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Inleiciins. •'. 

. . . ' . . 

Tijdens de a..fsttrleerperiodê we~en netinpn .verricht aan het verschijnsel dat te om-

schrijVen is. als: 
', 

. I 

"De isothenre en isobare diffusie. Van een binair gasnengsel door een bun

del kapillairen o. i .. v~ een konsentratie-gradiënt ,bij verschillende waar

den van het Knudsengetal." 

De resultaten van O.eze netingen staan venMld in hoofds.tuk 6. 

In de hoofdstuJj!<en 4 en 5 worot een ·beknopte beschrijving van de meetopstellingteen 

beschrijving van de neètmethcx:le en informatie over de in de opstelling aangebrachte 

veranderingen gegeven. 

In de hoofdstukken 1 en 2 wordt een overzicht gegeven van de theoriën die opgesteld 

werden om het eeroer genoenrle verschijnsel te verklaren.Aa.n het eil1d van deze twee 

hoofdstukken worden de resultaten van deze theO!"iën in een tabel vergeleken rret de 

rreetresul taten. (zie blz .12. ) 
i' 

In hoofdstuk 3 worot een gelineariseeroe ver'$Îe van de Boltznann-vergelijking ge- . 
. . . . , 

geven voor een· enkelvoudig gas en voor een gá$ tret N-komponenten.; 

Voor het enkel WU<iige gas worot op dit gelineariseerde liDdel de Chapman 1en Enskog prot~"Ä 

eedure toegepast. 

Verder worot aangetoond dat zowel V00!1 een enkelvoudl.g gas als voor een ~inair gas• 

mengsel het BGK-model een speciaal geval is van de gelineariseerde B6ltzmann-vergelij~ 

king. 

. .. . 
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, HOOFDSTUK i·· 

par~1.Inleiding 

Het oplossen van stromingsproblerren .van gassen ~door buizen bij kleine waarden van het 

l<Î1\,Xlsengetal (het zogenaaY!Jl~ hydrodynamische ~bied) is alleen dan -JIOgelijk als -we de . 

randvoorwaaroen. weten..Dezê randvooNaarden zi?n niet net de bekende hydrodynaniische ver

gelijkingen te bepalen daar deze vergelijkingen in de grenslaag bij de wand geen geldig

heid hebben.In het algemeen mogen we als ~voorwaarden echter wel aannemen dat alle 

snelheden aan de wand gelijk zijn aan nul.In de yolgende drie gevallen is dit echter 

ntet. het geval en slipt het gas langs de wand~ 

l.Hèt gas slipt langs de wand als er een. snelheidsgradiënt bestaat loodrecht op de 

wand. 

2 .Het. gas slipt langs dé wand als er een tençeretuurgrediënt aanwez1g 1s evenwijdig 

aan de wand. 

3.Het gas slipt langs de wand als er een konsentratiegradiënt is evenwijdig aan de 

wand. 

Zol.Xien we voor geval 3. aannemen dat de snelheid aan de .wand nul is ,dan zou:len we ~t 

behulp van de.hydrodynamische vergelijkingen tot de ontdekking komen dat de snelheid 

over een doorsnede uniform gelijk is aan nuLZoals te venvachten ..... is dit in tegenstel

. ling met de experiioontèn. 

Cbk bij een poiseuille stroming. (geva+.. 2.) zouóen we bij verwaarlozing van de slip tot 

verkeerde resultaten kornen,zoals uit het onderstaande figuurtje moge blijk en. 

IJ.on41le.r slip 

~et slip 

U_it de figuur blijkt dat de grootte van de snelheid midden in de buis bepaalq wordt 

door de snelheid aan de wand van de buis. 
. .· I 

.De oor-zaak van het feit dat de hydrodynamirche vergelijkingen in de. grenslaag niet' 

•. gelden ·ligt hierin dat deze vergelijJsingen'afgeleid zijn uitgaande van de veronderStel-

:'. 



. . ' 
ling dat alle gradiënten Jd~in .zijn.N~iger gezegd,dat de verendering van de 

grootte van· de snelheid e·.~. gEdeeld·~· de verandering van de snelheid e.d. over ... ., . . . 
een vr~Je wegl$gte veel klel.Ilet" ~s dan een • 

. Aan deze voorwaarde iS in ·de. grenslaag echter niet meer voldaan.Het bepalen van de 

slipsnelheid is hierdoor een gaskinetisch probleem geworden. 
. ~ 

Beschouw nu het p!'Obleem van de diffusie van een binair gasm:mgsel door een spleet 

onder isoth~ onstandigheden en veronderstel dat de snelheidsgradiënt loodrecht 

op de wand t~t aan .de wand lineair verloopt.Maxwellloste dit probleem op de yolgen

de manier op.Hij verdeelde de molekulen in de grenslaag in twee groepen.Een ~p 
. . 

van rroleklyllen die naar de wand toe bewegen en een groep van rrolekulen die van de 

wand af bèwegen.De schuifspanning op de wand ( =n~~) kunnen ~.re nu beschouwen als h~t 
verschil in tangentiële ilnpuls wat door deze beide gt:'oepen van JIDlekulen naar de wand 

wordt getransportee!Xl.Om dit impulstransport te berekenen nam Maxt.Jell twee dingen aan: 

1. De rrolekulen woroen na botsing llEt de wand oiffuus gereflekteen:l. 

Dit heeft tot gevolg dat de m:>lekulen in de grenslaag die van de wand af bewegen ge-. 

middeld geen tangentiële impuls meevoeren. 
. ' 

2 • De rrolekulen die naar de wànd toe bewegen hebben dezelfde snelheîdsverdelingsfunk-. . 
tie als . de rrolekulen midden tussen d~ spleet; 

Het impuls tarnsport naar de wand kunnen we nu als volgt beschrijven: 

a.De gradiënt in de snelheid loodrecht op de .wand levert een bijdrage gelijk a~:. 

(1/IJ.) ·"1.. ~lwa..d 
N.B.De faktor ! krijgen we hier doordat alleen rrolekulen die naar de wand toe bewegen 

een bijdrage leveren en doordat het aantal m:>lekulen wat naar de wand toe gaat gelijk 

is aan het A.!ntal ·m:>lekulen -dat v:an de wand af beweegt. 

b.Doordat het gas slipt langs de wand krijgen we nog een bijdrage gelijk aan: 

,...... . -'· 
. ( ..t/l.f ht ,l'.Jt· m,'l7, + l "''i) n~~ *Wit. 11, 1 

.Vc: =. di ffusic$ne.lkeioii\Jat't k~""'~"t i~ ai&Cf\"C~~\oulll'l 1/ wa"'ol 

ëi :. ( 81r&T /](w.d1
" 

Voor de impulsbalans ·in de grenslaag kri~i€n we aldus:. 

;~ 

Deze balans gekoni:>meerd rret de wet van Fick levert twee betrekJdngen tussen de dif-

fusie snelheden v 1 eh v 2. 

ycA~y)lïf,--\Yt> ~~%>[~ 
t = ~,/VJ 
b :. cliftllcfte k.oiJiic. iëttt 
f ~a ·(""•""• ... ~ttM,.)/t'l 

