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Samenvatting :

Een thermionische diode heeft het gunstigste rendement als de

stroomsterkte gelijk is aan de verzadigingsstroom.Om deze optimale

werking te verkrijgen moet de invloed van de ruimtelading worden

opgeheven.

Een mogelijkheid daartoe is het aanbrengen van een versnellings

anode met een hoge positieve potentiaal ten opzichte van de kathode.

Deze versnellingselektrode kan uitgevoerd worden als diafragmalens.

Aldus ontstaat een thermionische elektrostatische triode.

De berekening van de potentiaalverdeling in deze buis is mogelijk

met behulp van een digitale rekenmachine.Het principe van deze bere

kening is in dit verslag opgenomen. Tevens is aangegeven op welke

wijze de optimale werking van dit ontwerp kan worden berekend.

Constructieve moeilijkheden maken het op dit moment nog niet

mogelijk om over daadwerkelijke meetresultaten te beschikken.

30-12-1971

P.J. van Engelshoven
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1. INLEIDING

1.1.De thermionische diode

AK

Een thermionische diode is een directe omzetter van warmte in

elektrische energie.Het principe is als volgt :

In een vacuüm ruimte wordt een kathode verhit.Door deze verhitting

ontstaat elektronenemissie.De kathode wordt daardoor positief geladen.

Tegenover de kathode is een anode opgesteld (fig 4.1).Deze anode

wordt getroffen door de geëmitteerde elektronen en wordt negatief

geladen.ln de uitwendige keten tussen anode en kathode kan dan door

een belastingsweerstand RB stroom gaan

lopen.

fig 4.1 Principe van een
thermionische diode.

h~1

+
I

koud

I

Doordat de snelste elektronen de kathode

verlaten verliest de kathode warmte

energie.ln de uitwendige keten komt

elektrische energie beschikbaar.Aldus

ontstaat een directe thermionische

omzetter.

Edison ontdekte dit principe al in 1880.

Pas na 1915 zijn serieuze pogingen

ondernomen om deze directe omzetter

economisch rendabel te maken.

Het vermogen,dat in de belastingsweerstand ontwikkeld kan

wordt als volgt berekend

De geëmitteerde elektronen- of verzadigingsstroom volgt uit de

formule van Dushman-Richardson

Wk

IS = Sk A T~ e kTk A

2
Hierin is Sk de kathode-oppervlakte in m •

A de emissieconstante van het kathodemateriaal in A/m
2 oK2

•

T
k

de kathodetemperatuur in oK.

Wk de uittree-energie van elektronen uit het kathodema

teriaal in J.

k de Boltzmannconstante = 1,38'10-23 J/oK.

Indien de anode-emissie verwaarloosd kan worden,dan kan deze

verzadigingsstroom de anode bereiken en door RB vloeien.

Tijdens de emissie krijgt een elektron een potentiële energie Wk'

Als dit elektron wordt ingevangen door de anode dan verliest het een

potentiële energie Wa.Het verschil tussen Wk en Wa is de energie,die
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VKA=UR

VK
B

VA

o

V

K A 1=15

fig 5.1 De uittree-potentiaal van
kathode en anode bepalen de
spanning over de belasting RB

fig 5.2 Het afgegeven vermogen
als functie van de uitgangs
spanning bij constante verzadi
gingsstroom.

v.
W

a

die volgt uit
W k

in de belastingsweerstand wordt afgegeven.Over RB is dan een spanning

mogelijk

q
-19Hierin is q de lading van het elektron: 1,6 • 10 C.

In het ideale geval zou aldus in RB een vermogen ontwikkeld kunnen

W.
W -W

P _ kaS A T2
B- q' k' • k· e

Hiertoe moet RB een bepaalde optimale waarde hebben.ln de andere

gevallen kan het afgegeven vermogen worden afgeleid uit fig 5.2.

worden dat gelijk is aan :

De problemen, welke bij deze directe omzetter moeten worden opgelost

kunnen in 3 groepen worden ingedeeld :

a.Stralingsverliezen.De kathodetemperatuur is aanzienlijk hoger dan

de anodetemperatuur.Hierdoor straalt de kathode veel warmte naar de

anode.Pas bij zeer hoge temperatuur is het vermogen PB in dezelfde

grootte-orde als de stralingsverliezen.

Hoge kathode-temperaturen en speciale kathodematerialen met grote

uittree-energie Wk èn grote emissie-constante A zijn derhalve

noodzakelijk.

b.Technologische moeilijkheden.Een hoge kathodetemperatuur (2000 tot

3000 OK) beperkt de materiaalkeuze.Bij zulke hoge temperaturen

wordt bovendien de verdampingssnelheid van het metaal belangrijk.

Het verdampte kathodemateriaal kan de anode bedekken en verstikken.

Hierdoor daalt de uitgangsspanning tot nul.De omzetter wordt dan na

verloop van tijd onbruikbaar.

De hoge kathodetemperatuur wil men in de toekomst ontlenen aan
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kernreactoren. Op deze wijze kan men dit temperatuurgebied ook

rendabel maken.Het totaalrendement van de installatie wordt aldus

verhoogd.Bij een proefexemplaar van een thermionische diode kan de

hoge kathodetemperatuur echter ernstige problemen veroorzaken wat

betreft de vereiste elektrische voeding.

c.De ruimtelading in de diode kan er
~~--

oorzaak van zijn dat in de ruimte

tussen kathode en anode een

potentiaalminimum ontstaat(fig 6.1).

Hierdoor zou de anodestroom slechts

Or-.,...-TK-__--.....::A=----~--

--"---

~~-;!~-

fig 6.1 Potenti~alminimum tussen
kathode en anode als gevolg van
de ruimtelading.

een fractie van de verzadigings

emissiestroom zijn.

In elke thermionische omzetter

worden derhalve maatregelen

genomen om de gevolgen van de

ruimtelading op te heffen.

De volgende methoden zijn bekend:

2·Qe_sEI~eldio~e~

Indien de afstand anode-kathode zeer klein wordt (10~) kan zich

geen ruimtelading opbouwen.

