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SAMENVATTING.

Deze studie kan gezien worden als een vervolg op /1/ en

/2/. Er is een voorionisator in bedrijf gesteld voor een

5 MW. M.H.D. generator, opgesteld in het Eindhovens

Schokbuis experiment.

Ontworpen zijn 12 snelle schakelaars, met een instelbare

tijd range van 5 ~ 10 meec tussen in en uitschakeling

van de benodigde bekrachtigings stroom voor de voorioni

sator.

Gerealiseerd is een wisselstroom voeding voor het op

temperatuur brengen van de voorionisator elektrodes. De

ze temperatuurregeling voedt instelbaar iedere elektro

de en wel zo dat deze elektrodes galvanisch gescheiden

van elkaar blijven. De te regelen temperatuur is van

1000 oK tot en met 1250 oK in stappen van 50 uK.

Uit meetresultaten is ~ werking van de voorionisator

aangetoond.
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1. INLEIDING.

Voor,het onderzoek naar de eigenschappen die optreden

bij de opwekking van elektrische energie via magnetohy

drodynamische generatoren is in Eindhoven het schokbuis

experiment opgezet. Deze schokbuis is zodanig ontworpen

dat hij gedurende ongeveer 5 msec een plasma met kon

stante kondities en een vermogen van 5 MW aan een proef

generator zal kunnen leveren. Deze proefgenerator is

een gesegmenteerde Faraday generator. Ten gevolge van

de in de generator lopende stromen zal er in het begiu

van de generator een relaxatie-proces optreden.

Dit ~elaxatie-proces houdt in dat ten gevolge van de

Joule dissipatie de elektronentemperatuur boven de gas

temperatuur uitsteekt. Dit impliceert een verhoging van

het geleidingsvermogen van het plasma. Deze verschijn

selen treden op aan het begin van de generator.

Bij de Faraday generator is het vermogen onder andere

evenredig met het geleidingsvermogen van het plasma als

ook met het volume van de generator.

Door de toepassing van een voorionisator voor de gen8ra

tor willen we het plasma reeds klaar maken voordat het

de generator bereikt.

We gebruiken nu niet meer het eerste gedeelte van t

generator kanaal, zodat het volledige generator volume

voor de generatie gebruikt kan worden.

De voorionisator is in opbouw gelijk aan het generator

kanaal echter we ontrekken nu geen stroom maar voeren

een stroom toe. Deze stroom heeft wel de zelfde richting

als de generator stroom.
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2. DE GEBRUIKTE SYMBOLEN.

Symbool Grootheid Eenheid

sec

1/sec

mho/m

V/m

Tesla

A(m2

m/sec

K

K

1/sec .m3

1/sec.m3

J/K
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caesium atomen
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argon atomen 1/sec

massa elektron = 9,1091.10-31 Hg
massa caesium atoom = 2 f 224.10-25 kg

massa argon atoom = 0.669.10-25 kg
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3. THEORETISCHE GRONm) LAG 11

3.1. De bekrachtigins

Uitgaande van reeds gedane onderzoekingen /1/ en /2/
blijkt het zinvol om voor het verkrijgen van een hoge

vermoge'!'J.sdichtheid, die evenredig is met cr u 2B2 , in een

M.H.D.-generator het geleidingsvermogen G op te voeren

reeds voordat het de generator bereikt.

Het geleidingsvermogen cr bezit de volgende afhankelijk

heid van de plasma grootheden:

n e e 2

m
e

y
c

Hieruit blijkt het lineaire verband tussen ~ en elek

tronendichtheid nee

Aan het begin van het generatorkanaal is de elektronen

temperatuur Te gelijk aan de gastemperatuur Tg. Uit de

eneTgievergelijking voor het elektronengas en de impuls

vergelijking voor elektronen /3/ volgt:

_ T ) (»ei +~Cs + "VeA ) (3.2)
g mcs mcs IDA

Met deze relatie wordt de elektronentemperatuur bepaald

uit de balans van de aan de elektronen teegevoerde Joule

dissipatie en het energieverlies van de elektron~~ door

elastische botsingen met zware deeltjes.

In de generator lopen stromen waardoor t.g.v. Joule dis

sipatie de elektronentemperatuur Te zal stijgen t.o.v.

Tg wat weer tot gevolg heeft dat de elektronendichtheid

n zal gaan toenemen. De overgang van de toestand van
e '

T = T aan de ingang van de generator, naar die in dee g
generator met Te> Tg noemen we het relaxatiegebied. In

fig. 3.1 is de relaxatie van Te en n e aan de ingang van

een gesegmenteerde Faraday generator geg~ven /1/. Deze

é~ndimensionale berekende relaxatielengte is kort t.o.v.

de totale generatorlengte, echter de aan het begin van

de generator optredende tweedimensionale effecten en
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Fig o 3.1. De relaxatie van ~e en Jle aan de i.ngang van een

gesegmenteerde Faraday generator /1/.

instabiliteiten blijkt deze relaxatielengte aanmerkelijk

te verlengen. Om deze relaxatieproblemen nu te kunnen

gaan overbruggen passen we een voorionisator toe 9 die de

generator een plasma aanbiedt dat aan de gestelde gene

rator kondities voldoet.

Het boven de gastemperatuur uit laten stijgen van de elek

tronentemperatuur, z.g. niet - evenwichtsionisatie, in de

voorionisator is mogelijk als we een gas kiezen met wei

nig interaktie tussen de elektronen en de zware deel~jes.

We passen daarom edelgassen toe die deze eigenschap be

zitten. Wel hebben deze gassen het nadeel dat ze een hoge

ionisatie potentiaal bezitten, waardoor de elektronen

dichtheid dus relatief laag is. Voor het opheffen van dit

nadelige effect gaan we een seeding toepassen, n.l. het

alkalimetaal Cs, met de eigenschap een laag ionisatiepo

tentiaal te bezitten.
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In de voorionisator wordt het)geleidingsvermogen door

Joule dissipatie verhoogd, we voeden daartoe de elektro

den door een externe spaanimgsbroA (fig. 3.2). We gaan

uit van é~n elektrodepaar van de voorionisator. Voor ver

dere konstruktieve gegevens van die voorionisator zie

hoofdstuk 4. Deze voorionisator is geplaatst voor het ge

neratorkanaal (fig.4.3). We sturen een plasma met een
.....

snelheid v in de x-richting tussen het elektrodepaar door •

,~-+

....
B

z

..Ido'----- :x

Fig.3.2. Een elektrodepaar van de voorionisator met daar

op aangesloten een spanningsbron.

