,90 4,53 
19,80 3, I 3 
29,35 2,22 
40,0 I , 5 I 
50,8 I, 02 
58,6 0,689 
64,9 0,447 
68,7 0,302 

R 0,612 fJffi n 
t.T 3,04 °e K' 
To 21,7 °e IO?K 1 

V R/t vt 

2,33 9,67 
4,48 5,45 

10,48 2,86 
17 '3 I ,64 
24,25 0,919 
26,6 0,504 
30,2 0,327 

6 
0,0120 
0,813 

]1)2 F 
I 

4,43 
5,'1() 
9,39 

13,0 
19 '4 
26,7 
34,6 
4 I, 5 
46,3 
50, I 
5 I, 2 

6 
0,0121 
0,805 

I02f 
I 

4,31 
6,80 

10,4 
15,9 
23,6 
32,2 
40,9 
47,2 
52,2 
55,3 

I 5 
= 0,0129 

I, R:! 

I0 2F 
I 

4, I 5 
7,99 

I 8, 7 
30,8 
43,2 
47,4 
53,8 

F2 

0,412 
0,401 
0,452 
0,470 
0,501 
0,495 
0,447 
0,363 
0,279 
0' 211 
f), I 24 

F2 

0,399 
0,421 
0,471 
0,498 
0,524 
0,486 
0,415 
0,325 
0,234 
0, I 6 7 

F2 

0,402 
0,435 
0,534 
0,507 
0,397 
0,239 
0, I 76 



B. argon: 

serie I. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

serie 

t1o= 
cr 
vt 

e 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ser~e 

t6 
(J 

vt 
e 

I 
2 

20,54 s 
0, 51 s 

24,0 V 

p 
mm Hg 

777 
444 
246,5 
155 
103 
99 
70 
40 
28 
21 

2. 

20,79 s 
0,62 s 

25,3 V 

D 

mm Hg 

769 
507,5 
31n 
211 ,5 
125 

81 ,5 
53 
32 
21 

3. 

2 I , 27 s 
0,57 s 
8,58 V 

fl 
ffiTTl '1g 

768 
467 

R 
t.T 

To 
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0,621 ~m 
3,04 °e 
21,7 °e 

V 
R/'i \'t 

7,6 10,7 
14,4 6.10 
30,0 3,39 
47,9 2' 13 
63,0 I, 42 
64,9 I, 36 
75 0,962 
86 0,550 
91 0,385 
93 0,289 

0,632 ~m 
3,04 oe 
21 '7 oe 

V 
~~I 'l yt 

7,35 10,8 
12' 1 7, I 0 
23, I 4,42 
36,7 2,96 
58,2 I , 7 5 
73,9 I , 14 
85,5 0,742 
93,2 0,448 
95,5 0,294 

R 0,611 \Jin 
t.T 3,02 oe 

To 21 '6 oe 

V 
R/'J. vt 

2,40 10,4 
4,61 6,32 

n = 6 
0,0137 
0,870 

I02F 1 

6,62 
12,5 
26, I 
41.7 
54,8 
56,5 
65,2 
74,9 
79,2 
80,9 

n = 6 
K' 0,0140 

I0 2K1 0,840 

I f)2 TC . I 

ó' 18 
10,2 
19,4 
30,8 
48,9 
62, I 
71 ,8 
78,3 
80,3 

n 16 
K' 0,0135 

I0 2 K1 2 '41 

102F I 

5,79 
11 , I 

F2 

0,706 
0,765 
0,884 
0,888 
0, 776 
0,768 
0,628 
0, 411 
0,305 
0,234 

F2 

0,664 
0' 722 
0,858 
0,913 
0,855 
0,708 
0,533 
0,351 
0,236 

F2 

0,602 
0,703 



e. helium: 

.. 
serie 1. 

tlO= 17,16 s R = 0,583 
crt 0,35 s 
V 13,25 V 

e 

t:.' = 3,08 
T 21 '7 

0 

p V 

{l1lll ijg \rt 
I 770 77,2 
2 527 99,6 
3 369 118.3 
4 256,5 135,8 
5 184 I46,8 
n 140 I52,3 

ser1e 2. 

tlO = 16,69 s R 0,606 
cr = 0.79 s t:.T 3,06 
vt 16 '7 V T = 21 '7 e 0 

p \' 

mm Hg vt 

I 772 84,5 
2 527,5 1 1 I , 3 
3 363 137,6 
4 243 1 61 '8 
5 172 177' 1 
6 123 187,3 
7 80 192,3 
8 60 194,3 

serie 3. 

t 10 = 16,35 s R = 0,607 
(J = 0,40 s L\T 3, I 0 
vt = 33,5 V To = 2 I , 7 

e 

p V 
mm Hg \'t 

1 769 196,5 
2 544 248,5 

jJffi 
oe 
oe 

R/9.. 