, 
~-rid•H vt, 
~~~ie~\ in' 

( t.) 



.;. 
N.B.r!n de wet van Fick is de: thenro-odiffu&ie ve:rtNaarl.oosd. 

K';iCherov (zie lit:t.'S.) .def:iniëerde als .sl:ipsnelheid de miSsasnelheid op een ·vrije 

weglengte afstand van de w$:rl, volgens.:. - .... . ~ 
f "'~ ;t "''·~~~. +- w. .. Ylt.l\7a. 
~ 

"~'s = ~CK'-O<Shpntclh.&td 
f 

Met ( 1) en ( 2) vond hij voor deze slipsnelheid: 

IÎf. 
O'-uisk&\4S ~ -v\~\cti(1Lt W\QS1Q•9\ip~cfil{"•c{~ =-l t'n, ( x/stlT) I {( rwï, + ( ~.-\ita,) t )t1)} 

' ; ~ 

tr .,uH.::. Wtassa- ~li ~te oi{ficiö~ vootc&i~f~ie:: !(~t lftiï,- ~,\hM1h' /<r(r.M,_i c ~.~'fM.,lynJ 
: ' 

.. 3 . 

N.B.De onderstreepte term in het rechterlid van (3) is een korrektie voor de drukdif-

fusie die in de meeste gevallen verwaarloosd kan worden,. 

In het speciale geval van de isobare en isothenre diffusie van een binair gasnengsel 

door een spleet óf kapillair gaat ( 3) over in:. 

.... ·4!. 
11/5 :::. G"~'H '2>. ~1 .. 

Als slipsnelheid kan men i.p.v. de massasnelheid ook de deeltjessnelheid neJren.Deze 

deeltjessnelheid is gedefiniëerdvolgens: 

M.b.v. (4) en de definitie van de massasnelheid vonden we voor deze deeltjesslipsnel

heid: 

I 

(1'~4~: \1 ( v;,- r;M,.)f( ~I fWI + Vlt.~~) 

Uitgaande vàn· zuïvere gassen rogen als :rendvoorwaarden..··voor de .dichtheden geschreven 

worden: 

~. =o 

N. B. De lengte van de spleet lS gesteld op L. 

ol-.·'f=o 

als ~ .::: 0 

Integreren van (6) levert .voor de deeltjesslipsnelheid: 

(.-:Jo) 

{8) 

Ook deze slipsnelheid lS genonen Op eeiJ. vrije Weglengte afstand Van de Wand~Aangezien 



, .. 

in het geval van de isotheriM en is~: diffusie de deeltjessÜelheid in het gebi~ 

buiten de grenslaag on~Ujk i~'~ de afstand tot de wa!'\d is deze s+ipsnelheid. 

gelijk aan_dedeeltjessnelhèid buiten dè. grenslaag. 

Uiteraam is de aldus gedef~iëerde slipsne_lheid niet de werkelijke sne.lheid aan de 

·warrl. Voor kleine Knudsengetallen nogen· we ephter zorrler een grote fout te maken aan- · 

nenen dat de deeltjessnet-heid tuss~n. de platen konstant is over de hele doorsnede. 
,~ I • .. . .. 

Am het einde van deze ·paragraaf zouden we nog enkele kanttekeningen willen maken bij . 

de verorrlerstellingen die Maxwell maakte. 

De eerste veronderstelling (diffuse reflektie)is zonder :rreer geoorldofd.Experinentep 

(zie 1.itt.15 . .) hebben aangetoond dat,afhahkelijk van het wa.nd.m3.teriaal,96% tot 98\ 

van de rrolf3klllen diffuus gereflekteerd 'NOrdt. 

De tweede veronderstelling is ·echter zonder :rreer twijfelachtig.Wal<lmann stelde zelfs: 
''· ,, 

... ~ui teraard is ret zo'n adi1rlal're omtrent de snelheidsverdeling van de noleklllen in 

de grenslaag nüá aan de Boltzrrann-vergelijld.ng voldaan. 

Verrassend is het echter dat de door ons gemeten waarden alsook de door de Wit met het· 

BGK-model berekende waarden (zie litt.11.) voor~ binnen zeer redelijke grenzen over

een kö:rren net de waarden berekend uit (8) • · 

Zie hiervoor ook de tabel op blz .12 . 

par. 2 . Metingen· en byr:ekeningen van .l<rBJrers en KisteJJk3k:er. 

'zie ook litt.9. 

Kramers en Kisterraker gingen bij hun berekeningen uit van de veronderstellingen van 

Maxwell. Voor de deeltjesslipsnelheid vorden zij een uitdrukking die na enig rekenwerk 

overgaat ift de bekende: 

(i.) 

Bij hun metingen hebben zij echter niet deze ~ maar het zogenaarrde karakteristieke 

drukverschil t.p0 bepaald.Het zal zonder :rreer duidelijk zijn dat er door de diffusie 

een drukverschil over het. kapillair wordt opgebouwd.Dit drukverschil zal zolang aan

gr'Oeien totdat de poiseuille-stroming die hiervan het gevolg ~ het netto-deeltjea-
r • • . 

transport gerectuceerd ~eeft tot nul. 

N. B.Het feit dat het netto-deeltjestransport nu1 is wil nog niet zeggen dat er geen 

nolekulen van de ene kant van het kapUlair naar de andere kant van het kapillair 

worden getranspart~.Aangezien de ~iffusie-strorning volledig onafh~elijk is 

van de poiseuille-stroming zal d.e nenging van de gassen onvenninden:l doorgaan. 



In zo'n everiwichtstoestard zal- het ~lde over een doorsnede van de poiseuil

_le-deeltjessnelheid gelij)<: .JIPeten zijn·--~ het gemiddeloe van ~e diffusiesnelheid~ 
Aangezien de laatstgenoemde 'snelheid eenter konstant is o~ een doorsnede en gelijk 

is· aan de deeitjesslipsnelheid m:>gen we schrijven: 

Zie ook het diktaat fysische transport verschijnselen blz~ 109. 

Uit ( 1) . en ( 2) volgt dat voor een bepaald gaspaar geldt : 

f ~à po -: KoV\S~Cll/tt 

(l) 

(~) 

l<ramers en Kistem:iker hebben gereten aan . hflt gaspaar H
2 
-lucht. Uit ( 2) en { 3) be~ 

kende zij: 

. (p * Ap.)'#tt-luck~ = 0,"50'" 

Hun neetre$ul taten warèn: 

,. 
p àpo· p6p 

0 
>.IR 

1,8 0,057 0,10'3 (1/9) 

4,8 0,036 0,173 (1/24) 

10 ~1 0,020 0,204 (1/50) 

14,8 . 0,013 0,195 (1/74) 
• .. 

, .. 

À ; gèrniddelde vrije weglenjte 

R ; straal gebruikt kapillair 

p en àp
0 

in torr. 

Dat de waarden van het produkt p~àp0 bij de twee laagste werkdrukken niet in overeen

stenming zijn ~t .. ( 4) is begrijpelijk d• hier niet voldaan is aan de voorwaaroe dat 

)./R ~< 1.Bij de tw~e hoogste werkdrukken is aan dezeeis binnen red elijke grenzen 

echter wel voldaan.De redenen waarom de geneten waarden een faktor 1/3 lager liggen 
. . 

dan de theor'E7tische waarden noeten o. i. gezocht worden in: 

1.Het instellen van het karakteristiek drl,lkverschil vergt ca. 40 min •• De rengingcvan 
' .l ' . 

de gassen in.deze tijdsperiode heeft eenlafname van de deeltjessnelheid en dus van het 

karakteristiek drukVerschil tot gevolg. 

2.Bij de berekening van het kArakteristiek drukverschil is de wrijvingsslip verwàar

loosd. Had ~ren deze wel nee genonen dan had men gevonden: 

6. 

Voor vergelijking net de <bor ons geuèten deéltjessnelheden zie ook de tabel op blz.12. 

· · en blz. 51. e.v. 
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par~ 3.Metingen en ~èn~ van ~d<~ en HtJR. 

·zie OÓk litt.7. 
, , . 

De neetnethode en de theoretische aanpak van Wicke en Huogo zijn in grote lijnen iden

tiek aan de door~. en Kistenaker gevolgde.Er zijn echter drie in hetoog lopen

de 'Verschillen aan te wij zen: 

l.Alle rretingen we~èn .uitgevoerd bij een werkdruk van 760 torr. 

2 .Als poreus medium werd een glasprop genomen. 

3.De viskeuze slip werd in de berekeningen rree genorren. 

ad.1. 

Door te meten bij deze hoge werkdruk is de/verontreiniging die ontstaat 

· tijdens het instellen van het karakteristie!< drUkverschil klein. 

ë1d..2. 

door menging 

Het nerren van een glasprop i.p.v. een goed gedefiniëerd kapillair :rraakt het noodzake

lijk dat er struktuur konstanten voor deze prop,, worden ingevoerd. In het onderstaande 

zullen we de rrethode die gevolgd werd om deze konstanten te bepalen laten zien. 

Bij een viskeuze stroming kunnen we schrijven: ·• . 

ct>= -(1\ll\t}*.K~Ap 
~ -: IUoLuwU~S~W'OOVIA 

IYt ~ NÏ'S~os\h:l'\-.~ko4Hi c.i~~t 

K :: 1>frt..tkhtw.-lco"'"+QY\~e ( ...:~ JC'l.'4f4 ·' OV1~{h01.11\k~l\.(k. 1\1~11\ h~t ""~os) 

·.Door· meting van de VÛll.llrestroom als funkti~ van het drukverschil voor verschilleriele 

gassen kunnen we de K bepalen. i · 

ad. 3. 

Wicke· en Hugo gingen uit van drie vergelijkingen. 

a.De wet van Fick: . 
• ·. . • . ·.. . . : . . ol nJM-
w.~, • (V\ .fll\ l * M 1 ':'" ~ 1 * ( ~'1/V\) * M t -::. c ~ MI M ~ "* ~ * of t. 

.~i. ::o. 11\i MA i 1\Yi. = m~~s~~lc.cx 
C ~ k OMSet<~-t W'Olf i .C i h )1 ot/ MA'I 

mi= ~c:a'$SO. '7-t'iei"+;"'CJ; //u.HUtd· 

Mi. -:: mQ\o.iV"c IMO.<"ço. 
( 

ë, M- vtt 1 lW) +ë~Jt~t.(W) ( 1.) . 

. t{t. 
'ëi = (~\tTfJ.*~) 
~~(W)-:;. V\1\Cl~"Q~~?t .V<lM \c.o\41\{'0\<\e"'T l <1~"'olt \oUOwtol f/ I.NQ.Mol. 

c. De impulsbalans voor .de gehele doorsnede: . 

. , l.;. . t!f 
~< "'l f) -1r i); :r - ( rh) * o4~ ''I) 

. ' . 
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Vergelijking ( 3) -geïntegreero net als :~voorwaaroe Jh(W) = 0 levert de bekende wet 

van· po-iseuille • .Aangezien het gas echter ~lipt langs de wand is deze rand~rwaarde 
onjuist.Substitutie van (2) in (1) levert als rand~rwaarde: 

- • - D • ( ~-) • - i 
"' ( w) = - -t i;' w + ~ l> l. ' ('I) 

' - f., - -
1-::.\ 1~/C c.(\1,{h)W~,ë. +,CCht/"')""2-i.)l = e(x) 

.;.lp::- (M,Md
1

1t*bttc * ~tt.{~hL(rtcftt)'fM, -t-(H,./l1)fM~1} -

,. 

1/ - d _-
:: - (~,~"') ~.K"~itc w dt ~JVI ( if *{(n,/M)ftft,+(v.,/tt)r.t.,.)] I. :".Y= ttd~\ 'V-.A<Vo1""~w-o. 

N. B.Jtn is het massa-trarisport door diffusie als ~-o. Uit ( 3) blijkt dat ITu- geen funk

tie is van r. 
r 

Met { 4) als randvoorwaarde leyert· integratie van ( 3) en middeling over een doorsnede 

op voor m:. 

( 5") 

Aangezien het gebruikelijker is om TIEt deeltjesstroTIEn te rekenen voeren we de rolai

re stroorrrliChtheden J. in volgens: 
. - - l -

.. 
Herschrijven van ( t) levert : _ 

~ ==-ld· , t. = - c ~ brl'4 fBIYL l * ~ * ( ~ + 41/ R) 

Stel we schrijven: 

AP,/~ :::: >~ (8) 

Het karakteristiek drukverschil vc:llgt uit{7) voor J=O: 

Gaan we uit van zuivere gassen dan levert integratie van (9) rret als randvoorwaarden 

n =n voor z=O en n =0 voor z=L: . 1 1 

Alle door Wicke en Hugo gereten. waarden Van .het karakteristiek drukverschil liggen min

der dan 10% boven het uit (10) _berekef)de drukverschil. 



. ' 
I r 

,·.~ie ook litt. 5 . 
·~-~:~~ :;.. . .,:1•""· 

Waldmann en Schmidt' kwBJOOn uitgaande van de veronderstellingen van Maxwell en dOor 

verwaarlozing van de wrijvingsslip tot dezelfde resultaten als Kramers en Kisternaker. 

Ook hun rethode van- neten was analoog aan die van Kramers en Kisttemaker. 

Hun neetrësul taten . waren de volgende : 

p 68 24 24 10,6 24 10,6 

' 0diff. 1,68 0,21 0,18 0,04 0,082 0,026 

0diff. 1,16 0,18 0,23 0 0,067 -0,048 

Met: p=werkdruk in torr. 
' . 

odiff~=gereten slip-,diffusi~-koëfficiënt 

"diff. =slip-diffusie-koëfficiënt volgens l(ramers en Kistemaker 

Oprrerkelijk zijn de resultaten voor de gasparen N/C2H4 en A/C02.B{j het eerste gas

paar wordt een koëfficiënt gereten terwijl deze theoretisch gelijk zou rroeten zijn. 
I 

8 . 

aan· nUl en bij het tweede gaspaar wordt e:en omkering van het karakteristiek drukverschil 

gemeten. Beide verschijnselen zijn kwalitatief te verklaren ret de theorie van Breton. 

(zie hoofdstuk 2) . Of we aan deze laatst~' net ingen . echter veel waarde rroeten hechten is, 
I ' 

daar het. om zeer kleine effekten gaat ,dubieus .Men zou zich in dit verband bijvoorbeeld 
. . . . . -3 ' . . 
eens kunnen afvragen of een drukverschil van 10 torr (het karakteristieke drukverschil 

bij A/C02) ret een sillicone-olie rnanoneter te reten 1s. 

I. 

:,·, 

·\ 
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<g:::tt.~ ~·vAN~6N -~ ; . ··~. 

1. Inleiding . . 

. We ~®uwen weer het .probleem 1Van de diffusie van een binair-gas.nengsel d~ · 
een spleèt. (zie ook fig.1.) · 

"' 10 :: "' .. l1to ::. o 

•. 
Aan dit siesteem wero door ons gelreten de gemiddelde 9.eeltjessnelheid ~ gedefi

ruëerd volgens: 
J . 

'!t = < "· hr.r - r~,.lv~n 1 c .-.\ 
~~b V• = j c.'" ~" ol~ (1Q) 

De tweede relatie volgt uit de veronderstellingen van Maxwell. Voor de verl"lpud.ing der 

deeltjesfluxen kunnen we uitgaanciEt van deze vercmderstellingen schrijven: 

(~) 

I 

Breton vond m.b.v. een methode die in appendix I kort zal worden toegelicht voor 
deze verhouding: 

•Ja. 
'R.tt; (tms,of,/WI,ol.,) . 

Deze ~latie geldt slechts in'het hydrOdynamische gebied 

ln:t /In:2 < 50 ,en als ct1 ~d2• In de grenslaag geldt: 

'P.. ''l :. ( ~ ..... .r"" • ) •lt. 

('4) 

,bui ten de granslaag als 

( ')) 

:Bij de berekening van ~ zullen we de afWijking van ~2 in de grenslaag verwaàrlozert :'· 

en·~ dat de Ri2 over de helè d.OOI"Snede konstant is .Dit is aanvaardbaar· voo:r 

kleine waaroen • van het· ·l<nuds:enget~ daar dän de grensl~dikte veel en veel kleiner. 



.. . j 
• j 

i ~' 

.. . .. ' .t -' 

: · is dan .de spleetafst~.: 

~iding VOO!' !!;,. 

J.i'l' geld4 

,. 

., . . . ... ". 
l!'a\+l'fal = ("#wtiM,)l>-J~l 

.._, l'lrtl /M~IYt.l = l.,s 

Uit (6) en (7) volgt Voor (1): 

>t' • • ~ 
."' -·· ·.t.·.' 

.-.; -- ' 

. l' ~. 

0 . 

h'•li. = - t> }~ /( vt'kat/Q +"t,i}dl"l 1 ·,; 

" a = 1- 'ln. 

' 

'~ 
I . 

Uit (8) volgt: 

~ :: (%) /t.) J" 1.,t. 

~t (4). en (3) kri] gen we dan voor de deeltjessnelheid: 

~ kk = ( ])/t"W) Jl1 ( ~t.l ~ ,) volqcns Kw:. ~cr-ç e.-t K,,+ewsQktr- C to) 

~ B , ( b It. Tt) J" ( ~~cltlt~~ ,eh) vol-.eW1 \ !l"'e\()lo1 (u) 

.... -. t 

·.~. c 

;-. 

Het verschil tussen de gevonden uitdrukkingen voor!': is aanzienlijk. Bij ~ton dui;.. · 

·den de d's erop dat de gas-gas interaktie een grote rol speelt,terwijl Kramers en 

Kistenéker .juist de gas~and intél'aktie als het belangrijkste fen~ vèl"'nd.erstel--" 

den. . 

2.Vergelijking met de metingen . 
. • 

f' , ... 

.. 

Daar zowel volgenS' Krarrers ~ KiSt~er als \Qlgens Breton het. produkt P·!! in het 

·hydrodynamisch gebied. konstant roet blijven,zullen we deze grootheid bij <Ie ~-· 
linge vergelijking hanteren. 

Gevonden .. werd: 

Gaspaar p.w -exp. 
.. 

P·~ P·~ >·· 

He-A ; 1142 1360 970 

.He-~ 917 1005 124 

•A-co : . . 2 . 0 9.73 ·-16~ 

~-A 1690 1765 1625 
.:Ne,...A 132.5 150 79 

,..,, 
' ,, 
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.. , 

. ;_ .. ~· . ' 
~- waartien genomen voor de ·~lel<u\4· diameters zijn: 
·\:>- ·~'·· . ' . .. _, ... 

··~ =o~2193nm 
'Sia. =0. 36~9 ndl· 

~2 =0.3784 nrn 

dNe ·=O. 2602 nm 
dè02 ==0 .llÇ43 nm 

<\Ii =0.2730 nm 

.·l6ntleend ·aan "CJI!apman anc1 Cc:Mling,litt. 4. > 

Bij áf!! bestudering van de tabel valt het op dat de waarden van .Krarrérs en Kiste-. 

maker allemaal ·boven,en die van Breton allemaal onder. ge geneten waàrden liggen. · 

Opmerkelijk is .het dat de.Wit net het B.G.K.-JI'Odel ongeveer dezelfde waarden vimt 
.. ·· . I . 

>als Breton. (zie -ook tabel op blz.~2 )Ook bij de ~-Jit lagen alle .waatden onder de gè ... · 

rmten waànien en was de afw1jJdng ·bij het gaspaar Ne-A het grootst (ca. ltO t) .Het 

lijkf echter niet waarschijnlijk dat Jren hieruit zou kunnen konkltrleren dat de re-
. ' 

sultaten ~an Breton waardevoller z!ijn dan die van Kramers en Kistemaker . .Aan de over

eenkomst de Wit's resultaten rroet geen al te groot belang worden gehecht,daardeze 

uitging van het B. G.K.-nix:Iel,dat een sterke vereenvoudig.ing inhot,rlt van de volledi

ge Boltzm:mh vergelijking.Ook aan dé op het eerste gezicht zo rigoureuze nethode· 
\" 

van Breton kleven ehkelè bed enkingen door de aannarren die hij maakt.De belangrijk-
·•. ' : i ' . 

ste aannarren zijn: . . 

1. tenren van ~ :l d;ie hoger zijn dan van de eerste oroe worden ve:r:waar

loosd. 
' 

f.;•1W worot diffuse reflektie verondersteld. 

3. de dichtheden worden ge!Lineariseerd. 

4. als nolekuJ4ir rrodel v.K>rot het harde bollen irod.el genonen. 

S;de reeks voor 4>i wordt na dE?. eers.te<term a.fgebroken. 

6.uitdrukking (4) wordt afgeleid onder de benaderde aannane dat ~/~<50 

end~d?~· · 

De aannarren 4. en 5. zijn de meest gewaagde. Vooral het afbreken van de reeks na èen 
. ·• 

term,zonder al teveel informatie te hebben over de konvergentie van de reel<s,is zeer 

riskant .. Meer informatie. over de konvergentie van deze. reeks kan rren echter alleen 

verkrijgen door meer tenren van die reeks mee te ne,men,en door de zo ge~ ' in . 

. " de Boltzmann vergelijkfug te sUbstitueren.Het oplossen van de aldus ontstane verge-

lijking is echter welhaast onbegormer: werk. 

I' 
I '· . 



RFSUME. 
) . 

In de on::lerstaande t~l zijn de ·r>esultat.en van de beschouwde theoriën nog eens langs 
. . . . 

de experinentele resultaten geplaatst.Oc>Jf de resultaten die de \vit behaalde net })at BGK-

. _m::xiel zijn in deze tabel opgenomen. yoor degenen die :rreer inforrratie willen over deze 
. ' 

:rrethode wordt verwezen naar litt.2,11 en 20.In hoofdstuk 3 zal het BGK-rrodel ook nog 

aan de orde ko:rren. ~ ' 't 

GASPA/ili P·~ P·~K P·~ p.w xp . -e • 
' .\ 

~ ,,., 
' ':·. 

' .~ ..... 

A-He ·1360 1088 970 1142 

A-Ne 150 95 79 133 

A-H 
2 1765 1606 1625 1690 

He-N2 1005 892 724 917 

A-co2 9,7 -16.,2 

(He-N ) ' 
2 1005 892 917 

:rret: 

• 
p =.werkdruk in torr 

w = gemiddelde deeltjessneTheid in rrmls 

6 = (1-(p.w /p.w+-h . )) .. 100% -exp. --t_ eor1e · 

KK = volgens Kramers en Kistèm3.ker 

BGK = volgens het BGK rrodel 

B = volgens Breton 

exp. = volgens de experi:rrenten 

I 

1,, 

1:1 . ' 
}((( . 

1·, 

+17% 

+12% 

+5% 

+9% 

+9.% 

6BGK. 6B 

-5% -18% 

-40% -67% 

-5% -4%.· 

-3% -27% 

-3% -
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HOOfDSTUK 3 

DE GELINFARIZEERDE BOLTZMANN-VERGELIJKING EN DE BOTSINGSOPERATOR 

par.l.Inleiding 

Voor de BoltiJJBI1Jl-vergelijk:ing (B.V.) kurmen we schrijven: 

{.= s l'u:lh(iols \ff!\"olt I i nq1l1.4\l\k+ ;c 

l>t:o. ~ 
.... '!. . . .. l.. s.= c . .,i-:+~·;,t 

-1= ::. k ..-c:ackt 

.6":. otiJiercl'ltide We~k"LQWit bot~ÎI"'q'\ödOo\"CV\eol12 

i :::. /t-t.J = ..-elc:\+ie\'c $rt~lkcid , 

t :=. ,««l't~eiol~ veletor i~ de riehiih'} NCXM 'I-

·""'' 

(~) 

De B.V. geeft aan hoe de f vérandert in de tijd en wp,t daarvan de oorzaak is. Deze ver-

andering in de tijd ( atf) ~vordt veroorzaakt door: 

een konvektieve term. (Sf) 
·' . 

een botsingstem (aef/at) 

Voor de botsingstem geldt verder nog:·' 

J J~llt .... -~~ . t at f l,(.(c.)ae :;o (%) 

~ 

'fLct> = (Yt 1 m"t.t(tm,•> 
,,, 

~:cA ic~f~ ~iol 

Aangezien we bij de problerren die we m=t deze vergelijking willen g~an oplossen ver-
.. . ' \ 

wachten dat de f' niet veel zal afwijken van de f in evenwicht (de absolute Maxwéll-ver-

deling f(O))is het rogelijk de B.V. te lineariseren. 



. _-

- - -

-par .2. l.JMarisatie van de B .V~ 

Voo-r ~ linearisatie st;elten we: '-

{(r, ~.t) =- (WI/1.ar.)''* ~crht{t ~·L~c~.~.-c.l} 
.,. 

S = ê /< tkTo/Wt)l/t. 

t=C~) = < Jtf
511 * ·~ - r'l. 

•_\ 

Substitutie van (3) in de B. V·. levert ons de gelineariseerde B.V.: 

...o.c:P = 'f~li~t:C:U"~SeeY"df! ~ ç it1qsopev-J~or wew-kt.li\d or 4> 
I 

Het blijkt rrogelijk te zijn voor deze gelineariseerde \14> te schrijven: 
' ~ -

.n cP = K4> - <:\> Ki 

k~. = J fC~) K(~ ;$, )cpC~,)df, 
- . 

-' 

('4) 

. ( b J 

D=ze K-operatór is ingevóero olTI op een handige m:mier de kinetische _rrodellen te kun

nen afleiden. K1 is een uitdrukking rret de diJrens ie .t:-1 en zouden we de botsingstrekwen

tie kunne11 noerren.In het algeneen zal deze botsingsfrekwentie snelheidsafhankelijkzijn, 

He definiëren verder een inprodukt volg~s : 

I, 

Voor de operator Q ver'Jrelden we nog de volgende eigenschappen: 

"'"""' ..n.'P.t. =o 

(<4> • ...n.q,) ~0 

( ,t . .l1c:f,) = ( q . .Qq,') 

c.n.«P.lP.t) = cq, • ..n{f;GL) = o 

. ·-

(ba) 



·• 

. par. 3 • Ontwikkelin& van ~e bo'tsffimol?!Fa.t~ . 
Stel ·we hebben ~en volledig stelsel orthortolmue funkties 'R· Voor dit stelsel geldt: · 

( '1',. .4'Q.) = bQ_ 'l (8} 

b Q.1t -:: I< \"o \1 ec.ke~ deli Q!. 
I' 
1 

1.. 

Aangezien het stelsel volledig is kunnen we elk~ willekeurige funktie ontwikkelen naar 

deze reeks door te schrijven: 

~ ... 
cp =- ~ ( <P. \ft ) ~1l 

.'l= l 

r 

\!Je zullen ( 9) toepassen op de funkties ~· ,K'I' R en K1: 

,0 

kt =- . 2.. .(~lt. ki )'t'tt 
. 1t= I 

(-to) 

çO. 

~ = 2_ ( ~R • cP) *Tt 
R=• 

.·· 
(?.:1 

ktp 1l. == 2.. c~~ . "'t'R) 4' Q.. · e-n.) 
... ~:;I 

Substitutie van (10) t/01 (12) in (5) levert: 
' .. 
"' C".:: ~ 

,.ncf~K~-cl>Ki =·2: o(~l t4't·tP)~Q- cP ·~ (~R.ki)\fR 
t,Q:o.. .tt.~· 

. 
N.B.Bij de berekening van (13) is sorrrna.tie en integratie~verwisseld. 

Fqrrrule ( 13) geeft aan dat we K kunnen schrijven als: 

-k ( ~; ~,) .== 2. .. c{Q~ '~'Q· (~,)'Pt (~) 
. Q,'l.=l 

Deze rranier v~ schrijven geeft een soort scheic:lfug van variabelen weer.De gevallem, 
·! 

: ... waarvoor dit geoorloofd is staan verJ'Iel~ in litt.22. 

Voor het geval dat 1ife rret Maxxwell-rrolekulen te m3k.en hebben .geldt er voor de botsings-



·(zie ook litt.-17.) 

De funkties 'YR uit (13) zijn sferisch synJietrische. sonine polynorren. 

Voor de aQR en Kl fkunnen we nu schrijven: 