Uit berekeningen /1/ en /4/ volgt dat dit plasma op bet

moment van doorstroming een weerstand varierend van + 100

tot ~ 1 ohm bezit. T.g.v. de uitwendige spanningsbron

loopt er een stroom I door het plasma van anode naar ka" 

thode. We zullen deze stroom de bekrachtigingsstroom noem

en • We kunnen nu meerdere van deze elektrodepareA achter

elkaar plaatsen en ze ieder op hun beurt met een uitwen

dige spanningsbron gaan bekrachtigen. Voor het vinden van

een optimaal aantal van deze elektrodeparen zijn zoweJ

een- als tweedimenRionale berekeningen verricht. We kun

nen ook gaan zoeken naar een optimale uitwendige aan te

sluiten spanningsbron, met slechts enkele elektrodeparen.

Slechts uit de tweedimensionale berekeningen /4/ volgt

dat we dienen te streven naar een voorionisator met veel

elektrodeparen en een klein uitwendig aangesloten be

krachtigingsveld. Hèlemaal exakt is deze uitslag echter
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niet en is het dus noodzakelijk via een praktische weg

deze instelling te vinden.

Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was de

voorionisator buiten het magneetveld te houden is dit om

praktische redenen niet mogelijk. Er zal dus reeds in de
--- ->0 ~

voorionisator een ge!nduceerd veld E1nd= v x B ontsta~n.

Bij het belasten van het elektrodepaar zal er dus een ge

neratorstroom J gaan lopen. Volgens de wet van ohm /5/:

J = (j' (E· -+ v x 13) - (J x 13)
ij

We werken hier met een gesegmenteerde voorionisator dus

is de komponent J x = 0 • Voor de stroomkomponent in de

y -richting volgt dan:

J y ::; (/ ( Eui t + uB ) ( 3 .4)

Hi~rin stellen uE het ge!nduceerde veld voor dat altijd

aanwezig is en Euit het uitwendig opgedrukte veld. Deze

twee elektrische velden werken nu samen voor het verkrij

gen van een goed geleidingsvermogen van het plasma.

3.2. De invloed van de bekrachtiging

Met behulp van de Joule dissipatie verhogen we de elek

tronentemperatuur van het plasma. Via de Kontinuïteits

vergelijking van de elektronen /5/;

d n e + v. n v = I (T , n , na) - R( Te' n e ' n. )àr e e e e l

krijgen we daardoor een stijging van de elektronendicht

heid n e dat op zijn beurt weer zorgt via (3.1) voor een

verhoging van u .

....
v •

Fig. 3.3. Het uitbuigen van de ontladingsboog in de voor

ionisator.
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Stel dat voorgaande redenering geldt voor de rechte plas

ma kolom van fig. 3.3. Echter deze plasma kolom beweegt

zich met een snelheid v, dus bevindt het plasma met de

v9rhoogde u zich het volgende moment iets versch'ven ten

opzichte van de oorspronkelijke kolom. Voor de stroom is

dit nu aantrekkelijker geworden. Bovenstaande redenering

herhaald zich totdat û optimaal is geworden~(fig. 3.4)~

cl hp -------~--r--.

(/0

-x

Fig.3.4. Het verloop van het geleidingsvermogen in de

voorionisator tussen ~~n elektDodepaar.

De vraag is nu of deze boog op de plaats xopt • kan blij·

yen staan? Anders gesteld I kan de stroom voldoende enelr-:

gie blijven toevoeren om het plasma op het nivo van d n t
\j P •

te handhaven. Er zullen ionen worden afgevoerd en nieuwe

atomen worden aangevoerd, de benodigde energie zal dE'ze

atomen opnieuw gaan ioniseren. Is de benodigde ene e

echter onvoldoende dan zal het geleidingsvermogen weer

dalen en de boog kan opnieuw ontsteken recht tussen de

elektroden, immers is de korlSte weg weer het aantrekke

lijks geworden.

Plaatsen we nu meerdere elektrodeparen achter elkaar dan

zal het plasma met het gunstige geleidings vermogen ver

kregen doer het eerste elektrodepaar, tussen het tweede

paar gaan staan. We krijgen nu dus een steeds herhalend

effekt echter met een steeds gunstiger geleidingsvermo

gen. Uitgaande van deze recienering moet het mogelijk zijn

de generator dat plasma acn te bieden wat de verlangde

kondities bezit.
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4. GEGEVENS VAN DE VOORIONISATOR.

4.1. De konstruktie

We refereren kort de eisen gesteld in /2/ voor de te

ko~strueren voorionisator:

Het kanaal moet vacuümdicht zijn en de wanden mogen

niet veel gassen.

- De wanden mogen niet aangetast worden door het cesium.

- Als het plasma het kanaal passeert moet het kanaal

een overdruk van 5 atm.,gedurende 5 meec., kunnen

weerstaan.

- De wanden van het kanaal moeten elektrisch isolerend

zijn.

Het kanaal moet toegankelijk zijn voor optische me-
....vlngen.

- We mogen geen ferromagnetisch materialen gebruiken,

n.l. het kanaal bevindt zich in een sterk magneetveld.

- liet kanaal dient te passen in een doorsnede van 130 x

130 mm2 •

- Het kanaal dient een goede warmte kapaciteit te bezit

ten , voor het weer ot afvoeren van de elektrode

warmte na het 5 msec. experiment.

Op bijlage 1 is een boven- en zijaanzicht getekend van

de te gebruiken voorionisator. Deze is geheel gekonstru

eerd uit een massief blok antimagnetisah roestvrijsta~l.

Met behulp van flenzen aan begin en eind van de voorio~

nisator kunnen we deze mont,eren in de opstelling.

Zowel in het boven- respektievelijk onderaanzicht als

ook in de zijaanzichten van de voorionisator zijn do~r

kijkvensters van pyrex glas aangebracht, fig. 4.1~

Pyrex glas is toegepast daar we in de voorionisator met

hoge temperaturen te maken hebben en buiten de voorio

nisator geweon kamertemperatuur. Glas heeft verder de

eigenschap dat het 95% van de toegestraalde energie

doorlaat.