3,89 
2,66 
I, 86 
1 '30 
0,929 
0,707 

f.lffi 
oe 
oe 

R/9., 

4,05 
2 '77 
1 '90 
I , 2 7 
0,902 
0,645 
0,420 
0,315 

gm 
e 

oe 

R/t 

4,04 
2,86 

n 9 
J02K' = 0,505 
102K1 = 0,544 

1 o2F 
I 

41 • 9 
54' 1 
64,4 
73,8 
79,8 
82,7 

n 8 
J0 2K' = 0,525 
102Kl 0,451 

J02F 
I 

38, I 
50,2 
62,0 
73,0 
79,9 
84,5 
86,7 
87,6 

n 4 
I02K' 0,525 
to2K 1 = 0,222 

J02F 
I 

43,6 
55,2 

F2 

I ,63 
1 '44 
I ,20 
0,956 
0,741 
n,s8s 

F2 

1,54 
1,39 
I , 18 
0,930 
0' 721 
0,545 
0,364 
0,276 

F2 

I, 76 
I , 5 8 



GROTE DEELTJES. 

A. lucht: 

serie l. 

Ve 158,8 V 
met V 169,5 V: 
met V = 150,3 V: 

R 2,94 j..lm 
n = 96 

p 
nun Hg 

I 767 
2 532 
3 372 
4 257,5 
5 166,5 
6 J 2 1 
7 78,5 
8 56 

ser1e 2. 

V = I 2 I , 2 V e 
met V = 144,9 V: 
met V = 131 '0 V: 

R 3,05 j..lm 
n = 14 1 

p 
mm Hg 

1 770 
2 517 
3 355 
4 254 
5 172 
6 129 
7 76 
8 SI 

ser1e 3. 

V e 9 3, 1 V 
met V = 105,0 V 
met V = 80,2 V 

R 2,83 J.lm 

n = 147 

p 

mm Hg 

I 773 
2 568 
3 423,5 
4 309 
5 21 I , 5 
6 154 

.. 7 107 

- 34 -

t3 0,817 s 
t2 11,75 s 
t2 = 15,70 s 

flT= 3,08 oe 
T = 21 7 °e 

0 ' 

vt 
R/9. 

V 
2,0 46,4 
2,5 32,2 
3,4 22,5 
4,6 15,6 
6,5 I 0, l 
9,3 7' 31 

14,9 4,75 
21 '5 3,39 

ts - 0,790 s 
t3 3,63 s 
tl, = 7,95 s 

nT 9,28 oe 
To 24,8 oe 

V 
R/'l vt 

4,0 48,3 
5,6 32,5 
7,7 22,3 

I 0, 1 15,9 
14,6 10,8 
19,8 8, 1 0 
35,5 4. 77 
55,8 3,20 

ta 0,875 s 

t4 = 6,93 s 

ts 6,25 s 

t.T 20,22 0(' 

To 30,34 oe 
V 
vt R/'1, 

8,0 45, I 
10.5 33. I 
13,5 24,7 
17,9 18,0 
25,5 12,3 
35,7 8,98 
54,0 6,24 

2 
10 

a = 0,058 s 
t 

at = 0, 35 5 

at = 0,14 s 

0,0604 
0,488 

102 F 
I 

0,975 
1 '22 
1,66 
2,24 
3, 17 
4,54 
7,27 
10,5 -

at = 0,042 

crt = 0,06 

crt 0, I 0 

K' 0,0628 
K1 0,218 

J02F ' I 

0,872 
I , 22 
I ,68 
2,20 
3' 18 
4,32 
7,74 
12.2 

C1t = 0,053 

C1t 0,09 

Ot 1),25 

K' 

F2 

0,452 
0,392 
0,373 
0,349 
0,319 
0,332 
0,345 
0,341 

s 
5 

s 

F2 

0,422 
0,396 
0,374 
0,351 
0,319 
0,350 
0,369 
0,390 

s 
s 
s 

= 0,0583 
l'fK = 0, 119 1 

Jet F I F2 

0,954 0,430 
1,25 0,415 
I , 61 0,397 
2, I 3 0,385 
3,04 0,375 
4,26 0,382 
6,44 0,402 



.. 

