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1. Inleiding

Tijdens het openen van een vermogensschakelaar in een hoogspanningsnet

blijft nog enige tijd een stroom in het te onderbreken circuit lopen als

gevolg van boogontlading in de schakelaar.

Bij het onderzoek naar het gedrag van schakelaars is het van belang deze

stroom in de buurt van de nuldoorgangen te registreren. De stroom, waar

van het verloop rond de nUldoorgangen tot enige tientallen Amperes moet

_worden geregistreerd kan een amplitude hebben van meer dan 105Amp~res.

Aan het gebruikte meetapparaat zal een hoge eis worden gesteld voor wat

---betreft de overstuurbaarheid. Ben tweede eis is, dat het meetapparaat gal

vanisch gescheiden van het hoogspanningscircuit moet kunnen worden bedre

Yen. Aan deze eis kan worden voldaan, als het magneetveld rond de hoog

spanningsleiding in de nabijheid van de schakelaar wordt benut om de stroom

zelf te roeten.

Voor een natuurgetrouwe weergave van het signaal worden verder nog strenge

eisen aan het meetapparaat gesteld. Vanwege de grote amplitude van de stroom

in de hoogspanningsgeleiding en de noodzakelijke signaalbegrenzing zal de

meetnauwkeurigheid mede worden bepaald door de stapresponsie van het meet-

__apparaat. Dit _Jmpliceert, _dat een vlakke frequentiekarakteristiek van

9 - 10 MHz noodzakelijk lijkt (zie lit.1). Om diverse redenen zijn de vol

_....gende devices minder of in bet geheel niet geschikt Voar toepassing bij

bovengenoemde metingen:

1. De shunt in de hoogspanningsleiding (overslag bij oversturing en warm

te-ontwikkeling bij stationair bedrijf).

2. De Hallgenerator (beperkt in frequentiebereik en overstuurbaarheid) •

3. De meettransformator (eveneens beperkt in frequentiebereik en overstuur

baarheid).

4. De magnistor of magneetveld-gevoelige halfgeleider (beperkt in frequen-

tiebereik en gevoeligheid).

Als passend device staat reeds geruimte tijd een elektronenbuis in de be

langstelling. Men moet daarbij denken aan een buis, waarin een of meer

elektronenbundels tengevolge van het magneetveld rond de hoogspannings

~eiding kunnen worden afgebogen. Er zijn in het verleden eerdere pogingen

··-ondernomen (lit.1,2-) om een op dit principe berustende elektronenbuis te

konstrueren, maar de resultaten waren nog niet geheel bevredigend.

Door Dr. W.M.C. van den Heuvel van de vakgroep ERo werd aan de vakgroep

EEA van Prof.Dr. H.Groendijk een verzoek gedaan om een dergelijke buis

te ontwikkelen. Aanvankelijk werd getracht de buis EBOT van Philips, die

oorspronkelijk bestemd is voop frequentievermenigvuldiging te modificeren •

. (llt.2)



Na de teleurstellingen, die het onderzoek naar de bruikbaarheid van

de E80T afwierp werd einde 1974 besloten een geheel nieuwe buis te

ontwerpen, waarbij de ervaringen met de E80T zeer van pas kwamen.

2. Voorgeschiedenis E80T

De gemodificeerde E80T (de z.g. E80TH) is minder goed bruikbaar vanwe-

_ge een driftverschijnsel in de anodestroom. Dit doet zich voor, wanneer

de buis wordt blootgesteld aan het sterke magneetveld, veroorzaakt door

de in het hoogspanningscircuit lopende stroom. Deze drift is van dien

aard, dat de meetresultaten er ernstig door worden beinvloed.

Na een lange reeks van onderzoekingen aan de E80TH werd als een van de

vermoedelijke oorzaken van de drift het opladen van isolatiematerialen

~n de buis (mica,glas) aanvaard. Hiermede kan het driftverschijnsel zo

als aangegeven in fig. 1 worden verklaard. Er treedt echter neg een drift

effect op, dat het dUidelijkst tot uiting komt, wanneer tijdelijk een

sterk magneetveld ter plaatse van de kathode wordt aangebracht of de ka

thodeleiding tijdelijk wordt onderbroken. (zie fig. 2). Als oorzaak hier

.van moet waarschijnlijk worden gezien het ionenbornbardement op het katho

de-oppervlak •

..J;asresten in de buis worden door .. de elektronenbundel geioniseerd. Er slaan

positieve ionen in op het kathode-oppervlak, waardoor dit plaatselijk in

aktief wordt. Onderbreekt men nu tijdelijk de kathodeleiding of onderdrukt

men met een sterk magneetveld de emissie, dan houdt het ionenbornbardement

op en het kathode-oppervlak kan zich herstellen. Wordt de onderdrukking

opgeheven, dan blijkt de kathodestroom groter te zijn geworden dan voor

dien. Na enige tijd stelt zich echter weer het oude evenwicht in, omdat.
het ionenbornbardement Weer op gang komt. De kathode-stroomdrift is merk-

baar in de anodestroom en moet dan ook gedeeltelijk op de eigenlijke ano

de-stroomdrift worden gesuperponeerd.

3. Eisen voor een nieuw ontwerp.

De eisen, waaraan de nieuwe buis moest voldoen konden mede dankzij de met

. -·--~e EBOTH_opg.edane ervaringen vastgesteld \.;orden.

3.1 Lineariteit

Het meetsignaal, afgegeven door de buis moet lineair afhankelijk zijn van

een geleiderstroom op by. 5 em. afstand van de hartlijn van de buis in een
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zodanige opstelling, dat een optimale overdracht wordt verkregen (zie fig.3).

Het lineaire meetbereik moet het trajekt in de geleiderstroom dekken, dat
x

ligt tussen -20 en +20 Amperes, bij een maximale lineariteitsfout) van 2%.

3.2 Gevoeligheid

De gevoeligheid moet zo groot zijn, dat met een eenvoudige elektronische

schakeling het uitgangssignaal.van de buis zonder storende invloeden (van

bv. ruis) versterkt kan worden.

3.3 Onnauwkeurigheid

De onnauwkeurigheid in het uitgangssignaal ten gevolge van short-term drift

mag ten hoogste 1% van het onder 3.1 genoemde geleiderstroomtrajekt bedra

gen, ook als de buis wordt blootgesteld aan magneetvelden tot 0,1 Tesla,

wat overeenkomt met een geleiderstroom van 25 kAmpere op 5 em. afstand.

Daartoe moet de buis vrij zijn van magnetische materialen en isolatiemate

rialen "in het zicht" van de bundel.

3.4 Afmetingen

om een handelbaar device te krijgen zullen de afmetingen van de buis be

perkt moeten blijven. De met de afmetingen samenhangende parasitaire ka

---paciteiten-€n - lussen spelen-bovendien een belangrijke rol in het -H.F. 

gedrag van de buis.

4. De "opbouw van de buis E80MD

4.1 Het elektronenkanon

Vanwege de slechte ervaringen met de oxydekathode van de E80T we:r:"d in het

nieuwe ontwerp een geimpregneerde kathode (zie lit.3) met een gloeistroom

vermogen van 5 Watt gebruikt. Dit is een type naleveringskathode met een

betere resistentie tegen ioneninslag en een langere levensduur dan een

oxydekathode.

In verband met de zeer beperkte toepassing van isolatiemateriaal moestde

buis een eenvoudige opbouw hebben met zo weinig mogelijk elektroden. Met

·deze eis in gedachte is als bron van de elektronenbundel een vereenvoudigd

Pierce-kanon toegepast (zie lit. 4,5). Uit konstruktieve overwegingen is

" ._.,- -~., -"~

) Hieronder wordt verstaan de maximale afwijking van het uitgangssignaal

t.o.v. het lineaire verband, waardoor de werkelijke overdracht het beste

benaderd wordt, uitgedrukt in procenten van de uitgangssignaalgrootte (zie

ook fig. llb).
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~t gedeelte van de buis rotatie-symmetrisch uitgevoerd (zie fig. 4,5).

pe kathode is daar aangeduid met k. De Pierce-elektrode, p dient ervoor
!

om het elektrisch veld buiten de bundel aan te passen bij h~t veld binnen

de bundel, zodanig, dat een evenwijdige bundel resulteert. De vorm van de

Pierce-elektrode en de versnellingsanode, g worden bepaald uit de gemeen

schappelijke oplossing, die op de rand van de bundel moet gelden voor de

vergelijking van Laplace:

en de vergelijking van Poisson:

(1)

p
- 'E"'

o
(2)

waarin U de potentiaal, V2 de operator van Laplace, p de ruimtelading en

£ de absolute dielektrische konstante in vacuum is.
o

Binnen de bundel geldt dan (2) en daarbuiten geldt (1), terwijl ze op de

rand van de bundel beide toegepast mogen worden.

'--Voor'het berekenen van de potentiaal binnen de bundel hebben we de volgen

de betrekkingen nodig:

j p (z) v (z), (3)

waarin j de stroomdichtheid (die homogeen verondersteld wordt), z een koor

dinaat (zie fig. 4) en v (z) de snelheid in z richting van de elektronen is.

Uit (3) volgt met

v (z) = Vze ,~(z) (4)

waarin e en m resp. de lading en massa van het elektron zijn, de volgende

'-betrekking:

p (z) Cj~'

nit laatste gesubstitueerd in (2) levert:

0>'

(5)

(6)
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Voor U(o) o geldt voor (6) de oplossing:

met K

U(z) =
2

= (2. i A (ffi) 3.
4 £ 'V2:e

o

K.z4/ 3 , (7)

Stelt men de afstand tussen k en 9 gelijk aan d en de potentiaalVvan

1 · . (d) . k 4/3 d .....cI9 ge ~Jk aan Vg ' dus U = Vg ' dan ~s 00 K.d =Vg en us K = 4/3'

Als we dit substitueren in (7) geeft dat de potentiaalverdeling ~n de

bundel:

U(z)
4/3

V (~)
9 d

(8)

Omdat we hier te maken hebben met een rotatiesymmetrische evenwijdige

elektronenbundel moet overal binnen de bundel en ook op de rand gelden:

ClU
~.= 0,

waarin r de tweede cilindercoordinaat is.

