
Quantum Rules!
De wet van Stefan-Boltzmann
toevoegen: instructies programmabesturing, met plaatjes Je hebt nodig:

• labvoeding
• halogeenlamp
• kastje met stroom

spanningsmeter
• computer met software
• programma heeft een

naam
• lens f = 25 mm
• schuifmaat
• . . .

Vooraf

Bestudeer de theorie over astrofysica en zwarte stralers in je natuurkun-
deboek.

Doel van de proef

Volgens de Wet van Stefan Boltzmann is het door een zwarte straler
uitgestraalde vermogen evenredig met de absolute temperatuur tot de
vierde macht

P = σεAT 4

Dit gaan we bij deze proef experimenteel verifiëren door metingen te
verrichten aan een halogeenlampje. Als er stroom door de lamp gaat,
zal de gloeidraad het elektrisch vermogen als stralingsenergie uitzen-
den. In de korte versie meet je alleen stroom en spanning. Door deze
meetgegevens te bewerken kun je het verband tussen vermogen en tem-
peratuur aantonen. In de uitgebreide versie meet je ook het oppervlak
van de gloeidraad, en kun je de waarde van de constante van Stefan-
Boltzmann bepalen.

vragen

1. Iemand wil een kamer van 19 ◦C naar 21 ◦C stoken. Aanvankelijk
wordt er een vermogen van 500 W verstookt. Bereken het nieuwe
vermogen op grond van de wet van Stefan-Boltzmann.

2. Het smeltpunt van ijzer is 1538 ◦C. Brons smelt bij 660 ◦C. In
vergelijking met brons, hoeveel keer meer energie kost het om ijzer
gesmolten te houden als je alleen stralingsverliezen beschouwt?

Uitvoering van de proef

0.1 De lamp

We variëren de temperatuur van de gloeidraad door de spanning over
de lamp te variëren. De lamp is ontworpen om optimaal te werken bij
een spanning van 12,0 V. De spanning over de lamp mag beslist niet
boven de 12,0 V opgevoerd worden! De verpakking geeft aan dat de
temperatuur van de gloeidraad bij 12,0 V gelijk is aan 2800 K. Met de
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spectroscoop die gebruikt wordt bij het experiment over de Wet van
Wien hebben we het spectrum van het lampje (Hema 10 W 12,00 V,
0,86 A) opgemeten (zie fig. 1). Bij welke golflengte ligt het maximum?

Fig. 1: Spectrum van HEMA halogeenlamp (12 V, 10 W)

Bij welke golflengte ligt het maximum? nm
Bereken met de wet van Wien:

T = kw

λmax
, kw = 2,897 77 × 10−3 m K

de bijbehorende temperatuur. Dit is de ijktemperatuur. Tijk = K.
Fig. 2: vul de bekende
parameters in

Vul deze waarde bij Tcal in op het scherm (zie fig. 2). Van dit
gegeven maken we bij deze proef gebruik om de gloeidraadtemperatuur
bij lampspanningen lager dan 12 V te meten. Vul ook een waarde voor
de kamertemperatuur in.

Temperatuurbepaling met behulp van de soortelijke weerstand

De weerstand van de gloeidraad hangt af van de temperatuur. Als
de gloeidraad steeds heter wordt zal de weerstand toenemen. voor de
weerstand geldt

R(T ) = ρ(T ) l
A

Hierin is ρ de soortelijke weerstand van het wolfraam van de draad, die
een functie van de temperatuur is. We gaan er bij deze proef van uit dat
(verreweg) de grootste verandering in weerstand tot stand komt doordat
ρ verandert. De verandering van lengte l en doorsnede A is zo klein dat
we die verwaarlozen. Bij twee verschillende temperaturen T1 en T2 zal
nu gelden:
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R(T1)
R(T2) = ρ(T1)

ρ(T2) (1)

De weerstand van de draad bij verschillende temperaturen kun je
verhoudingsgewijs berekenen uit de soortelijke weerstand. De tempera-
tuurafhankelijkheid van de soortelijke weerstand is nauwkeurig bepaald,
en kan benaderd worden met de formule:

ρ(T) = −2, 797 × 10−8Ωm + 2, 593 × 10−10ΩmK−1 × T + 1, 891 × 10−14ΩmK−2 × T2 (2)

Fig. 3: soortelijke
weerstand als functie van
de temperatuur

Tρ = 127, 663K + 3, 593 × 109
KΩ−1

m
−1 × ρ − 5, 075 × 1014

KΩ−2
m

−2 × ρ
2 (3)

Fig. 4: temperatuur als
functie van de soortelijke
weerstand

Fig. 3 en 4 geven de formules 2 en 3 grafisch weer. De benaderingen
gaan goed op voor T>500 K. Met deze formules kun je de temperatuur
van de gloeidraad van de lamp berekenen met behulp van stroom en
spanningsmetingen. Bij één spanning over de lamp moet hiervoor de
gloeidraadtemperatuur bekend zijn. We noemen deze temperatuur Tijk.
De spanning over de lamp bij deze temperatuur noemen we Uijk en de
stroom Iijk. Bij een andere spanning meten we dan U en I en kunnen
we de temperatuur T als volgt berekenen:

• Met formule 2 bepalen we de soortelijke weerstand, ρ(Tijk), bij
de ijktemperatuur Tijk (=2800 K).