B. argon: 

serie I. 

70,2 V 
85,0 V 

R 2, 77 ~-tm 

n == 183 

p 
mm Hg 

I 859 
2 629,5 
3 527,5 
4 378,5 
5 259 
6 184 ,5 
7 126 
8 85 

ser~e 2. 

ve 198,3 
met V 225,0 

R 2,66 llffi 
n == 58 

p 
mm Hg 

I 799 
2 565,5 
3 379 
4 276 
5 152 
6 g I 

V 
V 

- 35 -

t1o= I, 11 s at = 0,06 s 

t7 = 5,24 s at = 0,08 s 

6T == 18,74 oe K' 0,0671 
To 29,6 oe I c2 <1 = 0,213 

V R/ 'i I0 2F F2 ,/ I 

4,7 57,7 I ,00 0,578 
6,2 42,3 I , 33 0,559 
7,5 35,4 I ,60 0,566 

10,2 25,4 2' 18 0,553 
15,2 17 '4 3,24 0,563 
22,6 12,4 4,82 0,597 
3ó,9 8,46 7,87 0,665 
63,3 5,70 13,5 0, 770 

t1o= I, 25 s a == 0,06 s 
t 

t4 = 8,88 s a == 0,08 s 
t 

' 
6T 10,60 oe K' 0,0645 
T 25,55 oe 102Kl == 0' 128 0 

V Rh, 102F F2 vt I 

9,2 51 ,5 I, 18 0,608 
I I , 7 .36, 4 I ,50 0,547 
I ó ,2 24,4 2,08 0,508 
23,2 I 7, 8 2,98 0,530 
45,7 9,80 5,86 0,574 
9 I , 7 5,87 11 ,8 0,690 



e. helium: 

serie l. 

V 144,8 V 
met {7 170,0 V 

R 2,64 ~m 
n = 76 

p 

mm lfp; 

I 805 
2 408 
3 250 
4 154 
5 100 

"serie" 2. 

ve = 99,0 V 
met V = 120,0 V 

R = 2,67 f.!m 

n = 117 

p 
mm Hg 

I 766 

ser~e 3. 

V = 174 V e 
met V = 199 V 

R = 2,47 f.!:TI 
n = 52 

p 
mm lig 

I 838,5 
2 478 
3 302 
4 186 
5 129 
6 89 

t7=!,04s 
t4 = 5,95 s 

ot = 0,05 s 
ot = 0,06 s 

6T = 1,82 °C 
T0 =21,0°C 

K' • O,f1229 
102 ~,1 = 0,381 

" \r t 
30,0 
53,5 
78 

I I 3 
144 

tg 
ts 

R/9. 

18' 4 
9,33 
5' 72 
3,52 
2,29 

0,983 s 
4,44 s 

-~T = 1 , 96 °e 
21, I 0 e T 

0 

V 
R/9. vt 

21 17,8 

t'J = 1,20 s 
tà = 8,20 s 

2>t = 1 ,50 °c 
T0 = 20,9 °c 

V R/ vt 

27 17,9 
42 10,2 
59,5 6,45 
84 3,97 

107 2,76 
129,5 I, 90 

J02F 
I 

F 
7 

I I , 4 2' l 0 
20,4 Jt 90 
29,7 1' 70 
43,1 )' 52 
54,9 1•26 

0 = 0,056 s 
t 

ot = 0,11 s 

K' 0,0232 
IO:?K1 = 0,525 

t0 2F
1 

I I , 0 

0 = ? 
t 

ot = 0,20 s 

K' 0,0214 
)()21(1 = 0 '359 

10 F
1 

9,70 
15' l 
21 '4 
30,2 
38,5 
46,5 

F 
2 

I, 96 

F2 

I, 74 
1. 54 
I , 38 
I, 20 
I ,06 
6,885 

.Q_p~e.E_ki_n_g_: Omdat de t.;raarden van F1 en F2 insene 3 aanzienlijk (""20%) 
lager ligp;en dan die van ser~e I en 2, zijn zij niet in de 
betreffende grafieken uitgezet. 
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HOOFDSTUK III: 

A. voor R/'i> I. ------

- 43 -

Konklusies uit een vergelijking tussen 
experiment en theorie. 