~~~ "S ( ~G. .1<\fJ.) = Àt ·bQ 1l 

Kt:À 1 

. . 

""' 

(t4) 

Voor de gelineariseerde B.V. in het geval van .~1axwelr...:oolekulen krijgen we nu: 

c1'0 

'Ot ct> t- 5 ~ = 2 À'R ( cP·4'~ )'f1l - ~ 1.4 
~=I 

Voor praktische doeleinden is dit JT(Xjel niet geschikt daar. de reeks tot oneindig loopt. 

Om toch net dit m:xiel te 'kunne1 werken nerren . we aan dat de reeks snel konvergeert en 

kappen h~ af na N tenren.Voor ).R stellen we dan: ÀR=O als B.>:N. 
~ ~: .. ' . .~ 

N.B.Dit afbreken komt er eigenlijk op neer dat we de botsingsoperator benaderen door 

te stellen: . 

Zo'n operator wordt een finite rank o~ator genoerrrló (zie litt.22.) · 

We krijgen nu als ro:xiel :. 

I N 
é)t ~ +Sq,: '2 À l (~. ~1l)'flt- ~~ ~ 

'Q:I 

par.4.KinetisChe modellen 

Het neest eenvoudige m:xiel dat nog voldoet~ 'de· behoudswetten krijgen we door voor 

N=S te nerren.Aa.ngezien de 'YR' s zo gE!norrep, zijn dat de eerste vijf juist de botsi.ngsin:-

varianten opleveren is het afbreken na v1j f terrren ook het min:i.rrum daar er noet gelden:· 

c •q.) 



N •. B.Uit (17) .. volgt nog: 

;.O.trt-:; Àt ( '-\'t. .qt~}!t- À 1 ~t ~ ~~ < ~1 ~~ rL::: o -+ 

Het model wordt dan voor N=S: 
., ... 

·• 

ê>t + + S tP = · -Y ( <i> - f ( cP· 'P1t ) \f'R ) 
t-:4 . 

(-18) 

• 
Dit model blijkt net gelinearizeerde BGK~el te zijn. 

Het niet-gelinearizeerde BGK..,.rrodel is: 

Qi { + 5{ = . Y ( lo -{) 
~0 • lokc:ll~ MQxwe\11\Jerdeli~~ 

Een bezwaar van het BGK-:m:xiel is. dat de met het BGK-m:xiel berekende wca.arden van het 

getal van.Prandtl (Pr=cpi) afwijkt van het. getal van Prandtl berekend uit de B.V. en 
het getal van prandtl verlcr'egen uit de experimenten (resp. 1 en 2/3) .Dit probleem 

werd. ondervangen door Holway die als model nam: 

J(1) ') 
'ë).t { + sJ -: Y Ct - ,. 

met f!"' is een anisotrope lokale drie-clinensionale Gauss-funktie. 

Linearisatie·van dit·m:xiel (zie. appendix Î~) levert: 

.... , .. 

i 

I' 

<t~( '-Va· ~)tl'et + C.c- P;4>.,.i ('ftt· +)4'~t -c:P} . 
IZ.~ 

(to) 

( 2. I) 

Uit (21) blijkt dat het gelineariseerde Holway rn:xiel een speciaal geval is van (16) 

door vóor N=10 te nerren. 
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. par. 5,~~ ~~2!'!i -~. Ensko( ~ed~ 1}'d': &elinearis~ro~ B, V. • t9!:&!fl!t. 

VOt::lt' äe gelineariseerde B~v •. 1n het gèVal _van Ma»lell-m::üekulen h~den we gevonc:itfu: 
I • < ! • . ' . 

t>l> 

ë>t~ +set> '!i: 2:· Àt. (4>.'-fR)~~ ·-) 1 <f> 
t:t . . · .. C.t..O 

Met de Chapm:m en Enskog proeerdure zullen we nu fonreel de oplossing voor 4> in twee-· 
y -. 

dè benadering geven. (zie li tt . 4 • ) 

Stap 1. In eerste benadering verwaarlozen we de gradiënten: 

.. Ct "f) 

Uit (23) en (24) volgt dat er noet gelden: 

( 1 5') 

Aangezien dit alleen geldt voor ·1_:.~~S,krijgen we_voor ~ in eerste qenadering: 

(tb) 

. ' 
Met PS is een projektie.-operator in een vijf-dirrensionale ruimte. 

Stap 2.We substitueren de gew~en .uitdrukking voor 41 in ee:r;ste benadering in (22). · 

<tB} 

De afgel,ide naar de tijd elimineren we· m. b ~ v. de behoudswetten. 

· De behöudswetten formuleren we ··als volgt : 



t!.i.. 

_,',; f 

Met <2s> :aaat· (29) over· m:·: I 
t ·~ 

( "30) 

~kken van (30) en (27) laat de tijdafgeleide verdWijnen: 

Cl f) 

Er geldt: 

Met (32) wordt (31): 

D:>or uitschrijven is aan te toneri dat: 

Met ( 34} gaat (33) over in: 

- ,·. 

( 1'13- 'Ps) $'Ps-ct :=. t(:,{). R .. À 1) (~. Y'."-) ~ R C-ss) _ 

Gelijkstellen .van de term::m levert: I 

( -1 

Voor ' in tweede benadering geldt: 

, 
Mét ( 36) krij ~en we ·ëildus_· voor de hydrodynamische oplossing van . ~· in tweede benadëring: 

{'38) -

Uitschrijven van (17) m.b.v. defunkties _'I'R(gedefiniëerd in appendix I!) en vergelij.:.. 

king met de hy~ynamische oplossing uit Chapman and Cowling '(litt.4.) levert een ver-

I ' 



.. 

r , 
,·, .. _. • > ., 

. ' ":· .. ~.. . ··.· ; . 

~~ tuss;n de :igenwaarden uit (3-8) en ,élè "tPansportkoëfficiënten. · 

'~ijking .JMt de ChapMn :en Enskog oplossing uit Chapnan and Cowling (litt.4.) 

geeft dan: 

' ~ tl' IC> 

011 s 

Voor het BGK-mooel geldt dat ÀR=O als R>S ,zodat n~et aan beide relaties tegelijk 

voldaan kan worden. Per probleem za.l alnaar gelang het een vikeus of een warmte-· 

transport probleem is een keus geiDaakt liPeten woroen . 

. Voor het Holt-ray rrtxlel geldt echter dat. ÀR=O als R>lO ,zodat het hier W€1 rrogelijk 

is dat aan ·tx=i& relaties wordt voldaan.We vinden dan.: 

Dit volgt ook uit de .1inearisatie van het {folway rrodel zoals die is uitgevoerd in 

appendix 1L 

I . . . 

I 
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- .. ' ...... ~: .-' 
-~ < 

. \. ' 

( 'Jq). 

( ~) . ft I I ..... t ·. t ... t -1 
at. '- == JJ tr~(c")tï.<~·> -- 1 ~(ct> 1 ,lt)O'"«}dedt (~o) 

( ~JT~ jj { ~~ cê~>1ict~>-1\cëdlittï>crij~dëd~ï 

Voor de behoildswetten l<unner(we schrijven: . . ' . ' 

( "\1.) 

l'-' s) 

J
. ( Öa~~) ~ 

••···•·· .. ·~jrJC.=O 

Het lineariseren van (39) gaat analoog> aan het lineariseren van de B.V. voor een ~el

voudig gas. We stellen: 

.,..., . 

. De term Oef/at1_ geeft weer de verandering van de fi per tijdseenheid t.g.v. bot

singen tussen gelijksoortige rolekulen. Voor deze term kunnen .we danook een uit~ 
' . ' . ,. ... 

schrijven analeog als dié voor de botsingsintegraal voor een enkelvoudig gas: 



.. ,': 

.. ,~. ' . 

{~}'•) i ="ft io i~ *•flkTo{~ .Cl.~ . , 

Voor (a f ./at). vinden we Jret behulp van (46), (47) en (48): 
e 1 J . 

r~~}j = -\'lio~io (Mti{t ~r.)1~f{~i) f ~(~))IE'" { ~{id-~(~~) +~('ij)- ~<ii> }crij,-~~ ti . 
. . ( S'o) 

Voor het onderS'táancle is het van belang erop te wijzen dat als onafhankelijke snelhe

den generren zijn de çi ,r;j. In formulevorm wil dit zeggen: 

We stellen: 

.dij ~l =- J-r<ti)tcPL(~~)-~c.e~~ )~~.;~at~ol~; -

' 
_fiii ~i= jt=(fj){q,j(~)-ti>;(~')jcrij,dêd$j 

• . -31. 

(.Oij~j )( ~j) 

Voor (a f./at). kunnen we rret (53) en (54) schrijven: e 1 · J ·· · ·· . . . · ··. 

( ~) j = - "(o "i• .. '""' I• • T.~* 'f ( s.'llt t .n 'i~' + .n'!ii .P; l 
We definiëren weer het inpro.dukt volgens: 

De funkties _Ai en.'i' i zijn willekeurige funkties van. dezelfde. variabele z;i. 

(5ï) 

{S'l) 

(5~) 

Voor de e.per. atore. n n! .. en n!! kunnen we root behulp va.n dit inprodukt de vol_gende e.1..·a:en-... l] l] . . . Cl!l 

sChappen .fo~eren: 

t <P • .n.'ij'+') =- (4> ... n\ ~~ ,, . . . ,, 
{<I> •..Qij~) =- ('f . ..Uj\.~) 

I 

·c5r) 

<..saJ 

·In het volgende.. zullen we eigensch~p (Sè'J bewijzèn.Het bewijsvoor (57) loopt. volledig · 

analoog. 
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1 
'. 

Aangezien bij de transform3.tie van dz; .d~;;; naar dz; !dr;;! de Jakobiaan gelijk is aan 1 
. . · r 1') 1 J 

m::>gen we schrijven: 

Uit de wet van behoud van energie volgt: 

111 _p1 tl . a2. 
~(.+~.i= 'f~ +fl ·(bo) 

(60) gekombineerd met (47) levert: 

+ c !~ )1='C~i) -= + (r~ lt <~iJ 
Uitschrijven van ( 58) rret ~eftulp var1 ( 54) l-evert: 

. Jh~(~d'f<~il~!do/c ~ilc11j 1dtcl ~' or"ij - H +(~c:>'fC~ïlc\>tf~) 'i'< ~j) Gij '!dt o\ti cl ~i :Î:· ... 
' H t'C~}FL~i)~{t~)'t'C~}r~~dtctt,olfj - Hr<~i)'t=C~j)<f> <~~l 't'C~j)<r"iJ 1dt d~i ei~ i-

Door als inte~atie variabele in de laatste integraal van (62) te nemen ç! en z;!, 
1 J 

. gaat deze integraal over in: 

Met (59) en (61) gqat (63) over in: 

(61.f) 

Substitutie vàn (63) in (62) voert (62) in ·een gelijkheidover ...... 

Stel nu da.t ~ een volkorrenwillekeurige funktie' is, van z;i of r;;j.De behou:iswetten (43) · 

kunnen dan m.b.v. (53) ,(54),(57) en (58) geschreven worden als: 

(eh • .ri',J \f),) + (ct>~ • ..d ~ \Çd + ( c!>j • .nj i 4\) ... cq, j • .n'j{ \f' ) = ~ 

Aange~ien di~ rroet gelden voor elke willekeUrige funktie f schrijven we: 

(..bS') 

Aan (65) en (66) is alleen dan voor elke willekeurige ~--_voldaan als geldt: 

.... . . 



. I 

. _... .. _... 
1 

tn tiJ -.s1iJ Ti +..(liJ Tj ·A 0 .. ( ,.,. ) . 

In <sn is 't' i een v,ektor ~· als elenent~ de botsingsinvat>ianten van komponent i. 

Het behoud v~ áantai geld;t per koJJtjon~: 

I 
Aïj1.. -=.o 

" ..1\ij 1.:o 

Voor de B.V. kunnen we schrijven: 

Stel: 

N 
~;(. ;:::. ~;o .n.: + 2. %1'o sliJ' .. • . J1~ .• . . . 

" _!lij ::. ~~0:.!) Ij 

j =· .. 

Met. (34) en (3~) gaat (70) over in: 

Stel: 
' ' . . 

f= .'"<cf> •• J>~. ...•. , ... ) 
::i 
s :: o~.;.CI\dl ~Q l ""'O.* ~i" 

Met J74) gaat (73) over in: 

' ' .. ~ 

'ài q'· .,. ~:q- + nolt.~==- o 

' 

We .voeren ..• weer .. €:en K-operator in volgens: 

Met: 

K ';1 +i :: j 'f t ~ l K
1
ij 'f~ ; ~ 1 ~d f> d ( 

l<~ï ql_-=:]r(t)) K\ c~,;~) ~.\t~> c&t 

•; 

'•, 

( 68}. 

(~) 

(9-\) 

<1t) 



. 
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"·· .... 

· Uit (57) en · ( &8) volgt_ ~og: . 

Stel weer: 
.· 

, .N 

. \( Lt = ~i.o \(.~ + ~ 1Cio K\j· .. 
b\ ' .· 
l 'iL 

In (80) is K. de operator voor een enkel vou:iig gas . 
l.. 

