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Voorwoord.
Dit is dan het verslag van m1Jn afstudeerwerk, verricht in de vakgroep
Analyse van Fysische Meetmethoden van de afdeling natuurkunde •.
Het werk was ingepast in het lopende projekt bloedoxygenatie, en was
voor een belangrijk deel. praktisch van aard.
De taak was om de methode van diktemeting te verbeteren, en om de oorzaken van de drift op te sporen. Het doel hiervan was om de nauwkeurigheid van de diffusiemetingen te verhogen.
Om mee te beginnen zijn een aantal technisch noodzakelijke verbeteringen
aan de opstelling uitgevoerd.
Een kontaktloze methode van diktemeten is uitgewerkt, en wordt in dit
verslag uitgebreid beschreven.
Er is zeer uitvoerig en tijdrovend onderzoek gedaan aan de drift van
de diffusie opstelling. De bron is weliswaar nog niet gelokaliseerd,
maar we hebben vele mogelijkheden uit kunnen sluiten.
Verder is een sterk verbeterde konstruktie gerealiseerd voor de vloeistoflaag, en tenslotte is als aanzet een serie diffusiemetingen gedaan.
Voor het eerst in de geschiedenis van deze opstelling waren hierbij
metingen met zuiver gas aan een waterlaag bij 1 torr drukverschil.
De in dit verslag gebruikte eenheden zijn niet in overeenstemming met
de internationale afspraken (SI eenheden). We hebben ons bewust nog
gekonformeerd aan de in de literatuur op dit gebied gebruikelijke
eenheden.
Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om al diegenen dank te
zeggen die op enigerlei wijze hebben meegeholpen aan de totstandkoming
van dit werk.

Waalre, juni 1978.
Joost Janssen.
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2.

. HOOFDSTUK 1
Beschrijving van de diffusieopstelling.
Meétprinci pe.
Oe opstelling wordt gebruikt om de diffusie van gassen door een dunne
vloeistGflaag te meten. In principe ziet het er als volgt uit:
--

------

--~-

---

1
1

figuur 1 : het principe van de opstelling.
Oe gassen zitten in de kamers 1 en 2, gescheiden door de vloeistoflaag •
•
Oe vloeistof zit opgesloten tussen twee membranen met een veel hogere
permeabiliteit dan die van de vloeistof. Tengevolge van de diffusie
zal het drukverschil over de laag willen veranderen. Dit wordt gedetekteerd door een gevoelige differentiaal drukopnemer die het volume
_aanpast door een pl_u_njer te laten bewegen. Het resultaat hiervan is dat
het drukverschil over de laag steeds een konstante waarde heeft, en
dat de snelheid van de plunjerverplaatsing een maat is voor de optredende deeltjesflux.
Meetmethodes.
We on_derscheiden twee methodes van meten:
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In beide kamers zitten gasmengsels waarvan de samenstelling verschillend is. De totaaldruk is in beide kamers gelijk, maar er
zijn wel partiäle drukverschillen over de laag.
Neem aan dat de mengsels beide uit de gassen a en b bestaan, en wel
zó dat er een flux ~Cl. optreedt van kamer 1 naar 2, en een flux . iP-t
van 2 naar 1.
In het vervolg slaan de indices 1 en 2 steeds op de betreffende kamer.
Er geldt nu per komponent:
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= oplosbaarheidskoëff.
p = partiäle druk van deze komponent
D = diffusiekoëff.
c = koncentratie
J = flux dichtheid
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Voor elke komponent van het gasmengsel heeft~ een andere waarde. We
mogen dus een netto flux verwachten door de laag.
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waar A het oppervlak van de laag is.
Nemen we verder aan dat ~ ~ ~. en noemen we de dikte van de laag
Qll
~
d, dan is met (3)
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Dan rest nu nog om~~ te relateren aan de plunjerverplaatsing, die
we dy~ noemen.
We weten dat

n is het aantal mol dat zich in de kamer bevindt.

Vanwege de terugkoppeling is ~ =
Voor de volumeverandering geldt
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Differentiatie van de gaswet levert

Uitschrijven van (10) voor beide kamers, en substitutie van (7), (8)
en (9) geeft dan als resultaat
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Vergelijk (11) met (6), we zien dat met deze methode (met gasmengsels)
aleen het verschil van de ~·s van de komponenten kan worden bepaald.

~

In plaats van gasmengsels kunnen we ook werken met zuivere gassen
in de kamers. Om dan toch een deeltjesstroom te krijgen hebben
we daarbij wel een zeker drukverschil bp nodig over de laag.
Analoog aan (11) en (6) vinden we dan
( 12)

A1('.

r + 'lt. t>p
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Hieruit is direkt de permeabiliteit van het gas te berekenen.
In deze situatie zal de deeltjesstroom steeds even groot blijven, omdat
het drukverschil over de laag een konstante waarde heeft.
Bij metingen met gasmengsels zal het partiële drukverschil echter door
de deeltjesstroom worden genivelleerd, zodat de waarte nemen flux exponentiëel in de tijd af neemt.
Het partiële drukverschil bij gasmengselmetingen kan veel groter worde~
genomen dan de Llp=1 torr die we bij zuiver gas hebben. Daardoor is
het te meten effekt meestal een orde groter dan bij zuivere gassen.

{n

Meetsysteem.
Het meetsysteem is schematisch getekend in figuur 2.De membraanhouder
zit ingeklemd tussen de twee kamerdeksels. Met de vier pneumatische
kranen K kan het systeem na het inbrengen van de gassen van de buitenwereld worden afgesloten. Het drukverschil tussen beide kamers wordt
gemeten met de verschildrukopnemer ~p, welke bestàat uit een differentiaal kondensator met bijbehorende oscillator (driver). zijn range
is :!: 1 torr.
De kortsluitkraan KK dient ter beveiliging van de drukkop.
De totaal druk wordt in de onderkamer gemeten met een rekstrookjes
opnemer p. Met een speciale elektrode wordt de partiële zuurstofdruk
in de bovenkamer gemeten.
De plunjer wordt in beweging gebracht door een motor die een schroefspil laat draaien. De hoekverdraaiing van de spil wordt geregistreerd
op een X-t rekorder. Later is daaruit met de hand de waarde à~ van
d.t
de plunjer te bepalen (grafisch).
Drukopnemer en plunjer maken deel uit van een teruggekoppeld regelsysteem. Zie figuur 3.
. · .... ..
/

I

. x

- riGUU~

3

(\)

/

I

/

--

Ap

I

\

ö

·11

- -~---

Het signaal van de drukkop gaat naar een DC verschilversterker. Door op
de andere ingang een spanning te zetten, regelt het systeem net zo lang
bij tot dat de drukkop een even grote spanning afgeeft. Op deze manier
kan een drukverschil elektrisch worden ingesteld
De multiplier M is alleen nodig omdat de motor Mop wisselspanning
werkt. De generator G verzorgt een terugkoppeling van het motortoerental.
Over de aanmaak van de gasmengsels.
Met de gasmengpomp is de samenstelling van de mengsels met stappen van
1% in te stellen. nadat het buffervat eerst vakuum is gepompt, wordt
-het met het gewenste mengsel gevuld. Te beginnen met de buffer is alles
-verder dubbel uitgevoerd, zodat de kamers tegelijkertijd van nieuwe
~ngsels kunnen worden voorzien.
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figuur 4

de aanmaak van de gasmengsels, slechts één helft
is getekend.

I.

De mengsels worden in de beide bevochtigers verzadigd met waterdamp. De

eeste bevochtiger fungeert daarbij tevens als pomp. Zijn temperatuur
kan ten opzichte2van de thermostaattemperatuur enigzins worden gevarieerd.
Tijdens de metingen kan met behulp van de driewegkraan K het hele buizen- en bevochtiger systeem alvast worde n doorgespoeld met het nieuwe
mengsel voor de volgende meting. Het bevochtigen van de gassen dient om
verdamping van de vloeistof uit de laag (vooralsnog water of een Hb-oplossing) tegen te gaan. Om de verzadiging tijdens de metingen op peil
te houden bevindt zich in elke meetkamer bovendien een waterreservoir.
Thermostatering.
Het hele meetsysteem is in een luchtthermostaat geplaatst. De vloeistoflaag staat daarbij horizontaal, het buizensysteem en de plunjer
ook, in afwijking van het getekende in figuur 2.
In de dubbele wand vande thermostaat zit water,dat door een circulatiepomp in beweging wordt gehouden. Door tussenschotjes wordt bereikt dat
de stroming zich mooi over de hele wand verdeelt.
In de wateraanvoerleiding is een koelspiraal en een stookspiraal aaRgebracht. Temperatuurmeting gebeurt met een platina weerstand, de regeling is van het aan-uit type, en werkt op de stookspiraal.
De koeling is nodig omdat de temperatuur van de bak maar enkele graden
boveh· die van de omgeveing ligt. De bak zelf,en alle waterleidingen
zijn met isolerend materiaal bekleed.
Onder het deksel is nog een warmteschild gemonteerd, om de invloed
van variaties in de omgevingstemperatuur te verminderen.

HOOFDSTUK 2
Temperatuureffekten bij de diffusiemetingen.
Inleiding.
In hoofdstuk 1 is uitgelegd dat de fluxmeting berust op het bijregelen
van de volumina, zódanig dat het drukverschil tussen de kamers konstant
blijft. De flux kan dan berekend worden uit de snelheid waarmee de plunjer zich verplaatst.
Nemen we nu eens in gedachten aan dat de terugkoppeling even onderbroken
wordt. Het drukverschil zal dan veranderen. Dit kan in de eerste plaats
komen omdat er een deeltjesstroom is van de ene kamer naar de andere
(dat is het effekt dat we eigenlijk willen meten). Maar daarnaast kunnen
temperatuureffekten ook een verandering van het drukverschil geven. De
drukopnemer kan deze verschijnselen niet van elkaar onderscheiden, en
zal ze ook gelijkwaardig behandelen.
Voor ons betekent dat, dat wanneer we de flux berekenen uit de plunjersnelheid,daarin altijd de bijdrage van temperatuur effekten is inbegrepen.
We noemen dat valse flux, of ook wel drift.
Temperatuureffekten zijn nooit helemaal uit te sluiten. Daarmee stellen
zij een ondergrens aan wat nog meetbaar is. De valse flux heeft een zodanige grootte dat daarvan in sommige meetsituaties veel hinder wordt
onderyonden.
We zullen in dit hoofdstuk eerst het theoretische verband afleiden
tussen de drift en de temperatuureffekten die daaraan schuldig zijn.
Daarna wordt een schatting gemaakt van de grootte-orde van deze effekten
aan de hand van berekeningen aan de thermostaatbak. De konklusies die
hieruit zijn te trekken worden vergeleken met de meetresultaten. Tot
slot volgt dan in het kort iets over de mogelijkheden om voor de temperatuureffekten te korrigeren.
De valse flux tengevolge van temperatuureffekten.
Bij de berekeningen wordt uigegaan van de volgende punten.
~ we werken met droge gassen
~ we maken gebruik van de algemene gaswet
Voor de gassen in elk van de meetkamers geldt:

p.V = n.R.T
waarin n het aantal mol voorstelt dat zich in de kamer bevindt. Als er
geen echte dee 1tjesfl ux is, dan is
ot'h, .: . o1 'l12. -= o
Vanwege de plunjerkonstruktie is
dV1 ..:: _
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ot Ve
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De indices 1 en 2 slaan op de kamers.Wanneer een grootheid voor beide
kamers dezelfde waarde heeft, dan laten we in het vervolg de indices
weg.
Omdat het systeem teruggekoppeld is geldt
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Differrentiatie van (1) naar de tijd levert
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Hierbij hebben we ~ en
nul genomen omdat we geen echte flux veranders te 11 en.
Door kombinatie van (2) tot en met (5) vinden we
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Voor de verdere uitwerking maken we gebruik van
l1r onafhankelijk van de tijd is)
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(i.v.m. (3} geldt dat

= p+.c1p
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Substitueren we dit in (6) en hergraperen we dat:
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We bekijken eerst het linkerlid van (8)
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in eerste orde benadering, aannemende dat AVI'<.V (de volumina van de
kamers zijn bijna gelijk).
Voor het rechterlid vinden we wanneer ,óT << T
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Wanneer dan ook nog f1r<< Vl (wij werken met 1 torr drukverschi 1) dan
volgt met (9) en (10)
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Dit is het verband wat we zochten tussen A~.:; en de temperatuureffekten. Een konklusie die we nu alvast uit (11) mogen trekken is dat een
kleine ongelijkheid in de volumina van de kamers weinig invloed heeft
in vergelijking tot de andere effekten.
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12.