Uit de gebrekkige overeenstemming tussen theorie en experiment, zoals 
die in de P;rafieken l t/m 4 naar voren komt, blijkt,< dàt de. aannames 
die we bij de afleiding van F2 in Hst. I hebben gemaakt, de nodige 
herziening behoeven. 
Deze aannames zijn: 
I. Het gebruik van het B.G.K.-model voor de boltzmannvergelijking (24). 
2. Volledige impuls- en energie-akkomodat ie van de malekolen 'uit het 

gas aan de wand van het deeltje. (25). 
3. De benaderde oplossing <P van het B.G.K.-model (34). 
4. De maxwell-aanname (blz.9). 
5. De randvoorwaarden (42) en (44) voor een vlakke plaat. 
Het is moeiliik om precies aan te geven, hoe de verschillende aanna
mes afzonderlijk doorwerken bij het berekeneri van F2. 

ad I. Het B.G.K.-rnodel geeft bij het berekenen van soortgelijke pro
blemen (zoals de termische slip langs de wand van een cilin
drische pijp, waarbij in de lengte-richting ~an de pijp een 
temoeratm.irr:rac!iënt aanp.:elegd) tenr'linste bvalitatief ee}1. 
goede beschrijving van het exneriment. 

ad 2. Bij het gebruik van akkomodatie-koëfficiënten voor de impuls
en energie-akkomodatie kan men in princine altijd een goede 
overeenstemming tussen experiment en theori:e verkrijgefl. door 
achteraf de "juiste" waarden van deze koëfficiënten in t:e vul
len. Dit werd b.v. gedaan door Broek (lit.7, grafiek 4). 
Deze waarden hangen in het algemeen echter sterk af van de 
verdere aannames, die in het theoretisch model zitten. In fei
te rekent men dan geen akkomodatie-koëfficiënten uit,· maar men 
"korrigeert" alle fouten in het model. Een dergelijke semi
emp:rische aanpak is dan ook enkel verantwoord als er exPeri
menteel overeenstemming bestaat over de juiste waarden van 
deze koëfficiënten. 

ad 3. Uit de grafieken bl kt, dat in het gebied, waarin is gemeten 
de Jste en de 2de orde Chapman Enskog benadering sterk vart el~ 
kaar afwijken. De konklusie is, dat in dit gebied R/! nog~~iet 
zodanig voldoende groot is, dat de oplossinp.; volgens (aS) goed 
konvergeert. Dit geldt des te meer, naarmate Àd/À 8=a groter is. 
In het gebied, waarin we gemeten hebben, is dan nog de Jste.nog 
de 2de orde benadering zinvol. 
Een belangwekkend detail bij het gebruik van de 2de orde bena
dering is, dat F2 niet alleen een maximum heeft, maar ook eén 
minimum, dat groter is, naarmate a groter is. 
De metingen met de grote deeltjes in argon en lucht wijzen op 
de aanwezigheid van een minimum, maar dit isni.et erg overtui
~end. Daarom zou het interessant ziin om .:e metingen van Jacob
sen en Rrock (grafiek 4) te herhalen en ui.t te breiden. tot gro
tere R/'i-vmarden, om het bestaan van zo'n minimum te vêrifieren. 
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Bij hetberekenen ya11 de termische slip langs een vlakke plaat 
he~ft me,Il:een vergel ijking kunnen maken tussen het gebruik van 
de max~elf-aanname en een e~akte oplossing v~n het B.G.K.-model 
met randvoorwaarden {lit.IS). Hi~r§(ij bleek de slipsnelheid (SJ) 
berekend met de maxwell-aanname een faktor 3/2 lager te liggen 
als die bere}<:end uitde exakte oplossing. 
De berekening voor een vlakk~ plaat.is te vergelijken met die 
van een deeltje voor Rh»L 
In grafiek I komen theorie eh èxperifu~nt goed met elkaar over-
een als we met een faktor J/2 vermenigvuldigen. Dit is ook 
gedaan in de grafieken 2, 3 en 4 .. In eerste instantie komen 
de theoretische lijnen voor ~r?on. (grafiek 2) ook beter te 
liggen; voor de metingel).van Broek kanmen er weinig over zeg
p,en, omdat R/1. nie~ vol.doende groot is;>Voor de metingen in 
lucht, zie men onder C. . .•.... ·· .· 