In de praktijk is deze methode voor grote kathodeconstructies

niet toe te passen door de ruwheid van de kathode-oppervlakte

en de thermische uitzetting.

~.Qe_g~sge~u!d~ thermionische diode.Een kleine hoeveelheid geloni

seerd gas kan de ruimtelading in de buis compenseren.

De regeling van de gasdruk en het ionisatieproces geven grote

problemen,die alsnog niet bevredigend zijn opgelost.

2·Qe_m~g~eli~che_the~mio~i~che_t~i~d~.

Kathode en anode worden naast elkaar opgesteld (fig 7.1).

Een versnellingsanode A versnelt de geëmitteerde elektronen
v

in zijn richting.Loodrecht op deze baan is een magnetisch veld B

aangebracht.Bij voldoend hoge snelheid worden de elektronen dan

afgebogen door dit veld B naar de anode.

Indien de spanning tussen versnellingsanode en kathode voldoende

groot is,worden alle geëmitteerde elektronen weggezogen.Het

potentiaalminimum voor de kathode is dan verdwenen .De verzadi

gingsstroom vloeit dan door de buis.

Door onrege~~ige emissie , door snelheidsvariaties van de
J.' ,

geëmitteerde elektronen,door botsingen, door anode-emi~Gje en
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Av 1® B ® ®•
®

~

K A

RB
+

fig 7.1 Principe van een magnetische
thermionische triode.

vooral door reflecties van elektronen bij de anode zullen er

echter altijd elektronen zijn,die de versnellingsanode toch

bereiken.

De spanning van de versnellinganode kan 100 V of nog meer bedragen.

Een kleine lekstroom naar de versnellingsanode A betekent een
v

groot vermogensverlies.De uitgangsspanning over RB bedraagt

slechts enkele volts.Het rendement van deze triode voldeed

derhalve niet aan de gestelde verwachtingen.

1.2.De afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht maakt deel uit van een onderzoek,waarbij

getracht wordt deze thermionische triode te verbeteren.Allereerst

moet de stroomsterkte naar de versnellingsanode verwaarloosbaar klein

gemaakt worden.

In een thermionische diode wordt daartoe een versnellingsanode

aangebracht.De vorm en de spanning van deze hulpelektrode moeten

zodanig zijn dat

a.elektronen,die van kathode naar anode gaan eenzelfde baan beschrij

ven als elektronen,die van de anode naar de kathode zouden gaan;

b.elektronen,die niet in de richting van de anode bewegen,daar toch

uiteindelijk naartoe worden geleid;

c.elektronen,die onderweg door een of andere oorzaak van hun baan

afwijken,toch weer naar de anode gaan;

d.er geen potentiaalminimum in de buis ontstaat,zodat de v~r~~di

gingsstroom vloeit.
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L

I
I Z-as

fig 8.1 Principe van een rotatie-symmetrische
thermionische diode met diafragmalens : de elektrostatische
thermionische triode.

Allereerst zal onderzocht of deze eisen te realiseren zijn met een

thermionische diode,die rotatie-symmetrisch is opgebouwd en wordt

uitgerust met een diafragmalens.De gedachten gaan hierbij uit naar

een configuratie,zoals aangegeven in fig 8.1.

Mocht het niet mogelijk blijken om met behulp van deze structuur

het beoogde doel te bereiken,dan kan alsnog een magnetisch veld

worden aangelegd.De vorm van de magnetische veldlijnen moet dan

overeen komen met de vereiste vorm van de elektronenbanen.Elke afwij

king tussen elektronenbaan en magnetische veldlijn geeft dan onmiddel

lijk een richtende kracht naar de vereiste baanvorm.

Gezien het ontwerp van deze constructie lijkt de benaming

"Elektrostatische thermionische triode"

een juiste weergave van dit onderdeel.Deze benaming zal dan ook in

het verdere gedeelte van dit verslag worden aangehouden.

Analytische berekeningsmethodes van dit soort buizen zijn niet

mogelijk.Daarom is een benaderende berekening in digitale vorm nood

zakelijk.De eerste fase van dit onderzoek omvat daarom de samenstel

ling van een computerprogramma in algol waarmee deze berekening

mogelijk wordt.Dit is dan als volgt samengevat in de afstudeeropdracht,

die maart 1970 is verstrekt.
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" Afstudeeropdracht P.J. van Engelshoven

Onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is met behulp van een

Pierce-kanon en een diafragmalens een thermionische omzetter te con

strueren.

Om te voorkomen dat aan de anode gereflecteerde elektronen de posi

tieve diafragmalens kunnen bereiken zal de vorm van de anode identiek

moeten worden aan die van de kathode.

Het afstudeerwerk zal bestaan uit het bepalen van het potentiaalver

loop in een dergelijke elektrodenconfiguratie.Dit zal op twee manieren

gebeuren: ten eerste met behulp van een analogon (elektrolytische

trog) en ten tweede door middel van berekeningen met de rekenmachine.

Voor zover mogelijk dienen uit het gevonden potentiaalveld conclusies

getrokken worden omtrent de elektronenbanen.

Aan een proefbuisje,waarbij de afstand anode-kathode gevarieerd kan

worden, zullen metingen verricht moeten worden om te bepalen of boven

genoemde constructie als omzetter dienst kan doen.

Met behulp van gegevens verkregen door berekening en meting dienen

richtlijnen voor nieuwe constructies gegeven te worden."

Zoals uit het volgende verslag zal blijken is van deze opdracht

in sommige opzichten,in overleg met de begeleidende coach,

afgeweken.

Literatuur: Grondslagen,elektrische energietechniek.Collegedictaat
prof dr L.R.T. Riet jens.

Energy conversion.Chang.

Neue Wege zur Stromerzeugung. J Euler.

Thermionic energy convertor.Hernqvist.RCA review june '58.
Direct conversion of heat to electricity.J, Kaye and
J.A. Welsh.
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2. HET ONTWERP VAN EEN BEPROEVINGSBUIS

Bij het onderzoek van een thermionische elektrostatische triode zal

de theorie aan de praktijk getoetst moeten worden. Daartoe is een be

proevingstriode ontworpen. Deze buis moet een verantwoorde represen

tant zijn van de thermionische omzetters. Tevens moet deze buis zoveel

mogelijk metingen in het kader van dit onderzoek mogelijk maken.