(9)

De potentiaalverdeling buiten de bundel ligt nu ook vast, nl. als op

lo~sing van (1) met (8) en (9) als randvoorwaarden. Om de gewenste vorm

van p te bepalen moet men de vergelijking van het equipotentiaalvlak van

o Volt (= kathodepotentiaal) buiten de bundel zien te vinden. Voor de

vorm van 9 het equipotentiaalvlak met potentiaal V . Deze vlakken bepa-
9

len door (1) analytisch op te lossen is het rotatiesymmetrische geval

vrijwel onuitvoerbaar. Daarom moet men hier numerieke- of analogon metho

den toepassen. Pierce heeft voor de vorm van peen afgeknotte kegel met

een tophoek van 135
0

gevonden. Dit is ook toegepast in de E80MD. Voor de

eenvoud is voor 9 een plat vlak toegepast, waarbij de overweging g~ld, dat

het volgens Pierce ideale vlak niet al te veel van een plat vlak afwijkt.

Tussen Pierce-elektrode en de kathode is bij de konstruktie een kleine

spleet gelaten terwille van de warmte-isolatie van de kathode.

4.2 De afmetingen van het kanon

De beschikbare kathodes hadden een diameter van ca. 3,15 mm. Het toepas-

sen van een zwaardere kathode zou bezwaren kunnen opleveren in verband

met de grotere warmte-ontwikkeling binnen de beperkte ruimte van de buis.

De afstand d mag niet te klein zijn, omdat zich in de versnellingsanode
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een gat bevindt (zie fig. 4,5), waardoor de elektronenbundel naar bui

ten kan treden. De invloed van dit gat moet liever niet te sterk merk

baar zijn op het kathode-oppervlak, omdat anders de vorm van de bundel

teveel verstoord zou worden. Om de lengte van het kanon en daarmee de

benodigde spanning V beperkt te houden is als kompromis gekozen voor
9

d = 3 rom. Voor het bepalen van de stroomdichtheid in de bundel als funk-

tie van V kan uit (6) met (8) de formule van Child worden afgeleid. De
9

--ze -luidt na het invullen van getalwaarden voor e, m en E: :
o

V 3/2
-6 9j = 2,33.10 2

d
• (10)

£ij een kathode-oppervlakte A
k
=7,S.10-6 m2 en d = 3.10-3m kan met deze

formule uitgerekend worden, dat kathodestroom voor V
g

= 70 volt I k=1,4 rnA

zal bedragen.

Bet gat in het midden van de versnellingsanode heeft een vierkante vorm

om aan de elektronenbundel bij het binnentreden van de deflektieruimte een

enigszins vierkante doorsnede te geven. We hopen, dat hierdoor de lineari

teit van de overdrachtskarakteristiek beter is dan bij een bundel met ron-

---de.o.oorsnede.Dat dit voor de hand ligt, zal in de rest van dit verslag

duidelijk worden.

4.3 De deflektieruimte (zie fig. 4).

Na het passeren van de versnellingsanode treedt de elektronenbundel de

deflektieruimte binnen. De versnellingsanode kan beschouwd worden als

elektrostatische diafragmalens. Volgs. lit. 1,5 is de brandpuntsafstand

van zo'n lens:

f =
4V

9
V' - V I

2 1
(m) , (11 )

waarin V
2

' de elektrische veldsterkte rechts van 9 en V1 ' de elektrische

veldsterkte links van 9 is. Als we ook in de deflektieruimte een evenwij

dige elektronenbundel willen, dan zal f = ~ moeten zijn, ofwel V
2

' = V1 '.

Uit (S) zien we, dat:

V ,- = lim PU(Z)}= lim f! V z1
/

3 l = ! ~ (Vim). (12)
1 ztd 1 dZ ztd P 9 d4/3 j 3d·

Als de bundel wordt opgevangendoor een tweede anode evenwijdig aan 9 en

op afstand 1 erachter, dan moet de spanning op deze anode voldoen aan:



(13)~ V (Volts).
3 g
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1
d

V
a

,

/
I

Voor d

Bet is

-3
3.10 m en V = 70 Volt is V ::< 31Xl Volts met 1 in rom.

g a
echter onvoordelig om de bundel zijn evenwijdige karakter ook in

de deflektieruimte te laten behouden. Voor een optimale gevoeligheid

dient de snelheid van de elektronen in de deflektieruimte laag te zijn.

Dit is in te zien m.b.v. de betrekking:

h.r
.!.. B e (h.z)2
2 m v ' (m)

z
(14)

waarin 6r een kleine afbuiging, B de magnetische induktie, 6z een klein

trajekt in de z-richting en v de snelheid in z-richting is. Ter verdui-
z

delijking wordt verwezen naar fig. 6.

om de snelheid laag te houden is bij de E80MD het grootste gedeelte van

de deflektieruimte een equipotentiaalruimte met potentiaal ::< V •
g

Bierdoor blijft de snelheid in z-richting van de elektronen nagenoeg ge-

lijk a.an:

--v - ~V 2eVg' {m/sec).
z m

(15)

··-Vol-gens (11) -en -{12) werkt g dan als diafragmalens met brandpuntsafstand:

f = - 3 d (m) (zie fig. 7) • (16)

Dit betekent, dat de bundel na het binnentreden Van de deflektieruimte

zodanig zal gaan divergeren, dat de verlengden van de elektronenbanen

door een punt op de as gaan, dat op afstand 3d (= 9mm) links van g ligt.

Ret equipotentiaal karakter van de deflektieruimte wordt gerealiseerd

door de twee zijwanden h en h' (zie fig. 5,7), die dezelfde potentiaal

hebben als g. De bundel wordt opgevangen door twee in hetzelfde vlak

liggende anoden a en a'. Bet resultaat is, dat de verschilstroom van de

anoden, I - I ' in principe een maat is voor de afbuiging Van de bundel,a a
dus voor de grootte van B. Bet toepassen van twee anoden heeft het voor-

----~-deel_,_-dat -eventuele kathodestroomdriftbij --geringe afbuiging van de bun

del de beide anodestromen ongeveer gelijk zal beinvloeden. Met een ver

schilversterker kan de invloed van de kathodestroomdrift dan

goeddeels worden onderdrukt •
. Ret is mogelijk de gevoeligheid te verbeteren door de anoden, a en a'
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op een hogere spanning te brengen dan 9 (bv. 200 Volt). Tezamen met de zij

wanden, h en hi vorrnen de anoden een elektrostatische cilinderlens, die de

bundel dan vlak veer hij de anoden treft nog sterk laat konvergeren (zie

fig. 7). Om inzicht te krijgen in de eigenschappen van deze vorm van deflek

tieruimte zijn metingen uitgevoerd m.b.v. een elektrolytische trog (lit.4,5)

aan modellen met drie verschillende lengte-breedte verhoudingen. Voor de resul

taten wordt verwezen naar de appendix Al. Vervolgens zijn de uit deze metin-

gen gevonden_potentiaalverdelingen, U(z) in het symmetrievlak van het model

gebruikt bij het oplossen van de paraxiale baanvergelijking voor cilinderlen

zen: (zie lit. 5)

2dU(z) dx d U(z)
+ dz • dz + dz2 .x, (17)

waarin U(z) de potentiaal op het symrnetrievlak is en x de ko6rdinaat zoals

aangeduid in fig. 7.

Deze 2e orde differentiaalvergelijking mag gebruikt worden voor het vinden

van de elektronenbanen, zolang x en ~~ klein zijn.

Er werd gebruik gemaakt van een bestaand komputerprogramma in Algol uit EEA

bron, dat voor dit doel werd herschreven in P9200-Algol en ELOPTICS"werd ge-
II

doopt. (Al). De onderzochte modellen hadden lengte-breedteverhoudingen, lib

_ .yan 1,1 -: 1,65 en 2,6. Ret model met lib = 2 J 6 bleek degunstigste eigenschap

pen te bezitten ten aanzien van de konvergerende lenswerking en de daarmee sa

menhangende bundelbreedte bij de anoden )X. Met de overweging, dat een nog gro

tere lib zou leiden tot het botsen van de bundel tegen de zijwanden werd dit

laatste model aangehouden bij het konstrueren van de deflektieruimte.

Achter de beide anoden, a en a' is tens lotte nog een hulpanode, a
h

aangebracht,

die dient om elektronen, die door de spleet tussen a en a ' schieten op te van

gen en af te voeren (zie fig. 5). Deze hulpanode wordt doorgaans met de katho

de doorverbonden.

4. Verdere konstruktieve details.

Ret systeem van elektronenkanon en deflektiegedeelte wordt aangebracht in een

-~---S:....-
) Bij de berekeningen werd de invloed van de ruimtelading in de bundel bui-

ten beschouwing gelaten. Een veel ingewikkelder berekening verhoogt het in

zicht toch niet en bovendien stemmen de resultaten van de berekeningen reeds

vrij goed overeen met de praktijk.



gla21n ballon van ~ 70 rom lengte en 22 rom buitendiameter. De ballon wordt

hOOgraCuum gepompt volgens een in A2 aangegeven procede, dat gebruikelijk

is in het elektronen buizen laboratorium. Om na het afsmelten nog eventu

ele in de buis vrijkomende gasresten onschadelijk te maken is een getter

van een niet verstuivend type gemonteerd.

Bij de konstruktie zijn alleen volstrekt anti-magnetische materialen toe

gepast, zoals constantaan en molybdeen om beinvloeding van de bundel door

remanent magnetisme te voorkomen. Aanvankelijk werd de E80MD uitgerust met

een kathodehouder van een roestvrij staalsoort (Cr-Ni-staal 316, 18% Cr,

8 a 10% Ni en 2% Mo), maar dit materiaal vertoont na uitstoken (nodig om

te ontgassen) licht magnetische eigenschappen. Daarom werd overgegaan tot

het vervaardigen van de kathodehouder uit molybdeen.