Om {12) te relateren aan een valse flux rekenen we vervolgens uit wat
de waarde van f\~~ is die hoort bij een zekere reële deeltjesflux.
De definitie van de flux qp is:

waarin n1 het aantal mol voorstelt van het gas dat zich in kamer 1 bevindt. Samen met (1) volgt
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Het temperatuureffekt (12) zal zich aan ons manifesteren als een valse
flux,de grootte waarvan we met (14) vinden:
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Substitutie heeft als resultaat tenslotte
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Wanneer de gassen niet droog Z1Jn, maar met waterdamp verzadigd, dan
krijgen we daardoor nog een ekstra bijdrage van de dampspanning. Bij
onze metingen wordt steeds met natte gassen gewerkt om verdamping van
de vloeistoflaag tegen te gaan.
De dampspanning van water is bij 300 K ongeveer 25 torr. Hij is afhankelijk van de temperatuur, bij benadering geldt dat
o{

Ps

1, s- 'tor~. K-•

_

( •1J

r;{T

K-'

cA
rA;

Vergelijk deze waarde met die van een droog gas:
= 'l,CS tOYJ. ·
De dampspanning zal alleen effekt opleveren wanneer de temperatuur van
de kamers niet in gelijke mate verloopt. Dat betekent dat alleen de laatste
~erm in het rechterlid van (17) en (18) bijna verdubbelt.
Aan de hand van berekeningen aan de thermostaat kunnen we een schatting
maken van de waarden van de parameters uit (17) en (18).
Berekeningen aan de thermostaatbak.
In figuur 1.is de thermostaatbak schematisch getekend
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figuur 1 : de thermostaat schematisch.

De temperatuur van het water is gewoonlijk enkele graden hoger dan die
van de omringende kamer. De lucht in de bak veronderstellen we altijd
even warm als het water. Er vindt dus alleen transport van warmte plaats
via de wanden naar de omgeving. De wijze waarop dat gebeurt is verschil~
lend voor boven-, onder- en zijkant. We zullen die drie daarom afzonderlijk aanpakken.
Zijn de totale verliezen bekend, dan kan ook de totale temperatuurverlaging worden uitgerekend die het water ondergaat tijdens zijn rondgang
door de thermostaatwand. Als we die weten kunnen we de temperatuureffekten
in het meetsysteem afschatten. Nemen we voor het gemak aan dat het water
eerst langs de deksel stroomt, daarna de zijwanden neemt,en tenslotte de
bodem, dan staat het hele temperatuurverschil tussen boven~en onderkant.
Verliezen door de zijwanden.
We nemen aan dat het water in horizontale richting rondstroomt.
De omtrek van de bak noemen we 1, de hoogte h. Het water heeft bij binnenkomst een temperatuur T(O), bij het verlaten van de zijwanden T{l).
In het vervolg nemen we steeds aan dat de thermostaat is ingesteld op
25 °C (= T(O) ), en dat de kamertemperatuur Tk.-= 2.0°C is.
Omdat de zijwanden bekleed zijn met een laag tempex isolatie zal de
warmteoverdracht voornamelijk door geleiding plaatsvinden. In figuur 2
is een stukje van de zijwand getekend, van boven af gezien. De x-coordinaat ligt in de richting van de waterstroom.

figuur 2 : de zijwand van bovenaf bekeken.
De hoeveel hei d warmte Q die over een lengte dx door de wand wordt afge -

staan is

(w)

(r~)

waarin

A : warmtegeleidings koëfficiënt van tempex

= o,o 3s-

W· ~W~- 1 . K
-t

d :dikte van de laag tempex= 2.1o ~
h : hoogte van de zijwand = 1 m
Deze hoeveelheid warmte wordt geleverd door het stromende water, dat daardoor in temperatuur afneemt:

(w)
cw : soorte 1i jke warmte van water = 4. 1o 3 W.J. ~-~ k-'
debiet van de waterstroom = O.,S" ~-s-'
-dT(x) ; het bedrag waarmee de temperatuur van het water afneemt
over de afstand dx •
. Stel k = ).. ~
en_ &(x)= T(x)- T(k)
Cw· f·.c:!ldan krijgen we met (20) en (21) de volgende differentiaalvergelijking.
met

cp :

dG(.)

= _ k.
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De randvoorwaarden van (22) luiden:
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zoals was afgesproken

(z:~)
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Daarmee is de oplossing

e (~) ::

.

~ .O.xp (- k. x )

Hieruit is de totale temperatuurval over de zijkanten te bepalen.
-) -1
k is ongeveer 10 m , voor 1 nemen we 3 m.
dan i s T( 0 ) - T(1 ) = 1 , 5 • 10-2. K
Verliezen door de deksel.
De deksel is een dikke roestvrijstalen plaat, die in ieder geval aan

{t'f)

de randen in goed thermisch kontakt staat met het water. We nemen aan
dat de plaat overal dezelfde temperatuur heeft, en we rekenen alsof
we te doen hebben met een vlakke engeisoleerde plaat. H et transport
van warmte vindt nu plaats doo.r konvektie waarvoor de volgende relatie
geldt
Q

= o(,.

A.

e

(w)

. het door de

deksel afgegeven vermogen (W)
( W · ~W~-z. K _, )
c(.: de warmte overdrachtskoëffi ei ënt
A het oppervlak van de deksel ( 1xl m)
{) . het temperatuurverschil tussen de plaat en de omringende
lucht ( 5K )
«is daarin een ingewikkelde en variabele grootheid die afhangt van de
geometrie van het oppervlak, van fysische eigenschappen van lucht, van
de temperatuur,type stroming etc.
Per definitie is

met

Q

.

.Nu ::::.

eX..

x

À
waarin X een karakteristieke afmeting is van het oppervlak, en À. de
..1 -1
warmtegeleidingskoëfficiënt van lutht (0,025 W.m .K ). Voor een horizontale vlakke plaat moet voor X de lengte genomen worden.
Voor vrije konvektie geldt
Nu = C ( Gr.Pr )n.K
(Wang)
Het produkt Gr.Pr geeft een indikatie of de konvektie laminair dan wel
turbulent is; de scheiding tussen die twee ligt rond Gr.Pr = 10 9 •
Voor lucht is Pr = 0,7 (vrijwel onafhankelijk van de temperatuur), en
Gr = 1,3.1o8 .x 3 .& (bij 300 K, neemt sterk af bij toenemende T).
Waarmee Gr.Pr = 4,5.10 8 , zodat de konvektie dus best wel turbulent kan
zijn. Voor een horizontale vlakke plaat resulteert {28} bij laminaire
konvektie in
'l't
Nu = 0,54 ( Pr.Gr ) = 80
en bij turbulente konvektie
113
Nu = 0,14 ( Pr.Gr ) = 110
Met {26) en (27) schatten we het door de deksel afgegeven vermogen
op 10 tot 15 Watt.

{t9)
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Verliezen door de bodem.
De thermostaatbak rust op een zware stalen plaat welke weer met vier
poten op de grond staat. Omdat het gewicht van de bak zo groot is, is
de thermische weerstand tussen water en grondplaat zeker niet groot.
We kunnen ons voorstellen dat het transport van warmte nu gebeurt door
geleiding via de poten naar de grond, en door konvektie. Voor deze
situatie is de vrije konvektie veel kleiner dan de geleiding. We rekenen
alleen de laatste uit.
Neem voor de diameter en voor de lengte van de pootjes 2.1Öt m. De
van staal is rond 70 W.m- 1 .K- 1 • Met deze gegevens berekenen we een verlies door de bodem van ongeveer 25 W.
Totaal is het verlies door bodem en deksel dus van de orde van 40 W.
Daardoor daalt de watertemperatuur met een bedrag .óT volgens
AT.cw. ~ = 40
Cw)
Invullen van de geta 1waarden geeft: .ó T = 2 .10-l K.
De bijdrage van de zijwanden (25) was ook van die orde, waarmee we
mogen konkluderen dat het temperatuurverschil tussen boven en onderkant tengevolge van warmteverlies naar de omgeving nooit meer kan
bedragen dan 4.10-t K.
Slechts een fraktie hiervan komt over het meetsysteem te staan. De
daarvan is te berekenen wanneer we de warmtestroom Q weten
die door het systeem vloeit.
groo~te

figuur 3

de plaatsing van het meetsysteem in de bak.

We nemen aan dat het warmtetransport naar het systeem via de luch t

(l~)

{nJ

in de bak plaats_ vindt. Het meetsysteem is klein ten opzichte van de
thermostaat zodat we mogen schrijven ( zie voor de betekenis van de
simbalen ook figuur 3):

Q

=

~

_

e,_

(w)

~2

R,

De hoogte 1~ van het meetsysteem is 6.10-~ m, het oppervlak van de horizontale doorsnede At.= 60.10-'1 m"l..De warmtegeleidingskoëfficiënt van
'-1
_,
staal is A~= 40 W.m .K
-1
Daarmee vinden we voor R2.de waarde 0,2 K.W •
Bij de berekening van R1 moeten we rekening houden met konvektie. Na
4
te gaan is dat voor deze situatie Nu= 10. Neem voor A1 400.1Ó m2 ,
~, = 0,025 W.m-'. K-• en 11 =1 m. Dan wordt R1 100 K.W-1•
De gevonden waarden van R1 en R1 substitueren we in (34), samen met de
eerder gevonden ( 33) 8. van 4 .10-t K.
Te zien is dat van het temperatuurverschil tussen boven en onderkant
3
van de bak slechts een fraktie 2.10- teruggevonden wordt over het meetsysteem, ofwel 10-~ K.
Konkl usies.
Wij hebben bij metingen metAp = 0 een drift waargenomen in de orde
. hoeverre de resultaten (17),
van 10-11 mo 1 .s-1 • We zu 11 en nu nagaan 1n
(18) en(38) daarmee te rijmen zijn.
Neem eerst het geval dat ~p = 0. (We zorgen er dus voor dat de terugkoppeling beide kamers gelijke druk geeft}.We werken dan alleen met
(17) en (38). De term
in (17) representeert in zekere mate het verloop van de thermostaat temperatuur. Neem eens aan dat die temperatuur
tijdens de meting met 1 K verandert (dat is erg veel). We kiezen in
het vervolg voor de duur van de meting steeds 5.10 3 s. Veronderstellen
we voor het gemak dat ~ konstant is, dan vinden we dus dat

:J'

fit

dl;
dit
(l~):

-T

.AT

=

(3'~)
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Dit betekent dat de eerste term binnen de haken van (17) een bijdrage
levert aan de valse flux ter grootte van 3.10 mol .s _, .
Ook al zouden (39) en (40) een orde te klein zijn gekozen, dan nog
speelt (41) een verwaarloosbare rol.
Dan de tweede term uit de haken van (17), deze stelt de variaties voor
van de temperatuur inhomggeniteit in het sy~teem. Zijn bijdrage is

-·'

c1v~ =

5. 1o·'.