• We bepalen de weerstand bij de ijktemperatuur met de gemeten
Uijk en Iijk:

Rijk = Uijk

Iijk

• We bepalen de verhouding Rijk/ρijk (formule 1
• We bepalen de weerstand bij de andere spanning

R = U

I

.
• en rekenen terug naar ρ met formule 1.
• Met formule 3 wordt uiteindelijk de onbekende temperatuur van
de gloeidraad berekend.

,

Fig. 5: Arduino
De opstelling
evt. beschrijving en schema van de opstelling met arduino. Zet de
regelbare voeding aan en draai de spanning helemaaal terug. Bouw
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de schakeling volgens het schema (zie fig. 6). De spanning en stroom
worden gemeten in het kastje d.m.v. een Arduino Uno, in het schema
voorgesteld door het grijze blok. Je hoeft dus alleen de labvoeding en
de lamp aan te sluiten.

,

Fig. 6: schakeling

De software

Start het programma door op het pijltje te drukken. Als het goed is
gaat het controle lampje groen knipperen. Het programma begint dan
vanzelf te meten. In stappen van circa 1 Volt voer je de spanning over
de lamp op tot 12 V. Wacht steeds even tot de temperatuur van de
gloeidraad stabiel is. Met spatie voeg je een meetpunt toe.

Fig. 7: start het
programma

Er moet een meting bij 12,0 V worden toegevoegd. Dat is de ijk-
temperatuur. Je kunt zien dat je die waarde hebt toegevoegd doordat
de rode balk op de meetgrafiek groen wordt. Het programma heeft dan
een waarde nabij de ijkspanning (12 V) geaccepteerd).

Als je voldoende metingen hebt verzameld, kun je de spanning terug
naar nul draaien.druk niet op stop, knoppen beschrijven.

Van stroom en spanning naar de ’Wet van Stefan-
Boltzmann’

We gaan stap voor stap over van onze I-U grafiek naar Stefan-Boltzmann.
De computer doet het werk. We hebben een bij een aantal spanningen
de stroom gemeten. Op het werkblad staat het stroomschema van het
programma weergegeven. Op de eerste tab staan onze stroom en span-
ningsmetingen nog eens uitgezet.

Het linker deel van deze balansvergelijking is het electrisch vermogen.
Hoe bereken je het vermogen uit stroom en spanning?

Op de tweede tab staat het vermogen (P) uitgezet als functie van
de spanning. Hiermee is het linkerdeel van de vergelijking opgelost.

Fig. 8: tabcontrol Nu nog de temperatuur. De eerste stap is voor elk getallenpaar de
weerstand te bepalen. Op de derde tab staan de weerstandswaarden
uitgezet als functie van de spanning. Op tab vier staat het vermogen
tegen de weerstand. Door gebruik te maken van de temperatuur afhan-
kelijkheid van de weerstand en onze ijking bij ijktemperatuur kun je het
vermogen ook als functie van de temperatuur uitzetten. Het is maar een
klein stapje om het vermogen als functie van T 4 uit te zetten (tab 5).
Je verwacht hier een rechte lijn. is de lijn al te zien check De gegevens
van de rechte lijn staan op het scherm weergegeven. Je ziet de helling,
de afsnijding met de y-as en de standaardafwijking. Dit laatste getal
geeft de afwijking van de punten op de geschatte rechte lijn weer.

Fig. 9: fit parameters
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We kijken iets meer in detail. De vergelijking die ook op het scherm

staat geeft een vermogensbalans weer.

P = IU = σεAf (T 4
f − T 4

o ) + kAo(Tf − To) (4)

waarin Af het oppervlakte van het filament, Ao het contactopper-
vlak met de omgeving, Tf en To resp. de temperatuur van het filament
en de omgeving weergeven.

Het elektrisch vermogen is gelijk aan het vermogen dat:

• wordt uitgestraald door de gloeidraad,
• weglekt door de fitting en de lucht d.m.v. warmtegeleiding
• instraalt op de gloeidraad

De eerste twee termen samen zorgen voor de helling van de gra-
fiek. Bij hogere temperaturen is de eerste term het belangrijkst. Het
tweede bolletje geeft de warmtegeleiding weer. Deze is evenredig met
het temperatuurverschil tussen lamp en omgeving. Vooral bij lagere
temperaturen is deze term belangrijk. In de grafiek zijn dat punten in
de buurt van de oorsprong. We meten de warmtegeleiding niet, maar we
schatten de factor kA0 door een waarde in te stellen waarbij de punten
zo min mogelijk van een rechte lijn afwijken, dan is de standaardaf-
wijking dus minimaal. Verander de waarde van kA0 zodanig dat de
standaardafwijking minimaal wordt. (Het is een grooooot getal). We
hebben nu een betrouwbare schatting van de helling.