Stel veroer: 

Met (80) .en (81) krijgen we nu voor nij~: 

A'i q, = bij 4> Kt.: 1 - 1<1~ 4> 
Voor een binair gasmengsel kunnen we nu schrijven: 

Met: 

i',j =1 ,2 

i~j 

'• 

(lil 

(81) 

(8S) 

Analoog aan 'de procedure bij een enkelvoudig gas gaan we deze K..:operator ontwikkelen 

naar een reeks.We vinden:· 

ro 

K i; ~i : L. ct .iiQ t t q, j • 'P 1t > ~ ~ 
tl1Q:H 

. ' 

In het geval van-Maxwell:-nolekulengeldt er weer: 

Met (86) en (87) gaa (84) .t 

~' . 
Kïi cPj = L. À ii~ Lcl>j .-'+'a)'fG.c'f~l 

G:2. 

' ~ ... 

. f ; ...•.. ·: 

' . ~ ... f, 

' 

(.8~) 

(85) 

(86J 

{.88) 



•' ,, 

.. 
' ('~ ( 

N.a.uit (19a) en (79bl volgt nog de ~: 
' ~-.. 

t 

Opmerking:De .sonmatie O'{er Q loopt slechts vanaf2 daar er geldt: 

Dit volgt uit (69),(77) en (81) 

Voor de gelineari±eè:rde B·.v. voor een binair gaSmengsel in het geval van Maxwell-rolè-

kulen kunnen we nu schrijven: 

par. 7 .Het BGK -m:xiel 

In het onderstaande zullen We laten zien dat het gelineariseerde BGK-rrodel een speciaal 
geval' is van ( 90). 

Het BGK-m:xlelluidt: 

at\~ tsq~ =>'uC~i-{K) tYij ({i--\ijl 

' l/1 ' ' . "' . ' . 1 }' 
t.:L = ~i tt t. rnd '1f- Tu) ~ eocp l- ffit, ( t, - i1i.) .. 
1 · . . · · 1/z · ""' -4 .... 11 tiJ :: Hij * (~i ft, J. Tij) * 't4Cf \- ii-'?r; ( Ci - '\1li) J 

.Er geldt.: 

"'i= ~.: 

"•' :. W\j 

.... 
1\t({ 

... 
'\T•. Jl 

. ..... 
Tc:c: •Ti :. ", - ~T; :. '\Tj Tjj 

' . ,·· . 

Deze relaties volgen uit de behoudwetten en de aa.nnarre dat de nolekulen na botsing 

willeke4!"'ig rorrl hun ffi3.ssam.iddelptmt worden verstrooid (de zogenaanrle aarmame van 
~ • • • • 0 ' ••• ' • 

Koga)VOÇ)r de afleiding van deze relaties zie litt.11. 
~~ . . . . 

. .. 
We zullêtl nu (9.1) 1inearizeren op een m3.nier zoals dit in appendix II gebeurde .voor 

het erikel voudig gas. 

We stellen daartoe weer: . . ·, .. .. 
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·: •· ( ,t) .,i.,:: 

r '~ 
Substitutie van (92) in (91) 'levert Qa linearisatie van de lokale M4XWell verdeling fii: 

Ook hier levert de linearisatie van ·f .• de meeste problemen.Aangezien fij via ~e ~men

ten van f. (;;ê1 en f. (r:t) een funkti!
3 
is van f. en f. en daar t:t" en ~ lineair 'afhankè- · 

l l J J l .• "] l J ' . . . 

lijk zijn van f. en f. ,betekent ook hier linearisatie van f .. naar f. en f. rond i 0> en 
(0) 1 J . ' =-=+. :-:+ ,-,+l] ~ l J 1 

fj · linearisatie van fij naar de rrornenten .M1 en Mj rond Mio en Mjo· 

We krijgen aldus: 

1 - ..A . ~ (ah) · f (lli ) ... _ 
lil(f) =~iJ( M,o, t1jo) +;;; ~Mip l>t1ip ~' ~Hco + t;, A Hit ~f1~ !!• -:r RH'• l'Lt) 

. tfj ,f1j. T Nj= i• 

Uit werken van deze vergelijking en subsfitutie in (93) levert na omschrijving van de 

zo gevonden vergelijk~hg met de flinkties ,ljiR( r,; • ) en I!'R( r,;. ) op een analoge m:mier zoals 
.. ' . . l J 

dit gebetl!lde in-appendix II voor.het enk;elvoudige gas levert:· 

. r • . 

Yij 12: ot 11 <<J,i.'f''\i)~ct,(~t)+ f_ ~tl (4>i·'+'~)lf4l.C~a) -t\>i} L<!G) 
·Met: 

q, _, '' t=J. 

,(,~=.A~ • --+l~q..~Lf. 

.l ~ = {-1-UU"Uj) ~ ~= ~ 

f\R = (AYAd/t --+ t '- R. ''+ 
l't 1l ::::: t.Mi.;Uj ~ 'R = S". 

..ut:: M\/lrti{+W\i) 

.Mj = tt-1j /Ot~j+-t'ML) 

.... 
Sa.rrenrapen van de. reeksen p en q levert een uitdrukking die .een speciaal geval is· van (90] 

' ' 

Vergelijking (90) gaat over in het BGK~l als er de volgende relaties bestaan tussen 
'·- . ' ' 

:,. de eigenwaarden en de ootsingsfrel<Wenties: 
).(u :: { Yu + Y«j }/~ o .· . 

liit : (.'lil + Y(j)(•l/ho 

. ' 
. . 

)cit.t':: (Yli +)o'Q .)46)/o~o 

) Uç c (Yil +'YijCI-IJl•".MI))/Jto~ 

'-'lt. 
Àljl 

l tj .. 

: Yi) ().l.i.)J.j)
1
h'/"o 

.· ... 
: Yij (,Lti).lj) fvt.~ 

tJz 
: YO Ct.U.Aq) ;.,, o 
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Par. L· Inleiding: . . 

. Zoals bekero uit de vorige ~en werd gemeten aan het VerSchijnsel dát 
te vangen is onder de volzin: 

"Piffusie van een binair gasDenpel door een bundel kapillairen order iso~ 

.... 

. ·. 

en isother!M omstandigheden bij verschillende. waarden van het Knudsen getal". · 

Tenéirrle dit verschijnsel te treten werd door de heer Slaaf een opstelling . 

on~,· die doo~ de heer Voûte aanzietüijk.weni bijgeschaafd en :voorzj,.en · 
' " . . '" 

~ van een uitgektiend regelslesteem voor de temperatuur!!" Door dit regelSi~~,.··::· 

steem is het m:>gelijk ~de tenperatuur van het rreetsiesteem birmen éM-:- . 
duizerrlste gr-aad konstant te .. houden. 

De door mij aangebrachte. veranderingen zijn bes,s!u'even in het volgerrlé 'hoofi:i~ 

stuk. , 

Een schem:t ~:è~ ~~stelling WÓ:rdt gegeven in f1g. 1; het inlaatsiesteem Js 
afzorrlerlijk :weergegeven in· fig. 2. Voor neer infornatie over dit siesteèm 

~verwezen naar litt.1,2,3. 

h. -.. ---. 
1 ·. 

I 
MMM 

. . . . 
het meets1esteem. 

,. 

verklaring: 

A,B. = meetvaten 

a,b,c,d = kranen 

k = kapillairenbundel 

p = plunjer 

D = driver." 

C = converter 

sv: servo versterker 

sm= servo notor 

MMM= kapacitieve manometer 

~ ,~ = registratie instrwrenten · 



• 

,. 
. ., 

NAAR fPO~-

I 

het irilaa.tsiesteem. 

fig.2. 

verklaring: 

p,q,r,s,t,u = kranen 

I,II = voorraadvaten 

t 

"• 

11 

w 

M1 ,M2 = manometers. voor be~ing van de dr'VJ< in de voorraad vaten 

M3 = manometer voor bepaling· van de werkdrukken lager dan 10 torr 

R :: uit1eè'"s instrument van de !1MM (digitale voltrreter) .. 
'" MM1- = kapaci tieve nanometer. · 

v,w = inlaat ventielen 

... 



,; ' 

•. 
' .·', 

·Pár. · t. fkl:t inlaatsialteem 

,. 

flet doel Van het Sieáteem ~t!.Uit het inlaten V~ de gassen 'bij de 
. -~ 

gewenste werl<dx'U)c. Dez~ gassen) die opgeslagen· zijn in de vobrraadva:t;en·. 

I en II, w9l'1en ·via inlaatventielen <y en "') ingelaten (zie ·fis. 2). . . . . . ~ 

De experi.Irentator kan door mari,iptiiatie tret deze inlaatventieie ~ 

zorgen dat het ~rschil tussen de beide siest~lften. gelijk blijft .· 
' . 

aan· nul. Hij· kan hiertoe gebruik naken· van een recorder waar hij op kan 

zien of de drt!k over het .rienbraan, van de. kapacit ieve rnanoneter, opgeilli)lllèn . '. ' . . ·. 
in het .. neets~esteem, gelijk blijft aan nul (recorder 2 uit fig. 1.). 

Tenslotte zijn er- in het inlaatsiesteem nog opgenonwm een kwi.J<:man~ter 

voor de bepaling van de werkdrukken die hoger- zijn dan 10 torr, en een 

geijkte kapacitieve manometer net een ·volle schaal uitslag van 0,5 volt 

bij 10+1 torr voor het aflezen van de· werkdrukleen kleiner dan 10 torr •. 

Par. 3. Het Îreetsi.esteem 

Het neetsiesteem zullen we in het kort bescllrijven door na te gaan hoe een . 

neting in, zijn werk gaat. Als opnerking vooraf dient nog te wor<;ien vermeld 

dat het neetsiesteem in t~genstelling tot het inlaats~esteem getherm::>sta

teen]. is op 20' 500 + a ,001 °C. 
~. . -

Tijdens: de netingen wordt na het inlaten van de gassen een korte tijd ge.:. · .. 

wacht totdat het rreetsiesteem en de gassen dezelfde temperetuUr _hebben. · · 

Hie;i:na kai1 door .. opening van kraan d de neting beginnen (zie· fig. 1.). 

Zoáls uit .theoretische beschoUNÎl,lgen in het eerste. gedeelte van dit verslag 
. -

is gebleken 'zal er nu téngèvolge van de diffusie van e!e gassen een netto-. ..: · 

deeltjes-flux ontstaan~ Deze netro f~ux zal een drukverschil over dec bundel 
. -

(l() en aldus over de kapaci tieve manorreter (MMM) pogen op te bouwen. 
'• . . ' 

Déiè MMM zal hierdoor een signaal afgeven dat .via een driver, converter··en ,·, 

Se:rvqverst~ de se;vonèter bereikt (voor een beschrijving van dit sieStèem 
\ ' .. . ' ' ~ ',., " . . 

• z~e Hoofstuk S, par., 3.) • 

neze servoreter (een wisselsparin;ingsnotor' rrerk: Contreves' type. MG-5A-11ó5.) 
. ·-. ' ·' . . ~ .. 
zet een plunjer in beweging die op zo'n rnanier beweegt ~t hij, het g~eel.1t·r: ,,. · 
van het ueetsiesteem waar de druk is, opgelopen vergr'OOt en het . gedeelte van .. 

I . . . 

het reetsiesteeJn waar de druk is afgen0Jrel1 verkleint. Door qeze verpl.:iats~ · .·. · 

van de zuiger zal het drukverschil over de b\l11el geni velleen:i woroen. . Is het 
,. i, 

drukverschil helemaal nul dan zal de t-tf1. geen signaal neer afgeven e.n hier~ 
door zal de pl\lnja, zijn beweging ·staken. 



~ t ~ 
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De~ .plunj~ is gekclppreld •~•teen-t~lagen potënitic:tlVtter (lineariteit betet' 

·· •. ~-Mn propille), die ge~· Wardt net een gelijkspanning van 1'+ Volt _af- .• · 

~tig van een plijkspanninpvoeding ,van ,het nerJ< Famell. 
. . . 

· De spanning die op de loper vàn :deze potentioneter staat zal nu snel é>t lang"" . 

zaam toe~f afnenen alnaar gelang de snelheid en de ri~ting van de pl1Jrljer-, 

beweging. 

·Niet ~ilijk: valt het in te zien dat ~ tussen de snelheid van· het 'nettoclèel'• 

tjes ~.ansport (de gemiddelde deeltjessnelheid/~) en de plunjersnelheid het 

volgende· Vèrband. rroet best~: 

~t: 

V I> : plunjersnelheid l .. 

'. . Op : OpPervlak Van de plunjer = :El,55 mm2 

w = gemiddelde netto deeltjessnelheid 

ok ::i oppet"VUkte doorvoer l<apillail-en bundèl = 0 ,7 60 Jllr? 

(1) 

Aangezien de plunjer reChtstreeks gekoppeld is aan de variabele potentiODeter, 
. .. . I • ' ' J . ' ' • • 

zal het sparmmgsverloop lll de tl.Jd. over deze weerstarrl .een na.at .. Zl.Jn VOOl' 
,·,, I , •• '~ '{ •• / 

de plunjersnelheid en dus via (1) voor dè netto deeltjessnelheid •. 

Dit spanningsverloop in de tijd levert op de recorder 1 een reChte op ~

de deeltjessnelheid ~binnen de ~ettijd bij benërlering konstant blijft. 

De opstelling is nanelijk zo gediJren .ioneerd dat bij een neettijd, overeen

komend net de_ tijd die de plunjer ~ig heeft om vart zijn ene uiterste st~ 

naar de cmiere te bewegen, de konser~:tratiegradi~t over de bun:lel slechtS. 
,·. . • I , . 

zoveel verandert ·dat · w minder dan 5% afneemt. 
' - 'j 

Binnen zekere grenzen kunnen we aldus ~en hierdoor de Vp -~ de (d(V(t)/dT) 

(V(t) = spanning over de weestcmd als funktie van de :tijd) als konstant ven'ln- .. • 
derstellen. (zie ook ;litt. (2) en (3)). 

De h1lling van de rechte op de recorder wordt . oP deze rnanier een rraat V90!'. · . 

d~ !:!:' als .. we·het verband tussen de plunjersnelheid en de variëi'errle ~ · 

weten. Dit verband is: een V p van 5~ s 'komt overeen net een V (t) van 1'·,, Vls. _ 

N.B~ :voor hele lage Werkdrukken zal de rechte lijn op recorder 1 t.g .• v. ·de. 

zeer grote deeltjessnelheden al voor het beëindigen van de rreting volgens een 

e-naêht gaan afnenen. 

t' 
(. 

I. 

,. 
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.· 
Dit i; niet Z0. èrg al;s t~ 0,... een redelijk af~tandt de lijn reCht is. 

In dat geval kunnen we door het het trekken van een raaklijn de ~ting (kbr-
. t ·. 

rigeren (zie fig. 3). 

I = geneten 

I = gekorrigeerd 

t 

Fig. 3. 

Het einde van de neting volgt als de zuiger zijn uiterste stand heeft bereikt. 

Na het beëindigen van de. neting. worden de krànen a ên b geopend en wordt J:let 

siesteem net behulp van een roterende vakuumpomp· en een kWikdiffusiepomp 

va.kuUJl'l gezogen (tot :miximaal 10-5 torr) . 

Bij dit Vak.l.lumzuigen zal het uitgangssignaal van de ttMM :r.-g.v. ten;:>eratuur 
. . 

effekten verlopen. De MMM zal hierdoor een signaal afgeven hoewel het druk-. 
verschil over het .. membraan van de MM1 nul is. Na verloop van tijd zal de r+f1 

weer het juiste· s'ignaal afgeven, maar hèt is zaak hierop. te wachten vooniat - . . 

rren riet eeli nièuwe meting _beg:ijl't L . 

:;... .. 
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DE AANSEBRAOO'E VERANDERINGEN 

Par. 1. De spleet wem vervangen door een bundel• .. kapillairen. Zoals uit het . 

. . 

afsttà1e~lag van de Heer VoUte blijkt (litt. 2) waren de gemeten 

waarden voor de deeltjessnelheden !! een faktor 2 ? 4. te hoog. I.h.b. 

een faktor 2 à 4 hog~ .dan de theoretische. waaroen berekend V()lgens 

Krarrers en Kistenaker ( litt. ~) . 