; . .ÄT

We kunnen dit probleem op twee manieren benaderen.
1) We zouden ons bijvoorbeeld kunnen afvragen welke waarde J-kAT dan
wel moet hebben om een valse flux van 10-11 mol.s-· ten gevolge te hebben. Nemen we !! .di konstant. over de meetperi ode, dan vinden we met
.(42) dat in die tijd de inhomogeniteit .6T met een bedrag 10-2 K mag
veranderen. Daarbij is
.,c.~ AT ::. 2..10.( k.s·•
2) We kunnen ook uitgaan van (38). Neem aan dat de temperatuur van de
,()mgeving zodanig stijgt dat het in(38) gevonden temperatuurverschil
van 10-~ K geheel opgeheven wordt tijdens de meting. Dat betekent
(voor het gemak nemen we ~ ll.T weer konstant) dat ..!! 6.1 : 2 .10-S K.s-·'
~t
d~
,waarmee (42) overgaat in
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Vervolgens het géval dat Lip= 1 torr.
We hebben nu te doen met formule {18). Zelfs wanneer we voor ~T (43)
substitueren in plaats van de veel gunstiger (38), dan nog is (18) in
goede benadering te schrijven als

Nemen we een drift van 1 K over de meettijd voor de thermostaat (39)
dan is daarmee de eerste term binnen de haken van {47) verantwoordelijk
voor een va·l se f1 ux ter grootte lo-·~ mol .s- 1 •
De tweede term binnen de haken is een orde kleiner (vergelijk (46) )~ of
de variaties van de inhomogeniteit zijn groot (zie {43) ).

Samenvattend:
De door ons waargenomen drift kan verklaard worden door een variatie
-2.
van .de temperatuur inhomogeniteit in het systeem van 10 K over
1! uur. (43)
Bij metingen met 1 torr drukverschil is een ekstra term te verwachten
van 5.10-g.
mol.s-•. Wanneer de temperatuur van het meetsysteem over
1i uur met 1 K zou veranderen, dan is het effekt nog slechts 10% van
wat we waarnemen (41).

tJz

Kompensatie van de temperatuureffekten.
Er zijn nu twee wegen om de drift van de diffusieopstelling aan te pakken. Allereerst kunnen we proberen om de oorzaak van de drift te lokaliseren en vervolgens te minimaliseren. Hierover gaat het volgende hoofdstuk. In de tweede plaats kunnen we ook temperaturen gaan meten en in
rekening brengen met behulp van de gevonden betrekkingen (42) en (47).
We zullen in het kort nagaan wat de mogelijkheden zijn voor temperatuurmeting, zonder daarbij volledig te willen zijn.
Om te kunnen korrigeren moet het verloop van het temperatuurverschil
tussen de kamers gemeten worden. Voor diffusiemetingen bij 1 torr drukverschil moeten we bovendien het verloop van de absolute temperatuur
van ~et systeem weten.
Uit (47) zien we dat de bijdrage van de laatste al verwaarloosbaar is
wanneer de temperatuurdrift niet meer bedraagt dan 0,1 K over 1! uur.
Meting van een dergelijk groot effekt zal weinig problemen opleveren.
Anders is het gesteld met het temperatuurverschil tussen de kamers.
Daar hebben we te maken met een verloop van 10..1 K over li uur ( 43),
en misschien wel met 10-'1 K ( 45).
We zullen nagaan wat we kunnen doen met een thermokoppel.
Nemen we als rekenvoorbeeld een Pt-Pt.Rh thermo~ppel met een gevoeligheid van 10-s V.K-1• Een resolutie van 10-~K komt dan overeen met een
spanning van lo-'v. De ruis van het uitleesinstrument (galvanometer)
moet dus onder deze waarde blijven. Zernike leidt voor de ruis van een
galvanometer de volgende betrekking af

k.T
w. s
1
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Hierin is Wde impedantie van het instrument (voor een Kipp galvanometer 35Jl), en S is de tijd gedurende welke een sample wordt genomen.
Nemen we daarvoor bijvoorbeeld 200 s, dan volgt door substitutie in (48)

V~
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Dat is ruimschoots goed genoeg voor onze metingen.
Nemen we verder eens even aan dat de drift van deze thermometer helemaal veroorzaakt wordt door de thermospanningen bij de aansluitklemmen
van de galvanometer. Hun temperatuurafhankelijkheid is misschien wel
20_rV.K-1• Eisen we dat de drift vergelijkbaar is met 10-"'K over 1~.uur,
dan houdt dat in dat hèt temperatuurverschil tussen beide klemmen in
die tijd slechts met 2.10- 5 K mag varieren. Bekeken zou moeten worden
of dat haalbaar is.
In plaats van een thermokoppel als verschilthermometer kunnen we ook
overwegen om het verschilsignaal van twee thermometers te nemen. Van
de meeste transducers is echter de stabiliteit niet toereikend, ze
zijn te groot of ze dissiperen te veel. Het lijkt er op dat alleen
NTC weerstanden en PN overgangen in aanmerking komen.
De stabiliteit van moderne kwaliteits NTC's schijnt mee te vallen mits
met bepaalde zaken terdeg rekening wordt gehouden. Zie hiervoor bijv •
Sapoff. Dez auteur rapporteert een drift, ekwivalent met 0,01 ..• 0,075 K
over .10.000 uur gemeten. Over de drift op korte term~jn wordt niet
gerept. De gevoeligheid van dit type sensor is hoog, namelijk ongeveer
3
4% perK. Bij een nominale weerstandswaarde van 5.10 ~ vinden we zo
dat een resolutie van 1ó" K korrespondeert met 0,02 n .Bij een stroom
van bijvoorbeeld lOO~A levert versterking van het signaal nog weinig
problemen op. De dissipatie bedraagt dan 50 .r-W. Stellen we aan de drift
dezelfde eisen als bij het thermokoppel, dan moet de stabiliteit van de
weerstand minstens 2ppm per l~uur bedragen. Het is nog maar de vraag of
dat haalbaar is na een thermische schok van enkele K, zoals die optreedt
bij het verwisselen van de vloeistoflaag.
De PN overgang als temperatuurtransducer is nog betrekkelijk nieuw. De
lineariteit ervan is zeer goed over een groot gebied, zijn gevoeligheid 1igt rond de 2,2 mV. K- 1 •
Ohte bereikt met een gewone general purpose transistor een stabiliteit
van 0,02 K over 24000 uur. De ruis was ekwivalent met 0,005 K, maar dat

{tt,_)

is wellicht nog sterk te verbeteren door een betere keuze van de komponenten. De ondergrens van de dissipatie ligt rond l)LW, omdat de kollektorspanning van de orde van 1 volt is, en omdat de stroom niet veel
kleiner dan l~A kan worden genomen. (zie ook Verster en PMI).

2.3

HOOFDSTUK 3
Eksperimenteel onderzoek naar de oorzaken van de drift van de diffu$ie opstelling.
Inleiding.
De valse flux wordt zichtbaar wanneer in beide kamers dezelfde gassen
zitten bij dezelfde druk. Maar om er helemaal zeker van te zijn dat
er geen deeltjesstroom is, is het beter om de vloeistoflaag te vervangen door een stalen plaat. De plunjerverplaatsing die dan nog is te meten
moet dus wel veroorzaakt worden door andere effekten.
Om een idee te krijgen van de grootte orde van de drift en de te verwachten deeltjesflux zijn deze waarde voor een paar situaties in fi-guur 1 b~j elkaar gezet.
zuiver gas
3. 1o
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gasmengsel

f 0 • ~ · ··· 1D-ro

hemoglobine
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water

1o·••

drift
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figuur 1 :de grootte orde van de flux (mol.s')
Deze waarden gelden voor een laagdikte van ongeveer 120~ .
We zien uit deze tabel dat de drift bij metingen met gasmengsels in
het algemeen niet of nauwelijks hinderlijk is. Bij 1 torr drukverschil
hebben we de drift niet rechtstreeks gemeten, maar the~etisch hebben
we aangetoond (hoofdstuk 2) dat hij niet minder is, wat ook bevestigd
wordt door de diffusiemetingen van hoofdstuk 6.
Dit betekent dat bij metingen met 1 torr drukverschil de drift en de
te meten deeltjesflux van dezelfde orde van grootte zijn. Hierdoor
kunnen de resultaten van deze metingen wel erg onbetrouwbaar uitvallen, terwijl ze juist zo interessant zijn omdat daaruit rechtstreeks
de permeabiliteit is te berekenen.

Wanneer de drift voldoende goed zou reproduceren dan konden we hem gewoon
in rekening brengen. Wanneer hij enkel het gevolg was van temperatuureffekten, dan konden we door temperatuurmetingen korrekties aanbrengen.
We kunnen ook de hoofdoorzaak van de drift proberen op te sporen, om
hem daarna te elimineren. Het laatste was de beweegreden voor het doen
van een omvangrijke reeks van eksperimenten. De resultaten daarvan
zullen we in dit hoofdstuk presenteren.
We onderscheiden in hoofdzaak vier effekten die mogelijk een bron zijn
van de valse flux. Dat zijn:
1 drift in de elektronika
2 temperatuureffekten in de kamers
- door de omgeving geïnduceerd
- intern in het meetsysteem gegenereerd
3 gaslekken
4 mechanische oorzaken
We zullen deze vier attereenvolgens nader bekijken.
Drift in de elektronika.
In hoofdzaak bestaat het kritieke elektronische gedeelte uit een viertal onderdelen. Zie het blokschema in figuur 2.
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figuur 2 : blokschema van de belangrijkste elektronika.
De druk opnemer wordt gevormd door een differentiaalkondensator die

deel uitmaakt van de schakeling van de bijbehorende driver (= oscillator+ offset regeling). Aan de uitgang van de driver gemeten is de gevoel_igheid 500 mV.tor.r'"1 • Het signaal wordt door de oe versterker ongeveer 1000 maal versterkt. Omdat het een verschilversterker is, die
via de plujer is teruggekoppeld, hebben we de mogelijkheid om elektrisch
een drukverschil in te stellen. Dat gebeurt namelijk door op de andere
ingang een zogenaamde kompensatie spanning te zetten. :
Elk van de blokken van figuur 2 zal in zekere mate drift vertonen ten ..
gevolge van temperatuurfluktuaties. Deze uit zich in een verloop van de
uitgangsspanning (driver, kompensatiespanning) of de offset spanning
(versterker). Om er vereer mee te kunnen rekenen moeten we afleiden
welke valse flux daarbij hoort. Daartoe koppelen we in gedachten de plunjer even los. Een spanningsdrift dV~ aan de ingang van de versterker
is ekwivalent met een drift van de druk ~p voloens

olp

=

(t)

met p in torr en v.,.,. in mV.
Heeft zich een drukverschil dp o~geboywd, dan zal dat door de plunjer
zodanig worden weggeregeld (De terugkoppeling is weer hersteld) dat
de druk in de ene kamer met ~dp stijgt en in de andere kamer met hetzelfde bedrag daalt.
Daarvoor is een volumeverandering dV nodig, gegeven door
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Kombinatie van (3) en (2) levert
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Substitueren we de verschillende getalwaarden, dan zien we dat een
_,.
-1
valse flux van 10 mol.s verklaard kan worden door een verloop
van het drukverschil met 0,02 torr per uur.
Samen met {1) volgt dat dit -omgerekend naar de ingangsspanning ..
ekwivalent is met 10 mV per uur.
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De drift van de versterker zelf is nagegaan door over langere tijd de
uitgangsspanning te registreren, terwijl de ingang was afgesloten met
een metaalfilmweerstand van een geschikte waarde. Teruggerekend naar
de ingang vonden we een drift van slechts enkele ~V per uur. Dat is
ordes lager dan (5). De offsetspanningsdrift van de gebruikte opamps
is volgens de fabrikant 0,6 jA-V.K-1 •
De kompensatiespanning wordt via een weerstandsdeler afgeleid van een
referentiezener. De temperatuurskoëfficiënt van ée zener is volgens
_, -1
.
_, .. 1 (
.
) Q
de specifikaties 3.10 K (typ1cal) tot 20.10 K. maxlmum. ~ zener
spanning is ongeveer 7 volt.

figuur 3 : de schakeling van de kompensatiespanning.
De weerstandsdeler bestaat uit R1 (metaalfilm, 130 kQ, TC~_50.lo-'
en Rt (10 turn draadpotmeter, 10 k.1t, TC~20.lo-' { 1).
Er geldt voor de kompensatiespanning
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Substitutie van de getalwaarden levert op dat de kompensatiespanning
hoogstens kan driften met 25 .1-'-- V. K-1 •
De elektrische drift van drukkop en driver is alleen te meten wanneer
we er zeker van zijn dat het drukverschil over de kop konstant is.
Dat laatste is gemakkelijk te realiseren door de kortsluitkraan open
te zetten.Zie figuur 4.
Op dezewijze maten we op punt B een drift van ongeveer 25 ~V per uur
(de plunjer stond stil). Dat komt overeen met een valse flux van
-l't
-1
2,5.10
mol.s •
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meting van de elektrische drift van
drukkop en driver.