Tijdens de afstudeerperiode is het ontwerp van deze proefbuis,mede als

gevolg van tussentijdse resultaten,meerdere malen gewijzigd.

In de komende paragrafen zullen de diverse stappen besproken worden,

welke geleid hebben tot het huidige ontwerp.

2.1.Elektronen-optische aspe~ten van het ontwerp

Uitgaande van de differentiaalvergelijking van de elektronenbanen

in een elektrisch veld kan een baanvergelijking voor een rotatie

symmetrisch systeem worden afgeleid. Indien de afstand van de baan tot

de as van symmetrie klein is,ontstaat de zg. paraxiale baanvergelij-

king : 4Vr" + 2V'r' + VlIr = 0 •

Hierin duiden de accenten op afgeleiden naar z.V is de potentiaal en

r is de afstand tot de z-as.

SYSTEEM

M

----z-as

fig 10.1 Voorstelling van een elektronen-optisch
systeem door middel van een matrix M.

De invloed van een elektronen-optisch systeem op een elektronenbaan

kan ook aangegeven worden in matrixvorm (fig 10.1) :

Hierin zijn r
1

en r; respectievelijk de afstand tot de z-as en de

richting van de baan voordat het systeem betreden wordt,terwijl r?
<-

en r 2 achter het systeem geldig zijn.De invloed van het elektronen-

optische systeem blijkt uit de matrix M
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Voor een homogeen veld in de richting van de z-as geldt dat

1 2d
~

yv 1 +yv2'

M =

0 ~V
2

Hierin is V
2

- V
1

= d.V'.

Voor een diafragmalens geldt bij

benadering =

- --+----
V2

fig 11.1 Principe
diafragmalens.

•M =

Hierin zijn V; en V2 de veldsterkten bij

het betreden en bij het verlaten van de

lens.De lensbreedte is ongeveer gelijk

aan de lensopening.V
L

is de potentiaal ter plaatse van de lens.In de

diafragmalens verandert de potentiaal weinig en blijft ongeveer

fig 11.2 Het elektrische veld in
de buis kan in 3 sectoren worden
verdeeld.

cba

Het elementaire ontwerp van

de elektrostatische thermi

onische triode maakt het moge

lijk om de ruimte in deze buis

in te delen in 3 stukken

a.een homogeen deel ;

b.de diafragmalens.De breedte

van de lens is gelijk aan

de lensdiameter 2r
L

;

c.weer een homogeen deel.

Uiteraard is dit een zeer

grove benadering voor de

elektronen-optische werking van de buis.De volgende berekening moet

dan ook meer gezien worden als een eerste benaderingspoging.

Het emitterende deel van de kathode is de holle zijde van een

bolsegment.Teneinde de homogeniteit van de velden in zone a en c

(fig 11.2) te bevorderen wordt het emitterende deel van de kathode

uitgebreid met een niet-emitterend vlak gedeelte.Hierdoor ontstaat

een zg. Pierce-kathode.De anode is het spiegelbeeld van dè ~cathode,
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maar wordt niet verhit en emitteert hierdoor niet.

Veronderstellen we dat in punt P van de kathode in fig 12.1 een

elektron loodrecht geëmitteerd wordt.De startvoorwaarde van de baan

is dan :
r' - -k -

Hierin is R de straal van de kathode en r
k

de afstand van P tot de z-as.

lE'ns

Z-as

fig 12.1 Elektronen-optische benadering van de
elektrostatische thermionische triode.

en( 2)

Het homogene veld is werkzaam over een afstand d.Dan begint de dia

fragmalens.ln deze lens is de potentiaal nagenoeg gelijk aan VL dus

V
1

= V2 = VL.We nemen verder aan dat VL»Vk en dat Vk~VA.

Bij de overgang van zone a naar zone b (fig 11.2) gelden dan de

volgende betrekkingen (zie matrix blz 11) :

2 d r k
1 ~ VL'

V
k

(3) •r'
1 =~k r'V • k

L

Dit zijn tevens de begincondities voor de baan in de diafragmalens

in gebied b.

De diafragmalens heeft tot taak om de richtingafgeleide van de baan

om te keren.Op die wijze ontstaat een spiegelbeeld-symmetrische baan.

Aan het einde van de lenszone b geldt dan

r
2 = r 1

( 4) en

r' -r'
-2 VL/d r

1 ( 5)= = 4 VL
= 4d .

2 1
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Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat de veldsterkte bij het

betreden van de lens V; = VL/d en bij het verlaten van de lens

(6) •r' =k
of

V2 = -VL/d •

Combinatie van (3) en (5) geeft :

:~ = r k . ~~: '

Substitutie van (6) in (2) geeft dan:

2 d r 1 ~L VL= of omdat - '\.'\.1
r 1 r k - ~. 4d· V V //

1 + ....b k k
Vk

Dit betekent dan Ir 1 = 2/3 r k (7) .1
Het elektron zal de diafragmalens zeker passeren als de lensopening

r
L

groter is dan r
1

(fig 12.1).Als dus het emitterende deel van de

kathode reikt tot r
k

dan zou een lensopening 2/3 r k goede converge

rende eigenschappen van de lens moeten opleveren.

Opmerkelijk is dat de richting,waarin geëmitteerd wordt,in (7) niet

meer voorkomt.Dit is het logische gevolg van de veronderstelling dat

VL»Vk.ln dat geval is de beginsnelheid van de geëmitteerde elektronen

in feite verwaarloosd.

Het voorgaande zou een indicatie kunnen zijn dat inderdaad alle

geëmitteerde elektronen door de lens de anode bereiken,mits Va~Vk.

2.2.Elektro-thermische aspecten van het ontwerp

Bij dit deel van het ontwerp worden de volgende aspecten nader

bestudeerd en uitgewerkt :

a.de emissiestroom van de kathode

b.de warmtestraling van de kathode ;

c.de verdampingssnelheid van de kathode.