:t;en van de op:lraohten voor mijn derde stage (litt. 3) bestond hieruit 

gat ik zou nagaan of de fout geweten noest worden aan een systematische 

. fout bij de netingen .. In eerste instantie ging men er dus vanuit dat er 

neer waarde gehecht diende .te worden àan de thebrie. dan aan de netingen. 

Zoals later zal blijken was dit geèn onjuiste veronderstelling. 

Hiertoe. werd tijdens de stage de gehele opsteHirtg gr;ondig op lekken 

onderzocht en lekvr:ij bevonden. Toen bleekdat de hele opstelling nage

noeg als lekvrij te beschouw~ was bleef als .enige rrogelijkheid voor 

een systematische fout over dat er iets met de spleet aan de hand was. 

Venroed werd dat de spleet een veel grotere doorvoer had dan werd aan
genoiren. 

Dit Wa.s dan ook de reden dat begarmen werd net. het ontwikkelen van een ka

pillairen bundel. 

Terwijl de. spleet slechts een doorvoer had van o,fnrn2 , leek het ons gunstig 
' ' ' -

de doorvoep van de bundel gr'Qter te nemen. Daar dan het te maten verschijn-

sel evenredig groter worot en. de eventuele lek}es en aridere onregelnatig

heden hetzelfde blijven zou hierdoor de relatieve fout bij de netingen 

kleiner worden. 

De doorvoer nocht echter ook niet al te groot worden daar dan tijdens de 

met_ing de concentratiegr-adiënt over de bundel en dus !! te snel zou af

zwakken. 

Uit het stageverslag (litt. 3) blijkt dat willenwe gasparen neten ret 

een onderlinge massaverhouding kleiner dan 10, in een gebied van 50 tot 

500 torr en daarbij de a.fnarre van de gr-adiënt klemer houden dan 3\, zodat 

de afnamen iJl de ~tijdens een bepaalde meettijd kJ.einer blijft dan 5\, 

de doorvoer bij gebruik van kapillairen ret een dianet er van 0,1 nm en een 

l~e van 50 nrn rrax~;1,2 rrm2 nocht ZlJn. 
__ , ·~ ··~ 
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Aangezien .de cdocr ons. o~ bulfctlel. een doorv~ heeft van 0, 760 'IIIl2, . 
' ' ·.·.. ' . 

en cm:Bt in de tteeste .gevallen de a.ti'laJJe van! te korrigeren is .zoals 

beschreven in Hoofdstuk 4 par. 5, riogen we stellen dat de fout in w -
· t • g. v. ~nging van de gassen in het rreest ongunstige geval kleiner is 

dan twee procent. 

De .. ~erdere eisen die aan ·de bundél werden gesteld waren de volgerrle: 

a) alle kapillairen rroesten over de gehele voorgeschreven lengte van 50 JJP 
. . ~· . . -6 

een voorgeschreven d1.aneter hebben Van (100 .:!_ 2) .10 m. 

b) de. doorvóèr van de bundel rroe~t binn.en 1 à 2 procent kunnen Worden be-

paald 

c) de .. ruimte tussen de kqpillairen nnest vakuum:iicht zijn. 

Aan eis a) bleek niet zo gèmakke~ijk .. te voldoen. De eerste "landing" kapil

lairen. die wij van de glasblazèr. ontvingen bleken een spreiding te hebben 

van 30.10-6 m. Daarbij kwam nog dat hun di.ameter bij lange na niet konstant 

was over <ie voorgeschreven 50 rrm. Om dit probleem te ondervangen werd tij-
• . . J ., ' . . 

dens het trekken van de kapill~ om. de 50 cm een proef genOJmn• De aldus 

verk:r:'egen kapillairen werden later ges<Jtlteerd. Hiertoe nnéstên ook toen nog 

500 kapillairen worden doorgerreten, voordat we een voldoende aantal kapil-

lairen rret de gewenste afmetingen hadden• '. 

Deze eerste rreting van de diameter van de . .kapi~lairen, en dus van de doorvoer 

van de bundel, werd op de volgeryje manier: uitgevoerd. 

Gezocht wero naar een vloeistof die ongeveer dezelfde brekingSindex heeft 
I 

als het glas van de Jsa.pillairen.; Glycerine bleek een vloeistof die hd.èr 

redelijk goed'aan.voldeed. Er.gêldt nc3J1Elijk: 

n = 1.000 .lucht 
n 1 = 1.500 gas 
n.i:oii. · • = 1.475 SYLycerme 
Door. het ~lengen van deze glycerine rret een rrengsel van tolueen en alkohol 

kon het ~chil in breki.ngsindeJr. tussen het glas .en de vloeistof helemaal 

genivelleerd ~en. 

De këipillairen waroen nu aan beide zijden dichtgesm:>lterl en ondergedonpeld in 

de glycerine~ Dit geheel Wèro bekeken door een mik:rOskoop. Uit de onderstaan

de figuur zal bli)ken dat ,het qoor de lenswerking van de .kapillairen JlO<?Ci~a

kelijk was de kapil~.onder:te dompelen in de voornoerrrle vloeistof. 
1:, 
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Hien:}oor Pereiken. we dat ~ ~ onvezvonm beeld van de. luchtkolom in het , 
kapil].aj;r ··veticrij gen. · •\ 

I 
I 
I 

.... ··' ... , 
beeld 

f 

I, 

Het beeld is door de lenswerking 

van het kapillair · t·e groot. 

I 

. ' 

I ........ 
beeld 

I 

Het .beeld heeft. de juiste lengte. 

Een neting Van de breedte van deze luchtkolom is lil feite een rreting v.an 

·de breedte van de boring van de kapillairen, dus een meting van de dic'!Ure

ter van de kapillaîrep ~ _op· die m:mier een neting van de doorvoer van de 

bundel. Aangezien de dianetervan de boringbinnen een à twee .procent 
. . . . ' . 

nauwkeurig was te bepa.len' is het duidelijk dat ook aan eis b) is voldaan • 

. Aan .eis c) werd voldaan door de. l<apillairen in te kitten in torr seal, een 

kit met eeri dampdruk lager dan 10-9 torr, .die dan ook bëkerd staat om zijn 

uitstekende ,;akuum eigensChappen . 

. . . 
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Fen nóeili]kheid die zich hi:êit?ij vooroeoo vloeide voort uit het grote 
verschil in ui tzettinsskooffiéiënt van de torr seal en het glas. Toen 

eeri bundel voor schoonnaak doeleinden in lauw water wero gelegd, zette 

de torr seal in verhouding tot het itas zo .sterk uit dat het glazen om

hulsel vap de bundel uit elkaar spro~ en de kapillaken fijn werden ge-
f . . . 

knepen. Een. andere rroeilijkheid deed zich voor bij het: afzagen van de . . . ' ~ 

bundel op ~ gewenste lengte.· Aangezien de • zaagrrachines worden gekoeld 

net olie was de nogelijkheid aanwezig dat het zaagsel vernengd rret de o;tie 

de kapillairen -zou binnen. dringen en hen zou ver-Stoppen. 

Dit bleek voor een groot aantal kapillairen ook. inderdaad het geval te zijn. 

Teneinde dit te verhelpen wem er van beide uiteinden van de burrlel een 

foto gemaakt die uitv~groot werd~ Aan de hand van deze foto werden de 

kapillairen geteld en stUk voor 'stuk doorgestoken rret glasdraadjes van 

ongeveer 80 lJffi. Bij dri~ van de honderd kapillairen bleêk het niet nogelijk 

ze door te steken. Zij weroen voor de zekerheid net torr seal nog eens 

extra dicht gesmeerd. 

We hadden op die mmier een bundel gekregen van 97 kapillairen. 

Bange venroedens rezen hierna echter over de vraag of er ondanks }"let door

steken ·van de kapillairen toch niet .stofdeeltjes aan de wand van de kapil

iairen waren blijven hangen die de totale doorvoer van de. blJDdel alsnog 

zou::len verkleinen. 

Om dit na te g~·werd. gezocht naar ·een· tweede rrethode om de doorvoer van · 

de k4pillairen fe. bepalen •. Dèze tWeede Jfuthcx:le wero gevonden in een experi· 

rrent rret een poiseuille.;.stroming. Hiertoe werd· de bundel genonteerd in de 

opstelling .en werd over de bundel een bekend drukverschil aangelegd door 
' '< ··, 

de ka.paci tieve mmorreter een bekerrle tegenspanning op te leggen. 

Dit. heeft tot gevolg dat het uitgangssignaal van de Jn3.110rreter nul is als 

het drukverschil étver de rnanorreter niet nul is, en ongekeerd dat . het 

uitgangssignaal van de nanorreter niet nul is als het drukverschil over de 

manometer wel gelijk is aan nul. . . 

raar de regelketen echt~ zo is. ingest~d dat hij steeds póogt het uitgangs

signaal .van de MMM tot nul terug te brengen wil dit zeggen dat er tijdens 

de rret.ing voortdurend geregeld wordt op een konstant drukverschil. 

,I 



T•.iOOe de relatie· te vind~ tuésen de ui tgan~spanning van de Mt+1 en het 
daarnee. korreponderende drukverschil over de MMM noést de MMM eChter eerst 

geijkt wordén. 

Dit gebeurde op de volgende manier. 
. .. 

Stel We laten in beide siesteenneiften hetzelfde gas in. tot een werkdruk p. 

Deze werkdruk p is zo gekozen dat het gas dan nog voldoet aan de wet va.n 
Boyle. 

pV = Konf:)tant (1) 

Het idee is nl,.l- om m.b.v. een belcen:ie verplaatsing vande zuiger een bekend 
f'. ,.• ' ' 

~er~chi.r over het Jrembraam van de MMM é3.ai\ te leggen. Met behulp van 

(1) en de aaimatte dat beidesiesteenhelften volledig symretrisch zijn krijgen 

we als relatie tussen d.e volurneverandering t~g.v. de v~laatsing van de plW1jer 

en het daarooor ontstane drukverschil: 

L\p = ·· 4p6V/V 

net: 6p = drukverschil over .het rrerrbraam 

· L\V = volurneverandering van een siesteem helft 

V = volume van het .totale siesteem 

p = werkdruk 

(2) 

Als· we nu rret een verplaatsing van de zuiger een bekende drukval over de 

MM1 hebben aangelegd kunnen we op recorder 1 (zie fig. 1) zien rret welke 

uitgangsspanning van de MMM dit drul<verschil overeenkomt. In principe is 

de ijkin~ dan uitgevoerd. 
..... 

Er deden zich echter twee ·noeilijJ;clledèn voor. 

1. De berekening van het drukverschil uit de bekende plunjerverplaatsing 

is alleeri. uit te voeren als het volurne van het siësteEmJ. bekend is. Dit 

volume was niet bekend. Het wero bepaald' rret behulp van een referentie 

. volurne en bleek gelijk te ~ijn aan: 

V = 0,636 dm
3 

. .,. 

2. De klep d (zie fig. 1), die de bundel roet afsluiten is niet geheel lekvrij. 

Dit heeft tot gevolg dat . er ti!jdens de beWeging van de zuig~ar al een terug

stroming door .de bundèl ontstaat die het opgebouwde· drukverschil poott:::t~ 

nivelleren. Hierdoor lezen ·we op .recorder 1 een ·spanning af die niet equi

valet1t is aan het drukverschil berekend- uit (2). 



Dit probleem lossen we als voiat- àp: '. 

·Beschouw· het.~Îelctries analoP. van het siesteem: 

I 

u 

Er geldr: 

A = stroombron, komt overeen net de bewè

~ing.van de. zuiger 

C =~een. kapëiciteit, komt overeen root het 

vol\.IIÏe V 

R = een lekweerstand, komt overeen met de 

bi.Jildel K 

. U·=· een w.tgangsspanning, komt overeen ret 
.• 

het drukverschil. 

I. 

U = IR(1-exp(-t/RC)) als R- 0 

U :: (I!CLt 
f 

als R
1 
= 0 

.. 
' . . 

. ;· 

. ' . 

In een diagram krijgen we nu voor het verband tussen de. spa.w1ing U en de tijd .· 

t, als na een bepëialde tijd (t = t 1 )
1 
?e stroombron geen stroom.IIEer levert: 

u 
·'\ 

... 



De spanning #• we afle2en ~P. het .tijdstip t = t 1 voor de ··k:roJme R ~ 0 . 

bedraagt u1 volt. Zonc;ier lekweerstand hadden we echter gekregen een spanning 

U'. TeNg vertaald naar _ons siesteem wil dit zeggen. dat we na het stilzetten 
1 .· . . •. . . .· 

van de zuiger op recorder 1 een spanning aflezeen!ie equivalent is aan de 

•'. 
'\ _. 

spann.ing u1 , terwijl de spanning die oVereenkomt net het clrukverschil berekero 
uit ( 2) equi valept is met u l· Deze spanning U 1 is de spanning die we bij ooze., 

ijking ncx:lig hebben. 

Inderdaad krijgen wè op recorder 1 een k:romne analóog aan ·de .kronme voor 

R #.. /0 uit fig~S. De spanning overe~end met de spanning Ul kunnen we uit 

deze .. ~ bepalen door het snijpmtlte nemen .van de raaklijn getrokken cia1'l 

de gevonden krol'IIIre voor R ~ 0 ~ t = a· met de vertikaal door t = t 2 • · 

Op deze .man~er kanvoor de fout ons.taan doorde lekkende kraan gekorrigeerd . 

worden. Opgerrerkt dient nog te worden dat het verscliil .tussen de spanningen 

.overeenkomende net u1 en Vl.aanzienlijk geringer is dan .in fig. 5. staat aan
gegeven. 

Voor de ijkgr-afiele van de MM1 zi~ grafiek 6. 
' ' -. 

Door deze ijking was het noge1ijk geworden tijdens de neting een bekende en 

konstante bp over de bundel te h~dhaven. De stro1IÛ.ng die hier het gevolg van 

is .wordt beschreven door de wet van Poiseuille: 

(3) 

met: n = viskositeitscoëfficiënt = 19,692.10-6 kghn •• (' 

~p= drukverschil over de MMM 

~= straal van de kapilla~n. 1,1it de bundel =O,OS U. 

~:.<c lengte van de kapillairen uit de bundel = SO mn 

De enige onbekende. 'fÏ.t .· ( 3) zoudeh we de straal Rk kunnen noemen daar alle 

andere iPOOth~en 'Zeer nauwkeurig vast liggen. De deeltjessnelheid !! volgt: 

weer via de bekende relaties uit de helling van dè rechte op recoroer 2. 

We vonden voor de · Rk: 

Rk = 0,0495 rrnn (gemiddelde van 3 neting~nbij verschillend 

drukverschil) 

'''" 
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I. 

-. De· Qoorvoer wordt n!t . ~ze 1\:. L1.itgaande van de· 97 kapillai.M: 

<1<: = 0, 745 nri 
Bij retfug van de qoorvoer v~'bepaling van de diameters· onder een m.:ikros-

. . ... · I 

kOÓp vonden we: t , 
'· 

~ = 0,760.rrm2 

Aangezien .bij beide retingen rekening gehouden roet worden met een 

onnauwkeurigheid van een à twee procent hebben we bij om~ë experimenten 

voor de . doorvoer genc:àri,m: 

" .· .·.. . 2 
.~ = 0 '7 !)3 !. 0 ,007 JIIDl 

Uit dit alles blijkt dat we de doorvoer binnen twee procent als bekend no

gen veronderytellen. 

Metdeze laatste resultaten ·was. inderdaad een bt.lndel· tot stand ·gekorren die 

voldeed aan alle eisen die in het bovenstaande zijn vermeld. 

Par. 2. Bet plunjer siesteem 

Het aanbrengen van een poreus ~ium rret een grotere doovoer heeft voor de 

rreetti.jd grote gevolgen als we~ niets aanhet zuigersiesteem zoooen veranderen. 

De rreettijq~ wordt -bepaald door de tijd die de zuiger nodig heeft om van 
. . 