Deze drift was niet konsekwent één kant op gericht, zoals wanneer de
kortsluitkraan gesloten is. Effekten van deze grootte orde kunnen al
gemakkelijk veroorzaakt worden door thermospann-ingen in de steJ.<erverbindingen.
Bij deze meting zagen we dat de plunjer lange tijd op een willekeurige manier stapjes heen en weer deed, voordat hij kontinu met een vaste
snelheid ging bewegen. De verklaring hiervoor is dat de spanning op
·punt A (zie figuur 4) eerst boven een drempel uit moet komen voordat
de motor gaat draaien. De hoogte van die drempel blijkt ongeveer 250
· 250 mV te zijn (punt A), en wordt bepaald door de wrijving. Zolang de
:drempelwaarde nog niet bereikt is ziet men alleen reakties op storing.,.
en vanuit het lichtnet. Zie figuur 5.
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Zeer typerend is dat onmiddellijk na het sluiten van de kortsluitkraan
de plunjersnelheid enkele honderden malen groter wordt.
In figuur 5 is te zien dat bij het sluiten van de kraan de spanning op
-3
puntBeen sprongetje neemt van ongeveer 2 mV (= 4.10 torr drukverschil).
Hierdoor wordt de drempelwaarde op punt A overschreden, waardoor de motor
onmiddellijk start om daar iets aan te gaan doen.
De konklusie die we nu uit deze verhalen mogen trekken is dat de hoofdoorzaak van de drift niet in de elektronika is gelegen.
Temperatuureffekten in het meetsysteem.
In hoofdstuk 2 is besproken hoe groot de invloed is van de omgevingstemperatuur op het temperatuursverschil tussen de kamers. Ook is de in, ,homogeniteit berekend die nog aanvaardbaar is. Deze schattingen zouden
echter best wel eens een orde fout kunnen zijn.
Er is daarom een reeks van eksperimenten gedaan om •te achterhalen of
~e drift te wijten kan zijn aan temperatuureffekten, en zo ja, waar
tdan de_ bron ligt van die effekten.
l
1[ Het warmtetransport tussen meetsysteem en thermostaat is niet voor beide
1
·kamers gelijk, omdat het systeem niet centraal in de bak is opgesteld.
We hebben verscheidene ingrepen gedaan om hier verbeteringen in aan te
brengen. De bodemplaat werd geperforeerd, we hebben gewerkt met isolatiemateriaal , en we hebben een metalen kooi ron~de kamers gebouwd.
Dit was allemaal zonder resultaat.
We hebben de temperatuurgradiënt in de bak drastisch verkleind door
~zoveel mogelijk open ruimte op te vullen met grote blokken aluminium
en messing. Ook hebben we de gradiënt gemanipuleerd door de temperatuur
van het warmteschild onder het deksel te variëren ten opzichte van
het instelpunt van de thermostaat.
~et had nauwelijks effekt.
Bij 7 K temperatuursverschil tussen warmteschild en thermostaat was
alleen tijdens de aanloopperiode een veel _ grotere drift waar te
,nemen (dan is !!.l\T -:fO, zie hoofdstuk 2).
O'ot
Eén keer is de thermostaat op 15° ingesteld in plaats van de gebruikelijke 25° C. Daarbij maten we wel een duidelijk lagere waarde van de
. me
. t nagegaan of dat repro duceer·drift, name 1ijk JO-1)mol. s_, • we z1. Jn
de.

Jr
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We schakelen de plunjer af, laten het systeem bij gesloten kortsluitkraan aan zich zelf over, en registreren de spanning op punt B (fig. 4).
Het blijkt dat deze spanning oploopt tot hij een evenwichtswaarde bereikt van ongeveer 150 mV. Dat korrespondeert met een drukverschil van
o,3 torr.
Het is denkbaar dat dit drukverschil veroorzaakt wordt doordat zich een
temperatuurinhomogeniteit opbouwt, maar noodzakelijk is dat niet.
Omdat zich in de meetruimten met waterdamp verzadigde gassen bevinden
hebben we bij een temperatuur verandering zowel te maken met een verandering van de gasdruk , als met een verandering van de dampspanning.
Wanneer we hier rekening mee houden dan zou het waargenomen drukverschil
van 0,3 torr veroorzaakt kunnen worden door een verandering in het
temperatuurverschil met 0,1 K. Dit lijktenwaarschijnlijk veel.
)Ir We doen hetzelfde eksperiment, maar wanneer de druk zijn eindwaarde
ongeveer heeft bereikt openen we even de kortsluitkraan.
Het drukverschil valt dan ogenblikkelijk weg, en het hele proces van
druk opbouw blijkt zich te herhalen, telkens weer, en met ongeveer
dezelfde eindwaarde. De spanning op punt B heeft de vorm van een zaagtand.
Jr Wanneer het Za~en gegenereerd zou worden door een temperatuurgradiënt in de bak, dan moet de zaag ook spiegelen wanneer de gradiënt
van teken wisselt. We zijn dat nagegaan , hebben daarvoor een thermokoppel bevestigd tussen bodem en deksel van de thermostaat. De gradiënt keerde van teken om, maar de zaag spiegelde niet.
1l[ Dit resultaat suggereert dat er misschien sprake is van dissipatie
in de kamers zelf. Mogelijke boosdoeners kunnen dan aleen zijn de
Po~- elektrode en de beide drukkoppen. We hebben de pOt elektrode
verwijderd, en daarmee tevens de mogelijkheid uitgesloten dat hij gas
konsumeerde. De absolute drukopnemer werd afgeschakeld, en de differentiaalopnemer werd met tussenpozen aangezet. De tussenpozen varieerden
van 1 tot 75 minuten. (de plunjer stond nog steeds af). Zie figuur 6.
De figuur is niet op schaal getekend, maar geeft toch een aardige indruk. Zo te zien heeft de driver ongeveer twee uur nodig om stabiel
te worden.
De konklusie is dat geen temperatuureffekten worden opgewekt in de
kamers ze 1f.
11
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de verschi 1drukopnemer wordt periodiek aan
en uit gezet.
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Vervolgens hebben we weerstanden gemonteerd in boven en onderkamer.
Zelfs wanneer in een van de kamers 1mW werd gedissipeerd had dit geen
zichtbaar effekt op de drift.
]lWr Hierna hebben we gecheckt of de signalen van de (kapacitieve) verschildrukopnemer wel afkomstig waren van drukvariaties. We hebben een tweede
drukkop (met rekstrookjes) parallel geplaatst. Beider signalen bleken
synchroon te variëren.
De opstelling is terdege getest op gaslekken, naar binnen, naar buiten
en tussen de kamers onderling. Alle gevonden manko's zijn verholpen.
Alleen de mechanische effekten hebben we nog niet kunnen onderzoeken
wegens tijdgebrek. Mogelijke bronnen zijn bijvoorbeeld nawerking onder
invloed van variaties van de buitenluchtdruk, mechanische spanningen
in de konstruktie van het meetsysteem, of ook wel een niet goed gekozen of slecht funktienerende kraan.
Uit (2) en (S)kunnen we berekenen dat de optredende drift al verklaard
kan worden door een volumeverandering van één van de kamers met 1 mm3
per uur. Wanneer een kleppendeksel met een doorsnede van 10 mm in
1 uur 0,01 mm zakt dan zitten we al op dat bedrag.
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De konstruktie van de toegepaste pneumatische kleppen is inderdaad
zodanig dat zoiets helemaal niet ondenkbaar is. Dit zal nog bekeken
moeten worden.
De konklusies die we uit deze meetserie trekken z1~n:
-De drift van de diffusieopstelling wordt veroorzaakt doordat het drukverschil tussen de kamers verloopt (bij uitgeschakelde plunjer).
- de hoofdoorzaak van dit verloop is niet gelegen in temperatuurvariaties van het meetsysteem.
- het heeft derhalve weinig zin om moeilijke thermometers
proberen te maken.
de bron van de drift is nog niet gelokaliseerd. Er moet
nog onderzoek gedaan worden aan mogelijke mechanische effekten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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vloeistoflaag.

Inleiding.
EEn van de meest kritieke onderdelen van de opstelling is de vloeistoflaag waaraan de diffusie gemeten gaat worden.
De laag beataat bij ons uit twee op een ring gespannen membranen, waartussen de (stilstaande) vloeistof zit. De dikte van de laag is in de
orde van 100~. Meestal wordt voor elke meting een nieuwe laag aangemaakt, waarbij ook de membranen worden vervangen.
Dit betekent dat de konstruktie van de ring (membraanhouder) zó moet
zijn dat het opspannen van de membranen en vullen met vloeistof zonder
veel problemen moet kunnen verlopen. De laag zal in het algemeen in
het midden dikker zijn dan aan de rand, omdat het vullen bij een lichte
overdruk gebeurt. Diffusiemetingen aan zo'n laag hebben alleen dan zin
wanneer ook de mogelijkheid bestaat om de dikte ervan te meten.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de konstruktie van de membraanhouder, ·zoals hij was en wat we er van gemaakt hebben. In het
kort wordt daarna uitgelegd wat de oude methode van diktemeten behelst.
Overwogen wordt hoe een alternatieve diktemeter er uit zal zien, en tenslotte komt nog een hulptoestel ter sprake dat is ontwikkeld om diktemeting mogelijk te maken.
.

-~

-

Oe membraanhouder.

De oude membraanhouder bestond uit drie ringvormige platen, waarvan de
middelste aan de binnenkant heel dun uitliep. De membranen werden met
vacuumvet op de middelste ring geplakt. Ze raaktep gespannen bij de
samenstelling van de .houde~ vanwege de speciale vorm van de ringen.
Daarbij werden de membranen tegen het dunne middendeel van de ring
gedrukt, zodat hun onderlinge afstand aan de rand daarmee goed bepaald
was.In figuur 1 zien we de opbouw van de membraanhouder,en ook in
detail de manier van opspannen.
Het inbrengen van de vloeistof gebeurde via twee tegnover elkaar liggende gaatjes in de middelste ring.

0.'/;tP,OOS'

figuur 1 : de opbouw van de
oude membraanhouder (boven), en
een detailtekening van het spannen.

Het maken van de middelste ring was een uiterst hachelijk karwei. De
moeilijkste punten daarbij waren het draaien van de dunne uitloop, en
het boren van de twee gaatjes. Het resultaat was van dien aard dat de
zaak bij de minste onvoorzichtigheid onbruikbaar werd doordat de dunne
rand vervormde.
We hebben een nieuwe membraanhouder ontwikkeld, die ten opzichte van de
oude vele voordelen heeft. Door een slimme konstruktie is het ontwerp
zeer flexibel; zonder veel problemen kan een andere laagdikte worden
gekozen. De fabrikage van het geheel is sterk vereenvoudigd, en de
kwetsbaarheid erg verminderd. Er zijn andere kranen gebruikt die niet
meer_lekken (stopcock-manifold),en er is ook de mogelijkheid gekomen
om wat van de vloeistof weg te zuigen zodat de dikte in het midden van
de laag enigzins te beïnvloeden is. Figuur 2 toont de opbouw.

figuur 2 : de nieuwe membraanhouder.