Het doorkijkvenster dient zo geplaatst te worden dat we
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binnenzijde

Fig. 4.1. Het pyrex doorkijkvenster van de voorionisa

tor.

toch een vacu6m afdichting van de voorionisator behou

den • Ook dient het een overdruk te kunnen doorstaan 9

dit wordt gerealiseerd door een viton o-ring afdichting

en door een afdekplaat, fig. 4.2.

boVent aanzicht

rubber
aat

I elektrode

elek\rische-doorvoer

\ J araldi t

M4

..
o-r,i l~:-l;;

.....doo:cki. j k
venst(~r

---'-----'-- "'~-_..
zi ,j aan
zicht

Fig. 4.2. De montage van het doorkijkvenster en de elek-

trische doorvoeren, waaraan de elektrodes be

vestigd worden, in het roestvrijstalen huis

van de voorionisator.

Voor het verkrijgen van een elektrisch kontakt van bin

nen de voorionisator naar buiten is een doorvoer ge

bruikt bestaande uit een massief koperen hart met een

porseleinen isolatie kraag.

De vacuüm afdichting is verkregen door het onder vacuüm

laten intrey.ken van een op temperatuur verdunde araldit-

..
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bindmiddel, AY 105. Deze araldit dringt in de poriHn,

die bij de groffe afdichting ( b.v. solderen of araldit

aangieten) waren blijven bestaan. De AY 105 wordt

daarna koud uitgehard.

De binnen zijde van de voorionisator dient elektrisch

isolerend te zijn. Dit wordt bereikt door het opbrengen

van een millimeter dikke araldit laag en deze dan op

temperatuur laten uitharden. Deze binnen isolatie dient

bestand te zijn tegen hoge temperaturen en het alkali

metaal cesium. Met het toepassen van de araldit soort,

AV 8, is hier rekening mee gehouden.

De temperatuurstijging van de binnenzijde van de voor

ionisator is hoofdzakelijk een gevolg van de stralings

energie van de op + 1200 oK gebrachte elektrodes.

We gaan in onze voorionisator gebruik maken van een in

direkt verhitte elektrode,fig. 4.3, met een diameter

van 4 mmo en een effektieve lengte van 68,7 ~n. /2/.

I / woHr,(mmantel
/ verbindingsstrip

ophanging + flens

Fig. 4.3. De indirekt verhitte elektrode van de voorio

nisator.

Een iets gespannen, spiraalvormige wolfram gloeidraad

vormt het hart van deze elektrode. De gloeidraad is ge

spannen om een zo homogeen mogelijke temperatuurverde

ling te krijgen. Uit gedane proeven blijkt echter toch

dat het midden gedeelte van de elektrode de hoogste

tempera tuur bereikt. Om de wolfram spiraêü heen is een
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aluminiumoxide pijpje gemonteerd dat dienst doet als

steun en isolator voor de gloeidraad.

Een wolfram folie gebogen om het A1 203 - pijpje doet

dienBt als kathode respektievelijk als anode oppervlak.

Een van de twee doorvoer bevestigingen is met deze wol

fra~ folie verbonden. We gebruiken dus voor zowel het

verwarmen van de individuele elektrode, dan wel de be

krachtiging van het elektrodepaar dezelfde docrvoeren.

In de voorionisator is een plaatsingsmogelijkheid voor

13 elektrodeparen gekreëerd, die elk op een hartafstand

van 7mm. zijn geplaatst. Echter het eArste elektrode

paar doet dienst als dummie, dit voor het opvangen van

de schokgolf en als zodanig als bescherming van de na

liggende elektrodes. Op bijlage 2 is de plaats van deze

roestvrijstalen dummie aangegeven.

We hebben nu met deze 12 elektrodeparen een mogelijk

heid gemaakt om de voorionisator lengte naar wens uit

te breiden. We kunnen zelfs de laatste elektrodes reeds

als generator laten werken.
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4.2. De plaats in de opstellin~

De voorion1sator dient er voor om het geleidingsvermo
gen van het in de schokbuis geproduceerde, met cesium
geseed, argon plasma op te voeren en het daarna verbe
terde plasma aan het generatorkanaal toe te voeren.

Fig. 4.3 geeft de plaatsing, we zien ondermeer de af~

dichting aan begin en eind van de voorionisator.

plasma
produ 1.e

voorionisator

/ vi ton._

generator

.....M6
venster

dummie
elektrode

-- . .,..,....------'----~-

....
T

Fig. 4.3. De voorionisEttor opgestelt tussen het noz~,,1B

stuk en het generatorkanaal.

Het plasma dat wordt geproduceerd in een schokbuis en
dan subsoon wordt aangevoerd ( M> 1 ), komt via Bf:.,n

nozzle supersoon in de voorionisator.
Om de voorionisator en het divergerend generatorkanaal

heen is een magneet geplaatst. Met deze magneet die ge

voed wordt doer een kondensatorbatterij met een vermo

genva~ een 1/2 MJoule, kunnen we een induktie veld op

wekken van maximaal 3 Tesla, in de z-richting.
We hebben doorkijk openingen gemaakt in deze magneet.

De zijvensters van de voorionisator zijn voor deze ope

nir..gen zichtbaar. Er kunnen dus op deze manier optische

waarnemingen gedaan worden.
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5. DE RANDAPPARATUUR.

5.1. De bekrachtiging

We kunnen de eisen waaraan de bekrachtigings-schakeling

dient te voldoen als volgt puntsgewijs samen vatten:

- Gedurende een tijd van 5 tot 10 msec.moet er een kon

stante spanning over het elektrodepaar komen te staan.

In die tijd kunnen er grote stromen gaan vloeien.

- De elektrodeparen moeten galvanisch gescheiden, onaf

hankelijk van elkaar, gevoed worden.

- Het moet mogelijk zijn de bekrachtigingsschakeli~gzo

te bedienen dat op het moment van doorgang van het

plasma, de stationaire duur hiervan is .±···5 msec., ook

de bekrachtiging te laten optreden.

Zowel volgens /2/ als /6/ blijkt het meest zinvol te

zijn om een accu-voeding toe te passen.

Het probleem vormt dan het snelle in en uit schakelen

van die accu-spanning.

Deze snelle schakelaar is gerealiseerd met behulp van

twee parallel geschakelde thyristoren, fig. 5.1 en bjj

lage 3.

Va

R-plasma - r
I ~f------~I.~

Fig. 5.1. Het principe schema van de snelle in en uit

schakelaar voor de hoge bekrachtigingsstroom.