Volgens Dushman-Richardson is de verzadigings-emissiestroomdichtheid

is een diode :

De warmte straling van de kathode is ongeveer evenredig met
1-1

T •

Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat een hoge temperatuur van de

kathode gunstig is,omdat dan de e-macht van (1) gaat overheersen.

Bij hoge kathode temperatuur is de verdampingssnelheid van het

kathodemateriaal echter groot.Het verdampte kathodemateriaal zal o.a.

neerslaan op de anode en de anode-uittree-potentiaal V vl'rlagen.
a

Hierdoor zal het rendement van de thermionische omzetter j~len.
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fig 14.1 De verzadings-emissiestroomdichtheid van een,
wolfram-kathode als functie van de kathodetemperatuur.

Om dit te voorkomen wordt een verdamping van ongeveer 10 ~ materiaal

dikte tolerabel geacht.Nemen we aan dat de metingen aan de proefbuis

bij de hoogste kathodetemperatuur niet meer dan 100 uren zullen duren,

dan komt dat dus neer op een verdampingssnelheid van 0,001 ~/uur.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de kathode van molybdeen te

vervaardigen.Bij een kathodeoppervlakte Sk van ongeveer 1 cm
2

betekent

dit dat de toelaatbare verdampingssnelheid W voor Mo mag bedragen
max

10- 7 10 2 -10 2
W = ., - 2 8 • 10 gr/cm sec •max 3600 -,

Volgens Espe-band 1 (zie literatuuroverzicht) is de kathodetemperatuur

dan maximaal 1800 °K.ln dat geval is de verzadigings-emissiestroom

dan voor molybdeen 400 ~A.Dit is te weinig om de effecten van ruimte

lading te kunnen bestuderen.Om deze reden is besloten om het emitte

rende deel van de indirect verhitte kathode in wolfram uit te voeren.

V.De toelaatbare verdam-
-10 2

10 gr/cm sec.Dit

te kiezen tot 2400 0 K

Wolfram heeft een uittree-potentiaal van 4,5
pingssnelheid van de kathode wordt dan 5,6 •
maakt het mogelijk om een kathodetemperatuur

(Espe-band 1).

Er bestaat nog een andere methode om de gevolgen van de kathodever-

damping tegen te gaan.Daartoe wordt een zeer geringe hoeveelheid

ceasiumdamp in de buis gebracht.De dampdruk wordt zeer laag gehouden.

Bij de kathode kan dan ionisatie van het gas optreden. Er zijn echter

te weinig positieve gasionen om de negatieve ruimtelading te neutra

liseren.Er zullen echter wel ceasiumionen op de "koude" B.1H:.óe neerslaan.



- 15 -

Op de anode slaat ook het verdampte kathodemateriaal neer.De uittree

potentiaal van ceasium is 1,8 V.Door de aanwezigheid van het ceá5ium

op de anode blijft de uittreepotentiaal van de anode constant 1,8 V.

Met een wolframkathode kan de uitgangsspanning van de omzetter bij

optimale belasting dan 4,5 - 1,8 = 2,7 V bedragen.

Deze methode zal in de proefbuis ook worden toegepast. Verhoging van de

gasdruk kan dan eventueel ook nog worden toegepast om het effect van

de negatieve ruimtelading te compenseren (blz 6-c2).

100

10

1~

l;nQ -- --vr;ip slr~1 V'-'"- md -"
a'nE sche

." ....--~- /
~-- /""

~pV

.~
;P'

/ ",

-

V
--r"

~V
V

1500 2000 3000

een elektronen-

1.carnot =
Daar het in dit deel van

fig 15.1.Vermogensdichtheden als functie van de ,kathode-
temperatuur in een thermionische diode.

Met behulp vande formule van blz 5 is nu het maximaal te leveren

vermogen van een thermionische omzetter met wolfram kathode en ceasium

anode berekend en in fig 15.1 uitgezet.Tevens is in deze figuur de

bijbehorende vrije straling aangegeven. Deze vrije straling kan even

tueel door reflecterende opstellingen voor een deel gereflecteerd

worden,maar de grootte daarvan is afhankelijk van het ontwerp.Uit

fig 15.1 volgt dat een hoge kathodetemperatuur beslist noodzakelijk is

een gunstig totaalrendement te verkrijgen.Dit laatste is ook al bekend

uit thermodynamische overwegingen met behulp van het Carnot-rendement :

Tk - TA
Tk

het onderzoek hoofdzakelijk

optisch probleem is ,is een grote kathodestroom en dus hoge kathode

temperatuur niet beslist noodzakelijk.Het ontwerp zal besti;md zijn

om metingen te verrichten tussen 2000 en 2500 oK.
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De potentiaal van de lens moet zo hoog zijn dat bij de kathode geen

opeenhoping van negatieve ruimtelading ontstaat.

Volgens de formule van Child is de anodestroom in een vlakke diode

I
a

-6= 2,33 • 10
Sk V3/ 2
d2' ak

Deze formule is geldig zolang de verzadigingsstroom IS nog niet bereikt

is.ln deze formule is SK de kathodeoppervlakte in cm
2

en d de afstand

kathode-anode in cm.Om de verzadigingsstroom in een vlakke diode te

laten lopen zou Vak uit (2) berekend kunnen worden door IS = Ia te

maken.ln de praktijk zal Vak echter hoger moeten zijn om IS in een

vlakke diode te berekenen.

Combinatie van de formule van Child en de formule van Dushman

Richardson (blz 4) maakt het mogelijk om globaal een waarde te bere

kenen voor de vereiste lensspanning V
Lk

,kortweg VL ' in het ontwerp

van de elektrostatische thermionische triode.De aldus berekende

lensspanning is voor verschillende kathodetemperaturen in onderstaande

tabel opgenomen en in fig 17.1 grafisch uitgezet.