Waar het gebruik van isolatie-onderdelen onoverkomelijk was is ervoor ge

zorgd, dat deze buiten "het zicht" van de bundel werden geplaatst en gering

van afmetingen waren. De binnenKant van de glasballon is bedekt met een op

gedampte laag Ni-Cr van ca 0,5 ~mm dik, die met de kathode wordt doorverbon

den en die moet dienen om verdwaalde elektronen af te voeren. Deze laag vormt

geen roerkbare demping voor H.F. magneetvelden en is doorzichtig, zodat het bin

nenwerk van de buis zichtbaar blijft.

4.5 Berekening van de magnetische gevoeligheid van de E80MD.

Uit de trogmetingen en de komputer-output is gebleken, dat het gekozen de

flektieruimtemodel mag worden beschouwd als equipotentiaalruimte, mits de anoden,

a en a' geen extreem hoge spanning voeren t.o.v. de versnellingsanode g. In

dit geval gaat (14) m.b.v. (15). over in:

• (18)

Hier is aangenomen, dat B homogeen is )*.

De deflektie r ter plaatse van de anoden wordt gevonden door z = 1 te stel
a

len. De deflektiegevoeligheid kan dan worden geschreven als:

dr
a

-= ~
dB l2~2m V •

g
(19

De cirkelvormige baan, die een elektron in de bundel beschrijft wordt hier

benaderd door een paraboolbaan en dus dient te gelden r«l. Men kan ook stel-

) ~ nit is bij benadering juist zolang r veel kleiner is dan de afstand van

de buis tot de geleider.



I
len,!dat de transversale snelheid steeds veel kleiner moet zijn dan de

snelheid in z-richting.
I -3

Pass'en we (19) toe op de E80MD, dan vinden we met 1 = 16.10 m,
-19 -31 dra

~ = 1,6.10 C,m '=9,1.10 kg en Vg = 70 Volt voor dB een wcrarde van

4,54 mIT.

Ter kontrole is de deflektie-gevoeligheid ook bepaald met het komputer

programma DEFLECTION voor de P9200 (A4). Hierbij wordt (14) toegepast voor

een gegeven aantal equidistante punten op de z-as, waarvoor de potentiaal

bekend is. Er werd gebruik gemaakt van de resultaten van de trogmetingen
dra

aan het betreffende model. De met de komputer berekende waarden van dB

lagen dicht bij 4,5 miT en bleken slechts weinig afhankelijk van de

spanning op de anoden.

De differentiele anodestroom wordt genoteerd als Iadiff= I - I '. De
d Iadiff a a

magnetische gevoeligheid, gedefinieerd als dB kan berekend worden,

als verder nog de verhouding tussen de differentiele anodestroom en de

deflektie, r bekend is. Als we aannemen, dat de stroomdichtheid in de
a

bundel homogeen is en de bundel ter plaatse van de anoden een rechthoekige

doorsnede heeft, dan is:

d Iadiff
'd r

a
(20)

gat in g heeft een zijde van
2

= 7,8mm .

waarin I b de bundelstroom is en W de breedte van de bundel bij de anoden,

gemeten in het vlak van tekening (fig. 7). Met behulp van ELOPTICS is W

berekend voor V = 70 Volt, V ,= 200 Volt en 1 = 16.10-3 m • Het re-
g aa

sultaat was W = 3,1 mm. (Al). Bet vierkante
22 mm, dus een oppervlakte, Ag van 4 mm • Hel kathodeoppervlak ~

Theoretisch zal de bundelstroom zijn: I = ~ • I = 0,72 rnA A

b ~ k

De magnetische gevoeligheid kan ook geschreven worden als:

d I adiff
= --==~

d r
a

d r
a

dB
(21)

·,-Met behulp van (20) en de gevonden waarden voor

voor de magnetische gevoeligheid uit (21):

d r
a

dB ' I b en W vinden we

g :::: 2 A/T.
m
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I
5. Meti/gen

5.1 De kathodestroomdrift

Om een indr~k te krijgen van de kathodestroomdrift van de E80MD werd het

·eerste bruikbare prototype (E80MD1) nominaal ingesteld (d.w.z. V 1 = 200aa
Volt, V

g
= 70 Volt, V

k
= 0 Volt en V

f
= 6,3 Volt). Nadat de buis goed was

.opgewarmd werd gedurende een halve minuut de kathodeleiding onderbroken.

-De kathodestroom werd geregistreerd, aoor in de kathodeleiding een metaal

filmweerstand van 100 Q op te nemen en de spanning hierover toe te voeren

aan een x - t recorder met nulpuntsonderdrukking (Kipp BD8) .

Het resultaat is weergegeven in fig. 8.

Wanneer de emissie voor een halve minuut werd onderdrukt met een magneet

veld van 0,1 T ter plaatse van de kathode gaf dat hetzelfde resultaat voor

de kathodestroomdrift nl. ca. 2,5 ~A (vergelijk dit met die van de E80TH

in fig. 1).

5.2 Anodestroomdrift

De differentiele anodestroom van de E80MDl werd geregistreerd door in beide

-anodeleidingen metaalfilmweerstanden van 100 Qop te nemen en de spanningen

hierover toe te voeren aan de differentiaalingang van de x-t recorder. Met

·...een ..magneetveld van 0,1. T werd gedurende een halve minuut de bundel volledig

afgebogen. Via het tweede kanaal van de recorder werd de anodestroom van een

nominaal ingestelde E80TH geregistreerd. Bij deze buis werd gelijktijdig de

bundel afgebogen met een even sterk magneetveld. Het resultaat is weergege

ven in fig. 9. De differentiele anodestroomdrift van de E80MDl is kleiner

dan 0,25 ~A en de anodestroomdrift van de E80TH is ca. 70 ~A. Bij het ge

reedkomen van de volgende buizen van E80MD-type werden deze steeds onderzocht

op drift. De grootte van de drift week meestal weinig af van die van het pro

totype.

5.3 Overdrachtskarakteristiek.

Onder overdrachtskarakteristiek wordt hier verstaan het verband tussen de

differentiele anodestroom (I d'ff = I - I I) en de magnetische induktie ,
a ~. a a

. ",B-in--de deflektieruimte. De magnetische induktie werd bij deze metingen

opgewekt met behulp van een t.o.v. de buis vast opgestelde en geijkte spoel

met 1000 windingen, waardoor een instelbare stroom werd gestuurd. De ijking

geschiedde door een stroom van bekende grootte (10 A bv.) te sturen door een

~usvormige geleider, die aan beide zijden een afstand tot de hartlijn van de

buis had van 50 rom. (zie £ig.l0) ••Daarna werd een dusdanige stroom door de
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~poel gestuurd, dat de magnetische induktie t.g.v. de stroom in de lus

werd gekompenseerd. De buis zelf fungeerde bij deze ijking als detektor.

D~ differentiele anodestroom werd gemeten via het y-kanaal van de even

gen~ bij de rest van de meting gebruikte x-y recorder (Moseley 135 AM) .

~~P grote stroom in de lus kon worden gesimuleerd door een veel kleine

~e in de spoel. Voor het omrekenen van de spoelstroom in de stroom door

de ~us werd gebruik gemaakt van de verhoudingsfaktor, die bij het ijken

,werd gevonden. Voor het omrekenen naar een stroom door een enkele ge

le!der op 50 mm afstand moet men dan nog delen door 2. Deze laatste

stroom is naast de magnetische induktie op de horizontale as van de

OV~rgrachtsgrafiekenuitgezet (fig. 11 a tim h).
Door de spanning over de spoel (ohmse weerstand = 9,5 0) toe te voeren

~~n de x-ingang van de x-y recorder werden de overdrachtskrommes met

w~j.nig moeite geregistreerd door "met de hand" de stroom door de spoel

l~n~zaam op te voeren vanaf·O. Daarna werd hetzelfde gedaan met omge

k.eerde stroomrichting. Uit de opgetekende karakteristieken van de bruik

bare buizen blijkt, dat de gevoeligheid 9 rond de oorsprong bij nomina-
m

l~ ~nstelling nogal wat spreiding vertoont. Er worden voor vier buizen

_n.;L • de waarden: 0,8 - 1 - 1,5 - en 0,9 AIT gemeten.

Veroer vallen de deuken op, die voor IBI> 600 ~T in de karakteristieken

_optreden :11::)
Hiervoor zal in het volgende hoofdstuk verklaring worden. een

gegeven. In fig. 13 is weergegeven hoe het meetsignaal op de oscillograaf

er uit komt te zien als er een sinusvormige stroom met zeer grote amplitu

de door de geleider loopt. Het is duidelijk, dat er t.g.v. de deuken in de

karakteristiek "valse" nuldoorgangen optreden. Tot slot wordt opgemerkt,

dat voldaan wordt aan de lineariteitseis gesteld in 3.1 nl. een lineair

meetbereik, dat een geleiderstroomtrajekt van 2x20A bestrijkt.

~) Pe deuken zijn verdwenen voor V
aa'

100V (zie fig. 12a-d).

5.4 Sekundaire emissie

Sekundaire emissie treedt op, wanneer (primaire) elektronen afkomstig

van de kathode op een anode vallen en daar andere (sekundaire) elektro

nen vrijmaken. De verhouding tussen het aantal sekundaire elektronen en

het voor het vrijmaken daarvan benodigde aantal primaire elektronen wordt

$ekundaire emissiefaktor, a genoemd. Deze a is afhankelijk van het anode

materiaal en van de energie van de opvallende primairen. Het grootste ge

deelte van de sekundairen heeft een kinetische energie kleiner dan 20 eV
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(zie fig.t4), terwijl een klein percentage (~3%) evenveel energie

bezit als de opvallende primairen. Dit zijn door het anodeoppervlak

zonder energieverlies gereflekteerde elektronen.