..
\
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Niet getekend in figuur 2 zijn de kranen en de afzuiginrichting.
Het belangrijkste verschil met de oude konstruktie is dat het middendeel nu uit drie stukken bestaat.(2t3 en 5). Eén van die onderdelen
is een ringvormig metalen afstandsplaatje (S)t waar de membranen tegen
aan gedrukt worden. Een andere laagdikte wordt eenvoudig verkregen door
het plaatje uit te wisselen. De toevoer van de vloeistof gebeurt door
kanaaltjest die via vonkverspaning in het plaatje zijn aangebracht.
Door op uitgekiende plaatsen D-ringen aan te brengen zijn geen ekstra
schroeven vereist, terwijl daarmee ook geen lekken kunnen optreden
naar buiten of over de laag heen.
De diktemeter.
De laag heeft aan de randen de dikte d die gelijk is aan de dikte van
het afstandsplaatje. Deze is voldoende nauwkeurig te bepalen. In het
midden van de laag heeft de dikte een maksimale wzarde D. Wanneer d
en D bekend zijn dan kunnen we een effektieve dikte berekenen voor de
diffusie. Wanneer we in vervolg over diktemeten spreken, dan bedoelen
we steeds het meten van D.
Bij de tot nu toe gebruikte methode om de waarde van D te bepalen
werd gebruik gemaakt van een induktieve opnemer. Deze reageert echter
alleen op metalen, eri daarom werd op de vloeistoflaag eerst nog een
metalen plaatje gelegd. Zie figuur 3.

opnemer
plaatje

figuur 3

de oude methode van diktemeten.

De opnemer meet de positie van het plaatje. De dikte van de laag is te
bepalen door een keer met en een keer zonder de laag te meten. Het resultaat is echter niet gelijk aan de D die we zoeken. Door het gewicht
van het plaatje zal de bol staande laag namelijk enigzins ingedeukt
worden, maar in hoeverre dat gebeurt is niet helemaal duidelijk. Alleen al de onzekerheid hierover geeft een fout in de effektieve dikte
van enkele procenten. (zie Vader en Willems).
Bij deze methode van meten wordt hetonderste membraan tegen het plato
aan gedrukt. De kans bestaat daarbij dat de vliezen aan de metalen
delen blijven kleven, of dat de poriën vol water komen te zitten.
Dit was de reden waarom de diktemeting eerst na afloop van de diffusiemetingen kon plaats vinden.
Van een alternatieve diktemeter eisen we dat hij kontaktloos is, om de
problemen zoals bij de oude methode beschreven uit de weg te gaan. We
hebben daarbij de keuzemogelijkheid van een spotmeter en een integraalmeter.
Onder een integraalmeter verstaan we een sensor met een oppervlak vergelijkbaar met dat van de laag. Het meetresultaat is een maat voor de
effektieve dikte. Een spotmeter daarentegen is klein ten opzi.chte van
de diameter van de laag. Hiermee wordt de dikte op één plaats gemeten,
maar we kunnen de laag in een horizontaal vlak verschuiven en ons zo
een beeld vormen van het verloop van de dikte. De dikte d aan de rand
dient daarbij als uitgangspunt. Uit de gemeten vorm van de laag kan
dan de effektieve dikte berekend worden. Een spotmeter die aldus gebruikt wordt moeten we eerder een verplaatsingsmeter noemen dan een
diktemeter. Het is een dynamische manier van meten, een integraalmeter
is statisch. Hierdoor is een spotmeter mdnder gevoelig voor drift, de
ijking is gemakkelijker te verwezenlijken dan bij een 1ntegraalmeting.
We dachten dat dit voldoende argumenten waren om te kiezen voor de
ontwikkeling van een ·kontaktloze spotmeter.
De in aanmerking komende principes van meten zijn induktief of kapacitief van aard, berusten op absorptie van radio-aktieve straling of op
de reflektie van licht. Bij het nemen van een besluit moeten we het
volgende punt niet uit het oog verliezen:
Een kontaktloze sensor is behalve voor variaties in de dikte of de af-

stand ook gevoelig voor een bepaalde fysische groothe~d van de laag,
zoals bijvoorbeeld de absorptiecoëfficiënt ,of de fr . Dat betekent
dat inhomogeniteiten in de struktuur van de vloeistof of de membranen
door de sensor niet worden onderscheiden van variaties in de dikte.
We zullen dit effekt illustreren aan een kontaktloze methode die al
beschikbaar was: de induktieve opnemer uit de oude opstelling.
We hebben een eindmaat onder de opnemer door geschoven, en het signaal
op een rekorder opgenomen. Het resultaat is te zien in figuur 4. Horizontaal staat de plaats uitgezet van de eindmaat.

signaal van de
induktieve opnemer.

1

---

['t/)tfV

--·-------------·
plaats op

,.

d~

eindmaat

figuur 4.
·De breedte van de figuur komt overeen met ongeveer 2 cm. De gevoeligheid van de opnemer is 1 mv.~- 1 •
Een eindmaat is vlak binnen een fraktie van een~ • De onregelmatig~
heden die in de figuur te zien zijn, zijn vele malen groter en worden
veroorzaakt door inhomogeniteiten in het materiaal. Dit effekt zal bij
elke vorm van kontaktloos meten in meer of mindere mate optreden. Als
daarvoor geen korrektie mogelijkheid bestaat, dan maakt dat de methode minder bruikbaar.
Voor zover we hebben kunnen nagaan was de fotonic sensor (een meetmethode die werkt met reflektie van licht) de enige die deze mogelijkheid bezit.
Het volgende hoofdstuk is helemaal gewijd aan het werkingsprincipe
van de fotonic sensor en aan de praktische uitwerking ervan.

Een opstelling ten behoeve van de diktemeting.
Voor het tekenen van de "hoogtekaart" van de vloeistoflaag is het nodig dat de membraanhouder en de sensor op een nette manier ten opzichte
van elkaar kunnen bewegen. Het belangrijkste van zo•n opstelling is
dat hij stabiel is en in een goed gedefinieerd horizontaal vlak werkt.
De~problemen van mechanische aard moeten zodanig opgelost worden dat
hun invloed op de meetnauwkeurigheid verwaarloosd kan worden.
We hebben een universeel bruikbare opstelling ontwikkeld, die niet
specifiek op de fotonic sensor is afgestemd.
Uit het oogpunt van de sta~iliteit hebben we gekozen voor een frame
van dikke aluminium plaat en stalen staf. Met drie kogels rust de zaak
op eèn stenen tafel.
Voor de horizontale beweging is een scharnierende konstruktie genomen
waarbij een verenscharnier wordt gebruikt. De draaiingsas van een
verenscharnier is zeer goed bepaald.
De membraanhouder ligt op drie steunpunten, waarvan er twee in hoogte
verstelbaar zijn om de laag te kunnen stellen ten opzichte van de sensor. De arm waar de membraanhouder op ligt wordt heen en weer bewogen
middels een motor met vertraging en excentiek. De positie van de arm
wordt daarbij geregistreerd door een potmeter.
De sensor is aan een zijarm van de stalen pilaar bevestigd, is in
hoogte verstelbaar en kan helemaal weggeklapt worden om de membraanhouder op zijn plaats te kunnen leggen.
Met een meetklok (schaalverdeling 1~) hebben we de kwaliteit van de
beweging beoordeeld; er was geen uitslag waar te nemen.
Figuur 5 geeft een schets van het toestel.
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HOOFDSTUK 5
De fotonic

senso~

In 1ei ding.
Een fotonic sensor bestaat in essentie uit een bundel fibers, welke
aan één kant de probe vormen. Aan het andere eind is de bundel in
tweeën gesplitst, de ene helft is gekoppeld aan een lichtbron, de andere
aan een fotodetektor.
Via de fibers wordt het licht naar het objekt geleid. Een gedeelte van
het weerkaatste licht zal door de detektor worden ontvangen. Het detektorsignaal is onder andere een maat voor de afstand h van probe tot
~bjekt. Daardoor is de fotonic sensor geschikt om verplaatsingen te
111eten, in ons geval om een hoogtekaart van de laag op te tekenen.
11

11
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figuu~
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1 : fotonic sensor.

In het volgende zullen we de werking van de fotonic sensor verklaren.
We zullen daarbij voor een duidelijk inzicht en ook om gemakkelijk te
,kunnen rekenen gebruik maken van een eenvoudig model. Bij het doorwerken van de beschikbare literatuur bleek dat er een behoefte is aan een
simpele uitleg.
Nagegaan wordt verder hoe de karakteristiek er uit zal zien, wat de
range is en hoe groot de gevoeligheid. Daarna worden enkele meetresultaten besproken die met het apparaat zijn verkregen.
Voor een beschtijving van de werking hebben we voldoende aan de geometrische optika.

0

Theorie.
We gaan uit van één zender ter plekke r=O, temidden van vele ontvangers.
Van die ontvangers nemen we voorlopig aan dat ze gelijkmatig verdeeld
zijn over het oppervlak vandeprobe (situatie 1 en 2). Later zullen we
dat moeten wijzigen.
De r-koördinaat ligt in het vlak van de probe. De straal van de fibers
(zenders en ontvangers ) noemen we rf' de straal van de probe is Rp.
We doen verder de volgende aannames:
- De zender zendt licht uit in alle richtingen, begrensd door
een kegel met ha 1ve tophoek oe~.
-Binnen deze kegel nemen we de intensiteit .I van het licht konstant (intensiteit= flux per ruimtehoek).
-De ontvangers vangen alle straling in welke opvalt onder een
hoek ~al~.
- We werken alleen met perfekt spiegelende oppervlakken.
Het intensiteitsplaatje ziet er dus als volgt uit:

t

intensiteit I v.d. uitgezonden straling,
resp. effektieve invang.

figuur 2 •

.

___.
_.,.___________.«......_____

,

hoek waaronder licht
uittreedt
respektievelijk
opvalt.

Ter oriëntatie: een reële waarde voor cc.'" is 30° • In het vervolg nemen
0
we steeds aetwt = 30 •
e.
In figuur 3 is een konstruktie van de stralengang getkend. Het is voor
het gemak dat daar de probe is getekend met zijn spiegelbeeld.
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We voeren in:

qp)'

= flux die totaal door de zender wordt uitgestraald.
~
(vermogen).
~ = flux die op de ontvangers valt.
We onderscheiden drie situaties.

t

SITUATIE 1
h is zó klein dat alle weerkaatste licht weer op de probe valt.
Omdat niet de hele probe uit ontvangers bestaat (in r=O zit namelijk
de zender !) zal slechts een fraktie van de uitgezonden flux worden
opgevangen. De fraktie is nul voor h=O, en zal bij toenemende h snel
oplopen tot de waarde 1.
We denken ons de top van de lichtkegel in een punt P dat op een afstand
rf /
binnen het probe uiteinde ligt.
/~Cl("'
Dus

PO =
Een lichtstraal, onder een hoek
gegeven door (spiegeling):

r -

uitgezonden, treft de probe in r,

)· t-. ..

(z)

We .zullennu de flux cA~"' uitrekenen welke op een ringetje valt met een
straal r en breedte dr.
De flux d~~ die vanuit P op een oppervlakteëlementje dA valt is
::

I.

~..n.