Tk IS V
L

R P
Bopt Bopt

( OK) (A) (V) (Q) (w)

1500 -8 -2
35.10

6 -6
7,7.10 9,1.10 0,21.10

1600 8 -7 0,43
6 -6

7, .10 3,5.10 2,1. 10

1700 -6
1,65

6 16.10-6
5,9.10 0,5.10

1800 8 -5 5,7 71.103 100.10-6
3, .10

1900 1,9.10-4
17 14.103 510.10- 6

2000 8 -4 45 3 -3,4.10 3,2.10 2,3.10

2100 -3 115 800 8 -33,3.10 ,9.10

2200 -2
250 250 30 .10-31,1.10

-2 80 92 .10-32300 3,4.10 530

2400 8 -2 1070 28 0,269, .10

2500 -1 2000 11 0,682,5.10

2600 0,6 3600 4,5 1,6

2700 1,4 6300 1,9 3,8

2800 3,0 10,500' 0,9 8,1

2900 6,2 17000 0,44 17

3000 12 26000 0,22 32

Tabel 16.1.

Verwachte waarden

van het proefontwerp.

In deze tabel is uitgegaan van een anode-kathode afstand van 2 cm.

De oppervlakte van de kathode is 0,84 cm2 (zoals in het proef~odel) en

de kathode is van wolfram verondersteld.
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fig 17.1 Minimaal vereiste lensspanning van de elektrostatische
thermionische triode.De Durchgriff-correctiefactor bedraagt
1,5 tot 2 ,afhankelijk van de lensopening.

Met de gegevens uit de eerste kolom van tabel 1$.1 en de verwachte

optimale uitgangsspanning kan eenvoudig de vereiste belastingsweerstand

R
Bopt

en het verwachte uitgangsvermogen PBopt berekend worden.

Deze waarden zijn vervolgens in fig 17.2 uitgezet.De gegevens van deze

tabel en figuren moeten gebruikt worden als uitgangspunt bij de bere

kening van de buis in de digitale rekenmachine.
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fig 17.2 Optimale belastingsweerstand en afgegeven vermogen
van het proefontwerp als functie van de temperatuur.

Op grond van deze vermogensberekening is het gewenst om op basis van

de gestelde eisen van dit onderzoek voor dit ontwerp een elektrisch

rendement te definiëren.Hierbij wordt de mogelijkheid open gelaten

om de uitgangsspanning niet optimaal te benutten.
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( V'K - VA - VAk) x I A
x 100 % =

(V K-VA-VAk) xlA + I LxVLk
x 100 %.

In deze formule is V
K

de uittreepotentiaal van de kathode,V
A

die van

de anode,V
Ak

dat deel van de beschikbare uitgangsspanning dat niet

benut wordt en V
Lk

de lens-kathodespanning.

Uit fig 17.1 is gebleken,dat de lensspanning bij hoge kathodetempe

ratuur zeer hoog moet worden.De convergerende werking van de lens zal

dan dus aan zeer hoge eisen moeten voldoen. want de lensstroom moet

dan inderdaad verwaarloosbaar klein zijn.

Bij de voorgaande beschouwingen is steeds aangenomen,dat de tempe

ratuur van de overige onderdelen van de buis zo laag is,dat de emissie

daarvan verwaarloosbaar is.Of dit inderdaad zo is zal blijken uit een

globale berekening in de volgende paragraaf en uit de meting.

2.3.Enige technologische details van het ontwerp

Er zal een serie metingen worden verricht,waarbij de invloed van

de afstand anode-kathode wordt onderzocht.ln de proefbuis wordt deze

afstand derhalve variabel gemaakt.De lens blijft echter midden tussen

anode en kathode opgesteld.

isolatie tussen lens en anode.

Het is dan de bedoeling,dat de uitvoe

ring wordt zoals in fig 18.1 in prin

cipe is aangegeven. De kathode wordt

vast gemonteerd.De anode wordt beweeg

baar over een afstand d in z-richting.

De lens wordt via een hefboombevesti

ging meebewogen als de anode beweegt.

~~zzzz2C======~zzzz~~L Het bevestigingspunt van de lens zit

halverwege de hefboomarm.De lens

beweegt hierdoor steeds de helft van

de afstand van de anode.Tevens zorgt

de hefboomarm voor elektrische

Het bewegingsmechanisme van de anode

fig 18.1 Principe van de wordt uitwendig aan de anode·as beves-
proefbuis met beweegbare anode.

tigd.Afdichting wordt verkregen door

middel van een vacuümdichte balg-ophanging.

De hoofdafmetingen van de proefbuis zijn in fig 19.1 gegeven.

Hieruit volgt,dat het emitterende deel van de kathode een bolsegment

is met een oppervlakte van 0,84 cm
2

,zoals al eerder verme_! werd.
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fig 19.2 Warmteverlies bij vrije straling 2
van een totale kathode oppervlakte van 4 cm.

fig 19.1 Hoofdafmetingen
van de proefbuis.

De zijkant van de kathode wordt door middel van een spleet thermisch

geisoleerd van de Pierce-ring.Deze Pierce-ring bevordert de homogeni

teit van het elektrische veld in het eerste deel van de buis.De zijwand
2

van de kathodecylinder heeft een oppervlakte van ongeveer 3 cm ,zodat
2

de gehele kathodeoppervlakte ongeveer 4 cm zal bedragen.De warmte-

straling,die van een dergelijke oppervlakte bij vrije straling

uitgaat is uitgezet in fig 19.2 als Ptot_In dat geval zou het vereiste

gloeidraadvermogen variëren tussen 25 en 3QO W.Er is echter geen reke

ning gehouden met gereflecteerde warmte enerzijds en met warmteverlies

door geleiding anderzijds.Een verhittingsvermogen van de kathode

in de orde-grootte van 100 W lijkt toch wel gewenst.Dit is inmiddels

door middel van verhittingsproeven tijdens vacuümpompen ook waar

gebleken.

Kathode , lens en anode worden elektrisch van elkaar geisoleerd.

De gloeidraad ff(fig 18.1) dient voor verhitting van de kathode.