Een spanningspuls P1' zie ook paragraaf 5.3, brengt
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thyristor 1 in geleiding, puls P2 brengt daarna thyris
tor 2 in de geleiding. Met T1 in de geleiding staat de

acc"J.-spanning Va over de plasma-weerstand. Als T2 in de
geleiding komt, gaat de condensator-spanning V tegen-c
gesteld staan aan de accu-spanning Va. Zorgen we er nu

voor dat de Vc ) Va en de Re-tijd van de plasma-weer
stand en gebruikte kondensator in serie groter is dan

de tijd die T1 nodig heeft om te doven, dan is op deze

manj.er een in- en ui tschakeling van de accuspanning Va
ve:ckregen.

Voor het verkrijgen van de galvanische scheiding tus

sende verschillende elektrodeparen, zijn voor het over

brengen van de pulsjes P1 enP2 potkerntransformatoren
toegepast.
De kondensatoren worden ieder gescheiden uit het net
gevoed via een 220/270 V. transformator. In de secun
daire zijde is een gelijkricht diode opgenomen die er
voor zorgt dat de kondensator goed wordt opgeladen.

Er. gaan grote stromen lopen, rekenen we b.v. een accu
spanning van 72V. , en blijkt uit de 2-dimensionale be

rekeningen /4/ dat de plasma-weerstand ongeveer 1 obm

is, dan gaater eens t r 00m van ± 72 A. I 0 pen. Ter 'b a·

veiliging is daartoe een zekering in het circui t OpgEl

nomen die de eigenschap heeft gedurende ± 10 msec. ~en

grote stroom te verdragen en daarna af te schakelen

Waar verder op gelet dient te worden is dat de draden

waardoor de hoge stromen vloeien voldoende dik zijn.

D~t in tegenstelling met het schakelcircuit dat de thy

ristoren laat schakelen.

Bij het testen van vier van boven genoemde schakelaars

tegelijk, wordt de spanning gemeten over een simulatie

weerstand van 1 ohm, fig. 5.2.
We kunnen 12 elektrodeparen van de voorionisator tege

lijk opstarten en doven.
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Fig. 5.2. De spanning over de weerstand van 1 ohm als

funktie van de tijd, 2 maal. We hebben ge

werkt met 2 snelle schakelaarsê

Eenheden 10 V/cm. en 2 msec./cm.

5.2. De temperatuurreg~ling van de elektroden

Volgens /2/ dienen de wolfram elektroden een stroom

dichtheid van ± 100 A/cm2 te leveren.

Brengen we de elektrode nu op een temperatuur van

+ 1200 oK dan komen we in het gebied waar het Koester

effekt optreedt.

Het benodigde vermogen om een elektrode op een tempera

tuur van 1200 oK te brengen is ± 100 Watt.

We hebben gekozen voor 24 gescheiden transformator voe

dingen. Deze zijn primair parallel geschakeld en worden

gevoed door een 3-fasen variac, i bijlage 4. De gebruik

te transformatoren kunnen een vermogen van 24x6 = 150

voltamp~re leveren, wat ruim voldoende is.

In de voorionisator treedt in de x-richting een hall

veld op. Volgens (3.3) is dit:
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Ex = P( Eu1 t + uB ) ( 5 •1,

Stellen we ~ =2, Eu1t=1000 Vlm en uB =1200 Vlm. Dan

wordt Ex = 4400 Vlm. De afstand tussen eerste en laats

te voorionisator is 84.10-3m. Er zal dus een spanning

van 4400x84.10-3 = ~ 350 Volt staan tussen deze elek

trodes, fig. 5.3. Dus zowel tegen aarde als tegen de

primaire zijde dient de secundaire wikkeling van de toe

gepaste transformator een doorslag spanning boven de

350 volt te bezitten.

elektrode elektrode

~.__--..'-~-"'..u...I~ ~
~_ 350 vo1 t -lMJ

=011----. .---9
Fig. 5.3. De temperatuurvoeding van de eerste en de

laatste elektrode in de x-richting van de

voorionisator,met het optredende hall-veld.

Onze transformatoren worden gegarandeerd tot 2 kV se

cundair - primair en secundair - aarde. Daar de voor..·

ionisator vrij kort is hebben we geen problemen met de

optredende hallspanning. Dit zal wel het geval zljn als

ook de elektrodes van de generator met behulp van de

temperatuurregeling van bijlage 4 worden verwarmd.

Het testen en daarna instellen van de temperatuurrege

ling is gedaan met eerst de voorionisator in vacuüm

( 4.10-5 Torr ) en daarna met Argon op een druk van

+ 70 Torr.

De test van de elektrodes afzonderlijk wordt gedaan in

het vacuüm. Getest wordt bij een temperatuur van onge

veer 1150oK. Er bleek een spreiding in de opwarmtijd te

bestaan van 65 sec. tot 95 sec. Dit is erg groot voer

een spreiding deze wordt echter steeds kleiner naarmate

we meer elektrodes tegelijk op temperatuur brengen~ Dit

is gedaan met 4 maal 3 - elektrodeparen, daarna met 3
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mattl 4 - elektrode paren en ten~)lotte de 24 elektrodes

tegelijk. De vacuUmdichtheid van de voorionisator bleef

gehandhaafd. Wel liep steeds de druk, bij het voor de

eerste maal op temperatuur brengen van een elektrode,

iets op. De oorzaak was vermoedelijk dat t.g.v. de hoge

temperatuur het wolfram oppervlak van de elektrode

schoon wordt gemaakt en het Al20, wordt ontgast.

Daarna hebben we de werkelijke situatie gesimuleerd. Er

bevindt zich dan in de voorionisator Argon-gas met een

druk van 0,1 atm., fig. 5.4.

D
voorionisator

Ar 95%

roterende pomp
Fig. 5.4. Test situatie voor de voorionisator met + 70

Torr Argon.

Door het Argon langzaam af te pompen, voorkomen W~ at

er vervuiling in het Argon optreedt. De temperatu1..l.rre

geling is geijkt met de 24 elektrodes tegelijk op tem

peratuur. Voor het meten van de temperatuur wordt ge

brutk gemaakt van de pyrometer. De instelling van deze

meter geschiedt aan de hand van de omrekeningsgrafiek

van een gemeten zwarte straler t.a.T. de werkelijke

temperatuur /8/. Ook de absorbtie van het pyrex venster,

waardoor gekeken wordt, h8eft invloed. Het verschil is

echter verwaarloosbaar klein t.o.v. de onnauwkeurighei.d

van het instellen van de pyrometer. N.l. zonder glas is

de licht intensiteit:
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h h

J = e- Hi'en door glas J = 0,95 e- i"I". We zien dat de

temperatuur in de exponent staat en dus is het effekt

van het getal 0,95 te verwaarlosen.