De deuken in de overdrachtskarakteristieken van 5.3 kunnen verklaard

worden met sekundaire emissie. Uit de overdrachtskarakteristieken zien

we, dat de deuken bij IB I = 8 a 900 ~T hun extreme waarden bereiken. In

4.5 was berekend, dat de deflektiegevoeligheid een waarde heeft van
dra

4.5 miT Bij IBI van 8 a 900 ~T zou de bundel dus al ca.'" een
dB •

3,8 rom afgebogen zijn. Hij botst dan echter al lang tegen de zijwand

van de deflektieruimte, waardoor sekundaire elektronen vrijgemaakt wor

den.

Deze beschrijven allerlei banen vanwege de spreiding van hun beginsnelheid

en onder invloed van het magneetveld en het elektrisch veld in de de

flektieruimte. Het is zeer goed mogelijk, dat een groot gedeelte ervan

de verkeerde anode bereikt .. Verder zou het ook mogelijk zijn, dat on-

en voor V I '" 90 Volt zijn de deuken verdwe
aa

nen. Bij lagere anodespanning vermindert echter ook de konvergerende

derlinge uitwisseling van sekundaire elektronen tussen de beide anoden,

a en a' plaatsvindt ~) Het effekt van de sekundaire emissie wordt minder
I

bij lagere anodespanningen

werking op de bundel en neemt de magnetische gevoeligheid af. (Bij V '"aa'
3

90 Volt is gm noch slechts 4 van de oorspronkelijke waarde) .

I~teressant is ook fig. 15. Hierin zijn de I -V -karakteristieken van de
a a

'EBOMD getekend, die treffende gelijkenis opleveren met die van een tetrode.

5.5 De hulpanodestroom

De hulpanode en zijn funktie kwamen reeds ter sprake in 4.3. Door de

hulpanodestroom als funk tie van de magnetische induktie te meten kan

men een globale indikatie krijgen over de werkelijke vorm en breedte van

de bundel bij de anoden. Deze meting werd analoog aan de methode in 5.3.

uitgevoerd en het resultaat is te zien in fig. 16. De halfwaarden van de

krorome voor V ,= 200 Volt liggen bij B = 274 ~T en B = 240 ~T, dus eenaa
trajekt van 514 ~T.

Vermenigvuldigen we deze waarde met de in 4.6 berekende deflektiegevoelig-
dra

heid ( dB '" 4,5 miT ), dan volgt voor de bundelbreedte W '" 2,3 rom. De

d.m.v. ELOPTICS berekende waarde voor W was 3,1 rom. In grootte orde stemt ,

dit dus wel overeen. De afwijking zou verklaard kunnen worden door op te

merken, dat de bundel bij de spleet tussen de anoden aan sterke vervorming

~) Di t geeft een lagere waarde -voor g •
m
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nderhevig zal zijn en dat de hoeveelheid elektronen, die door de spleet

~chieten ook nog sterk afhangt van de invalshoek van de elektronen. Dat

Idoor di t laatste een smallere bundel wordt gemeten spreekt ui t fig. 17.

Opgemerkt wordt nog, dat de hulpanodestroom benut kan worden bij identi

fikatie van nuldoorgangen van het meetsignaal.

5.6 De invloed van de drift

om de invloed van de drift op het meetsignaal te bepalen moet de drift

in de differentiele anodestroom gedeeld worden door de magnetische ge

voeligheid. Bij de E80MD met een drift kleiner dan 0,5 ~A is de fout in

de gemeten magnetischeinduktie t.g.v. drift:

B <
fout

-6
0,25.10

gm
(Tesla ). (22)

(23 )B

De laagste g was 0,8 A/T.
m

De magnetische induktie in lucht op afstand r van een lange geleider,

waardoor de stroom I vloeit wordt bepaald door:
gel

11
0

I gel
---21Tr

--waarin 11 de absolutelllagnetische permeabilitei t van lucht ::< vacuum is
0_7

(= 4.1T.10 ).

Met behulp van (22) en (23) volgt, dat voor de meetfout t.g.v. drift in

de stroom door een geleider op 50 rom afstand van de buis geldt:

21Tr
I < • B

fout
::< 0,08 Ampere •

fout ~o

De relatieve fout in het meetsignaal t.o.v. het bruikbare lineaire meet-

b 'k (' 5 3) 2 20 0,08.100 0 2ere~ z~e . van x =40 Ampere is dus kleiner dan 40 =, %.

6. Het gedrag van de E80MD in H.F. magneetvelden.

De konstruktie van de E80MD bezit diverse parasitaire lussen en kapaci

teiten, die bij hogere frequenties de oorzaak zijn van een induktief stoor

---signaalin- de -differentiele anodestroom. -De---amplitude -van dit stoorsignaal
2

is zoals verderop zal worden aangetoond evenredig metW (Q= 21Tf met f als

de frequentie) en gelijk aan de amplitude van het gewenste meetsignaal bij

ca. 5 MHz, hetgeen experimenteel werd vastgesteld. Een bevredigende op

lossing om dit stoorsignaal te onderdrukken of te vermijden door de kon

struktie van de buis te w1jzigen is (nog) niet gevonden.



6.1 e arasitaire lussen in de buis.

!rn fig. 18 is een doorsnede van de deflektieruimte getekend. Hierin

izijn de voor het H.F.-gedrag belangrijke capaciteiten aangegeven. Ze

worden hier beschouwd als gekoncentreerde capaciteitjes aarlgesloten

ongeveer op de plaats, waar ze hetzelfde effekt hebben als de versprei

de capaciteiten. Deze vereenvoudiging is geoorloofd, omdat de andere

parasitaire elementjes (zelfinduktie, weerstand) in de plaatvormige

konstruktie geen rol spelen bij de frequenties, waarover we hier spre

ken (f < 20 MHz). Uit voornoemde fig.18 kunnen we een vervangingsschema

(fig. 19a) afleiden, dat we na enkele belangrijke vereenvoudigingen kun

nen gebruiken am globaal het stoorsignaal als funktie van de frequentie

te berekenen.

De spanningsbronnen Er tim E
rv

stellen de geinduceerde EMK's voor, die

worden opgewekt door de magnetische induktie, B in de kontouren van de

diverse aangegeven deeloppervlakten van de deflektieruimtedoorsnede. Bij

de plaatsing van de spanningsbronnen en de kapaciteiten in het vervan

gingsschema is gebruik gemaakt van de spiegelbeeldsymmetrie am het vlak

y - Y' (fig. 18). De gemeten waarden van de parasitaire kapaciteiten zijn

zodanig, dat allereerst C ,verwaarloosd kan worden. Deze is n.l. een
-aa

orde van grootte kleiner, dan de rest. Verder kan R. = 0 gesteld worden,
l.

omdat bij praktisch gebruik van de buis de anoden verbonden worden met

e~n 'versterker met lage ingangsimpedantie. Na gebruikmaking van de spie

gelbeeldsymmetrie volgt dan het vereenvoudigde vervangingsschema van fig.

19b. Volgens het superpositietheorema geldt voor de stoorstroom:

E
r + En jWC h

- i
aa

= ---- + Erv
. C +s 2 2 JCo.l ag

Ern C (24)
+ (-- + Erv )· j W ( aah + C ),2 2 ag

waarin i en de E's harmonisch tijdafhankelijke grootheden voorstellen.
s

Als we aannemen, dat B overal loodrecht op de oppervlakken staat en ho-

mageen is kunnen we de E's uitrekenen met:

-~-A = - je..tB.A, (25)

waarin A de oppervlakte is omspannen door de kontour waarin we E
A

willen

weten. Uit (24) volgt met (25) de uitdrukking:
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2 FAn + AI)
. C A .C += - w B 4 +s aah IV ag

A C (26)
+ ( III + A

IV
) ( aah + C >}2 2 ag

Substitueren we hierin de volgende praktische (gemeten) waarden voor

oppervlakken en kapaciteiten:

~ 4,7 pF

ca'ah ::< 4,8 pF

Cag

C Z<
aah

C ,< 0,5 pFaa
2

m

2
mA z<

II
-6 2A

lrI
z< 96.10 m

-6A
IV

Z< A
V

Z< 37,5.10

-6 2
AI ::< 18.10 m

-658,5.10

dan geeft dat:

i ::< - ~ B. 8,75.10-16 A
a

(27)

Hieruit zien we allereerst, dat de stoorstroom in tegenfase is met de

magnetische induktie (min teken), terwijl het gewenste signaal juist in

fase is met B. Verder zien we, dat we een magnetische storingsgevoelig

heid. kunnen definieren door:

i
s
2

W B
- 8,75.10-16 A/T (28)

Bij een buis met een magnetische gevoeligheid, g = 1 A/T is voor een
m

frequentie, f Z< 5,4 MHz het;stoorsignaal even groot als het gewenste

meetsignaal. Vanwege de tegenfase van het stoorsignaal zal de amplitu

de-frequentiekarakteristiek rond deze frequentie een dip vertonen.

7. Verwerking van het signaal van de buis.

De eigen ruis in de differentiele anodestroom van de E80MD is kleiner

dan 20 nAtt' Dit werd gekonstateerd, door in de anodeleidingen van een

nominaal ingestelde buis twee metaalfilmweerstanden van 1 kQ op te nemen

en de spanning tussen de anoden te meten met de oscillograaf PM 3250

(bandbreedte 20 MHz). Het bleek, dat de scoop in zijn gevoeligste stand

(0,2 mV/div.) meer ruis produceerde dan de buis nl. ca 20 ~Vtt'



7.1 Toepassing van OpAmps.

Uit metingen aan een nominaal ingestelde EBOMD is komen vast te staan,

dat het vervangingsschema aan anodezijde eruit zietals in fig. 20. Om

een optimale en storingsarme signaaloverdracht te krijgen is het ver

standig hier een versterker met lage ingangsimpedantie aan te koppelen.