ad '). De randvoonraar,den voor een Vlakke plaB,.t zullen des te beter 
gelden, naarmate R/R. p,rp~er is. :Door de randvoorwaarde voor de 
impulsstroom vo9r eenv.Îakke plaatte vervangen door (40) ver
scheen de term llq in de uitdrukking voor .~e kracht Fh (49). 
Over de juistheid van de.ze term in de.uitdrukking voor Fz in 
de hydrodynamische limie.f(76) .is geen uitsluitsel verkregen. 
Voor cie roetingEm in lucht, argonen helium is Äa te klein t.o. 
v. I en hij de metingen m.et grote. ÇJ.--waarden, zoals in grafiek 
4 is R/'1, niet groot genoeg;. Evenals ondèr 3 is het ook hierom 
interessant om experimenten uit tê voeren. 'lllet grote a-waar-. 
den en grote R/R.""waarden. 

B. voor Rh< 1. 

Uit grafiek 5 blijkt, dat de.metingènvanSchmitt (lit.3) goed passen 
bij de eigen metingen in helium en argon. Om de limietwaarde voor F1 
experimenteel beter te kunnen vaststellen, dienen de metingen voort
gezet te worden tot R/R. is ongeveer 0, 
Tot.nu toe bleek dit praktisch moeilijk te verwezenlijken, omdat voor 
R/t<l de beweRing van een deeltje door het gas zow~twrijvingsloos 
Reschiedt. ~ij kleine afwijkingen van een .evenwichtsituatie verdwijnt 
het deeltje snel uit het middenvan de meetkairler. Het gebruik van af
wisselend een homogeen en inhomogeen ell:!ktrisch-veld ()m het deeltje 
terug naar het midden te brengen werkt voor.kleine Rit-waarden dan 
ook ~verechts. · . 
Een verbetering zou kunnen zijnom in de.meetkarner een of meerdere 
draden te bevestigen, waarop ~êtl regelbate spannin12: aangebracht k~n 
worden .. Het voordeel van het ge])ruik van een monitor kmnt hier goed 
naar voren, omdat het deeltje .nan vnor meerdere personen zichtbaar 
is .. Voor een per~oon is het .nA\Jwlijk~ mÖ~èlijk oin tegelij~ertijd *l 
de kranen de hon.zontale bewegt,p.g {llnks-rechts) te regelen, de ~va~ 
tikale betveging met de spanning tussen de kondensatorplaten en de 
horizont<}.le beweging (achter-voor) met de span(llng:op d'e draden. 

ge" uitgebreide bespreking van de theoriie voor het gebied R/1<1 WO't4~~~,;,. 
hier niet gegeven, omdat deze nie.t uitvoerig bestudeerd is. Tussen ),.' 
de grafieken 5 en 6 bestaat een kwälitatieve overeenstemming: de v'or-. 
me.n van de lijnen voor FJ komen met elka.ar :o.vereen en met toenemende ·~ 

·---, 
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a 1 iggen deze lijnen lager (uit~ezonderd lucht). Hierbi i dient wel 
ongemerkt te worden, dat het g~bruik van een e~macht volgens (63) 
op empirische gionden berust. 
De gemeten waarden voor F1 gaan niet zo snel naat de th~oretische 
limiet als men volv,ens (62) en (64) zou verwachten. Zowel Broek als 
Ivchenko en Yalamov wisten deze moeilijkheid te "orn.zeilen" door het 
gebruik van akkomodatie-koëfficiënten. Voor de knudsenlimiet lijkt 
dit ook meer gerechtvaardigd. In de formules (62) en (64) is zowel 
diffuse refle(tie als vollediRe energie-overdracht van de reflekte
rende molekulen aangenomen. 