Hierin is I de intensiteit van de straling (onafhankelijk van ~ver
ondersteld}, en dil stelt de ruimtehoek voor waaronder dA vanuit P
wordt waargenomen.
Het verband tussen dil en dA is
r'l· cUl = JA
waarin ~ de afstand van P tot dA voorste 1t.

( 3)

Uit figuur 3 volgt gemakkelijk dat, wanneer dA op een afstand r van 0
ligt:
ls)

=
waarmee (3) overgaat in
cA

J

2.

q"1 ::

I .

2.n r.

oltv' . C-tr" at

. [

e<r.:> ot.. ,..
t. J\: +
I

I tt~~M.

(/J

Ó(..,.

De ekstra term cosoc: zit er in vanwege de cosinuswet.
Substitutie van (2) in (6) geeft nu:

otq>"' =

i,ll'

l,· ~oc.~cc.

(1)

De totaal opgevangen flux vinden we nu door integratie van (7) volgens:

J ii" ::
Q(""

q,"' :

cA

2.lT

I . ( Cu.> O(t

-

~ oe.._)

(iJ

cl,

Wanneer h erg groot wordt (aannemende dat dan nog steeds alle weerkaatste licht op de probe valt), en dus voldoende klein is, dan kunnen we (8) benaderen door

ip""a• = ,_ ".

I . ( 1 - C4:>~ ... )

Het is handig om op dit moment een tweetal dimensieloze grootheden in
te voeren. We definiëren

di~~A~

(to)

We proberen de werking van het apparaat te karakteriseren door aan te
geven hoe q;* van t" afhangt. We weten al dat <P'It naar 1 nadert wanneer
t1t groot wordt.
Met (8), (9),en (10):
{u)

'1'1

De 'h-afhankelijkheid zit alleen in de term. cosoc1
Uit figuur 1 is af te leiden

r [1

•

De gevoeligheid vinden we door differentiatie van (11}

Gl~. ~-

=-

~· [1- ûr.><t.,

+

(i-t..*+

1/t........ )1

r3h

behulp van (11) tot en met (13) kunnen we dan nu de karakteristiek
konstrueren (zie figuur 4).

~t

1

0

1

2

figuur 4 : de karakteritiek bij kleine h.
:

.~

zien is dat de range in deze situatie klein is, namelijk van de
orde grootte van de diameter van de zenderfiber. In ons geval is dat
ongeveer 6~.
In h* =1 is
2.._ @~ == <'~t.;

'T~

<

dl"

(•~

1 snuATIE

2 r

h is nu zo groot geworden ten opzichte van Rp dat een deel van het teruggekaatste licht niet meer op de probe valt, maar ernaast. Zie figuur 5.

spiegelvlak
1=16-U.Ue.. S""
l>E:

~

s i-rui\Tie. vooe
G~'l'E

-t.

~pi egel bee l (j)

We stellen P0=2h, en verwaarlozen daarmee het bedrag r{;
(zie(l))
lt.~~~
omdat dat nu erg klein is ten opzichte van 2h.
Analoog aan (8) en (9) vinden we nu voor de ontvangen flux:
«1
ip ~ =
o{ cp ,( ::: 2.ll 1 . ( 1 - ~ al1 )

f

"

De h-afhankelijkheid van ~.t zit weer in de term cos«1 • De ondergrens
van de integratie is 0 omdat rf << Rp •
(14) bereikt een maximum voor die h waarbij alle licht nog juist op
de probe valt, dus voor

(ar)
In dat gevaJ is

_,

4>

~g

= '-:P""'""" -

(r6)

We definiëren nu weer
en in afwijking van {10)
Met (14) en (16)
1-

C(pott

1 - Cel)

C(""

met behulp van figuur 5

y

' 4Á* l

(eS)

+

1
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De gevoeligheid door differentiatie van {17):
- 2.. [ 1 - Co"J.a<..,
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De karakteristiek voor deze situatie is getekend in figuur 6.

l<V
1
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figuur 6 : de karakteristiek voor grote h.
Wanneer we de figuren 4 en 6 met elkaar vergelijken, moeten we goed in
de gaten houden dat de definities van h~ verschillend zijn voor beide
situaties.

De range loopt in deze situatie vanaf h = Rp • In h~= 1,5 is de gevoeligheid a'i..c <i>* = o,c;
We kunnen de figuren 4 en 6 kombineeren tot één plaatje:

1

0

Rp
figuur 7

de volledige karakteristiek van de sensor.

Duidelijk is te zien dat voor het grote gebied 2r; < ~ < ~P
het
gemeten signaal onafhankelijk is van de afstand h . In het aanloopgebied is de steilheid enkele tientallen malen groter dan in de staart
van de karakteristiek.
SITUATIE

3

Om de range van het steile aanloopgebied te kunnen vergroten laten we
nu de aanname vallen dat de ontvangers gelijkelijk verdeekd moeten zijn.
In dat geval hangt het gemeten signaal af van de dichtheid van de ontvangers die de lichtkegel op het grondvlak (spiegelbeeld) aantreft.
Om gemakkelijk te kunnen rekenen stellen we dat de dichtheidsfunktie
symmetrisch is om de as van de zender. We noemen de dichtheidsfunktie
f(r).
De flux die ontvangen wordt door een ringetje met straal r en breedte
dr is bij benadering (we verwaarlozen "f;{~o(- ten opzichte van 'l.l)
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Totaal opgevangen:
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cp:.,. . .