In eerste instante werd gedacht aan geintegreerde operationele verster

kers, welke door bijna volledige tegenkoppeling werken als strooms.-span

~ingsomzetter (zie fig. 20). Om een ~oede bandbr€edte te halen mag Rt
niet te groot zijn vanwege de ongewenste invloed van de parasitaire ka-

~

paciteit. Dit betekent, dat de waarde van R
t

in de orde van kQ's zal

moeten zijn en dat de OpAmp nagenoeg volledig zal zijn tegengekoppeld.

Om dan stabiliteit te waarborgen, zal frequentiekompensatie moeten wor

den toegepast, die de bandbreedte weer beperkt. Het is bij veel OpAmps

gunstig voor de bandbreedte, om ze bv. lOx te laten versterken (in fig.

20 door het aanbrengen van de weerstanden R
1

= R
t
/l0), maar dan worden ook

de ruis en de drift van de OpAmpversterkt met de faktor ~ Rt /R1 .

Van enige goede typen OpAmpswerd de ruis onderzocht. Dit gebeurde m.b.v.

de schakeling in fig. 21. De resultaten waren als voIgt:

~ fabrikant baridbreedte Vruis

~A702 SGS/Fairchild 7 MHz 0,5 mVtt
~

~A733 SGS/Fairchild 100 MHz I O,~ mVtt
L115 SGS 5 MHz 1 mVtt

De E80MD levert in een anodeleiding 3 a 5 ~A voor 1 A geleiderstroom op

50 rom afstand.

Dit geeft over 1 kQ een spanning van 3 a 5 mV. Het zal duidelijk zijn,

dat de ruis van de onderzochte OpAmps ten opzichte daarvan ontoelaarbaar

g.root is.

De ruis van geintegreerde OpAmps isinhaerent aan de IC-opbouw. 'De ge

sperde p-n overgangen naar het substraat, die met de normale I.C. tech

nieken niet te vermijden zijn leveren de belangrijkste bijdrage aan de

ingangsruis door het onregelmatige karakter van de lekstromen.

7.2 Toepassing van speciale transistoren.

Vanwege de teleurstellende ruiseigenschappen van de Opillnps werd besloten

om een schakeling te bouwen met de "Mono-MatOl". Dit is een speciaal

ruis- en driftarm transistorpaar van het fabrikaat "Precision Monolithics",

dat volgens de data-sheet voldoet aan de volgende specificaties:



offset spanning: 40 flVtyP. 100 flV max

drift: 0,15 flV/OC typo 0,5 flV/OC max

h
fe

: 770 typo 500 min.

ing. ruis: 0,23 flVtt (0,1 - 10 Hz)

f T: .450 MHz.

7.3 De schakeling

Met twee "Mono-MatIs" werd de schakeling van fig. 22 gebouwd. Vanwege

de gewenste lage ingangsimpedantie is voor het eerste transistorpaar

de geaarde basisschakeling toegepast. Tezamen met de E80MD geeft dit

een kaskode-schakeling met goede H.F. eigenschappen. Als buffers zijn

daarna twee emittervolgers toegevoegd, om beinvloeding van de schake

ling door de kabels naar de scoop te voorkomen. Met behulp van de po

sitieve voedingsspanning kan de common-mode gelijkspanning aan de uit

gang van de schakeling geminimaliseerd worden. De probes, die met de

E80MD gebouwd werden zijn uitgerust met deze schakeling.

7.4 De probes

Van een probe met 1 buis is het schema reeds in fig. 22 gegeven, terwijl

fig. 23 de werktuigkundige tekening laat zien.

In fig. 25 is te zien, hoe de buizen zijn aangesloten in een probe met

2.buizen *). De projektietekening geeft fig. 24. De zin van een probe

met twee buizen is, dat een vreemd magnetisch stoorveld ongeveer het

zelfde signaal in elk der buizen opwekt. Door de manier van aansluiten

van de anoden wordt alleen het verschilsignaal versterkt. Het common

mode-signaal t.g.v. het vreemde stoorveld wordt onderdrukt. Bij experi

menten met beide probes bleek de frequentieresponsie (fig. 26 a,b) in

derdaad een dip te vertonen, zoals voorspeld in 6.1. Voor het meten van

de frequentieresponsie werd gebruik gemaakt van de opstellingen van fig.

27 en 28. Als referentie meetapparaat werd bij deze metingen de stroom

tang CT5 van Tektronix gebruikt.

7.5 De stapresponsie

Zoals in de inleiding werd opgemerkt is de stapresponsie bepalend voor

de meetnauwkeurigheid. Met behulp van de opstelling van fiej. 28 kan men

de stapresponsie van de 2-buizen probe onderzoeken. De generator produ

ceert een blokgolf. Zonder verdere voorzieningen ziet de stapresponsie

*) De rest van de schakeling is ~ls in fig. 22.



eruit als in fig. 29. De eerste 80% van de sprong wordt snel bereikt, maar

daarna lijkt een relaxatie op te treden met een tijdkonstante van ca. 60

~sec. Deze relaxatie is verklaarbaar als men bedenkt, dat magneetvelden

van lage frequentie gemakkelijk in de kathoderuimte kunnen doordringen, in

tegenstelling tot die met "rat hogerc:.. frequentic, die door de afschermin-
~binnen en buiten de buis worden gedempt. Een magneetveld in de kathode-

ruimte kan aan de elektronen, die de deflektieruimte binnentreden reeds

een snelheid in transversale richting meegeven. Dit heeft als konsequen

tie, dat g voor de hogere frequenties ca. 20% lager is dan voor de lage
m

frequenties. De demping van een wisselend magneetveld door een geleidende

afscherming is in feite een n~-orde demping (zie A3). Daarom is het niet

mogelijk om met een korrektienetwerkje met 1 tijdkonstante te volstaan. Met

behulp van het netwerk van fig. 30 is het mogelijk om ook voor de 2e en de

3e tijdkonstante te korrigeren. De optimale instelling gebeurde experimen

teel door te streven naar een zo goed mogelijk plaatje op de scoop. Moch

ten hogere harmonischen met frequenties >lMHz in de hoogspanningsleiding

hinderlijke stoorsignalen opwekkenvia de parasitaire lussen in de buizen,

dan kan men de buizen voorzien van een nauw sluitende geleidende afscher

mingo Voor het afleiden van de benodigde dikte van deze afscherming kan

men gebruik maken van A3. Als deze afscherming met aarde verbonden is doet

hij tevens dienst als extra elektrostatische afscherming. Desgewenst kan

ook een hoog-affilter in de signaalleidingen worden opgenomen.

8. Een methode voor uitbreiding van de frequentiekarakteristiek.

Het principe van deze methode is om de E80MD te gebruiken voor frequenties

<0,5 MHz, Waar dit device dus nog een betrouwbaar meetsignaal afgeeft en

voor frequenties >0,5 MHz een andere detektor. Hiervoor is een enkelvoudi

ge meetlus, afgesloten met een weerstand het aangewezen middel. Zoln lus

geeft een signaalamplitude evenredig met w en dit is gunstig, omdat de

L.F. stroomkomponenten met zeer hoge amplitude de meetschakeling niet

mogen oversturen. Door de signalen van beide detektoren op een nog te
,

behandelen wijze te filteren en op te tellen kan een voldoende vlakke

frequentiekarakteristiek worden verkregen. Met eenvoudige elektronische

middelen is in de praktijk reeds een frequentiebereik tot 10 MHz gehaald.

8.1 De meetlus

Het vlak van de meetlus wordt loodrecht op het magnetisch veld van de

geleider op bv 50 rom afstand opgesteld (zie fig. 31). De stroom in de

meetlus wekt een magnetisch veld op, dat uit fase is met het door de ge

leider opgewekt veld. Boven bepaalde frequentie treedt demping van het

--meetsignaal op. In A.S wo:tdt aangetoond, dat -deze frequentie ver boven

het hier relevante gebied ligt.
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B.2 Theoretische achtergrond

pe gehele meetopstelling is vereenvoudigd schematisch weergegeven in

fig. 32. aie~bij is de werkelijke buis, E80MD gesplitst gedacht in een

1deale puis ~onder parasitaire lussen met parallel daaraan de resulte-

C en de meetlus in
p

~@~ie met de weerstand R1• Pe drie signaalstromen worden elektronisch

opgetelo met behu~p van de OpAmp. De erie signaalstromen kunnen voor het

ngrmon1~ch tij6afhankelijke geval als volgt geschreven worden:

i 0;:: 9 .B,
P m

(30

29 1,0) 13,ms (31 )

(32)

waarin 9m en gms overdrachtskonstanten zijn, die reeds eerder ter spra

Ke k~amen (4.6 en 6.1) en 9
1

de overdrachtskonstante, die bepaald wordt

COOr de oppervlakte van de meetlus en de waarde van R
1

. De kondensator

__ Ct laat de opteller tevens als 1e orde hoog-affilter werken met ala
karakteristiel';.

-.v r=
o

(33)

waarin 't"t == RtCt ·

~~s we de uitgangsspanning v beschouwen als de som van de spanningen:
o

vb,vp en vm' de partiele spanningen t.g.v. i
b

, i p resp. i l , dan volgt na

toepassing van (33) op (30), (31) en (32):

9m
R

t
B (34)- v II;;

1 ... jwt"t
.b -

-9 R
filS t J

(35)- v ... 1 :.- . ~ .e.>Bp ;JYJ t

91R
t

jwB (36)- v 9
1 + j'I"Jt:'t1.