5.3. De programmering van de snelle cyklus

Voordat we met de snelle cyclus, dit is de 5msec. duren

de stationaire meettijd, starten dienen we enkele groot

heden stand-by te hebben. De kondensator-batterij wordt,

afhankelijk van het gewenste induktie veld, tot een be

paalde waarde opgeladen. Met behulp van tijdklokken re
gelen we het cesium-vullen als ook het op temperatuur

inetellen van de voorionisator elektroden. Het helium

vullen gaat via een automatische vulinrichting, fig.5.5.

-helium
vu1rlen s

T:t~êlkl0

....-----+-------j + Auto-,
maat

-cesium-
vullen stop

opladen Tan

de konden

sa.tor bat·.

terij

(iMJ)

elektrodes

opwarmen

Fig. 5.5. De operaties voordat de snelle cykl~s gestart

kan worden.

De magneet bekrachtiging starten we via een kontakt van

tijdklok 111 • Met de start van de magneet kunnen we

ook de snelle cyklus starten. Hebben we tot dit tijd

stip gewerkt met klokken, nu gaan we over op het gebruik

van delay-units, fig.5.6 en bijlage 5 en 6.

We kunnen via handbediening of automatisch op afstand,
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lay
uit

rekt
uit

han~
Schmitt- Pulsvormer Em1ttor Di

puls @----0 trigger
~ - ~~

(4V) ~
0,8 msec volger

kon inu 15 volt
(50 Hz)

Vertraging in-

0,01-0,1ms ver- Pulsvormer Em1ttor
~- I-- ~

0,1-1 ms ter 0,8 mssc volger
1 -10 ms 15 volt10-100 ms

Fig. 5.6. Principe schema van de delay unit.

mgb.v. een spanningspuls groter dan 4 volt, deze delay

unit starten. We aktiveren dan een Sehmitt-trigger, die

d.an een blokspanning afgeeft. Deze blokspann~i..ng word. t

geIntegreerd. Een zenerdiode zorgt ervoor dat slechts

spanningen boven een grens van ± 5 volt worden doo

laten. Dit ter voorkoming van stoorspanningen. Van d'lt

signaal wordt het positieve gedeelte via een diode 0oor

gelaten. Een mono-stabiele vibrator vormt de spanGings

puls van 0,8 msec. en 15 volt. Een emittorvolger zorgt

voor een laag-ohmige uitgang. Dit is de direkte uit

gang, deze is in de tijd gelijk met het inschakel ko

mando. Deze direkte puls op zijn beurt gaat via inte

grator, zenerdiode en diode naar een vertragingsnet

werk. Dit is ook een mono-vibrator. Hiermee is het mo

gelijk een,t.o.v. van de direkte puls, vertraagde puls

te vormen. Deze tijdsvertraging is instelbaar m.b.v.

kondensatoren en een preciesie-weerstand. We kunnen dan

kiezen uit vier tijdsgroepen, van 0,01 tot 0,1 msee.,

van 0,1 tot 1 msee., van 1 tot 10 msec. en van 10 tot

100 msec. De vertraagde puls is negatief t.o.v. de di-
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rekte uitgang. We keren hem om en voeren hem via inte

grator, zenerdiode,diode toe aan de pulsvormer. De emit

torvolger zorgt weer voor de laag ohmige uitgang.
De 12 bekrachtigings-schakelaars uit paragraaf 5.1 wor
den met deze delay unit bedient. We belasten dus 12 maal
de beide emittorvolgers. Dit vormt een te zware bela~

ting. We passen daarom voor elke af te nemen puls een

extra emittorvolger toe, fig. 5.7.

in
I-....lr----~~ ui t

0,47 F

Fig. 5.7. De extra emittorvolger met een kondensator in

de uitgang.

De potkerntransformator, bijlage 3, vormt een te zware

belasting voor de emittorvolger. We passen in de uit

gang een kondensator toe, deze komt in serie tEl staan

Iilet de potkerntransformator. Er is nu een yoldoende

grote impedantie gevormt om de emittorvolger te belas
ten. Voordeel van toepassing van een kondensator b0vsn

een weerstand is wel dat deze kondensator de ene e op

slaat en even later weer afgeeft, een weerstand àissi

peert deze energie.

De snelle cyklus verloopt nu als volgt:
De kondensator-batterij ontlaadt zich over de spoel van

de magneet. Er onstaat dan een magnetisch induktie veld

met een frequentie van 10 Hz, fig. 5.8.
~ operatie-moment

t(mseo)

Fig. 5.8. Het magnetisch induktie veld.
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Het magneetveld is na 25 msec op zijn maximum. We willen

een maximaal veld benutten gedurende 10 msec. We gebrui

ken het veld daarom 5 msec voor en na het maximum.

Brengen we nu in het magneetveld een spoel aan, dan wordt

een spanning opgewekt, Vs el= N.d = A.N.dB • N is het
po n erE'

aa_tal windingen en A is het spoel oppervlak. Deze span

ning kan worden gebruikt om de plasma produktie met be

hulp van de schokbuis te starten. We richten hem daartoe
gelijk en sturen hiermee een delay unit. Na een met deze

unit in te stellen tijd starten we dan de plasma produk
tie.
We kunnen ook parallel met de start magneet-bekrach

tiging, fig. 5.5, een delay unit aktiveren en dan weeT
via een tijdsvertraging de plasma produktie starten.

Ten gevolge van deze plasma-prop ontstaat er een druk
toename vlak voor het einde van de schokbuis. Deze druk

wordt gemeten en getransformeerd in een elekrtisch sig

naal. Dit signaal op zijn beurt kan de delay unit van de

beKrachtiging starten.

Verder wordt er dan nog de opgestelde meetap1Jaratuu:r ge

start. Deze meetapparatuur omvat een komputer met 3

analoge ingangen, met een samplingtijd van 160jV se t;ot

een totale meettijd van 10 msec, een beeldjes kamerE1 1

met instelbaar het aantal beeltjes per seconde, n ver

schillende oscillografen.
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6~ DE METINGEN.