Het toelaatbare vermogen in de gloeidraad is echter onvoldoende om

de kathode op de vereiste hoge temperatuur van 2500 oK te kunnen

brengen.Daartoe wordt tussen gloeidraad en kathode ook nog een nega

tieve gelijkspanning V
fk

aangesloten.De combinatie gloeidraad-kathode

werkt dan als een diode met direct verhitte kathode.De dissipatie in

de kathode zorgt dan voor de extra verhitting van deze kathode.

Bij de eerste proefnemingen is echter gebleken,dat juist deze extra

verhitting van de kathode een instabiliteit van de kathodetemperatuur

tot gevolg heeft.Metingen met kathode temperaturen boven 2000 oK

zullen hierdoor moeilijk verlopen.



fig.20.1 De kathode als
puntvormig~ warmtestra:
Ier naar anode en lens.
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De effectieve kathodeoppervlakte is 0,84 cm2 .Eenvoudigheidshalve kan

de kathode voorgesteld worden als een puritvormige warmtestraler met

cosinusvormig stralingsdiagram (fig 20.1).Van de uitgestraalde warmte

treft een deel de lens en een deel treft de anode.Hoegroot ieder

percentage is,is afhankelijk van de afstand tussen anode en kathode.

Een globale berekening toont dat ongeveer 1/3 deel van de warmte

door de lensopening gaat en 1/3 deel de lens treft als de afstand

anode-kathode maximaal is.Bij minimale afstand anode-kathode zal

ongeveer 50 % van de uitgestraalde warmte de anode treffen. Uiteraard

is de grootte van het stralingsvermogen

afhankelijk van de kathodetemperatuur.

In fig 19.2 geeft PA een globale waarde

van de gemiddeld te verwachten warmte

straling op de anode.

De toelaatbare temperatuur van de lenscy

der is ongeveer 1000 °K.zulks in verband

met de gei soleerde ophanging van de lens.

Bij 1000 OK is de warmtestraling van
2

molybdeen ongeveer 1 W/cm .Derhalve wordt

de lens uitgevoerd in molybdeen en aan de

buitenzijde voorzien van extra koelopper

vlakte ter vergroting van de stralingswarmte.Naar de kathode wordt

de lensoppervlakte gepolijst,teneinde reflecties te bevorderen.

De anode wordt gekoeld via de bevestigingsas,waarmee de anode wordt

bewogen.De lengte van deze as is ongeveer 5 cm,doorsnede 0,1 cm
2

•

Als materiaal is eveneens molybdeen gekozen met een warmtegeleidings

coëfficiënt van is 2,5 W/cmoK.De warmtegeleidingsfactor van de anode

bevestiging naar buiten bedraagt dan ongeveer 2,5 • 0,1/5 = 0,05 W/oK.

Als de anode getroffen wordt door 25 W stralingswarmte en we nemen

aan dat de helft hiervan gereflecteerd of door straling wordt afge

geven dan blijft voor warmtegeleiding 12,5 W over.Dit betekent een

anodetemperatuur van omstreeks 12,5/0,05 + 300 = 550 OK. Bij deze

temperatuur is de anode-emissie inderdaad verwaarloosbaar.

Tenslotte zij nog vermeld dat aan de kathode nog een thermokoppel

bevestigd zal worden om de temperatuur te kunnen meten. Het is de

bedoeling om via deze meting te komen tot een stabilisatie van de

kathodetemperatuur.
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2.4.Metingen met de elektrolytische trog

De elektrolytische trog is een analogon,waarmee het mogelijk is om

equipotentiaalvlakken van een elektrostatisch veld in vacu~m zichtbaar

te maken.De vacu~mruimte van een buis wordt vervangen door een homo

gene elektrolytische vloeistof.Deze vloeistof bevindt zich in een bak,

die vervaardigd is van isolatiemateriaal.In deze vloeistof is

div E = 0 en omdat E = -grad V geldt dan de Laplacevergelijking

\]2 = 0 •

In vacucrm zonder ruimtelading geldt deze vergelijking ook. Daardoor

kan een elektrolytische vloeistof als analogon voor vacu~m gelden. De

elektrodenafmetingen kunnen vergroot of verkleind worden alnaargelang

de behoefte.Sluit men tussen deze elektroden,die ondergedompeld zijn

in de vloeistof,een spanning aan dan ontstaan potentiaalverdelingen

zoals in vacu~m.Deze potentialen kunnen met een meet sonde gemeten

worden.Men noemt deze complete meetopstelling dan een elektrolytische

trog.

Indien de vorm van de elektroden rotatie-symmetrisch is dan hoeft

men slechts een deel van de elektroden in de vloeistof op te stellen.

Men hoeft dan slechts een strook van de elektroden tot aan de rotatie

as in een wigtrog op te stellen. De meet sonde bestaat dan uit een meet

stift in de oppervlakte van de vloeistof.De potentiaalmeting berust

dan op de brugmethode met nuldetectie.

Bij het onderzoek aan de elektrostatische thermionische triode was

het gewenst een indruk te krijgen van de potentiaalverdeling in deze

buis.Daartoe zijn enkele oriënterende metingen verricht aan een

wigtroganalogon (fig 22.1).Er zijn een 3-tal elektroden vervaardigd,

die ongeveer 100 maal vergroot de kathode,de lens en de anode van de

proefbuis voorstellen.Als elektrolyt is gewoon kraanwater gebruikt.

Hieraan was een druppel vloeibare zeep toegevoegd om de oppervlakte

spanning te verminderen. Op die wijze werd betrekkelijk weinig hinder

ondervonden van randeffecten en meniscusvorming bij de elektroden.

Alle metingen zijn uitgevoerd bij 200 Hz.Met pctantiometer R1 wordt

de lenspotentiaal ingesteld.R
2

bepaalt de anodepotentiaal.De instel

ling van R
3

bepaalt de waarde van de potentiaal van de gemeten

equipotentiaallijn.Met de schakelaar S in stand 2 kan deze waarde op

de voltmeter V worden afgelezen.

Nuldetectie geschiedde aanvankelijk met een voltmeter.Een aanzien

lijke storing van 50 Hz maakte deze metingen echter erg onnauwkeurig.