Voor trequenties, die ver genoeg boven f o ; 2;~ liggen is het signaal

van de meetlus na het passeren van dit filter (~l) frequentie-onafhankelijk

geworden. Het gewenste meetsi9naal van de buis (vb) valt dan af met een

le orde helling, terwijl het signaal van de parasitaire lus (v ) toeneemt
p

met een le orde helling (zie ~ig. 33). We dienen ons te realiseren, dat
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stoorsignalen met hoge frequenties sterk bevoordeeld worden t.o.v. de

gewenste signalen. Daarom is het nuttig als het signaal van de parasi

taire lus reeds bij het begin wordt gefilterd met een hoog-af filter.

nit kan bv. door een goed sluitende bus van geleidend materiaal van de

juiste dikte om de buis aan tebrengen. Het gewenste signaal van de buis

wordt natuurlijk ook meegefilterd. De filterende werking van zo'n bus

wordt vlgs.A3 gekarakteriseerd-door:

P (lJ) =
B
res

B
=

1
ad -ad'

e + e
(37)

waarin B de magnetische induktie binnen de bus is en B de oorspronke-
res 2 ~c# .

lijke (Buiten de bus), d de wanddikte en a = k(l+j) met k ~' P 1S

dan de soortelijke weerstand van het materiaal van de bus.

Bierdoor gaan (30) en (31) over in:

i
b

P (olol) • gm· B

i p (w) •
-gms

=p 1 + j""'t""t

(38)

(39)

Bet totale uitgangssignaal kan nu worden bepaald uit (32), (33), (38) en

(39) :.

- v (w) {(gm - gms",,2) P(w) + gljW } 1
R

t
+ jc.J.t"'t

• B
0

= {(1 gms 2 gl
jW}

gm R
t

(40)- -- .w ) P (w) + - •B,
gm gm 1 + jW't't

waarin gmRt de overdrachtskonstante van de buis bij lage frequenties is.

A3 geeft een nadere uitwerking van (40). De keuze van de overname tijd

konstante ~t wordt beperkt door de volgende overwegingen:

le. ~t moet niet te groot zijn anders wordt de meetlus te groot en aaar

mee de kans op oversturing van de schakeling.

2e. r t moet niet te klein zijn, anders zouden de ongunstige H.F.-eigen

schappen van de buis teveel invloed hebben.

Gekozen is voor een overnamefrequentie van 0,5 MHz, dus ~t ~ 0,3 ~sec. om
een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek rond 0,5 MHz te krijgen

dient te gelden:

(41)
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Dit is in te zien m.b.v. (40), wanneer men bedenkt, dat voor f ~ 0,5 MHz

geldt: gms ~2 < 0,01 (zie 6.1) en P(w) ~ 1. We laten nl. de filterendegm .
werking van de bus ca. 1 dekade hoger beginnen, omdat anders de frequen-

tiekarakteristiek rond 0,5 MHz teveel wordt verstoord.
.., gms -15
U1t het voorgaande 1S komen vast te staan, dat --- ~ 10 (zie 5.3 en

9
(28», r t ~ 0,3 ~sec en ~ ~ 0,03 ~sec. (Voor de~etekenis van ~ zie A3).a a
Als we deze waarden invullen in (40) en de frequentiekarakteristiek bere-

kenen met het programma FREKAR (zie A3), dan blijkt het resultaat vlak te

zijn binnen1.dB tot 20 MHz. (zie fig. 34).

8.3 De praktische uitvoering

Gebaseerd op het hiervoor behandelde principe werd een meetsysteem gere

aliseerd met een E80MD. (zie fig.35). De beschouwing, die voor het vereen

voudigde model werd gemaakt geldt ook voor dit praktische systeem, hoewel

dit gebalanceerd werd uitgevoerd. De optel- en filterfunktie worat niet

vervuld door een OpAmp., maar door transistoren van het type Mono-Mat 01

in geaarde basisschakeling, analoog aan fig. 22. De tijdkonstante r t wordt

gerealiseerd door de RC-leden in de kollektorleidingen. Omwille van de

~ymmetrie werd Rl in twee delen gesplitst, ieder aan een zijde van de

meetlus. In fig. 23 is werktuigkundige tekening gegeven. Hieraan is te

zien, dat het werkzame oppervlak van de meetlus (en daarmee dus gl) in~

stelbaar is met behulp van een afschermende bus.

We zullen nu eerst de grootheden, die gl bepalen nader beschouwen:

De induktiespanning, die opgewekt wordt in de meetlus is in het harmonisch

tijdafhankelijke geval te schrijven als:

v = - J'WB.. ind (42)

Door een juiste polariteit van de aansluiting en bij een belasting Rl van

de meetlus geldt dan:

(43)

waarin Al de oppervlakte van de meetlus is en B homogeen verondersteld

wordt binnen de lus. Als we (43) vergelijken met (32), dan zien we, dat:

(44)
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Uit (41) en (44) volgt dan:

(45)

Vullen we in g = 1 A/T, r
t

= 0,3 ~sec en Rl = 2X2,7 kQ, dan is voor de
. m -4 2

lus een oppervlakte nodig van ~l ~ 16.10 m.

8.4 De afschermbus d2
lJo

In A3 is 1:' gedefinieerd als "t'" =
a a 2p

Hieruit volgt de dikte van het materiaal van de bus. In tabelvorm zijn

hier voor enige materialen de benodigde dikte voor ~ = 0,03 ~sec gegeven:
a

materiaal p (Qm) d(mm)

Constantaan 49.10-8 0,153

Cr. 13.10-8 0,079

Ale -8 0,0362,8.10

Cu. -8 0,0291,75.10

Nichrome 100.10.,.8 0,218

De frequentieresponsie van een aldus gerealiseerde probe loopt nagenoeg

recht,tot boven 10 MHz. Helaas was voor het verbeteren van dit resultaat

niet voldoende tijd beschikbaar, maar het zou nuttig zijn hier nog aan

dacht aan te schenken.

9. Konklusie en suggesties

Met dit onderzoek lijkt een in een aantal opzichten bruikbaar device

voor het meten van stromen in hoogspanningsleidingen te zijn gerealiseerd.

Ten opzichte van de E80TH zijn de moeilijkheden met de drift overwonnen,

maar dit ging wel ten koste van de bandbreedte. Het is aan te bevelen in de

toekomst nog aandacht te besteden aan het onderdrukken van de invloed van

de sekundaire emissie, omdat hiermee aan gevoeligheid gewonnen kan worden

alsmede aan uitbreiding van het bruikbare frequentiebereik van de buis zelf.

Mijn hartelijke dank gaat naar Prof.Dr. H.Groendijk, ire H.J. van Kessel

en de heer C.Heijnen voorhun intensieve belangstelling en medewerking ,

naar de heer H. Rooyakkers voor het vele geduld en de inspanning, waarmee

hij de fabrikage van de buizen heeft verricht en tenslette, maar niet

in het minst naar Mevr. Linda Balvers veer het typwer~~

\j
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Deflektieruimtemodellen

Konfiguratie I: lib 1,-1

De potentiaal in 10 equidistante meetpunten op de as bepaald uit de trogme-

. )~
t~ng:

0,0.041, 0.073, 0.112, 0.164, 0.226, 0.317, 0.423, 0.567, 0.737, (1) (genor-

meerde waarden)

Begin- en eindpunten van elektronenbanen berekend met ELOPTICS:

dr
r dz-

z = 0 1 0

V = 2 V
aa' 9

-,
~/,.

Z 1 10 0.81 0.059=

dr
r dz

z T 0 1 0
V = 5 Vaa' 9

z = 1 =10 0.60 0.98

Konfiguratie II lib 1,65

De potentiaal op de as in 20 equidistante meetpunten bepaald uit de

trogmeting:

0.003, 0.006, 0.009, 0.014, 0.019, 0.026, 0.034, 0.045, 0.059, 0.077,

0.100,0.129,0.167,0.216,0.276,0.350,0.444, 0.558, 0.692, 0.840, (1)

)~ N.B. notatie met decimale punt.
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r
dr
dz

z = 0
•
•
•

z = 1: 20

z = 6
•
•
•

z = 1 - 20

z = 0

•

z = 1 = 20

Konfiguratie III: lIb 2,6

1
•
•
•

0.67

1

•
•

2.1

1
••
•

1.7

o
•
•
•

- 0.042

0.1
•••

- 0.029

0.1
•
•
•

- 0.075

}

}

v = 2 V
aa' g

V = 2 V
aa' g

V = 3 V
aa' g

De potentiaal op de as is in 20 equidistante meetpunten bepaald uit de

trogmeting:

0,0,0, 0.001, 0.002, 0.004, 0.006, 0.008, 0.012, 0.018, 0.026, 0.038,

0.057,0.084,0.122,0.171,0.266,0.382,0.546,0.748, (1)

./>

Begin- en eindpunten van elektronenbanen berekend met ELOPTICS:

(In werke1ijkheid was 1 = 16 mm) r

z = 1 = 20 1.93(l.55mm)-0.091

Ult dit laatste blijKt, dat W = 2 x 1,55 = 3,1 Mm.

1.25 (lmm) 0.111

z = 0

·•
•

z = 1 = 20

z = 0
•
•
•

z = 1 = 20

z = 0
•
•
•

z = 1 = 20

z = 0
••,.