C. lucht. 

Gezien de waarde van a (~,26) zou men de metingen in lucht tussen die 
van helium (a=0,743) en argon (a=6,32) in verwachten. 
Uit grafiek J en 5 blijkt, dat de metingen in lucht aanzienlijk lager 
liggen. Dit resultaat wordt bevestigd door metingen in lucht van ande
re onderzoekers (1it.2 en 6). Verder volRt uit ?,rafiek 5, dat voor 
R/t<<l F 1 niet op I zal uitkomen, d.w.z. dat in de knudsenlimiet (61) 
niet .op~aat. De reden hiervoor is, dat lucht uit een mengsel van in 
hoofdzaak meeratomige molekulen bestaat, die interne vrijheidsgraden 
hebben voor wat betreft de energie-overdracht~ Hij de berekening werd 
lucht 'vereenvoudigd tot een-atomige molekulen met m=28;8 en met de 
daaruit volgens (45) berekende weglengte. Gezien het resultaat is dit 
voor de berekening van terrnaforese niet geoorloofd. De theorie, met 
name de boltzmannvergelijking moet hier dus aangepast worden. 

Samenvattend kunnen \ve uit het voorgaande konkluderen: 

I. Voor terrnaforese bestaat nog een slechte overeenstemming tussen 
theorie en experiment. 

2. Voor het exnerimenteel bepalen van de limiet-waarden voor de kracht 
op het deeltje moeten de meetseries zowel voor R/1<1 als voor R/1>1 
verder worden doorgezet. 
Het gebruik van een monitor is een verbetering, met name voor me
tingen in de knudsenlimiet. 
Op grond van een aantal theoretische overwegingen zijn voor de 
hydrodynamische limiet vooral experimenten interessant, waarbij 
de warmtegeleidingskoëfficiënt van het deeltje veel groter ii 
als die van het gas. 
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APPE~mTX. 

A. Q_e_C~a~m~n_E~.s~o.3. E_r~c~d~r~. 

\.Je ~>,aan uit van vgl. (24): 

f.· ~ ~ + '\) [ 9- ( (j~ I)-;:, 0 ( rP~ § )ef - ; (rA ~- ! )( ~~- ! )_] = 0 c~ rJ 
~:~·~~=Lrp . 

In (al) maken we~·~ en u dimensieloos: 

' 
'
'--=-- c 

- 0 

r'-L - - tö 
. 
) 

V .... -" = V. () 

1Je kunnen de karakteristieke grootheden ~ , r en u zodanig 
kiezen, dat~', r' en u van orde-grootte0

1 w8rden, 0 h.v.: 

c :' \fwJ 0 ... .., 

r. :' R--

Vo = Co/./. 

, de gem1ddelne snelheid van de molekulen. 

, de straal van het deeltje. 

, waarin J de gemiddelde vrije weglengte is. 

Vullen we (a2) en (a3) 1n (al) in en laten we de aksenten weg, 
dan kri i gen lve: 

- = r;.v" 
Voor kleine waarden van E kunnen we t ontwikkelen in een reeks: 

rf =- ~ e'- rf r•> 
":" 

(aS) en (a4) geven: 

(a6) kunnen we nu schr i i ven als: 

ln Ode orde: o = L ~ f•) 

ln lste Orde: F. . "i. tJ Co) = L ~ {') 

ln 2de orde: ,. ~ 4>"> :s L (jr .. ) ..e4:. 

Bij elke oplossing ~(n) kunnen we nog een funktie ' optellen, 
die voldoet aan: L' 20. Een lineaire kombinatie vannbotsingsinva
rianten voldoet aanndeze eis: 

( ~c' l) w, :::. a." I -1- ~ ·~ • ' + a." J ~- ~ 
~ierin ziin a , a en a voor elke n nog willekeurig tekiezen 
koëfficië~ten~ 1 -n2 n 3 

Biervan !'::11,en we ~e'-:~·.1ik, door te eisen, dat <I> (o) de gelineariseer
de lokale maxwells•èr•J.l·.eidsverdeling is. ni t houdt 1.n: 

(al.) 