:. zijn_ene :1n zijn andere uiterste starÎd te korren. De afstand .die hij. hierbij 

aflegd is door de teclmische konstruJ<stie van de. opstelling aan een naxinum 

gebonden. Zouden we rret ou:le zuigers:lesteem blijven werken dan zouden we . 

door de vergrote doorvoer een aanzienlijk kortere neettijd krijgen,. daar de 

Ïreettijd bepaald wordt door de hoeveelheid gas die de .zuiger tijdens· zijn 

beweging kan yerplaatsen~ Het verplaatsen van neer gas kan hij .;lileen bereiken 

door sneller te gaan lopen. 

De,kortere meettijd diehier het gevolg van is, is niet plezierig. Eventuele 

àan1oopverschijnse~en zouden een te gr'ÖOt gedeelte van de reettijd in be.:.. 

slag neren en ook andere storingen zouden de rreting relatief sterker gaan . 
beïnvloeden. Dit alles heeft tot gevolg dat de reetnauwkeurigheid achteruit 

zal gaan. 

,· 
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Een langere meettijd is met ~~ tot de verontreiniging zeker nogel.ijk., 
oorlat ·bij de berekeningvan de· burrlel de eis is gesteld dat de verontrejniging 

maximaal 3% Jlpcht ~jn uitgaande van een neettijd die in dezelfde ome van 

grootte ligt als bij de netirtgen net de spleet. 
. ' ·~ ' 

Teneinde de neettijd nu YI.eer te ve.I'l?'Oten we:ro aan de werkplaats van de groep 

NH gevraagd een pltmjersiesteem analoog aan het zich .in de opstelling. bevinden

d~ te konstrueren met dit verschil echter dat de straal van de zuiger ongeve~r 

3x ZO groot ZO}l worden endat de andere a.fuetingen hieraan zouden woroen aan• 

gepast. Van deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om enkele praktisch 

gezien nogal ongelukkige va.kuumverbindingen te veryangen. Om een indruk te 

krijgen van dit pltmjersiesteem 1.9 op blz.41a van dit' ~erslag een foto opge

nomen van pet oude, analoge siesteem . 
. 

' . 
Par. 3 ~ Het servo-siësteem 

De deroe verandering, de wijziging.van het servo-siesteem was niet direkt 

de rreest essentiële. Deze Verandeping vond VOOmattelijk plaats oift-~:~, ,T~ · 

van uniformiteit en gem3.k bij de bediening. Am de hand van onderstaand blo.!.<:.. 

schena (fig. 6) zal het siesteem kort worden toegeliCht. 

C SV 

MMM :: kápacitieve rnanoneter 

D :: driver 

C - converter 

SV = servo .versterker 

SM = servo motor 

P = plunjer 

Fig. 6 

..... 

R = registratie instiUJrel)t, reco~er 2 uit fig. 1. 
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Beschrijving: ..... 
De driver 'l1èemt van de twee kcmsensatoren die zich in ·de MMM bevinden een.~ 
verschilspëinning, een pulserende- gelijkspanning, af eJ:1 vlakt. deze spanning 

.. zoveelmgelijk af. (Voor beschrijving MMi zie Par. 4). Ook bevindt zich. 

in deze driver een oscillator-kring die de hoogfrequente wisselspannin$ voor 

de kondenstoren levert. Het uitgangssignaal. van de driver, een gelijksptMJ.riings

signaal inde orde van .s ~v (l<Dm:t overeen net 1 x 10-4 torr) gaat naar de 

oonverter, die het signaal' na het Ç>mgezet te hebhen in een wiss-elspanning, 

versterkt ret een faktor 105. Het signaal dat uit de converter komt gaat. naar 

de ?ervoversterker,die het signaal, noduleert. voordat het naar deservo"""m:>tOr 

gaat. DeZe servo-rrotor zet. een plunjer in beweging die zo gaat bewegen dat hij 

het· drUkverschil over het II6Ilbraan van de MMM poogt te nivelleren. 

De veranderingen t.o.v. het oude sieSteem zijn de volgende: ' 

... de gelijkstroorri.:..servorrótdr uit het oude .siesteem werd vervamgen door een 

wisselstroom servomotor . .. 
- de oude servcrrotor en de daaraan g~koppelde versterker ( versterkingstaktor . 

4 ... ·.. . . . . . . . ' ... 
= 10 ) werden v~angen door een converter en een nieuwe servorrotor. 

Opgenerkt .1<&1 nog worden .dat dp 
1
de nieuwe servorrötor een uiterst gevoelige · 

9ff-set regeling is gerrcnte~, ·die het Ill?gelijk maakt. alle eventuele stoor

spanningen zeer nauwkeurig te 'elimineren. 

Par. 4. De kaP.èèitieve manometer ... 

Problemen deden zich voor bij het zogenaarlde "uit de. nul" leggen van de ~. 

Het principe van de MM'1 (zie f;ig. 7) berust op het aftrekken van de twee wis,.. 

selspariningssignalen. Deze wiss~lspanningssignalen staan över <ie kondensatoren 

die gevornrl worden door. het merrbraan M (geaard) en de beide elektroden 

E1 en E2. 

u .. 
in _(':> 



Deze beidé signalen stéWitl qok over d~, 
1
weerstanden R1 ,R3 en ~,~.Daar de signalen 

d.m.v~ de diodes D1 en D2 áan'elkaar'~gengesteld zijn,zal het uitgan~ssignaal,Uuit 
gevenn:l worden 'ctoor het verschil van dè ·beide signalen. · 

In Vakuüm zou dan. het Uitgangssignaal ·nul rioeten zijn als R
1

=R:z en R3=R4 ,Dit is ech

ter. niet het geval. De oorz.:iak hiervan is gele~en in het feit dat de twee kondensato..

ren nechanisch gezien niet helenaal identiek zijn."1et behulp van een variabele weer

stand is het echter rrpgelijk de weerstanden R3 en \zo in te si:ell~n dat het uit

gangssignac3l toch gelijk is aan nul. 

Hebben we dit echt~ gedaan en laten wè gassen in dan zal blijken dat het uitgimgs

signaal toch weer verschilt van nul. De oorz~:akl)iervan is niet JIDeilijk op te SfO

ren,zij ligt naJrelijk in het versçhil der diëlektrische ~onstantert van de beide gas.

sen~Daar het ene gas bijvoorbeeld het diëlektrikUm is vande kondensator gevorrrrl 

door E1 en M,en het andere gas het diëlektrikum van de kondensatorgevorm:i door E2 
en M,zalhet.duidelijk zijn dat het verschilsignaal door het. verschil in kapaciteit 

van de kondensatoren. niet meer gelijk is aan .nul. 

Het uitgangssignaal dat zo ontstaat is echter zo groot .dat het niet meer weggeregeld 

kan. worden mefde variabele weerstand.De oplQssing van dit probleem wero gE';!vonden in 
.. ' ! 

het geven van een tegehspanning.Deze tegensPanning ligt in deoroe van 100 llv en is 
. . ·.• . . . . ..· ·.. . 3 
equivalent rret een drukverschil over het Jrembraan van 10- torr. 

De te geven tegenspanning werd vroeger bepaald door eerst aan beide zijden van hét 

Jrembraan hetzelfde gas ,stel.· A,in te laten en te kijken welke spanning de MMM afgaf · · 

als het drukverschil over het membraan gelijk was aan.nul.Daama werdhetzelfde ge-, . . 

· daan voor eén. ander .gas ,stel B, en c3ls te geven tegenspanning werd dan het reken"':' 

kundig gemiddelde :van de zo gevondene spëilll1ingen genomen. 

Deze methode ging er vçmt,Üt dat de te geyen tegenspanrüng onafhankelijk was voor ver-
. I . 

wisseling van<de .. gasparen in de siesteerrpelften. 

Deze aanname is echter niet juist daar de twee kortdensatoren rrechanisch niet identiek ' . ; ' .. 

zijn.Het werd danook noodzakelijk de t1MM opnieuw te ijken en hiert.oe was' het onder 

meer noodzaketijk dat er een nieuwe kort~+.uitklep aangesloten werd (klep c,fig.l., 

hoofdstuk 4). De oude kortsluitklep (klep s ,fig. 2. ,hoofdstuk 4) was voor onze ijking 

niet te gebruiken daar. deze klep circa een rreter boven het nivoo van de !ffi ligt. 

·. Sluiten we met de~e klep kOrt .dan is well5!iaar de druk ter hoogte van die klep in 
·, 

beide siestéemhelftEfu aan elkaar geiijk,maar om:lat dan tegen de ene kant van het 

rrernbraan een kolom van gas A van ca. een meter ,en tegen de andere kant een kolom , 

van gas B van ca. een rreter staan te drukken,zal het drukverschil over het membr\3an 

in het hlgeneen niet gelijk zijnaan nul daar het gewicht van de twee vermelde kolom

rren in het algemeen niet gelijk is. 
. . I 

De redenen dat bij vroegere netingen ,de metingen rret de lekkende spleet ,de fout die 

gemaakt werd dóor het verkeerd uit de nul-van de MMM,niet.werd. opgenerkt waren de vol-

" gende: .. 



·,.,,,· .... 

·--da.àr de metingen ·~·t dè lf!kkehde spleet 'waarden VOOP 'de deeltjessnelheid gaven die 

een faktor 2 tot t.t·hoger lagen dan de deeltjessnelhedèn bij onze ~tingen·werd de 
' ' 

fout relatief een faktor 2 .tot 4 kleiner. 

---lang niet éille ~Mtingen werden verrièht m=t verwisseling van de gassen in de neet

vaten. 

---voor sorrrnige gasparen (A-C02) is hei: verschil miniem: 

Tot slot van deze paragraaf nog enkele technische gegevens over. de MM1:. 

Merk: FM 100 pressure rreter;fi:rna:Lion Research Corporation. 

Volle schaal: 0, 5 V,kornt overeen rret een drukverschil van 10.. torr. 

i\anspreekgevoeligheid: 

ca. 5 llV ,komt overeen rret een. drukversChil van 10-4 torr. 

Lineariteit: ca. 1%. ·· .. 

N.B.Het IJBken van een ijkgrafieJ~. voor het uit de nul leggen is niet erg zinvol,daar 

een kleine drukstoot tegen het rrembraan van de MMM .dit 'rrembraan zo vervormt dat de 

ijking niet meer toepasbaar is~ 1 

' I 

·• 

I' 
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DE MEI'Hrn.:N 

par. 1. De ffi3.Tlier van neten 

Gelreten wero aari de gasparen A-He ,A-co2 ,He-~2 , (He-N2) I ,A-H2 en A-Ne. 

Teneinde de rreetfout, veroorzaakt door lekken in beide siesteemhelften, zoveel rogelijk 

te eliminèren werd· van:~ik gaspaar ~lk ·rreet~unt bepa.ald door 6 (bij hoge werkdruk: en 
a • . 

daardoor lange rreettijden) tot 10 (lage wèrkdruk en daardoor korte rreettijden) rretin-

gen. 

Twee metingen we~en uitgevoero rret gas A in vat I en .gas B in vat n: ,tWee tretÏ!lgen 

werden uitgevOerd met gas A in vat II en gas B in vat I en tenslotte werden twee me
tingen uitgevoero waarbij het niet vqn belang was welk gas in welk vat zat ,naar waar

bij wel de werkdruk in het sie.steem en de drvk in de rranostaatbak aan elkaar gelijk 

waren gemaakt. 

De rroen waarom er op deze manier geJOOten werd 1s de volgende. 

Stel.dat .in beide siesteerrhelften eèn precies even groot lek zit .Al~ dit lek nu ni~t 
al te groot is ,"zodat de werkdruk tijdens de reting konstant blijft ,dan zal de rooting 

door deze lek]es niet beïnvloed worden.Er zal door deze sieJIEtrische lekken geen 

drukverschil over .het rrembraan ontstaan. 

Zijn deze :lekjes evenwel niet even groot dan zal, de meting wel beïnvloed woroen. _ 

Er ontstaat dan een netto-deeltjestransport parallel. aan het.d.eeltjestransport dooi'l 

de bundel en we neten in d at geval een deE.:ltjestransport ·dat opgebouwd gedacht kan 

worden uit twee komponenten, nl: 

~t = ~ + ~1 
met: 

~t ; het deeltjestransport dat we rreten 

~ _= hèt deeltjestransport veroorzaakt door de diffusiestroming door de bundel 

~l = het deeltjestrans"fX>:rt veroorzaakt d,oor de. lekjes· 

Zijn deze twee deeltjesfluxen·gelijk geriCht .dan naten w~ een deeltjestransport gat~ 

:iari dat veroorzaakt door de diffusie,zijn de beîde fluxen tegengesteld gericht,dan IM
ten we een deeltjestranspOrt kleiner dan het deeltje~tran5Pürt veroorzaakt door de dif

fusie. 

De richting: van het deeltjèstransport ~l ligt door de technische konstruktie van de 

Jpstelling vast.De richting van de~ kunnen we echter door verwisseling van de gàs ... 

sen in de neetvaten ·variëren. Stel dat b.i~ hei;. eerste stel rretingen de fluaen ·gelijk 

. ·. 



. gericht zijn,we maten <Lm eén ~t·w~ geldt:. 
""· 

' 
Bij het tweede stel rretingen neten we _echter een !it waarvoor geldt : 

Imr nu .het rekenkundig gemiddelde te nenen van deze beide paren rretingen eliminere11 

· we de fout ontstaan door de lekjes. 
I 

Het laatste stel metingen werd uitgevoerd om:lat bij gelijke druk in rranostaatbak en 

rreetsiesteein te verwachten is .dat de invloed>van de lekjes te verwaarlozen is. In zo'n 

geval staàt er geen drukverschil over het lekje en de enige .fout die nog aanwezig is 

worot veroorzaakt dqor de. d:iffusie van de lucht uit dem:mostaatbak naar het m;etsies

teem en .. omgekeerd de diffusie van het gas vanuit het Il)2etsiesteem. naar de manostaat- · · 
' ."' "' ' ' ' ~ 

bak. De verontreinigingdie hier het geVolg van is , is echter :te . verwaar lozen t. 0, V •. de 

verontre:i.niging veroorzaakt door het te reten versdüjnsel. Verwacht wero dat de meet

resultaten Van dif laatste stel metin~n ongeveer gelijk .ZOU zijn aan. het rekenktm-

dig gemiddelde. van de eeroer uitgeVokrde J~Etingen. . 

IX>or de netingen werd deze verw~chtirig bevestigd zoals uit het onderstaande ta,belletje 

noge blijken. 

N. B. Genomen ."'erd de g:tootheid p. w da~ deze graotheic1 uit thepretische overwegingen - ·, ' . 

in het hydrodynamische gebied onafhankelijk van de druk JIDet zijn. 

gaspaar P·~1 I P·~2 P·~3 
p.w ., 

. -gem. 

A-He· 1123 1152 1148 1142 

A-H 2 1658 1715 1696 1690 

N -He 2 903 928 921 917 
. 

(N -He)' 2. 433 456 445 445 

A-:Ne 129 137 131.-· 132,5 

met: P·~-1 .en p,~2 berekend uit de netingeh verricht bij verwisseling van de gas-

.. sen in de meetvaten. 

P•!!
3 

terekend uit de rretingem waarbij de. dr~ukin de mmostaatbak gelijk was 

aan de druk in het rreetsiesteem. 

p. w = het gemiddelde van de eerste drie paren metingen. -gem. . . 
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Opnerld.ng. 

De reden waarom niet alle netingen ~ijq,.,verTicht op d e laatst genoenrle manier is 
·• 

gelegen in het feit dat het inlaten van buitenlucht door temperatuurverschillen ~ 
·.: 

sen de buitenlucht en het neetsiesteem en door exparisieverschijnselen,gepaard gaat 

~t een ~zieniijk temperatuurverloop~~i-1 hoge werkdrukken kêli1 het voorkOJrendat het. 
. . . \ ·. . . 

\' . 
regelsiesteem twee Ullr' of nog langer nodig heeft om de m=etepstelling weer op de ge-

wenste temperatuur te brengen. · 

Deze oorzaken en o.a. het tijdverlies dat ontstaat door het veelvuldig spoelen vari . . . 
de voorraadvaten,een gevolg van het verwisselen der gassen,hebben tot gevolg dat de 

reettijd ncxjigom }iet rreetpunt uit de g:rpiek van He~N2 bij 300 torr te bepa1en uit 

k&l lo})en tot zo'n ;10 uur. 