6.1. De potentiaalverdeling in de voorionisator

" De elektrode spannings verliezen zijn gekoncentreerd

bij de kathode met een waarde van 60 tot 100 volt"

Dit is een van de konklusies gegeven in /9/.

Het blijkt mogelijk te zijn om deze elektrode verlie

zen te beperken en wel door de elektrodes op een tem

peratuur te brengen van ongeveer 1200oK, /10/. In de

studie /9/ wordt ook getracht deze nauwe temperatuur

range voor de kathode te ontdekken. De elektrode tem

peratuur wordt daartoe gevarieerd met 1000 K van 12000 K

tot 1600 0 K. Figuur 6.1 geeft de elektrode stroom als

funktie van de afstand en wel bij een kathode tempera

tuur van 1200 0 K en__b~ j kamertempera:t;gldr.

ARGON + 0.8% CS ~ Ts = 2000 0 K. Ps = 2.55 ATM

••• • ••••••
••

•
•

II..
II

..
II

0.: 120
::E
ct

'>. 100...
I
I-
Z 80w
a::
a::
~

600

w
a
0 40
a::
I-
0
w 20-J
W

0
0
L..-------'-_j.. i I L---1- .....j _.......I..._~_-Jl

0.1 0.2 0.3 0.4' 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

DISTANCE FR OM NOZZLE THROAT - X -~M

SOLID POINTS: CATHODE-HOT ••~!\lODE-COLD
OPEN POINTS' CATHODE AND ANOllt>COLD

~} WITH PRE-IONIZATION. RL~IQ

• NO PRE-IONIZATION, RL" i~n.. .. .. ..
.... lI II lI"

.. II e:. L\lI ..
i «l

Fig. 6.1. De elektrode stroom in argon met 0,8 %cesium

verkregen onder de in de figuur aangegeven

kondities. De kathode temperatuur is 1200o K.

In deze studie wordt echter geen hoge thermische emis

sie stroom-mode ontdekt. Als mogelijke redenen wordt
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aangegeven:

De cesium afzettingstijd, dit is de vormig van een

mono atomaire laag op de kathode /10/, overschrijdt

de 5 msec durende testtijd. Alhoewel dit erg onwaar

schijnlijk lijkt, 1s het mogelijk dat de organische

besmetting van de elektrodes en de benodigde tijd

voor het chemisch reinigen van het wolfram oppervlak,

door het cesium, de testtijd inderdaad overschrijdt.

- De tijd nodig voor de overgang van lage naar een hoge

thermische emissie stroom is veel langer dan hier ve~

ondersteld wordt.

Voor het onderzoek naar de spannings verdeling in de

voorionisator tussen kathode en anode zijn potentiaal

probes gemonteerd. Daartoe 1s in de voorionlsator, pa

ragraaf 4.1, een van de pyrex vensters vervangen door

een perspex venster met daarin gemonteerd 35 roestvrij

stalen probes. Bijlage 2 geeft een overzicht van waar

deze probes zich bevinden t.o.v. de voorionlsator elek

trodes. In deze positie is t.o.v. de elektrodes zoveel

mogelijk variatie gebracht.

We willen graag de spanningsval bij de kathode meten.

Juist bij die kathode zullen de grootste spannings V8r

leizen op, /9/. Ook voor een goede voorionisator wer

king is het noodzakelijk zoveel mogelijk elektrDnen uit

da kathode te onttrekken. De afstand van de eersto pro

be tot het kathode oppervlak is konstruktief zo klein

mogelijk gehouden en wel 7,7 mm, fig 6.2.

De probes steken 15 mm uit de vlakke wand van de binnen

zijde van de voorionisator vandaan.

In" de voorionisator is de grens laag zich nog aan het

opbouwen. De meettop van de potentiaal probe bevindt

zieh dan ook buiten deze grenslaag. De totale meet

probe is geisoleerd met krimpkous. Slechts het topje,

met een diameter van 1 mm is isolatie vrij gehouden.

Het isol~tie krimpkous ls in het perspex met araldit

afgegoten. Er kan dus in de voorionisator geen andere
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5

kathode

7,7
probe 1

/' araldit
kri~pkous

(200 C) probe 2

51 ,4 meettop- probe :3

probe 4

probe 5
-perspex

anode

Fig. 6.2. Plaatsing van 5 meetprobes tussen de elektro

des van de voorionisator.

geleiding via de probes kan ontstaan dan door m2~~

top. Deze kous ontvangt vrij veel stralingsenergi0 van

de verwarmde elektrodes. De temperatuur garantie van

dit krimpkous is ongeveer 200 oe.

Via een hoog ohmige weerstand meten we de probes poten

tialen met behulp van de komputer. We kiezen een bepaald

punt als referentie punt. Ook kunnen we de potentialen

meten t.o.v. aarde.

Stel de anode als referentie. Tussen anode en kathode

bouwt zich een spanning op die gelijk is aan ( Eind +

E ) x h, waarin h de afstand tussen de beid.e elek-uitw
trode oppervlakken voorsteld. Stel deze spanning gelj.jk

aan Vk • Bij een lineaire potentiaal verdeling tussen

anede en kathode geeft de rechte van tig. 6.3 de te Yer-
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wachten potentialen op de meetprobes. Wijken de span

ningen nu af van deze rechte dan hebben we een maat

voor de voltage-drop op de kathode en de anode.

potentiaal(V)

r

athode
rop

--- ----- --- -- -- --- --------...,-
------ ,,

I

8,7

anode-dro
Va

I
I
I

'--__-----"" --+1 --'- -4- , --4--_

17,45 26,2 34,95 á3;7 51,4
afstand 2D0ae-kat~ode----, ---_.-.

Fig.6.3. Het te verwachten potent1aalverloop tU8sen DO

de en kathode in de voorionisator.

6.2. De resultaten,

6.2.1. Inleiding

We beperken ons voor deze studie tot het geven van die

resultaten welke duiden op een goede werking van de be~

handelde apparatuur.

Verder zal in tabel vorm worden aangegeven de ingestelde

parameters per meting en "k'wanti tatie! de bi jbehorende

meetgegevens per meting.