Daarom is overgegaan op nuldetectie met een scoop.De invloed van de
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fig 22.1 Meetopstelling met elektrolytip~he wigtrog.
Anode en lens kunnen zowel positief als negatief ten
opzichte van de kathode worden ingesteld.

van de 50 Hz-storing kan dan worden geëlimineerd door visueel brug

evenwicht in te stellen op het 200 Hz-signaal.De meetresultaten in

de directe omgeving van de z-as zijn onbetrouwbaar door ongelijkheid

in vloeistofniveau.

Er zijn totaal een 20-tal metingen verricht met deze opstelling.

Als variabele zijn ingevoerd :

a.kathode en anode diameter

b.de afstand anode-kathode

c.de lensopening;

d.de lensspanning ;

de anode spanning •

Fig. 23.1 geeft de meetresultaten te zien voor een anode spanning VAK

van 0 volt en een lensspanning VLK van 9,845 V •

De verkregen potentiaalverdelingen geven ons een indruk omtrent de

te verwachten potentiaalverdeling in de proefbuis.Uit deze resultaten

zijn de volgende conclusies afgeleid.

a.De veronderstelling,dat het veld in deel a en c van fig 11.2 homo

geen is,is bevestigd.

b.Binnen gebied b van fig 11.2 verandert de potentiaal weinig.Maar de

potentiaal is in dat gebied niet ongeveer gelijk aan de lenspoten

tiaal echter beduidend lager.Dit verschijnsel staat bekend als het

"Durchgriff"-verschijnsel vanuit de anode. Veronderstellen we ter
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fig 23.1 Potentiaalverd~ling ift proefbuis bij een lenspotentiaal
van' 10 V en een kathode- en anode-potentiaal van 0,155 V.
Equipotentiaallijnen gemeten met elektrolytische trog-analogon.

plaatse van de lensopening een fictieve anode van een vlakke diode.

De potentiaal van deze anode is ongeveer 60 tot 80 % van de lenspo

tentiaal.Hieruit volgt dat de vereiste lens-kathodespanning VLK ,

die in fig 17.1 berekend was met een correctiefactor vermenigvuldigd

moet worden. Indien de verzadigingsstroom moet vloeien,dan is deze

correctiefactor 1~5 tot 2 ; zuÎks mede afhankelijk van de grootte

van de lensopening.

c.Als randvoorwaarde voor de potentiaal tussen kathode , lens en

anode (links in fig 23.1) is een lineair verloop van de potentiaal

acceptabel.Dit temeer omdat de elektrodenconfiguratie in deze zone

van de buis niet nauwkeurig bekend is.

Het is verder mogelijk om met behulp van de gevonden equipotentiaal

lijnen te verwachten elektronenbanen benaderend te construeren. Daartoe
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moet de beginsnelheid van het elektron bekend zijn en het startpunt

oftewel emissiepunt op de kathode,(Cosslet).In de figuren 25.1 en

26.1 is dit voor een tweetal elektrodenconfiguraties aange~even.De

startcondities zijn hierbij bij elke baan aangegeven. Uit deze con

structies kunnen de volgende conclusies getrokken worden

a.de convergerende werking van de lens voldoet goed;

b.bij grote uittreesnelheid van de elektronen blijft de kans bestaan,

dat de elektronen de lens treffen.

Deze trcgmetingen hebben echter uitsluitend een oriënterend karak

ter gehad.De ruimtelading van de buis is niet in de potentiaalverde

ling opgenomen. Daarom komen de gemeten equipotentiaallijnen en de

geconstrueerde banen slechts voor in de elektrostatische thermionische

triode bij lage kathodetemperatuur.Dat is dus in het gebied,waar deze

buis niet als omzetter wordt toegepast.

Toch zijn dezetrogmetingen belangrijk geweest gezien de eerderver

melde conclusies.Ook is op deze wijze de mogelijkheid ontstaat van

visuele controle qp de resultaten van die computerprogramma's,waarbij

de equipotentiaallijnen geplot en de elektronenbanen geplot worden.

De resultaten van deze trogmetingen en van de Laplace-computerbereke

ningen moeten immers overeenkomen ••••••

Literatuur:Elektronenoptiek,collegedictaat prof dr H Groendijk

Physique et technique des tubes elebtroniques,R Champeix

Electron optics,V E Cosslett

Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik,dr W Espe
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fig 25.1

Potentiaalverdeling en
elektronenbaanconstructie
m.b.v. elektrolytische trog.
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fig 26.1 Zeer snelle el~ktronen,
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de lens kunnen bereiken.Meting
verricht met elektrolytische trog.
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3. BEREKENING OP DE DIGITALE REKENMACHINE

In dit hoofdstuk van het verslag worden de programma's toegelicht,

welke zijn ontworpen om de werking van een elektrostatische thermi

onische triode te berekenen.De aanduiding van deze programma's met

letters is overeenkomstig de aanduiding op de ponsband,waarmee deze

programma's aan de machine worden aangeboden.

In het commentaar bij elk programma is bovendien een korte inhouds

opgave van het programma vermeld alsook de vereiste getallen op de

getallen-ponsband voor de voeding van het programma.

3.1.Programma A Laplace oplossen in een elektrostatische

thermionische triode

In dit eerste programma wordt de potentiaalverdeling in de thermi

onische triode opgelost,terwijl de ruimtelading op nul gesteld wordt.

Dit betekent dat de Laplace-vergelijking wordt opgelost in een ruimte

met rotatie-symmetrie en bepaalde randvoorwaarden. Het oplossen van

deze vergelijking heeft plaats door van de beschouwde ruimte een axiale

halve doorsnede te nemen. Deze doorsnede wordt aan een zijde begrensd

door de as van rotatie.Aan de andere zijden moeten randvoorwaarden

worden gevonden.

Dit probleem moet met een digitale machine worden aangepakt.Daartoe

wordt de potentiaalverdeling in de doorsnede in matrixvorm berekend.