•., 

par.2.Enkele praktische zaken . ... 

Zoals uit de tabellen en de gra~ieken blijkt ,was het· voor sornrruge gasparen niet no

gelijk de. Knudsenlinûet te rreten.Dit komt dooroat.de servarrotor het drukverschil bij 
' 

hoge deeltjes snelheden niet weggeregeld kaD. krijgen doordat .de notor vèx:>rzien van een 

vertraging op de as wel een gr'ÇX)t gènoeg koppel heeft om de. zuiger in beweging te zet..;. 

ten,.J!a:U' met zo'n vertraging niE7t snel genoeg is .Het rrütortje zou zondervertraging 

wel snel genoeg zijn,maar geen groot genoeg koppel hebben om de zuiger in beweging te . . . 

zetten. 
; 

Dit probleem ·zou verholpen kunnen worderf,doop: 

-..;.a.Het.nemen van een gelijkspanningsnotor met groter Verm:)gen. 

--b. Het rronteren van een' pltmjer rret grotere diam=ter~ 

.Aangézien onze grootste belangstelling echter uitging naar de rreetresultaten in het 
hydn:xiynanusch gebied en onrla.t de Knudsenlinûet voor de gasparen waarvoor het wel 

rroge~ijkwas deze limiet te m=ten een goede overeenkomst vertoonde rret de theorie, 

leek het ons niet noodzakelijk de bovenstaande veranderingen door te voeren. 

Genomen werden gassen van de finna L' Air Liquide van de volgende zuiverheid. 

•· 
He rret een zt:ti~heid van 99,9996%. (99,995%) 

.A 
'' 

, , 
' ' '' 

9~,9997% (99,999%) 

co
2 '' '' '' ' ' .99,9954% 

Ne , ' ·' ' '' . '' 
99,99% 

... 



N
2 
~t een. zuiverheid van 99 ,9992\ 

H2 , , " " , , 99 , 9997\ 

.I 

' I 
1., 

Bij een latere serie netingen werd geneten Jret minder zuivere gassen (gE!tallen ttissen 
' ' ' . ' " ' ' 

haakjes) .Aangezien niet·verwacht werd dat het verschil in zuiverheid de metingen zoo 
beinvloeden daar andere fouten bronnen hoger li~n,leek het ons om ekonomische rede-

4 • - • -

nen gunstig gassen van mindere zuiverheid te nenen. (He ~ret een zuiverheid van 99 ,99'96% 

is ongeveer driemaal zo duur als He !'OOt een zuiverheid van 99 ,995%) 

M::>ntage en dem:mtage van de opstelling was door verschillende oorzaken (o.a. slijtage 

van de Jrechanische overbrengingen) zo'n 6 à 7 keernoodzakelijk:Door het vakuüm k5rak

ter van de opstelling ,door de gekómpliceeroe elektronisene apparatuur erom heen en 

door de lange tijd die de opstellingnodig had om weer, op de gewenste temperatuur. te 

komen (circa 2 dagen) was dit steeds weer een langdurig en vervelend karwei,dat steeds 

weer met de grootste zorg uitgevoerd diende te wonlE7n . 

:. 

. • . . 
De meetfouten kunnen onderverdeeld· woroen in toevallige en siestematische fouten. 

toevallige fouten: 

1.De fout die rren maakt bij het uitlezen van recoroér 1 (z~e fig.1., 

hoofdstUk 4)Deze fout~in de orde van 1%,kan verholpen worden door Lp.v . 

. een schrijver een digitale printer te D.emert. 

2 .De fout die Jren riM3akt b:ij het aflezen van werkdrukken kleiner dan 50 torr 

op de kwik manorreter.Deze fout ,in de onle van 0 ,5. tot 1% kan verholpen wot

. den door yervanging v.an de kwikm:morreter door een geijkte MMM met een vol

le schaaluitslag van '100torr. 

siestemàtische foutèn: 

1. I.:.ekken in de siesteemhelften. Zoals' uit par.1. blijkt is deze fout door 

de manier van meten nagenoeg geëlimineerd. 

· 2.Fout in de doorvoer van de bundeLZoals uit hoofdstuk 5,par.1. blijkt 
...... 

is dezetfout kleinerdan 1,5%. 

3,F6ut doorverontreini.ging der _mèetgasse11.Uit par.2. blijkt dat dezé fout 

te verwaarlozen is. 

4. Onnauwkeurigheid in de voedingsspanning van de tienslagen potentiomrter .. 

en in de voedingsspanning van de geijkte MMM. Deze fouten liggen in de orde . 

van enkel.~ promilJ-es en zijn öanook net een gerust hart te verwaarlo~. 
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Res~: 

~el de toevalligè als de sies'te~t:tsche,touten zijn kl~irier dan 2%;de ~~el'.;ijn1ij-
ke fout in de waarden van ~ ~rdt geschat qp ca. 2%. · 

par.3.Vergelijking met de theorie. 

a. De Knudsenlimiet. · 
' - - - - ·- -.- - - . 

Deze. limiet werd berek~nd uit: 

De grootheid W geeft een kans weer die de rrolekulen hebben om. doorvoeren:. van ve~ 

schillende georretrie te passerenq(litt.18)Voor een cilindries kapillair geldt .voor 

deze W: 

W= 4a/3L 

met: 

a= dianet er V§iTl het kapillair (0 , 1 rnm) 

L = lengte van het kapillair ( 50 rnm) 
I ,: !I 

Gevonden wero rret deze formule voor .de Knuddénlimiet van de verschillende gas~n.: 

He-A WK= 562 nm/s 

He-N 
-K 

514 rrmls w = 2 -K 
(He,..N

2
)' w = 257. rrm!s 

~K 
A-CO w = 15,8 rrm!s 

2 -K 
A-H w = 907 rrm!s 2 , 
A-Ne K 108 rrm!s .·· w = 

In de grafieken (1 t/m 5) zi]n deze limieten getekend.Zover als meting rogelij.k was 

is de overeeDkomst .tussen theorie en praktijk goed. 

Krarrers en lûstemaker vorlden voor dê deel tjessnelheiid 

, ~ ~ 1 , 1 
w = (D/L).ln((m..._ )~ + y ((1'11>} -(m...) })/((m.)~ +y ((IJi )~-(m...)~) 

.L -1 --~ . L -~ 0 1 . Z 
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I 
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n1L= deeltj~sdichtbé.i4 van komponent 1 aan het einde van het 
kapillaiX' .. 

n10= deeltjesdichtheid van komponent 1 aan het begin vàn het 

· · kapillair • 

n = totale 9eeitjeSdichtheid 
t' 

Voor zuivere gassen gaat deze formule over in de bekende: 

w = (D/L) ( l)ln(~/m1 ) 

I' 
Voor de waarden van het pPOdukt p.w berekend uit deze formule werd gevonden; 

. -I . . ' 

A-He 

A-Ne 

A~H2 
A-co2 
He--N

2 
(He-N

2
)' 

p.~ = 1360 torr~Jilfll!$ 

P•~ = 150 torr.lT8'Jl!s 

p;~ = 1765 torr.Jilfll!.s 

p. ~ = 9 , 7 torr. rrrnl s 

P·t:= 51.4 torr.mn/s 

p. ~ = 2 57. t.orr .rrrn! s ,. 

Bij deze berekeningen werden voor de :m:üaire rrassa 's en de diffusiekoëfficiënten de 

volgende waaruen genon&l'o: (zie 1itt. 4 en 21). 

~e =4,003 ~e-A i;O,G,!Jl cm2/s T=273 K 
2 ·' 

,mA =39, 944 ~e-N .. =0,680 cm /s T=.290 K 
2 ' 2 

~2 :2,0160 DA""H =0,792 .cm /s T=293.K 
D 2 =0,276 2 T=273 K ~e =20,183 cm Is A-Ne 

ç.m2 /s 
~ =28,016 0A-CO =0,128 T=273 K 

2 =44 ,011' 
•. 2 

rrto2 
~· .. ~~... 

1l • 

N.B.Alle diffusiekoëfficiënten zijn genarren bij een druk van 760 torr. 

par.4"De:rreetresultél.ten 

Verklpring van· de .sym1:x:üen boven .de onderstaande kolo!TilTÎm. 

~1 = gemeten waarde van ~ in mrrJs 

~2 :: volgens Krarrers en Kistemaker bèrekende waarde van ~ 

~=~berekend uit het g~ddelde van het produkt p.~1 
. ' 
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A-He ,zie &:afiek 1 . 
'. 

'~~ 

p ~ P·~1 ~ 

500 2,30 1150 2,65 2,29 ,. 
400 2",81 1124. '3,50 2,86 

300 3,82 1146 4,50 3,81 

200 5, 72 " 1144 6,80 . . 5, 71 

100 11,31 1131 13 ,6~ 11,43 

50 22,73 1137 ... 27 2el . , . ' 22,85 

30 38,35 1151 . 45;00 38,08 

20 57 ,8~ 1157 68 ,oq . 57,13 

A-Ne; zie. grafiek T ' 

p ~1 P·~1 ~2 ~3 

300 0,44 132 0,50 0,44 

100 1,32 131,5 . t,so 
j 

. 1,33 

50 2,55 127,5 2,65 

20 7,15 143 6,62 

11,8 11,11 131 11,23 

10 12,89 129 15,00 . 13,25 

6 22,26 133,5 25,00 22,08 

2,4 43,80 105 ,. 
1,0 67 67 

0,6 8p 52 

0,24 106. 25,5 

0,14 10.8 15 

A-co2,zie .grafiek 3 

.. p ~1 ~3 

'f 0,38 

4 0,40 

3 0,82 



.. 

• • 
vervolg ~tinieh A~~ ;zie &rafiek 3 · · 

- '• 'L 4 * ' - . t ' • 

p ~1 p.w1 ,.· 

2 1,82 

1 6,19 •. 

0,5 10,45 

0,2 
12,39 

A-H2 ,zie grafiek 4 . 

p P~!:1 ~2 ~3 

, 
500 3,36 1680 3,53 3,38 

400 4,23 . 1691 4,41 4,23 

300 5,67 1701 5,88 5,63 

200 8,47 1694 8,82 8,45 

100 16,62 1662 17,64 16,90 

50 34,54 16,95 35,29 33,80 

30 56,89 1707 58,81 56,33 

10 136,5 1365 

. . • 
(He7'N2):,zie .rafiek_5 

.p ~1 P·~1 ~2 

300 1,62 486 1,62 1,48 
200 2,43 486 2,42 2,22 
100 4,49 445 4,85 4,45 
70 .5 '9.5 417 6,93 6.,35 

... 
50 .8 ,84 44-2 9,69 8,89 
30 13,79 41.4 16,16 . 14,82 
20 21,10 422 24,24 22,22 
10 35,7 357 
5 63,4 317 
3 89,3 268 ·;.o.o.,.' 

1· 1t#9 149 

0,5 172 86 

'· 



He-N2 ,~ie grafiek 5 

p !'!1 P·~l 

500 1,89 945 

300 3,11 933< 

200 4,56 912 

100. 9,16 916 

70 13,07 9.15 

50 17,63 882 
' 30 30,52 916 

10 77,35 773 

5. 136,8 684 

3 189 567 

1 295 ·.295 

•.. 

. 
' 

w -2 

2,01 

3,35 

5,03 

10,05 

14,36 

20,10 

33,,50 

~~ 
··~ 

' :'· 

!'!3 

1,83 

3,06 

4,59 

9,17 

13,10 

18,34 .... 
30;58 
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APPENDIX I: 

De ·~thode van Breton. 

Voor ons probleem geldt : 

1.Het is een stationair probleem. 

1'. 
' j,. 
~~ 

2.Er.zijn geen snelheden,gradiënten etc. in dey-richting. 

3.Er zijn geen uitwendi~e krachteT} in het spel. 

Aangezien het een diffusieprobleem is rrogen we stellen: 

i,(.s_.t.~) :::~(.~){1 + ~~''·~.-t.l) 
~) '· . 

{, (Si.)::. ab•olu+c 1"\aJCwtlt vcw-Dlel~..,ct V""' ko~roMe~~tt ë. 

De Boltz!Tlaili} vergelijldng voor ons probleerruvordt met (1) en verwaarlozing van her 

gere orde termen in 4>: 

f.
Jto)/ } f {~ ~'} ?HH 'ë)nï,~i.}}·. · l~ ~1. IE-t Ci-,t ?>X + 'ë>"- + Cj'l( i'i t-. ~-- = 
t_ JJJ J~'~:, tct~·~ct~,-+~-~~) q~~ bc:lb olE p~~* 
~=.1 l . • 

( 1..) 

Door de aannaJre te naken dat oo_lek:ulen die .de wand treffen,diffuu9 gereflekteerd 
- " ' ~ ' . 

woroen introduceren we een diskontinuïteit in de snelheidsvércteiing van de rrole-

kt.llen die haar de wand .toegaan ,en die van de wand afbewegen.Breton loste dit. pro

bleem op door te stellen: 

1+".__ J"o) ·•·· + \ f ::. 1i. ( ~ + +L J C:S} 

r; lo) . . 

l· = l~ c i f q,: ) als C.p~. <o 

Deze 4>: en4>i W():n:l,en .vastgelgd door de Boltzm:mn verge~ijking.H~t oplossen van deze. 

gekompliceerde differentiaal ~integraal vergelijking is een rroeilijke zaak .. Breton 

ging e~ exal<te oplossing van (2} uit, de weg door het onTh{jJ<kel_en van ·de 4>Ï 

in een reeks ortl)ogonale hermite polynomen rret .de volgende eigenschappen: 
+N . 

(dv.~n.j ixrt--x.'/~)~*c."''"~'xlohc _ __. 'li;-b.Ml'l <s> 
~~ ~ . ', . . 

0 ' - - -

<~ I• i> J e•~<-,i /&) .lt-... l-;. ot" = {1lwa n J t.«p<-x"/JHi~ h~ ofte= (1/t.) ft:; f>"'"' 
""'"" ' . - . 0 " 

~_+ L- . 
·"o ::r. rto :: ~ 

Breton .stelde: 

·n 
+ Oll'l" l'fo) 

+ 
en •· .1. 

l6) 



1/i . ,, .. 
~\'JC:!: ( ~d kT) Clx .. 

. ., . -r • 4 . 

1t I tsf•~}: 1<1 .tatL ,. 

~o t.tr'1) =- Kt. 

Uit (9) t/m (12) volgt: 

.,.t.+=o o\ s ~i.?. <o 

als Li'l >o 

Met (13) t/m (15) krijgen we: 

s ,· .. 

~t :. {ci,.hHl•tt-i (a~._~{(." +cÎ&.nJ:i.") 
0 

. ' 

.(,o) 

(. 'l) 

( 1 %.) 

Voor de deeltjesflux van komponent i inde x-riçhting vinden we: 

Afleiding: 

i 
) CP) . ~. &. t. . ~ 
,.: : K * -r- ~, ... * uc.p-.e,,. * ac.r-.e, .. 
~i;o = --1 

(o) j C.o) J C.o) 

=- f~ c. ~,~L* ~r' < l', tt> * ,., ( .fu.> 

_i. fa~,,,. .,. ]~C~"'" + t t:c;,./."•>*~'L * ~:·\.e;,.> * f;')ç.t,'j> lt x *t .. ~s>~• s .. o = 



·Jt. 

Substitutie van de. laatste tWee ui~ingen m (18) levert na het oplossen van 
een serie sUindaa:ro integralèh (17h· 

Teneinde deze fltJX te . bepalen is het van belang dat we de koëfficiënten van de reeks 

uit (16) weten.Deze koëfficiënten ~en middels de 'i door (2) vastgelegd.(N.B. de 

grootheden h~ en h~ liggen door. ( 6) en ( 7) vast.} ·· · 
. . ln 111 ' 

Hiertoe vermenio:vuldigen wij (2) links en rechts rret c. h~· (C. ) en inte~. 
-.:;a l.X m lZ · er ...... ~· 

Hiernoor verkrijgen we een stelsel vän 4s· + 6 niet~lineaire differentiaal•integraal 

vergelijkingen rret 4s +z 6 onbekenden,nl.: 
.•..... · . ± ± ' ••····••· ± ± de k~fflcJ.enten der reeks ,a1h '~n vo~n 4s ,de koefflclenten a10 ,a20 VO:rnel 4-,_en 

de ·dichtheden n
1 

en ri
2 

vormen 2 cribekenden. 