met een maksimale waarde
== 2:rr-I. (1-c.c:>O(..... ),
analoog aan (15). Uit (22) en (23) zien we dat
ÇP?t =

~~~ van

h afhangt. De manier waarop wordt bepaald door 'de gedaante van f(r).
Met de verdelingsfunktie van de ontvangers hebben we een middel gekregen om de bruikbaarheid van de sensor te vergroten .
Vergelijk ter illustratie de karakteristiek van een sensor met zo'n
ongelijke verdeling (figuur 8) met figuur J.
Om te laten zien dat we met deze beschr.ijvingswijze ook situatie 1
dekken, nemen we voor dit bizondere geval
f(r) = 1
r) rf
f(r) = 0
0 <r <rç
Substitutie in (22) geeft
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-waarbij gebruik is gemaakt van (21) en van

~

ot M

= ( ttM.,.

'tC(Io1.,

+

1 )

•'/z.

Kombinatie van (25) en (23) levert hetzelfde resultaat op als (11),
maar dat was ook de bedoeling.

J=

(~3)

Bij de gebruikte modellen van de sensor werd steeds uitgegaan van
één zender temidèen van vele ontvangers. Meestal werkt men echter met
meerdere zenders, op de een of andere manier verdeeld over de probe.
Analytische berekeningen worden dan wel haast onuitvoerbaar.
Uit de praktijk blijkt dat een deraelijke sensor zich in grote lijneni
nog steeds gedraagt zoals boven beschreven is. De door ons gebruikte
fiberbundel heeft een zeer ongelijke verdeling, zijn range is enkele
mm. Zie ook figuur 8.
Het objekt waaraan gemeten gaat worden is ook nooit een perfekte
spiegel, net zo min als een perfekte diffusor. In het algemeen kunnen
we stellen dat verstrooïng een verschijnsel is dat is gesuperponeerd
op de reflektie. Berekeningen aan verstrooïende oppervlakken zijn een
orde ingewikkelder dan die aan spiegels. We zullen er hier niet verder
op in gaan. Het effekt van verstrooing is in de praktijk dat de top
van pe karakteristiek (figuur 8) iets naar rechts verschuift. Voor een
optimale betrouwbaarheid is het dus nodig om de sensor te ijken op
het materiaal waaraan ook gemeten gaat worden.
Praktische uitwerking.
We hebben een verplaatsingsmeter gebouwd die werkt volgens de beschreven principes.De gebruikte fiberbundel (fabrikaat FORT) ,heeft een verde. ling van zenders en ontvangers die zeker niet gelijkmatig is.
Als lichtbron wordt een LED gebruikt.De golflengte van het uitgezonden
licht zit in de buurt van 940 nm, dat is in het nabije infrarood.
Een LED kan gemakkelijk gepulsd worden bedreven, wat voordelen kan opleveren.
Als detektor. fungeert een fotodiode die spektraal bij de LED past. Omdat de gevoeligheid van die diode een maksimurn heeft in het infrarood
mogen we bij de metingen relatief minder storende invloeden verwachten
van de T[ verlichting van het lokaal. We hoeven met het apparaat dus
niet in een donkere kamer te gaan werken.
Bij het werken met infrarood licht moeten we er op bedacht zijn dat de
absorptie van sommige stoffen in dat frekwentiegebied wel eens heel
anders kan zijn dan we zo op het oog zouden verwachten. Enkele plasticsoorten vertonen bijvoorbeeld een sterke absorptie piek in het infra
rood.

Het opnemen van de karakteristiek.
Het punt voor punt opnemen van de karakteristiek van de sensor is een
nogal tijdrovend karwei, en bovendien niet erg betrouwbaar omdat in
die tijd de instelling van het apparaat best wel kan verlopen. Bij de
ontwikkeling is geen aandacht besteed aan de long term stabiliteit.
Beter is het dan ook om verplaatsing en meetsignaal direkt op een
X-Y rekorder te zetten. Wij hebben dat gedaan in de meetkamer van de
CTD. De sensor was aan het vaste deel van een meetmikroskoop bevestigd, en op de beweegbare tafel lag het objekt. De verplaatsing van de
tafel werd gemeten met een induktieve opnemer (een lineaire transformator, lineariteit 1%, range ongeveer 6 mm). Was de opstelling eenmaal opgebouwd, dan was het optekenen van een karakteristiek nog
maar een werkje van een minuut. Eenvoudig kon bekeken worden welke rol
het objekt daarbij speelde. De kromme van figuur 8 is op deze manier
verkregen. Duidelijk zijn daar de drie beschreven gebieden te onderschejden, te weten:
- een steil oplopend deel met een range van enkele mm. De range
is veel groter dan de diameter van de fibers vanwege de ongelijkmatige verdeling van zenders en ontvangers over de probe.
-een dalend gedeelte met een veel kleinere helling.
-daartussen een gebied waar de sensor ongevoelig is voor vrij
grote afstandsvariaties. We zullen nog laten zien dat deel
juist erg bruikbaar is om te korrigeren voor inhomogeniteiten
van het oppervlak van het objekt.
De fotonic sensor, gebruikt voor het optekenen van een hoogtekaart
van de vloeistoflaag.
Na ijking is de sensor zonder meer geschikt om verplaatsingen te meten
van een bepaald gebiedje van het objekt. Bij het meten aan een vloeistflaag (diameter 40 mm) schuift echter het objekt onder de sensor
door, zodat telkens een ander gebiedje van het objekt bekeken wordt.
Wanneer de transmissie of de absorptie niet overal dezelfde waarde
hebben, dan komt dat tot uiting in de hoeveelheid licht die ontvangen
wordt. Het meetsignaal alleen geeft dus niet voldoende informatie over
afstandsvariaties, daarin zitten ook inhomogeniteiten inbegrepen. Wij
kunnen die niet van elkaar onderscheiden.
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Anders wordt dat wanneer we de hoogte h zó instellen dat we in de top
van de karakteristiek zitten te werken. De sensor is dan relatief ongevoelig voor afstandsvariaties, maar de gevoeligheid voor veranderingen
in absorptie en dergelijke is hetzelfde gebleven. Deze redenering vormt
de basis voor de methode van korrigeren die we toepassen.
We karakteriseren het oppervlak wat betreft absorptie en dergelijke
door een (dimensieloze) koëfficiënt k. K is maksimaal 1 voor een perfekte spiegel. Bij een perfekte spiegel wordt alle uitgezonden flux (= p~')
ook terug gekaatst (::. ~~ ) .
In het algemeen is ~~~ = k. ~
Kombinatie met (10) geeft:

4_; K

=

~ -lf • cp---. k

(at)
.

..",

Hierin. is ~iC de genormaliseerde karakteristiek; (;p heeft een konstante
waarde. Uit (26) zien we dat k niet de vorm van de karakteristiek aantast, maar enkel de normeringsfaktor. Als de normerings faktor in elk
punt van het oppervlak bekend is, dan is daarmee het meetsignaal te
korrigeren.
Aan de hand van figuur 9 zullen we nagaan hoe de korrektie in zijn
werk gaat.

t. siGN~ttt--

~T

figuur 9

Beschouw twee punten op het oppervlak, waarvoor geldt k1 ~ k2
Wanneer we in deze punten de karakteristiek zouden opnemen, dan resulteert dat in de krommen 1 respektievelijk 2 (figuur 9).
Volgens (26) geldt nu
-r, - k,
s.
-:;:;:- k 'L ;
s !.
waarin T de topwaarde voorstelt, en S het signaal dat hoort bij een zekere
afstand h5 • Het verschil in normering van beide punten komt tot uitdrukking in de topwaarden van de karakteristiek.
De korrektie procedure.
Wanneer we een referentiepunt kiezen op het oppervlak, dan is met (27)
het hoogteverloop te konstrueren ten opzichte van die referentie.
Daarvoor moet dus de topspanning T op ·een rekorder worden opgetekend
als funktie van de plaats, en ook de spanning S die bij de werkhoogte
hs hocrt.Daarna kan dan puntsgewijs met de hand de hoogte worden berekend van de laag, gerelateerd aan de referentie.
Deze methode van korrigeren is niet helemaal waterdicht. Wanneer op de
top hT is ingesteld dan is het belichte deel van het oppervlak groter
dan bij instelling op werkhoogte hs . Dat scheelt in ons geval ongeveer 0,5 mm in èe straal. Dit betekent dat we minder goede resultaten
mogen verwachten wanneer de koëfficiënt k uit (26) lokaal zeer sterke
variaties vertoont. Verder is het zo dat de korrektie niet reageert
op variaties in het karakter van het oppervlak (spiegelend.-.diffuus).
Maar dit effekt is waarschijnlijk niet zo groot gezien de aardige
resultaten die in de praktijk worden bereikt.
Meetresultaten.
Er zijn een aantal proeven gedaan om de bruikbaarheid van de sensor en
de korrektiemethode te toetsen aan verschillende voorwerpen. Daarbij
kon tevens ervaring worden opgedaan met het apparaat.
Gemeten is aan enkele enkele objekten die goed gedefinieerd zijn
qua vorm, zoals
-een vlak voorwerp (eindmaat, vlak ruim binnen 1~).
- een "drempe 1" van 50,/-'- (opgebouwd uit eindmaten).
- een holle spiegel met bekende kromtestraal.
en~verder aan moeilijker zaken als:
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- een membraan, gespaanen over een vlakke ondergrond.
- een vloeistoflaag, kompleet met membranen. Hier is het uiteinde 1ijk a11 emaa 1 om begonnen.
We laten hier alleen een voorbeeld zien van het eerste en het laatste.
Voor het optekenen van de hoogtekaarten 10 en 11 is de speciale opstelling gebruikt die eerder in hoofdstuk .4 werd beschreven. De beweging
van het voorwerp in horizontale richting bedraagt ongeveer 30 mm (van
links naar rechts in de figuren).
Figuur 10 geeft een meting weer aan een eindmaat. De kurven T en S
stellen de variaties voor van het meetsignaal rond de top respektievelijk het werkpunt. In de ·figuur wordt met ?5~? bedoeld aan te geven
-wat de schaal zou zijn zonder korrektie. In het onderste deel van de
figuur staat de gekorrigeerde hoogt uitgezet. Blijkbaar heeft de eindmaat bij deze meting niet waterpas gelegen.
De gekorrigeerde punten liggen allen binnen~ van een rechte lijn.
Dat is hier een faktor 2 beter dan voor de korrektie.
Het totale hoogteverschil dat gemeten is bedraagt ongeveer 80~ tengevolge van het scheef liggen. Bij dergelijk grote verplaatsingen
moeten we rekening gaan houden met het niet-lineaire karakter van de
sensor. We zullen schatten wat de invloed daarvan is.
Noemen we de karakteristiek f(h), waarin h de hoogtevariatie is rond
het werkpunt. Voor het meetsignaal S kunnen we schrijven:
1
S :S(~~)-t f'.~ +{f".-! +··--·
Wanneer we al na de eerste term afbreken, dan zouden we bij hetzelfde
signaal een andere waarde voor h vinden die we h* noemen.
=- s (w-vJ.~) + f '. ..e.. *
Wanneer we h = h~ +~ stellen, dan leiden we gemakkelijk af uit (28)
en (29) :

s

1-

f'' [J...
---.
.tf'

1t

+ 2·À +

D: ]

. .;,;

f 1 en f•• zijn grafisch te bepalen uit figuur 8, het kwotient f 11 /2f 1
is van de orde grootte 10-~ 1 voor de omgeving van het. werkpunt.
Dat betekent dat we in figuur 10 nog een korrektie mogen aanbrengen
tot engeveer 8% voor het hoogste punt. Op deze wijze komen alle punten
binnen ~ van een rechte lijn te liggen.
Dit is een zeer akseptabel resultaat. De resterende oneffenheden kunnen

(z8)

(q)

best ook wel hun oorzaak vinden in stofdeeltjes of vetvlekken.
In figuur 11 zien we een meting aan een vloeistoflaag. Boven staan de
gekorrigeerde punten uitgezet (er is niet gekorrigeerd voor niet-lineariteit). Te zien is dat de deuken inde S en T kurven na de korrektie
mooi opgelost zijn. Let ook op de positie van de randen.
Het te konstrueren profiel van de laag heeft een aannemelijke vorm.
De kleine onregelmatigheden kunnen te wijten zijn aan diktevariaties
van de membranen, die enkele )A kunnen bedragen.
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Diffusiemetingeo, enkele resultaten.

----- ----·
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Inleiding.
Ter afsluiting zijn enkele diffusiemetingen gedaan aan een waterlaag.
De bedoeling van deze metingen was om te zien of na alle wijzigingen
aan de opstelling de meetresultaten nog steeds in overeenstemming
zijn met de literatuurwaarden. Verder is dit ook de eerste keer dat
de beschreven methode van diktemeting (hoofdstuk 4 en 5) gebruikt
wordt voor datgene waarvoor hij bestemd was: een vloeistoflaag waaraan diffusie gemeten gaat worden.
Wegens tijdgebrek hebben we echter nog niet voldoende de gelegenheid
gehad om met deze wijze van diktemeten veel ervaring op te doen. Oorspronkelijk was de fotonic sensor ook bedoeld om als nuldetektor te
fungeren. Daarbij wordt vloeistof uit de laag weggezogen totdat deze
vlak staat. We hebben hiermee nog helemaal niet kunnen eksperimenteren .
.
___ _
_Aan de orde komen enkele metingen met zuivere gassEn bij 1 torr drukverschil. Te weten twee metingen met stikstof, en twee met zuustof.
Het is voor het eerst dat met onze opstelling metingen van deze soort
gedaan worden aan een waterlaag. Verder komt nog ter sprake een meting
met een zuurstof-stikstof mengsël.
11

.

11

,

Metingen van de diffusie van zuurstof en stikstof aan een waterlaag
bij 1 torr drukverschil.

Zoals eerder in hoofdstuk 3 ter sprake is gekomen mogen we in dit geval
een deeltjesflux verwachten van dezelfde orde-grootte als de drift
van de opstelling. Om nu toch zinnige resultaten te kunnen krijgen
hebben we af en toe het drukverschil van richting laten omkeren (eenvoudig door de kompensatiespanning om te polen). Op deze manier is in
zekere mate de drift te elimineren. We veronderstellen daarbij dat de