(ot3) 

(at?) 
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( ~ ~~~)I) ~ ( tP~ I) = "'- ",, 

"'• 

{ rf';' E) = (r/>)f) -== v- (aj) 

2 ) ( 
~c,. .J) ) T-7;, (#) ,.,c J 

( ~ } ;ï;J. - ~ = ~) ~---; = ~ To 

( q;~·J,) = ( ~~·J I.)= (elf"';:~.~-~)= o (a1e~) 
. (o) 

a. De Ode orde benader~ng: ~ . 
(o) . 

Volgens (a7) geldt: L~ =0. Dtt levert met (al): 

.)... I•> = (cP(tJ)I) ~ (J..I•J ~) ~ .,. ~rÁJ,f•) ~1.- ..l \{~~~- l) (a. /1) 
V..l J + kT. cp ..~ - - .J. r .~ l"'ï. ~J ~~e,., > 

Uit (al I) en (a9) volgt dan: 

b d b d 
. (I) 

. De lste or e ena er~nf,: ~ . 

Volgens (a7) geldt: ~·V*(o)= L~(l). Dit levert met (al): 

~et (al2), (alO) en (a8) volgt dan: 

J.Cd_ c-t:l 11\ + ~ c.'\1(~·1!:) +(....,cl-_}_) ~-~T/ro -t- \f-1, {a.t'-1-) 
-Vcp - __ Ylt> kÏt>-- .ll.c"To z.. 

Uit de eis, dat deze oplossing aan (alO) moet voldoen, volgt 
voor de ko~ffici~nten a

1 1
, a 12 en a 13 uit f 1: 

(t) 
(v~~ ,)~ o 

1)\J .u-
z.. - -

(a..t<j) 

f=t. I 6) 
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~ c..,.{ ,.\7)( ~:-y-)]+tf'~ 

tiit de s, dat deze oplossin~ aan (aiO) moet 
voor de koëfficiënten a

21
, ~22 en a

23 
uit o/

2
: 

(V-,. A (1..)) I) ::: o l.f' ? a..l, :o 

., ( \} 'l <P ~ ~ ') = 0 -.::!Jo 

( 'V a. q, (1-) M ,a._ 1\ = Cl ::;> 
> p(Te> ~.·J 

~; (.ce c . :: c.- ' . - .L c.,.. 3: · 
t. J - ' .) 3 ... .) 

voldoen, vol~St 

..a..·. (.·.,~c. - ,.,., .L,..,l.3'J._ 'c.,a.r .-Lc c.1S . 
c. .& !.(. :: I. ,) ~ - 5' "-&. -- S :J. '-' o..,.. S k . Lj 

Haken we gebruik van de stokesvergelijkingen (zie vgl.(33)), dan 
wordt (a23) vereenvoud :i tot: 

l 04 I~: 
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Et-=- cP M+ ~('J -f ~fa.) 

- P- Po M ( ~ c:a. s ) T-'"Ç, 1 Gtw\ ë> VJ -p, +ï:T1t·~+ ~-"i--- -=Cttj~· 
0 K 1 0 • . 10 -ç, 'V \c \ D I. 

( 
M C~ . S \ \J T] .J.. r(1 fii)C

1 5') iX. p 
+ ~- ~Jf_• -To + V""LJ zkr

0 
-Ï • 5 f.•~ Pe 

+ !!!_ C. C. C dJ 11"~e. {'"c,z - ~)c.. . . ~ T/ro J 
k'To " ~ 1(, f)I(,;,9Xi + 1kT., 2. . 'C-7 d~t,fJJl~ 

He kunnen ,.in bolkoÖrdinaten schrijven m.b.v. de volgende 
transformatie-formules: 

- u:- "f) ( v-,. ) - C4?J '(' V..,-
0 v-'f 

KI: TTf.U'-RE&diL.: 

~ • 'V lf' ( ~, !) = ei t>lt. lf ~ c,· ~;~. ~~~j 

fr {Cr, c~~ c'f) :::. (_ o ~ o ~ 0 ) 

.!..()(cc c)-(Y r êJ .:r ~ > ;:J-,~ 'f - r J 

C.r--,:-) o) 
Cr 
r 

De termen, die in (a24) voorkomen kunnen we met (a25) schrilven in 
bolkoé:;rdinaten. '1mdat het probleem symmetrisc~ is voor alle (r,e)
v~.J.Kken (zie fig. 1), kunnen He stellen: v~=O, en:CI 1 3~(n,.::_,T)-;O, 
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