In de konklusies volgen dan nog enkele grafieken die ka

rakteristiek zijn voor de werking van de Yoorionisator

als voorionisator.
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De plasma begin kondities zijn:

Mengsel

Snelheid

Druk

Gastemperatuur

Elektronendichtheid

Ar + 0,1 %oCs

v(x) = 1OOOm/sec, M'> 1

3 a'tmos!eer

2000 oK

n = 7,5 1019 /m3
e

Duur van het experiment 7 msec. De bovenstaande gege

vens gelden voor de hier beschreven metingen.

De metingen zijn aangegeven met de nummers 619 t/m 630.

6.2.2. Testmeting en gedefinieerde grootheden

c?V

10000 K~
anode zijde U 0 0 L~O I 13A

6e 5e 4 e e 2 e 1e

voorschakelweers tand - . ,
:~tor

:.. - - --.Jschakeling
Fig. 6.4. De instelling van de voorionisator schematisch

weergegeven, ook is de kodering aangegeven.

In !ig.6.4 is aangegeven de kodering van de meetprobes

en die van de voorlopig te gebruiken elektrodes. Voor

eeu nauwkeurige geometrie zie bijlage 2. Indien we de

elektrodes op temperatuur brengen dan zijn dat steeds de
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eerste 6 elektrodeparen. Dit voor het verkrijgen van een

homogene temperatuur verdeling.

We bekrachtigen in deze meting het elektrodepaar nummer

drie met een spanning van 72V. In het circuit is een

voorschakel weerstand opgenomen van 1 ohm. Via deze voor

schakelweerstand meten we de stroom. Deze stroom geven

we weer als funktie van de tijd, fig. 6.5.

4

5

Ie.:

I(

;, :' : tipt:!","jli:·,ft:·; I.:r
[.!

~+t,

- ,-H+ ~H

I

:tt.tt ;

'f~~~lli ~iii .'

7 "f'(, ,~! Ji I" ~!'i' ii! W~t :
in

schakelpunt
uit

schakelpun t;

~ t( 160flsec/schd.

Fig. 6.5. De voorionisatorstroom als funktie van de tijd

van elektrode paar 3.

We ~chakelen in op de druksprong aan het einde van de

schokbuis, vlak voor de voorionisator. Na 7 msee wordt

de stroom dan weer uit geschakeld.

De afname van de stroom geschetst in fig. 6.5 is een ge

volg van de afname van de druk. We werken n.l. met de

schokbuis niet in taylored interfaoe.

We meten verder de potentiaal probe spanningen van rij 2

en rlJ 4 en de anode potentiaal. We kiezen als re!eren

tie de kathode van het 3 e elektrodepaar. Deze kathode

ligt aan de aarde van de komputer.

Rij 2 geeft dan de potentiaal verdeling , fig. 6.6 , als
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funktie van de afstand tussen het bekrachtigde paar 3.

(v) r 60

50 Vad

A
40

•
VR

30 pI
•

20

K 10
Vkd

o
k a2 b2 c2 d2 e2 a afstand anode-

-- kathode (mm)
Fig. 6.6. Het verloop van de potentiaal verdeling tus-

sen anode en kathode als fmnktie van de af~

stand ( vergelijk fig. 6.3. ).

In deze verdeling is een rechte getrokken door de po-'

tentialen van de middelste 3 meetprobes. Het blijkt n.l.

dat de buitenste 2 probes niet meer korrekt meten naàat

de elektrodes voor de eerste keer op temperatuur waI';3n

gebracht. De stralings warmte van de verhi tte elektr()·~

des heeft vermoedelijk de isolatie van die meetprobes

aangetast.

Definities:

- Schijnbare weerstand Rs is het verschil tussen de ano

de- en kathode spanning, gedeelt door de stroom tussen

dat elektrodepaar.

- Plasma weerstand, R I is VR gedeelt door de stroom
p pI

tussen het bekrachtigde elektrodepaar.

- Grenslaag weerstand, Rg= Rs - RpI

- Kathode voltage-drop, Vkd is het verschil tussen de

spanning op het punt K en de kathode spanning,fig.6.6.

- Anode voltage-drop, Vad is het verschil tussen de ano

de spanning en de spanning op punt A, fig. 6.6.
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Deze grootheden worden in het vervolg steeds op de aan

geven wijze berekend.
Ook de gegeven kodering wordt aangehouden, alsmede de

wijze van het op temperatuur brengen van de elektrodes.

6.2 r 3. Metingen 619 tlm 630

Meting nummer

Instelling 619 . 620 621 622 623 624 625

Bekrachtiging

1e paar

2 8 paar

3e paar x x x x x x x

4e paar x x x x x

5
e paar

Temp6ratuur
300 oK x

1000 oK x x x x x x
110 t) oK

Voo!'schakel

weerstand
1 ohm x x x x x x x
10 oh~

Meting nummer

In.stelling 626 627 628 629 630
Bekrachtiging

1e paar

2e paar x x

3e paar x

4e paar x x x x x

5e paar x x Je: x
Temperatuur

300 oK x x. x
1000 oK

1100 oK x x

Voorschakelw.

1 ohm x x x x x( 2

10 ohm x(4

e paar )

e e )en 5 paar
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Bij de voorgaande metingen is de accu spanning 72 v.

Meting nummer
Resultaten 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
stroom(A)
2epaar 32;7 318:J

3epaar 1\5 13 18,5 1~7 34,4 29,1 282 32
-3

4epaar 17 41 35",1 35;; 38 - 34) 38 33 47
5epaar 35) ·38,7 35 5
Spanning(V
2ekathode ret'. re!.

38 kathode re!. re!. re!. re!. re!. ref. re!. re!.
~ 363 34..1 41~8 48~8 28 32 33,,7 313-anode

"4ekathode 2p 105 3,1 26 ret'. -2 5,,6.
4eanode 42 471 26,,7 315 315 28 272 30 25

~ ,} . "
5ekathode 125 -1~4 ~3

"
58 anode 22;2 24 18

punt 83 59J
2 59 5~5 592

J

punt 84 607 615 615 607 5~5 58 66
~ , . •

punt S5 58 57,5 66,7

probe IC 1 8,4 20~71 17:2 114 10i /~

probe a 2 323 27.3 ··262 127 12,1

I
" I " ~

probe b2 ' 26,,6 24..5 22] 216 2q3 12 125
~ ..I

probe c2 3q,9 282 27,1 267 167 159 I
~ " , , ,

Iprobe d2 322 329 32,6 31,6 212 19~6 , I,
J "

probe e 2 326 303 29,,9 29 21 173
" ..I ,

probe a 3 8} 42 9,3
~

probe b3 9.0 86 9~4
"

probe c3 11;3 112 11~2
! .