1

•
•

0.65

1
•
••

2.1

1
•
•
•

1.5

•••

dr
dz

o
•••

-0.066

0.1
•••

-0.1

0.1
•••

-0.17

••
•

}

I

V = 2 V
aa' g

V = 2 V
aa' g

V = 2 V
aa' g

V = 3 V
aa' g
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0730
U74D
D750
0760
077GNEXT:
0730

--()79 0
0300
D305
0.310

- (620
0330
03LiO
0350
OE~60

0370
0900
0910
0920
0930
09LjO
0950
0960
0970
0930
0990
lCOO
1010
1020
1030
1040
1050
1055
1060



/1 C70
,1v"5 0
1100
111 0
1120
1130
1140
1150
1160
1170' E\) 1:'

'£IJ D'
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:·JL CPJ FP;:: JTC 7. [!); S!={:,C::C :3) ,: FFn ~C t'C) ; -SP;-,\CEC :3); t"';TJTC Cr'T"O ;

'F]P'I : = 1 ' STE?' 1 't'JTIL 'L~' L'J 'Ej:'S( I ] : =SEl\C#Lj;
'?JP'I : =LEL7AB' ST£F' r::;:. TilE' UJ TIL '\J 'ro '
'EEGH 'F{?C 7.,30, -:: 0+ I .. r.. r 0.. ~TT.. FFrO, ?W CTr EC 7., P, FFT, nJ T)

, EPS, L.. 'If'!= 1 'T.'{S'.J' 'TFt'E' 'ELSE' 'fl'LSE');
i'JL CF; FFI·,J TC U 3] ) ; SPACEC 3) ; FELl TC cr LI] ); Sf'f.',CE( 3) ;
FnrJ1C U: 5) )

, £11 D'

GJ NIEJ;[;
JJl:J ELJPTI CS, D

CD !."t.IEP.D
LIS 5000
5000 20,2, ()
5005 .003,. GOE:,. 009,. OILLo. 019,.026,. Q3LJ.,. 04:;,. O~9,. 077
:;·010 .1 GO,. 129,. 167,.216,.276...350,. 4LjLJ.o. 55:j,. (:92,.340, 1
5015 1, 3, 0, 1
5020 C,1,.1
5025 '- 3, '- 3, '- 3, '- 3

OJ AilE/if;
PU-J

--\t.T~1T "'-Z l'.20
I·

,~
f, o\z

0 +1 +. 100000000'+ 0
+1 +.1 ['9)~5133'+ 1 +.9970.lJL;SLJ? ,- I
+2 +. 11990393L;'+ 1 +.9326 ca L.14'3 ,- I
+3 +. 129627012'+ J +.965'323224 ,- I
+4 +. 139219312'+ 1 +. Q L.;3 0I 2920 ,- I
+5 +. J Lf~ 5S5·L.[j 7 '+ 1 +.9211TI~,35'- 1
+6 +. 15761 Ll3LJ7'+ 1 +. ;~3 5332C23 ,- I
+7 +. 1662C13~··3 '+ 1 +. 3315LJ7560 I- I
+3 +. 17L;21093?'+ 1 +.767373960 I- I
+9 +. t:3 1Lf.)9 113 '+ 1 +. f:8 5329 33:) ,- I

+10 +. IB73E:1533 '+ 1 +. ~y.'3 651 El!~~ ,- I
+ 11 +. 1931196L13 '+ I +. 4':,7795392 ,- I
+12 +. 19 69 07 07:) '+ 1 +. 2~606=r~lil ,- I
+13 +. 199 O~95C3 '+ 1 +. 1307~~ L;f;~9 ,- I
+14 +. 1995[9533 '+ 1 -. 33 ~GC3157 ,- 2
+15 +. 193 151,:,) f:: '+ 1 -.23=1900781 '-
+16 +. }QL;71lif9? '+ 1 -. ,~~1~·3 L~62~? '-
+17 +. 139L;5Lj06~:"+ 1 -. 6C4155399 '-
+13 +. 13 2r~ 26C63 '+ 1 -. 7['6L;363 23 '-
+19 +. 17 5L,939 1Lj' + 1 -. 755925300 '-
+20 -, +. 167911950'+ 1 -. 75C4:::LBL;~ '-

EvI.: n;;- JOB...,0
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/
Verklarin~ DATA:

I

De data is ondergebracht bij regel 5000 e.v. Op regel 5000 staan na elkaar:

M = het aantal meetpunten, P = het aantal elektroden, SP = spiegelbeeldsym

metrie ( = O,neen).

Op regel 5005 en 5010 volgen de genormeerde potentiaalwaarden in de meetpunten.

Op regel 5015 de genormeerde potentialen V = 1, V I = 3 ), RT = rotatiesymme-
g aa

trie (=O,neen) en DELTAB, de stapgrootte tussen de meetpunten.

Op regel 5020 staan de gegevens van het startpunt van het elektron, waarvan de

. d Ibaan wordt berekend: z(O), r(o), d; •
~o

Tenslotte staan in 5025 vier getallen, die de nauwkeurigheid van de Runge-Kutta

integratie procedure bepalen.

+
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Vacuum techniek

Deze gegevens werden verstrekt door de heer H. Rooyakkers.

A2

Nadat de buis is afgemonteerd wordt hij via een glazen capillair (pompstengel)

verwarmd

werking

meter is

met het reservoir van de vacuumpomp-installtie verbonden. De pomp wordt in

gesteld en als de druk, die gemeten wordt met een'ion-gauge'vacuum
-7gedaald tot 10 mm Hg wordt de buis gedurende 20 uur in een oven

tot 450oe. Dit om gassen uit het inwendige van de buis te verdrij-

ven. Daarna wordt de kathode geaktiveerd door een aanvankelijk lage gloei

spanning aan te sluiten, die langzaam wordt opgevoerd tot + 7.6 volt. (katho
ode temperatuur 1150 e). Hierbij wordt ervoor gezorgd, dat de druk niet hoger

-5
wordt dan 4.10 mm Hg. De temperatuur van de kathode wordt gedurende 10 mi-

nuten gehandhaafd op 11500 e en daarna op 1050oe. De gloeispanning moet daar

voor ca. 6.6 volt zijn. Dan wordt g aangesloten op een spanning van 10 volt,

waarna de kathodestroom langzaam gaat oplopen. Het getter wordt geaktiveerd

door het enige malen H.F. te verhitten tot + BOOoe. Hierbij loopt de druk
-7tijdelijk wat op. Als na enige tijd de druk weer ':is gedaald tot 10 mm Hg

-wordt de pompstengel dichtgesmolten en de buis van de pomp verwijderd. Het

"inbranden" gebeurd volgens onderstaand schema:

/

Start

na 16 uur

na stabilisering

Vf(V)

7,5

7,5

6,3

V (V)
g

200

200

70

V I (V)
aa

300

300

200

2,75

5

1,1
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Demping van magneetvelden

Volgens het collegediktaat Hoogspanningstechniek I van Prof. ter Horst

A3

(bIz. 105) is de verzwakking van een harmonisch tijdafhankelijk magneet

veld binnen een geleidende plaat (zie fig.) door de volgende formule te

beschrijven:

.-E = H
o

ax
e

ad
e

-ax
+ e

-o:d
+ e

(46)

met 0<. = k (1+j) en k
2 =

-d

dikte plaat = 2d

Als we nu het materiaal ter plaatse x = 0 overlangs doorzagen, verandert er

voor het magneetveld in·· feite niets. Voor x = 0 ge ldt:

H(o) =
H

o
ad +

e
-o:d

e
(47)

We halen de beide helften uit elkaar. Omdat lucht geen verzwakking van het

veld veroorzaakt, blijft er tussen de beide platen dezelfde veldsterkte H(o)

heersen. De resulterende filterkarakteristiek wordt dan:



R(O)
=--

Ho

B(O)
=-- =

Bo
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1 (48)

Als ~ = 1 dan is:
r

f?w
k = --9..-

ep

~n kunnen we stellen:

d
2

~o
T =a 2p

•

(49)

(50)

Dan is: kd =1t;;;VTaW •
(51)

De uitgangsspanning van het meetcircuit van fig. 32 wordt nu gegeven door

(48) te substitueren in (40):

! { 1 - :l.ms &U
2

- v0 (~) = '. -(-ek:-d-:-----""':"k~d:-)--=g~""'!l-k---( '""':k-d=------:-k-::d-)-,-k-d
_ + e cos d + j e - e S1n

(52)

We vonden reeds in 8.2, dat gms ~ 10-15 en dat gt ~ T
-gill 11m t

Met behulp van (51) kan (52) nu geschreven worden als:

~ 0,3 lJsec.

+ j W ~-}~l-+-=l~j-W-_-~t-I
C&,r~

A + jB , waarin :
C + jD '

A = 1 - 10-15.w2 - (sinh w't",sin w~) <.v't"'t

B = (cosh"W~ cos\lw~ ).~ ti;-

C = coshVw~cosVw~ - (sinh\,G't'Q..sin\C~)w7'"t

D· = (coshVw~cosVw 'C":Jwlt- +, sinh~ sinVc.v 't'~

Met bet programma FREKAR is dit uitgerekend voor ret,.= 0,03jAs en

- _0._-- ~t-~ 0,3/6. (zie blz.34).
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OJ ?HEAV
Pro
OL D :lR ~\l E\;: J
:'J{~'1E: FPEJ<!2;n
LPN GL'AGE: A

OJ A~EAD

LIS
aD 10' EEGrJ' 'P.:::.PL' i':lJ 1:'.. C.. [, E.. K.. O"IEG{l", P.. Q" FJ ~, 'TP,UT.. TALL;
o015 ' rJ TE.GER ' :-;
D016 TfiU7:=:'EALiLj;
0017 TAt.L: =PEAU'LI;
0013 E:=::1E..~t;

0020 'FDR'F:=1'STEP'I'EJiIL'20'r:o'
0030 '2:'GEJ '::'1 ECi-:;: =6. 2S.+: 1 Ct E*F;
0035 K:= SOFTe TP.ll.""S":·1EGM;
0036 S:=E:XF-CO; P:=2CF(-i{);
0037 Q:=SI']UH( S-F)/2: F:=CJSCtOH S+P)/2;
003'3 S: :::J:'1 ::'G.r-t~ TAUT;
0040 f:,:::: l-IT'IEGAt 2* '- 15- (.':* S;
0050 P:=f.>!<S:
0060 C:=P-C*S;
,OG70 t:<·*,S+(,;
C030 P: =S0f~T« A*C+I':'k. L) t ~'+ C3f::C-PA< C) t 2) / CCt 2+ [T 2);
0090 rJLCP;PPEJTC?);;;T<TC 1.. S P)
01GO 'IND'
0110'H'JD'