Gebruik het werkblad om de waarden van deze resultaten bij te hou-
den. De helling is het product van σ, ε, en Af . Epsilon (staat niet in je
boek, maar is voor deze proef wel belangrijk) geeft weer hoe zwart de
straler is. Voor wolfraam geldt ε=0.361. Af geeft het oppervlakte van
het filament weer.

Bepaling van de oppervlakte van het filament van de gloei-
draad

Gebruik het werkblad achteraan dit document om je metingen te note-
ren. Meet met de schuifmaat de diameter G van de lamp (het glas).
Zet de lamp weer aan en gebruik de lens om de gloeidraad vergroot op
de muur af te beelden. Meet de diameter van het beeld van de lamp
(G′). Meet ook de lengte L′ en de diameter D′ van het beeld van de
gloeidraad. Met de vergrotingsformule

N = b

v
(5)

1CRC Handbook of Chemistry and Physics, 60th Ed., pp. E-381
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kun je de werkelijke afmetingen van de gloeidraad bepalen. Vat de

gloeidraad op als cilinder met lengte L en diameter D. Bereken hieruit
de oppervlakte van het filament ( in m2).

De laatste stap is de bepaling van de constante van Stefan-Boltzmann
en je wilt natuurlijk weten hoe jouw waarde zich verhoudt tot de litera-
tuurwaarde. Gebruikt voor deze berekeningen het werkblad.

Extra opdrachten

1. Je lichaam is ook een soort gloeilamp, in de zin dat de temperatuur
hoger is dan de omgeving. Met de formule voor vermogensbalans
kun je uitrekenen hoeveel vermogen je nodig hebt om je lichaam
op temperatuur te houden. Maak eerst een schatting voor het
oppervlak van je lichaam en neem ε = 1. Dit is een grove bena-
dering, je berekent hier alleen de stralingscomponent.

2. De temperatuur van de aarde is met behulp van de wet van Stefan-
Boltzmann te schatten.

Gegevens: De λmax van het zonnespectrum = 500 nm. De omtrek
van de aarde is 40,000 km. De diameter van de zon is 100 x de
diameter van de aarde. De aarde staat op 100 zonsdiameters van
de zon.

Bereken de temperatuur van de aarde.

Er is thermisch evenwicht. De aarde zendt evenveel vermogen
uit (let op: in alle richtingen!) als dat het opvangt. Bereken bij
welke temperatuur het inkomende en uitgestraalde vermogen in
evenwicht is. Je zult waarschijnlijk iets te laag uitkomen. De rest
is te verklaren met het broeikaseffect.

vragen achteraf

We namen aan dat de lengte en oppervlakte van de draad nauwelijks
afhankelijk waren van de temperatuur, en dat we veranderingen daarin
kunnen verwaarlozen.

Welke materiaaleigenschap bepaalt de uitzetting als functie
van de temperatuur? Zoek in BINAS de materiaaleigenschap waarop
deze aanname gebaseerd is. Schat met een berekening de orde van
grootte van de verwaarloosde afwijking af.

De wet van Stefan-Boltzmann geldt voor alle temperaturen. Als
we bij veel lagere temperaturen hadden gemeten, had het warmtelek
(lineaire term in formule 4) onze metingen veel meer beïnvloedt. Leg
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uit dat het warmtelek bij lage temperaturen een veel grotere rol speelt
dan bij hogere temperaturen.
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Werkblad Stefan-Boltzmann

U (V)

P (W)

R (Ω) R bij T=2800 K

I (A)

4

T 4

1

2

3

4

× ∇·

∇·

^

ρ

T

T

ρ

Hierboven staat het stroomschema van de bewerkingen waarmee de
gemeten spanning en stroom uiteindelijk het verband tussen vermogen
en temperatuur oplevert. Als tussenstappen worden in het experiment
vier grafieken geproduceerd. In de figuur stellen de grijze blokjes deze
grafieken voor.

Opdrachten

• Zet de juiste grootheden bij de assen in de grijze blokjes. Teken de
verbindingen uit het schema naar de assen van de grijze blokjes.

• Waarom zijn sommige lijnen dun en andere dik?
• Breid het schema uit naar formule 4 zodat ook de bijdrage van
het warmtlek in het systeem is opgenomen.
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Gebruik dit werkblad om gegevens en tussenberekeningen bij te hou-

den. Noteer ook de eenheden () bij de getallen. Hoe goed is jouw
bepaling van de constante van Stefan- Boltzmann?

Fitresultaat
Helling van de grafiek

kA0

standaard dev.

Afmeting gloeidraad
breedte gloeilamp G

breedte beeld gloeilamp G′

Vergroting N
lengte beeld gloeidraad L′

diameter beeld gloeidraad D′

lengte gloeidraad L
diameter gloeidraad D
oppervlakte filament A

Cst. van Stefan-Boltzmann
σ gemeten
σ literatuur

Procentuele afwijking
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