drift steeds dezelfde kant öp is·geriëht~ en dat de grootte niet sterk
van ~p afhangt (zie hoofdstuk 2).
Voor de flux geldt in dit geval (zie hoofdstuk 1):

'

(•)

De grootte van de flux wordt bepaald uit de plunjerverplaatsing
hierin zit de valse flux inbegrepen.
Met <P =A .J vinden we voor J:

?_ :

A* .

ah:
~

,.

p+1z.Ap

(t)

RT

A

Hierin is A het oppervlak waardoor de diffusie plaats vindt (A=12,6
Ä* i-~ h~t ~PP~~viak van de pl~nj~r (A~ ~7.10 ...1 cmt).
Is J aldus bepaald, dan volgt de permeabiliteit~ uit

cm~).

(l)

In deze formule is d,ff een effektieve waarde van de dikte. Volgens
Vader en Willems geldt in goede benadering voor een bol staande laag:
1:>-~

zie voor de betekenis van de simbalen figuur 1.

~---ILD----~

stalen afstandsring

figuur 1.
d is de dikte van de afstandsring, deze is bijvoorbeeld met een mikrometer voldoende nauwkeurig te bepalen. De waarde D kan worden gedestileerd uit de metingen met de fotonic sensor. De fout die daarbij gemaakt wordt werkt door in d~ • Differentiatie van (4) naar D:
_!. tA
dl>

_

D-41{_.
1
À 'l>f~'D
"..--.;_~lit.-1(

1

Lf.i. -

-4. Jij"

-

waarmee we gemakkelijk vinden dat de relatieve fout in d1F samenhangt
met de absolute fout in D volgens
(rel.fout deff)

1

in %

=

.f

'100

)

D-a(

~

100
D.iM.Df~

Den d inr

-1

· (abs.fout D)

f

in/"

(t)

Bij een dikte d=100~ is een reële waarde voor D 200~ . In dat geval
is de uitdrukking tussen akkolades ongeveer 0.25.
Alle metingen zijn gedaan bij een temperatuur van 25° C~ De grootte
van het diffusieoppervlak is steeds 12,6 cm 1 , de dikte van de afstandsring is 10~
1 meting met 02
effektieve dikte van de waterlaag 319.10_., cm.
De plunjersnelheid q~(bepaald uit de hoekverdraaiing ~) en de daaruit
.
cM:
J
berekende fluxdichtheid J staan in onderstaande tabel.

c1 p (torr)

~ (cm.s')

_,

J (ma 1 .cm-z .s_,)

0,42 .10-Jt

-1

+1,85.10

+1

+1,23.10

2,83 .10-Jt.

-1

+5,65.10

1,29.10 ''l

-'_,

tabe 1 1.
De plunjersnelheid is steed bepaald even voor het kommuteren van
het drukverschil.
De laag is bij deze metingen nogal dik uitgevallen, omdat de dikteme- ~
~ting pas achteraf is gedaan. Bij de volgende diffusiemetingen is dat telkens vantevoren gebeurd, zodat eventueel nog wat water verwijderd kon
worden.
We zien uit de tabel dat de beide metingen bij i1 p=-1 torr nogal verschillen doordat de valse flux blijkbaar is toegenomen tijden de meting.
Nemen we voor het gemak even aan dat de drift tijdens de meting lineair
opliep, dan is uit de drie resultaten de deeltjesflux te halen.
Noemen we het gemiddelde van de J's bij Ap=-1 torr J(-1), dan is

1o

~.

2.

"fo

-12

-
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.r~--~

----~

-n

-1

Uit (7) en tabel 1 is te zien dat de drift bij deze meting rond 2.10 mol .s
was, ofwel het dubbele van de deeltjsflux.
Oe permeabiliteit is te berekenen uit (7) en (3). we vinden de waarde
-·
-·
~O
= 3,1.10-14 mol.torr.
cm.
s_, •
1.
Het aantal meetpunten is te beperkt om veel te kunnen zeggen van de
nauwkeurigheid van de berekende J (7). Wat dat betreft zijn de navolgende metingen uitgebreider.

(8)

2 meting met N'l.
Effektieve dikte van de laag : 145.10-~ cm.
In de tabel is ook het tijdstip van kommuteren vermeld, zodat de resultaten in een grafiek kunnen worden verwerkt. De tijdschaal begint te
lopen bij de eerste keer dat het drukverschil van teken wisselt ( dan
is de meting dus al geruime tijd aan de gang~. Zie tabel 2.
l1 p (torr)

t {uur)

ot( x10'

ot.t

(cm. s-'

)

Jx10 12
_,
(
mol .cm-1..s )

+1

0

+9,5

+2,2

-1

12

0

0

36

-1,7

-0,4

64

-4,6

-1,1

76

+5,1

+1,1

92

+4,8

+1,1

100

-5,8

-1,3

112

-5,7

-1,3

+1

-1

tabel 2

De gtafiek van deze waarden staat op de volgende bladzijde. (figuur 2).
-l't
-a -•
Hieruit vinden we voor de deeltjesstroom: Jecht=(1,lt 0,1).10 mol .cm .s •
Oe fout in de effektieve dikte nemen we in het vervolg steeds 5%.
Daarmee komen we op een permeabiliteit·
111
..,MN = (1,6 ~ 0,2).10- mol.cm'.s-'.torr-'.
2

('

(•o)

óZ..
--~

2,5

~f

Jxlo

12

2

{mol.cm- ,

.-•

--------

--.....--~-

l

2,0

1,0
0,5

J{+1)-J{-1) = 2,2.10

0

-U

-0,5

-1,0
-1,5

20
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80

60

40

120

100

t

{uur)

figuur 2.
3

meting met N1
-'1

.

Effektieve dikte van de laag 148.10 cm.
Dit is een herhaling van de vorige meting. De vloeistoflaag is opnieuw.
aangemaakt. Meetwaarden:
A p {torr)

t {uur)

x106
{cm.s-1

ti"'
dt

)

Jx10 -t 2
( mo 1 .cm-t.s _,

+1

0

+13,8

+3,3

-1

10

+3,2

+0,7

72

-0,3

-0,1

80

+9,4

+2,1

110

+8,3

+1,9

125

-2,2

-0,5

+1

-1

Grafisch verwerkt in figuur 3.
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tabel 3

63
/

3,5

-1
Jx10 12 {mol.cm.
s-1 )

tl
0

3,0
2,5
2,0
1,5
-11

1,0

J{+1)-J{-1) = 2,3.10

0,5
0
-0,5
20

0

40

80

60
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figuur 3
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Hieruit berekenen we de permeabiliteit
P N = {1 , 6 +_ 0, 2) • 10- llt mo 1 . cm_, • s-· •torr_, •
t
wat goed in overeenstemming is met de eerder gevonden waarde {10).
~

meting met 02
A p {torr)

t {uur)

x10 6
{cm. s -1

+1

0

-1

12

-1,8

52

-2,2

+1

-1

Jx10 i 2
{mol .cnït.s-• )

dl(

ol.t

)

+22

+5,0
-0,4
-

-0,5
~-

65

+24

+5,5

70

+25

+5,6

80

-2,7

-0,6

-'t

Effektieve dikte van de waterlaag: 136.10 cm.

tabel 4

(u)

6,011
5,5
--·-

.

Jxlo 12 (mol.cm .s

-t _, )

,.
~

J(+1)

-

0

_,q

JJ(+l)-J(-1) = 6,1.10
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figuur 4.
Dit is een
het eerste
rechten te
het eerste
Resu 1. taat:

poging om meting 1 te herhalen, maar zoals te zien is wijkt
punt nogal af. Het lijkt een beetje cru om twee evenwijdige
trekken door alle meetpunten. We hebben maaraangenomen dat
meetpunt fout is.
-1Y
-•
-1
_,
~ 0 = ( 4,1 ~ 0,3 ) .10
mol.cm
.s
.torr
•
/
t.

Diffusiemetingen met gasmengsels aan een waterlaag bij
Voor de netto deeltjesstroom geldt

<PIWA'~=zodat

J..-

-

1

::

A*.

A* .
A

Verder is

L1r·

p

-Ri
p
-R.l

~p=O.

ci."J.
~

cl. x
.cU

~Pct
611-t.ft

werken we met een mengsel dat uit de komponentèn a en b bestaat, dan
is Ll)A- -:.)'<"'--ft J , en .::1 Pa ___~_:_ -~a~~ iël e drukvers eh i 1.
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Tengevolge van de deeltjesstroom zal ~p exponentiëel in de tijd afa
nemen.(zie Vader en Willems). Daarom is het bij dit type metingen gemakkelijker om J op een logarithmische schaal uit te zetten. Door extrapolatie is dan de waarde J(O) te vinden op t=O, waarvoor geldt:
~ p~ (o)

al~
LlPa{O) is bekend, die hebben we zelf gekozen middels de mengverhouding.
5 meting met

0~

en Nt

In de bovenkamer zat 100% 0~ , in de onderkamer 100%
De effektieve dikte van de laag was 150.10-~cm.
De resultaten zijn direkt verwerkt in figuur 5.
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.
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figuur 5.
Met behulp van (16) vinden we nu dat

vr = 1 , 6
A

(

.....
_ o , 1) . 1o-'4 mo 1 .cm'"" .s""' •torr _,

bh

Diskussie.
Tabel 5 geeft een overzicht van alle voorgaande resultaten en van de
waarden die in de literatuur gegeven worden.

~
02.

N1

0'2. -N2.

meting

gemeten x 10JI1

1

3,1

4

4,1 ! 0,3

2

1,6 ! 0,2

3

1,7 ! 0,2

5

1,6 ! 0,1

literatuur x

lO'If

3,74 ! 0,58

1,69 ! 0,16

2,0 : 0,7

tabel 5
Oe beide zuurstofmetingen zijn niet helemaal naar wens gegaan. Oe eerste had te weinig meetpunten, de tweede waarschijnlijk één punt fout.
Oe resultaten van de andere metingen zijn goed, en stemmen overeen met
de literatuurwaarden van Douglas, Ferell en Benson.
Oe o~nauwkeurigheid van~ wordt in hoofdzaak bepaald door de onnauwkeurigheid van de dikte Den van de fluxdichtheid Jecht· We zullen
een paar aanwijzingen geven die tot verbeteringen kunnen leiden.
De onnauwkeurigheid van D is hier aan de hoge kant geweest, omdat bij
het optekenen van de hoogtekaart van de vloeistoflaag al tijd enige
onzekerheid bestaat waar ergens op de kaart de basislijn (een soort
van NAP) getrokken moet worden, die een verbindingslijn is tussen
de randen links en rechts. Let wel: deze onzekerheid impliceert niet
dat de dikte van de laag aan de rand niet goed bepaald zou zijn, het
is een probleem dat zich enkel voordoet bij de ihterprwltQ:lc.evan de hoogtekaart. Waarschijlijk zal het een hele vooruitgang geven wanneer op
de horizontale as van de hoogtekaart de precieze po~ities van de randen van de laag worden aangegeven. Dat is niet moeilijk te verwezenlijken. Samen met het hoogteprofiel is dan een beter te verantwoorden
basislijn te konstrueren.
~

b1-

De onnauwkeurigheid van J hangt rechtstreeks samen met de onnauwkeurigheid van ~ , welke wordt bepaald uit de hoekverdraaïing j van de
schroefspindel. Bij de beschreven metingen is het zo, dat erg lang gewacht moe~ worden voordat ~~grafisch op een redelijke manier bepaald kan worden. In de lange tussentijd van de meetpunten kan de drift
best wel varieren.
In plaats van Ij' kunnen we ook direkt d~t registreren door 1niddel
van een tachogenerator aan de servomotor. Dit signaal is veel groter dan
wat we nu hebben. Bekeken moet worden of hier betere resultaten uit
voortkomen. Het kommuteren van de druk kan dan wellicht ook sneller
gebeuren, waardoor de invloed van variaties in de drift minder wordt.

b8

APPENDIX.
De fotonic sensor.
Bij het ontwerp van het apparaat lag het in de bedoeling om gelijktijdig aan boven- en onderkant van de laag te kunnen meten. Daarom
is alles in twee kanalen uitgevoerd. De kanalen worden door middel
van een pulsgenerator om de beurt even in werking gezet. De herhalingsfrekwentie per kanaal is ongeveer 16 ms, de pulsduur 1 ms. De kanalen
werken 180° in fase verschoven ten opzichte van elkaar.
Blokschema (van 1 kanaal):

1.-'1
keN Va.~

C\fo?~

.IR{l)
'Pc
lMk.

r--

De IRED wordt met stroompulsen gestuurd waarvan de amplitude instelbaar is. Ook wanneer niet met twee kanalen gewerkt zou worden was het
nodig geweest om de !RED een lage duty cycle te geven omdat anders
de dissipatie snel te groot zou worden. De fotodiode zal misschien ook
het licht van het andere kanaal opvangen, daarom is een chopper toegevoegd. De versterking van de I-V konverter is instelbaar. De peakdetector fungeert als een slecht soort gelijkrichter, met een RC tijd
die groot is tenJopzichte van de puls herhalingsfrekwentie, en klein
t.o.v. de tijd die nodig is om de laag heen en weer te bewegen.

oq

Oe uitleeseenheid.
Dit toestel is bedoeld om behulpzaam te zijn bij het instellen van de
fotonic sensor. Daarvoor zijn enkele referentiespanningen aanwezig,
die afgetrokken worden van het sensor signaal. Het verschil is op een
meter af te lezen. Topafstand en werkpunt van de sensor moeten dan zó
ingesteld worden dat de wijzeruitslag 0 is. Voor de registratie van
het signaal rond het werkpunt is een rekorderuitgang aanwezig. Met de
tijdkonstante kunnen hinderlijke rimpeltjes op het sensorsignaal weggefilterd worden.
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Thermoslaaf.
De thermos 1aaf verzorgt de temperatuur re ge 1i ng van de bak waarin de
bevochtegers zijn geplaatst. De temperatuur is gekoppeld aan die van de
grote thermostaatbak, en kan ten opzichte daarvan ! 3° C gevarieerd
worden. Temperatuur meting gebeurt met twee platina weerstanden. Het
verschil signaal wordt eerst 100 maal versterkt, en gaat daarna naar
een komparator met een hysterese van 0,1 °C. De koppeling met het verwarmingselement gebeurt met een optokoppel en een kwikrelais.
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blokschema van de thermoslaaf.
Servoversterker.
De versterker is in hoofdstuk 1 al in grote trekken beschreven. We
geven hier alleen het blokschema.

(

l>E

foTO~hc S~Soe

\NB-2-ST'P'Il>DJ
'

'

\\
'\

~~

..n

\(ON t>aJSI\1 ~aJ i.- jAF

(1

"""'M0 ·

..

_jl

n

n
u

ll

f

L
trt\S
~

u..

16'hiS

..u

-t-

~

...,
.L

.

·~.-;~OL.T
I
I

~

I

/

~c

•.

Literatuur.
Benson and Krause: empirical laws for dilute aequous solutions of nonpolar gases. J.chem.phys. 64 (1976) no 2,689
Deuglas

solubilities of oxygen,argon and nitrogen in distilled water.
J.phys.chem. 68 (1964) ,164

Fere;ll and Himmelblau: diffusion coeff. of nitrogen and oxygen in water.
J.chem.eng.data ~ (1967) 111
Ohte

a precision silicon transistor thermometer.
IEEE IM 26 (1977), no 4

PMI : application note AN 12
Sapoff: thermistor for biomedical use. Temp., its meas. and control (1972)
Vader en Willems : afstudeerverslag THE, afd N, 1976
Verster : the silicon transistor as a temperature sensor.
Temp., its meas. and control (1972)
Wong : heat transfer for engineers. Longman, Londen, 1977
Zernike

die brownsche grenze für beobachtungsreihen.
Zeitschri ft für phys ik,~ ( 1~5z.);, t;lh