.-

SaOE! .3'-6
5005 .3'-7 GJ IHEAD

GJ
G.l PHEP,[) Vtu T
RUJ

6 .~. )( ~Ob\.h.VlUT
5 ~t.O. )( IO'iIiz. +1 +.91

+1 + 1. 0J
+2 +.91
+3 +.9 L;

+2 +.99 +4 +.97
+3 +'97 +5 +.99
+4 +.96 +6 + 1. 02
+5 +.95

+7 + 1. D4
+6 +.9L)

+8 + 1. 06
+7 +.93 +9 + 1. 07
+8 +.92 +10 + 1. 03
+9 +.92 + II + I. 09

+ 10 +.91 +12 + 1,,] 0
+ 11 +. 91 +13 + 1. 10
+12 +.91 + 1/~ + I. I 0
+13 +.91 +15 + 1. 11
+14 +.91 +16 + 1. 11
+15 +.91 +17 + 1. 11
+16 -+.91 +13 + 1. 11
+17 +.91 +19 + I. 11
+13 +.91 +20 + 1. 11
+19 +.91 EJD OF JOE
+20 +. 91

EW OF JOB
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OJ t:HEAD

:J... r: J P :-1 E'/; ']
[v!i:-!E: LE2.. r:CTI ~J
LAv GUAG:::: f-i

OJ A:-{£AD
LIS
OOIO'EEGU"CC.'i\j",r;::,JT"nT PFOG::::fN'1A EEPS(E'IT rE ~'~AG'JETIE~E fEFLE!{TIE"-
C02C GL:.1,,'JE..1 GrEIf 1Jf..rJ E£J ELET?]'JS,jEUnL.. f'LS LE mTE'Elf'~CL-

0030 \~E?D~!:JGJP IE. AS V/tl 'ET SYST:::E~ EE.l{EJ DIS.
OGLlO [ATlt- I\J\TIE?:
0050 1* PJ:NTfL EQn t.r STPi'JTE PtJJT2J JP DE P.$ C-!) .. \···P'1.I~F'DO? [E
ODED GE:J[JI1:'JE~!IE P'J"i'£JTIP.PL GEGEiJE\J !S (EXC:... ~JtLP1.NT)

0070 2* ~2.JGTE Vti.J ~ET S'fETEvl (~ I:J :'lEE.::S).
0030 3* A~SJ:"UTE :::0 TenI t'J'L { ..Pi.,j ;-{ E1' EEeL'·).
oC9 0 4* I D2·! N~\J :1 £T ELl r.-
OIOD 5* I::E GEJOR'·1EETTE FJTEJTJPJV,8~·P.PD2J C1+1);
0110 I FELL "X.. J]{.. ttb eLL.. \;Z:I .. FAT I .. 71 .. V>(O;
0120 I L1';':::(:':'? ':.:.. I;
G13 0 :>1: =;-''::;irl!'L;;:'': =?:~I>iL!; t'[: =rfl\[# 4; l'E: =F't:AL#L;;
D135 IX: =l..J':;
01 Li. [I '2EGL'J I I fiFU):f':1 [ 0::'; J;
elSD "FJ?'!:= 0' ST:-::r t 1 '!,TI"IL ':1' [:J'
C160 :1 ~ ! 1 : =I r:::.+ r ""l... >I< ( t-;:- ::;::) 1";;
0170 X:=\X~:=o;

OISO 'FJi-'I:= O'.sT~"?'1 't"ElL '>~-1 'W'
019(; 'EEGLJ '
G200 l:Z) : =5':'P';(. 17( , I ~* ( f! [ IJ + F'IL 1+11 »;

"-o2~'O -'rl:=D\I').~l:

02LJO Pf.iTI:=.176'1::-*\CZlo+:TI;
0250 X:= Tl *(. 5+:Y"'f:Tl +1.'( 0) +\(;

C260,
C?7C
O~?3 0
OZ90
0300
0310
0320
0330
0340' Ev C'

'E"JD'

C{~.rPI /\GE( 3);
PRI..JTEXT( '( 'L~ US 2J ~~. :IJ:'J foESP.:')');
FT'!:JT(L); PPI·) Te l'L~); p::rrT( l"EJ;
CP.~';:CIP"GE(2);FFnTTI:XT('( '[E [;::FLE"nIEGE\.~JEL!e-ErDIS: ') ');
PH:'JT(X)

GJ P:-iEl\D
JC!I:'J LEFLECTlcrJ.. D

LIS 5000
5000 20... ClIE.. 70.. 200
5005 C.. 0.. G~. 0 CI~ • J Gb. COL". (10&. 0QS 01?.... 0F~

501 G • 026~. 0:;:)... CSt... C::5L:.,. 122.... 171 ~:c(J. 3')2.1. 5L;(",. 71.;3.. I

OJ ttl ::I,r:
HN
\oJPJ T

L.. UE! £ ..j CE Z!J~J FE~T. :+.160000000'- 1

['E r:~:.FLE{{11E:3E1.'JEl..! G-lEI D ! s: +. L;L942(/71'3 '+
E'JC Of JOE

+70 +200



De me~tlus

I

- 36 - A5

De meetlus wordt loodrecht op het magnetisch veld van de H.S.-leiding op

bv. 50 rom afstand opgesteld (zie fig. 31). De stroom i
l

in de meetlus, die

loopt t.g.v. de geinduceerde E.M.K. wekt een wisselend magnetisch veld op,

dat in fase verschoven is t.o.v. het oorspronkelijke veld. Om te weten bij

welke frequenties dit een rol speelt kan de volgende berekening uitgevoerd

-worden:

De magnetische flux ~ binnen de lus is opgebouwd uit twee komponenten te
res

weten: ~gel t.g.v. de stroom iD de H.S. leiding en ~l t.g.v. de stroom i l in

de Ius. Dit kan als volgt uitgedrukt worden:

~res = ~gel + ~1' (54)

waarin de ~'S harmonisch tijdafhankelijk zijn. Voor de geinduceerde E.M.K.

in de lus zal dan gelden:

v = J'wA.ind - 't'res.

en voor de stroom in de lus:

(55)

"

(56)

Voor het door i
1

opgewekte magneetveld geldt:

IJ Bl d Al =: ~l = L i l ,

1us

(57)

waarin Bl de magnetische induktie binnen de lus is en L de zelfinduktie van

de lus.

We mogen niet aannemen, dat B homogeen is. Om L globaal te bepalen vatten

op de verbindingsas tussen de beide ge

leiders t.g.v. de stroom i
l

in een van

beide:

-we de lus op als een stukje leiding bestaande

Uitgaande

··'berekenen

uit twee ronde geleiders.

van [Hdl =: I l(met B =: ~ H)J' oms 0

we de magnetische induktie B(x)



B(X) =

-37-'

(58)

Hiermee gaat (57) over in:
h

4> = 2 1) floil flo i 1 ·1
In

b (59)--dx .
1 21TX 1T r

L = (60)

De magnetische flux in de Ius is dan te berekenen met (56) en (57):

- -\L.lL "-oJ- 'fres

Uit (61 ) en (54) voIgt dan:

4>res =
4>gel

1 + jw 1'd
,

L
met l' =-d R'

- 1
-~"'

-8
4.6.10 -12

In getalwaarde is L
d = '" 8,5.10 s.

3
5,4.10

(61)

(62)

Deze tijdkonstanteis dus nog niet van invloed in het belangrijkste frequen

tiegebied «20 MHz). Voor 20 MHz is WL = 9,3~. Dit is klein t.o.v. R
l

, zodat

de Ius zich hier nog ohms zal gedragen. Met, deze afleiding is tevens aange

toond, dat de zelfinduktie van de parasitaire lussen in de buis (behandeld

in 6.2) geen rol speelt.
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3

fig. 1

4 s 6 7

Anodestroomdrift van de E80TH
= 100 V

JOO V

= 250 V

= ]0 V

= o V

Instelling van de E80TH op !Iamax

emiss e onderdr ukt

~ ~ f\.. ~
1·\....

- --_ ....- .-.,- _. ---~

-

1 ,8

o J 2 3

fig.2

4 5 6 7

Kathodestroomdrift van de E80TH
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E80MD

T41-·I~] }

----,u,,;;..f- . X
•

I
-gel.

fig.3

De opstelling van de E80MD

g(V volt)
9

elektrone -
bundel

fig.4

---~~-' - Doorsnede van het Pierce~kanon.
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L-- ...:..---=a:.u..h I -. _. -

a a'.-- .... L.__.....:: ----.

h h'

vlak
systeem

fig.5

De doorsnede van de E80MD. (schaal 10:1)

rotatie
symmetrisch
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rl.----!J.z
I v
I.-:...z-

..I

fig.6

Lorentzkracht op elektron.

Lorentzkracht: F= eBvz = rna

Looptijd

Deflektie

t = !J.z/vz

!J.r = ~at2 =

a

a'

---I
--'-.'~ b

4-·~

1

h

CJ ~

--1--=
Ovolt ~ h'

70 volt

3d --~ -==---==-------. --1----

-fig. 7

De deflektieruirnte en de bundel.
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em~ssie onder rukt

\ I? ') lIA "\
_\ 1- \11

1, 1

o
__~... t(min)

2 3 4 5 6 7

fig.S.

Kathodestroomdrift van de E80MD

,~

t E80TH "~~ _~· ...~_c__

-
I -Ifa

50jlA/cm
---+ t -- r--

30 sec. In beide gevallen:

bundel afgebogen met

1 <rS"A magneetveld 0,1 Wh/m2
E80MD i

I
Iadiff I

1jlA/ em

---+t - ~

30 sec.

fig.9

Anodestroomdrift van E80TH en E80MD gelijktijdig gemeten

bij magnetische afbuiging.
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50 rom

lusvormige geleider

I
E80MD

I
gel

fig.10

_spoel

lOen
",~

x-y recorder

( MOSELEY 135 AM)

V
aa'

k,p,~

Opstelling voor het meten van de overdrachtskarakteristiek.
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