Breton reduceerde dit stelsel tot 4 v~rgelijkingen door de reeks na de. eerste term 

af te kappen en door cle dichtheden te lineariseren. De aidus .. ontstane vergelijkingen 

hebben als onbekendende.koëfficiënten a~~,a;0 ,a~0 ,a; 0 . 
We definiëren:. 

Met randvoorwaaroen: 

N.B.dëiar diffuse ~flektie is aangenerren geldt nl. ~i~z=±d/2=0. 
Uitgaaroe van het harde bollen nodèl

1 
(de botsings integralen die in de bovenge..: 

noerrrle vergelijkingen voorkorren.zijn.voor and ere.m:xielleh veelte gekornpliceeXt}) 
• 

vinden we uit de vie~ vergelijking voor Ai: 

At= KatEl·•~p[2-SLollt.:·'l.)] + ~[-S(ol/'l+.~)J} + 
. "'"'"'" . . . 

K,. * \ K~ [ K'f ( "t_ ol1/'t) + l<s] + K'-} * A't'l/4 + 
I t .... 2.. 

- k:r ~-- A~ï-/4 . (tol 
....... .S• 

N.B.De konstanten IS_tlm ~ en S zijn uitei:'m:ite ingewikkelde l<:ompilaties van de kon-

stanten van het probleem zoals ~,~,d1 ,d2 ,D, ·etq. 

Met (17l en (19) vinden we voor de dee:l;t;jesflux van komponent l: 
I 

Llt) .. 

Uit (20) blijkt dat de flux is opgebotU:i uit drie tenren., 

tert~ti:Deze term geeft weer de som van twee exponentiële funkties.Daar s-1 evenre-, 

dig is met ·de grenslaagdikte,is deze term in het hydrodynamisch gebied met 

betrekking tot de deeltj~flux te. verwaarlozen. In de grenslaag is deze term . . 



! 

echter zeer belangrijk. 

term 2 :JRze term is evenrooig met. Àn/L,en dus evenredig net Ap/L.Hij kan bes~ . 
vx.:>roen als de bijctrage van een viskeuze stroming. In ons gevq.l Usobare dif~ 

t' ~ .. . . 

sie) is deze term van geen belang. 

term 3: Deze term i~ evenredig met An/L, is onafhankelijk van z en kan beschotltld wor-. 
·. den als het th3nsport door diff\ts.ie. . -

In ons geval zijn we slechts geïntere~seero in het totale deel'tjestra:hsport. In ·het 

hydrodynamisch gebied rrogen we d~m term 1 verwaarlozen.Term 2 vervalt eveneens 
~rrrlat ons probleem isobaar is. Breton rekende voor het aldus ontst.ane probleem ,dè 

verhouding R12.= r11r
2 

uit<voor enkele;e~ciale gevallen.Hij vond: 

R.,1 •/t - (&412./~,) Q (\ or,~olz YHs ~ Wtt, <.1.2] - I 

' 
1t l'l. = ( da /oh. )1/J. c:~~ls t:At -* oh I M-tl = ~1. ll'l.) 

R.l'2 .. 
. ,,, 

al_s aC,.JcAl - .l wr,ol,/ tM1ol,J J \IM,4YMl ( t.~) 

Voor dé R12 aan de :wand vond hij: 

(. z ;) 

In het algemeen geldt in de grenslaag: 

~+~ 
·.Hierdoor is. het mgelijk dat R12 in een gédeelte van de grenslaag groter dan een,€11,· 

in het hydrodynamisch g ebied kleiner dan een is.Deze situatie treedt op als vt>ldaali. 

lS, aan: 

. 
(olalolt. 1lt.. (~1/Wiz) 

. . . . r. 
· Uit (11) (HoofdstukB par.1.) bJ,.ijkt dan dat de geiiûddelde deeltjessnelheid in het 

, I 

hydrdynamisch gebled tegengesteld· van teker1 is aan< de deeltjessnelhdid in de.~ .. 
laag. In zo'n geval zal voor kleine Knudsen getallen de stroming gedomineerd W0M~ 

door ·de . stroming in het hydrodyna@..sch gebied. Gaan we echter naar lagere werkdr'UI<;... ·. 

ken dan zal,dooroat de grenslaag zich gaat uitbreid~~de stroming in de grenslaag 

niet rreer te verwaarlozen zijn. Bij voldoend lage werkdrukken zal de stroming .in 

de grenslaag zelfs gaan dopri.neren.Het is danook roogelijkdat de gemiddelde deeltje~ .. 
. . . 

. snelheid ~ van teken veraridert a,ls ... 'Wè de werkdrukken,en dus de Knudsengetallen,"v~ ... , 

riëren.In het onderstaande figuurtje is dit verschijnsel schematisch geïllustreerd~.,,: 
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APPENDIX II 

DE LINEARISATlE VAN HET BOLWAY-MODEL . ,' . 

Het model luidt: 

C>tt ... s{ = y (ff' -l) ( 1..). 

1 '. "' = ~ * (waf t:qlt T{~ ( cV.t A)l/~'* W-f> t- Î: J. ij (êj -i\7j )( ê;;- ;;;, ) -* 'fVI/dtT S 1 ·. ·. C:,j•-4 

(.2.) 

De linearisatie van dit rrodelvo~r:en we nagenoeg analoog uit aan de linearisatie van 

de B.V. doór te stellen: 

t c~. t.t) = {'~t" t-er c~. ë:.,-t>) , 

l(o) .. . . . S/t. . . t. . . = o~solu-+.c Maxw4tllN~rd e.h ~~'~1 -= nci(M{t1fRTo) 4 - wac/t k.To 

Substitutie van (3) in (1) levert na forrrele linearisatie: 

De enigste rroeilijkheid die zich hierbij voordoet is de bepaling van de gelineariseerde 

él) ,de ff1). _. 

T .. d d. Ll) . d . f(l) 1· . . f(O) . b k 1 ... enem e eze f 1 te vm en gaan we mear~seren naar f rond ·. ·· . D~ t · ete ent mea-
. f(lJ . . ... f • (___.) I . (0) ___.) • 

r~seren van . . naar de !Tûrrenten an f, M ,rond de JIDJTei)ten van f , (M
0 

. 

Dit volgt uit het feit dat fil een funktie van f is via de rrorrenfen van f zoals tem.pera

tuur,druk etc~ 

Deze rrorrenten van f zijn .gedefiniëerd volgens: 

MI ·~ j tol~~ Vl 

Ht. = C 1/111) j 1cid t ::=.1\1, 

Hl = 'V't 

n '4 :: ""l 
H s- = <v..l:hdü J ~ct'dt = T 

I" 

' 
I 

I,· .. 

H' = rnJ1c.c~clt:: r•,-:: r1• =1,~.-=-1't• 
;'V ,...., 

~,I = Pn ::: r I)-::. fJr 

r' l : t u -=- fi" == ~.. . 

(5) 



H ~ ~ wr J ( c~-{1/i)c'l) { ott 

H (O :: P'' ( 5) 

H" -= f.n 

Het valt niet rroeilijk in te zien dat de f(i) een ster.k niet-lineaire funktie is van 

deze 11 oomenten. 

Voor de linearisatie van f(i) nac3r o/ rond % vinden we' nu: 

J(~) (1) _" 11 ~) •. 

'tl -= 1 (Mo) + t. llM~ *l~M~)M.::;Mo 

Uitvoeren van de differentiatie" in (6) levert: 

. het onderstàande nader 'beschouwen. 

Er geldt: 

( ddA )-1::: C-1/ oldA) 

De term detA gaat met ( 8) over .m: , 

olet A = old IJ f> ij - { cp~\ 11) 'f>ïJ / p f\" /1 /rJ.r.t. ( I --A) 

6. = U ( f~1~ ")* Pii Ir 11 

Met (2) .krijgen we: 

ole.t (I- A). = -1 ~· e ( A1
) __. {:t-ilt (-1 /olti (tl ,.·a))} f1::1Îo =o 

l/dïj /) == IJbëj-AI\-~ ~ llàïi +A+ t1(A1)!1 ·~ ll&ijt-At\ ~ 

( ~~i~}r.. -~ == (qfr-1-") (o0H~e:.(1ij /p)) .... . - = ( ((l~"-1)/ro) * (~ )r. .-
n- ••o ·· H =No . .. ê> • • b. M = Ht> 

6 6 ) 

(8) 

(~) 

( -10) 

Uitschrijven van (7) in Mb levert met (11) en (10) een uitdrukking waarin nog voorkorren 

de tu'1k:s ~Voor dezé.· t,Mk_s 'kunnen we m.b .v~ het eerder gedefiniëerde inprcx:lukt schrijven: 



. At'l1: (h~no) -::·i {"t .. j ~'o~t = j{'~olt e. ~oCel>. t) 

A Ht.-:: Vi ... o .,. (~ •. cl} 

A ti)-= (q. ct) 

~ H 4 : ( ti>. CJ) 

. A t1s-= T..,.To = (t/l)To (cf.(~c1/f~To-l/t)J 

A tH ::: r~ -lït2.o- Wl ~ 0 ( ct>. c I c '-) 

A t1•1 = \'Mllîo(<f>.c~cJ) 
A HS.:: ." .,o,(t .cLc, l 

AH~.~ W.l-1.o(cP•(c~-I/3G'l)) 

AH 1o = ho!Mo (cf· Cc!-:ll3c")) 

6 t1 n ~ 1M t'lo (~. (.c~-thèJJ 

(1) VO()r de f1 l<::i>ijgen we nu: 

,-·,.·,_!'· 
-· • ·'0 • 

..;, ', ;, . 

( 11) 

1 ~) = fo} r -1 + ( q~ ~) -t (~."ê.) . 'NlG/ h.To + (\/:!t){ + :ottê/tltT~ -1/:d) i(" ( W~l /1ltTo- S/~) + 

- ( f~4~~) { ~~'l R1 rl·) [ ttM(~ • C'1C:1.l Ctt!.& t.t.~.( .. • CIC. ,k.,c.s + lW! ( q,. C2C1) CzC ~ + . 

WI(4>•(.C~~ 1/!c .. )) 4:~'-rl-M <<t>.c.c!-l(sc.' )}ct -41 W1 c+.{ca'-lhc'))c:J} 
I 

De linearisàtie van het Holway rrodel .is hiernee voltooid. ,. 

(1"5) 

We willen deze gelineariseerde Holway-vergelijking analoogaan de gelineariseerde B.V. 

als een reeks gaan schrijven. We voeren hiertoe p~ volgende orthonormale funkties ~R .in: 

~(.~) -= A 

o/". (\") = -:, fi 
't'l <.1) = ~l n: 
'+'q (}~}= 't3 V"i. 
't's(~)= c~"-1/t)'fÎ/J 
"fc.t~>= .tr,~ .. 
o/'t(~)= '1. s •. ~J 
~8 (f)=-l ~1. ~) 

~1(.~)~ c~~-1/s~ )Vi 

faoCSl=- c~;-t:) 

( \ 4) 

, .. 

Substitutie van de eerste zeven funkties uit (14) m (13) levert geen problerren.Bij de 

substitutie ván '!'9 en '1' 10 zullen we iets langer stilstaan. 

Voor de laatste drie termen uit (13) kunnen we schrijven: 

... 



--:IX:· 

N. B. It\_plaats van +=•(c) schrijVen we nu .:::.(c). 
~ 'L ,.,. .. _") it 1 { ;é .P·< «;: -th~t ))(tl~ llt(')~ ,.~ c~: -t/1('' >H r ... -th~1) ~ <4>· <r:- ,"~>)(~: ~.~$~·->J= . · 

_ { t./l)( p;1- 1) ( cf# '4',) 'l''3 + 1 < 43~4-1)( ( q,.cy: .. th~l >)( 'f:-''' tt > -1-- (cp. c~! -1/l~' lH t: -1/l~ .. )) (if"J 

Zouden we een ·'i' tÓ en '1'11 gedefiniëerd hebben analoog aan de 1f 9 dan hadden we voor de 

laatste twee tenren uit (15) analoge uitdrukkingen gevanden.Het valt. echter makkelijk .in 

te zien dat deze 'l' 9 , 'i' 10 en 'i' 11 niet :rreer onathankelijk,en daardüe'f' niet::m::er orthonor

naal zijn daar er geldt dat 'l'9+'1'10+'l'11=0. 

Uit deze afhankelijkheid blijkt echter ook dat-het rrogelijk rroet zijn de laatste twee 

terJIEn uit (15) in .de twee onafhankelijk funkties '1'9 en 'I' 10_. 

Voor het verband tussen deie tweé temen en de 'I' 9 en 'i' 10 vonden wij : 

Substitutie van (16) in {15) en substitutie van (15) in (13)levert m.b.v. (14): 

( ll-) 

Substitut:i..e van (17) m (4)_ levert tenslotte: 

10 

L ~R(~ ... ,.)~e.- t-,q, 
~=' . . . 

als 1 ' 'R ·~ S , 
:., 

' '- 1t ~-lo 

,. 
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SYMBOLENLIJST 

c. 
l. 

D 

IJ)laim snelheidàWk.t.tl~ 
(8kT/7rmi)i , "' 

diffusie-koëfficiënt 

d. 
l. 

f, 
l. 

molaire diameter van komponent i 

snelheidsverdelingsfunktie van komponent l. 

f .. 
l.J ( 0) 

f
0 
,f 

snelhei<lj.verdelingsf1.ll1k:tie van komopnent i na botsing met konqxment j 

lokal~ r,esp. aboolute· Maxwell-verdeling 

J. 
l. 

k 

L 

M. 
l. 

m. 
l. 

m. 
l. 

n 

molaire stroonrlichtheid 

konstante van Boltzmann 

lengte spleet of kapillair 

molaire :qassa 

molekuul-massa 

=n.m. v. ,ID3.Ssaflux 
l. l. l. . 

deeltjes-dichtheid 

n. deeltjesdichtheid van komponent; i 
l. 

n. ' grootheid uit de f .. 
l.) ' . . . . .· . l.J 

n.. grootheid. uit de f,. 
Jl. . .. . Jl. 

op oppervlakte doorsnede plunjer 

ok oppervlak doorvoer kapillairen. bundel 

p druk 

t 

T 

u 
V 

V 
.+P 
v .. 
-+ l.) 
v· 
-+ 
V s 

verhouding der deeltjesfluxen 

straal. kapiilair 

plaats vektor 

tijd 

temperatuur 

spanning (ele~risch) 

volun.:m 

plunjersnelheid 

groot-heid uit de f;. 
. .l.J 

gemiddeldè snelheid . . ; 

massa-slipsnelheid-r. 
.. . 

I. 

de massasnelheid is· pel' definitie: (I:n.m.v./I::l.m.) 
. l. l. l. . l. L 

~ 
w 
-+s 
w 

deeltjes slipsnelheid. 

deeltjes snelheid, ( rn. V. I En.) 
l. l. l. . 
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1 
a 

u 

0 • k v1s eus 

0diffusie 

0 viskeus · 

0diffusie 
n en .K 
p 

.. 

1' 

' ,, 

L 

karakteristiek drUkverschil 

kronecker delta 

En.m.,massa-dichtheid 
1 1 . . . i 

dimensieloze snelheid,Ó. (m:../2kT.) 
1 0 

.warmtegeleidingskoëfficiënt,of grenslaagdikte 
y 

viskositeits~fficiënt 

botsingsinvarianten 

botsingsfrekwenties 

viskeuze massa-s1ip-koëfficiënt 

rnassa-slip-koëfficiënt door diffusie 

viskeuze deeltjes-slip-koëfficiënt 

deeltjes~slip-koëfficiënt door diffusie 

botsingsoperatoren 

> p:rc:jektie operator 
. '. 