probe d3 153 15 11.7
J

probe 8 3 114 1Q2 8,7.
p:r.obe a4 •26,3 249 12,9 2Q4 8.52 9,12 16 24 5}1

.I ,
probe b4 25,1 27,1 14.9 14;2 1'1,9 11,2 118

3

probe c4 23;7 ~5 :16,4 15.3 13 12 1S4
probe d4 22 16J 172 161 14,6 9,7 12$)

I ,
prQbe e4 20 19,8 15,3 66 6,4 3,}7 2;3 4..6

I

probe a6 1.4 63 67 4 ' 138 3, , )
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Meting nummer

Resultaten 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
probe b6 7} 13)1 128 ~9 65 103

) ) •
probp. c6 ~2 96 852 52

) .) )

probe d6 11} 157 84 12 10,4 66 384 132
> , } } )

probe e6 72 107 12 98 8,4 92
} • ) )

Voorgaande resultaten zijn op 1, 5msec na het inschakËdpunt,

vergelijk tig. 6.5. ref. = referentie.

Berekende Meting nummer

resultaten 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630

Weerstand

Rs 3epaar 3,15 2)67 225 2)6 0,82 1,1 12 0)98
) ,

RpI " 1,04 \6 1)71 1,7 1 064
)

Rg " 211 107 q54 q9 02 0}4, , )

Re 4epaar 059 q81 08 0.67 0;72 0,98 4)12
) •

RpI " 0,23 0118 047 0}64 15,
Rg " 057 0)49 0.25 q34 36

J )

Rs 5epaar 0;54 073 ~1I

RpI " 0,21 0)17 q7
Rg " 10;33 oç:G 14

I ? I'Voltage- I
drop (V)

e I IVkd 3 paar 24 18 : 12 I 11 3 6
I

1Vad " 0 -5 -1 6 1)5 4
Vkd 4epaar 9 ~5 3 i-r 2I ')

I '"
Vad. " 1!J5 9 6 8 11

Vkd 5epaar 8 9) 2

Vad " 5 10 4

Elektronen
temperat.
(:x:10) OK)

na 1msec 2 2 1)84

na 2msec 2)35 3)1 1,9 1)8 1,8 18,
na 3msec 2)1 2,3 3)1 2,2:) 1,9 1,83 1,68 I

na 4msec 2,15 2p3 2,45 1,8 1,7 1;p7 1,8 I
na 5msec 2,07 2ç5 )3 1.95 1~JJ~l • I :J
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De elektronendichtheid gemeten na 3msec na het inscha

kel punt:

619 620 621 627 628

6,9.1019 8,9.1019 1.1020 1,65.1020 1~57.1020

629 630

1 ,49 ~ 1020 1,22.1020

7~ VOORLOPIGE KONKLUSIES.

- Gezien het verloop van de stroom als funktie van de

tijd gedraagt de boog zich stationair gedurende de

meettijd.

- De voltage-drop resultaten zijn in dit stadium moei

lijk te interpreteren. De metingen dienen op dit punt

nauwkeuriger te worden uitgevoerd.

De kathode-drop is kleiner dan 10 volt, vergelijk

hiermee /9/ en /10/.

- Er bestaat een korrelatie tussen de elektrode tempe

ratuur en de stroom, fig. 7.1.

30

o g g g g g ~ temperatuur
C\I «:t 1..0 (]) ..--- ..--- • (OK)

Fig.7.1 De stroom als funktie van de elektrode tempe

ratuur.
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- De elektronendichtheid neemt toe als funktie van de
stroom door de voorionisator, fig. 7.2.

nee 11m3 )
1~6.1020

1 J4.1 0
20

1,2.1020

1020

8.1019

6.1019

4.1019

2.1019

605040302010o 70......---'-__•

I(A)

Fig. 7.2. n = f(I). I is de totale stroom door dee
voorionisator.
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Het roestvrij stalen huis v.d. voorionisator met doorkijkvenster
en elektrische doorvoeren.
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dumm1e elektrode

70

100
I
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Zijaanzicht van de voorionisator.

Het pyrex doorkijkvenster is vervangen door een perspex

venster met daarin gemonteerd 35 potentiaal probes. Aan

gegeven is de positie van deze probes t.o.v. elkaar en

t.o.v. de elektrodepr:ren. De dummie-elektrode is van ma,s

siel roestvrijstaal die dienst doet als bescherming van de

overige elektroden tegen de plasma schok.



-B1jlage c 3-

C/J....-----------ifJ- .
Accu
(ao V)

91
a
I----....-----(f) +

91
a

R

By:x 10
L--------r::: I--__-;;;.potk~rn 0 +

L...- L_-o _P2
1 : 1

L.....-..---~ I--------'~Gov
Transf.

De snelle schakelaar voor de in en uit schakeling van
de voorionisator bekrachtiging. Deze schakeling is 12
maal uitgevoerd.

Gegevens: Zekering Silized, gele band, 35A/60A
Potkerntransformator, P 18- 3B7, sec. en prim.

+~11:c=1 - 133 Wnd, IF58mH, R=2,15ohm
Q=47- +

De beste wikkeling is primo over sec.
Transformator: PN120, 2 gescheiden sec. wikke-

[]r====: 270(60mA)
2~ 1~270(60mA) lingen.

Weerstand R is 1K of 460K.
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I
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f-J
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~
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I
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147k
100 25 8025V

6k

3k3

+ 20 volt

220

Schmitt-trigger

3k3

,
15k15

Byx
10

-20V

Het bouwschema voor de delay uut t (Ll.le transistoren voor zover niet genoemd zijn 2N3904.
Alle weerstanden zijn t Watt. Voor het komplete schema zie ook bijlage 6.



emitter
volger

pulsvormer

00
10

+20 V

70p

106k86k8

B0 I1 vertraging /inverter

aC1 =6,6n

0---1 C2=66n
o---j C3=660n

0----1~C4;::: 6 , 6/tlA

Vervolg bouwBchema delay unit" In dit gedeelte is de in te stellen vertraging met be
hulp van C1 'C 2 'C3 en C4 te reali8eren. Alle transistoren 2N 3904, alle weerstanden tW.

-20V

Direkte
puls @11---r--IC ....---.---1 Jil---r---+--I

33n
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