Richtlijnen en oplossingsmethoden hiertoe zijn aangegeven in :

a.Numerieke methoden,collegedictaat van prof dr G W Veltkamp

b.Philips technical review vol 24 1962-1963 ;

c.Analogue and digital methods for investigating electron optical

systems , C Weber ;

d.Het numeriek oplossen van een Poissonvergelijking voor een

cylindersymmetrisch gebied,afstudeerverslag H Q J Meershoek.

De algemene gang van zaken hierbij is als volgt

de Laplace-vergelijking~= 0 wordt voor een rotatiesymmetrisch

systeem omgezet in een differentie-vergelijking voor de ruimte en

een differentievergelijking voor de as van rotatie.

e ev4 ..

=v
x

De differentievergelijking voer de ruimte luidt

in principe als volgt (fig 27.1)
V1 + V2 + V

3
+ V

4
4

Fig 27.1 Differentie
vergelijking in d~ ruimte.
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• ;v 1
•

.V2 ;Vz

• ;V3
z-as

Fig 28.1 Differen
tievergelijking op
de as van rotatie.

V =z

Voor een punt op de as van rotatie geldt dan op

soortgelijke wijze de differentievergelijking

V 1 + 4 V2 + v
3

6

Bij de randen van de matrix gelden gecorrigeerde

differentie-vergelijkingen,omdat daar de moge

lijkheid bestaat van ongelijke afstanden tussen

matrixpunten onderling en matrixpunt en rand.

Deze differentievergelijkingen staan uitvoerig

vermeld in b op blz 27 aangehaald.

Het oplossen van deze differentievergelijkin~enis aangegeven in

het vereenvoudigde blokschema van fig 28.2.

Na het inlezen van de randvoorwaarden

(1) wordt de potentiaalverdeling eerst

lineair
interpoleren
fijnraster
100 x 200 5

inlezen rand
voorwaarden
matrix 100 x 20

1

potentiaal bere
kenen in een
grofraster 10x20

2 4

8

nogmaals met

overrelaxatie

nogmaalr rret

overrelaxatie

neen

neen

6

potentiaal
berekenen
fijnraster
100 x 200

De tijdsduur van dit programma is

ongeveer 150 sec per fijraster-slag.

in een grove matrix van 10 kolommen

en 20 rijen opgelost (2).Zodra dit met

voldoende nauwkeurigheid is geschied,

(3) en (4), wordt overgegaan op de

eigenlijke werkmatrix van 100 kolommen

en 200 rijen. Eerst worden de alsnog

ontbrekende potentialen bepaald uit

de reeds berekende potentialen door

lineaire interpolatie (5).Hierdoor

ontstaat een aanzienlijke verkorting

van de programmadu~r.Vervolgensvolgt

weer een iteratieproces,maar nu in een

matrix met 100 kolommen en 200 rijen

(6).Zodra de potentiaalverdeling weer

met voldoende nauwkeurigheid berekend

is (7) en (8) wordt de berekende poten

tiaalmatrix op magneetband overgenomen

(9) en gedrukt op papier.

Fig 28.2 Overzichts-blokschema
berekening oplossen Lapmace
vergelijking in elektrostatische
thermionische triode.

potentiaal
verdeling
inlezen op
magneetband 9
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rotalie-as

ra«)

100~--------.

rtcCl)

Fig 29.1 Werkmatrix en elektrodenvorm
voor de berekening met de digitale
machine.

volstaan worden met het invoeren

matrix.

Een gedetailleerder overzicht van deze berekening geeft het blokschema

van bijlage A achteraan in dit verslag.

Alle programma's voor dit onderzoek zijn zodanig ontworpen, dat de

getallenband bij een programma eenvoudig is.Op die wijze zal de gebrui

ker van het programma zich niet hoeven te verdiepen in de programma's

zelf maar in de resultaten ervan.Om deze reden is gekozen voor de

digitale invoer van de elektroden-afmetingen. Teneinde hierbij voldoende

nauwkeurigheid te verkrijgen is een vaste werkmatrix gekozen van

o t/m 100 kolommen en van 0 t/m 200 rijen.De kolommen worden met k

en de rijen met r aangeduid. 200r--------------------------- -,
De rotatie-symmetrische structuur

van de triode is vereenvoudigd tot

de configuratie van fig 29.1.

Anode en kathode worden symmetrisch

ten opzichte van de rij r = 100

opgenomen. Op deze wijze kan

digitale vorm.Per kolom k

wordt de dichtst bij de kathode liggende rij r aangeduid: rk(k).

van uitsluitend het kathode

array.De lensdikte wordt gere

duceerd tot éé~ rij r = 100.

De lensbreedte wordt dan met de

kolom k = kl aangeduid.

In het programma van bijlage A

wordt begonnen (1) met het

nulstelleh van de potentiaal in

alle punten van de 100 x 200

Vervolgens wordt het kathode

array ingelezen (2) samèn met

de kathodepotentiaal.Alle

punten van de matrix, die onder

de kathode liggen~krijgen deze

kathodepotentiaal.Hoewel de

kathode- en de anode-afmetingen

continu varieren geschiedt het

invoeren van deze array's in

Fig 30.1 toont dit laatste iets gedetailleerder als voorbe?ld.
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~tukj

kathod

r

~

~
e ~

~~~ r~

r
~~~

k.
k

Werkelijke kathodevorm.

~ ,
~

~

Ingelezen kathodevorm.

Fig 30.1 De elektrodenvorm wordt digitaal ingelezen.

Vervolgens (3) wordt het anode-array berekend uit 200 - rk(k).Dan

wordt de anodepotentiaal ingelezen. Alle punten van het anode-array

en de punten erboven worden op anodepotentiaal gebracht.Daarna (4)

wordt de lensbreedt kl ingelezen en de lenspotentiaal Vl.Alle punten

van de lens : r = 100 en k = 0 t/m kl worden dan op lenspotentiaal

gebracht.

In fig 29.1 zijn nu de randvoorwaarden bekend met uitzondering van de

rand k = 0 tussen kathode en lens en tussen lens en anode.De potentiaal

in deze punten van de matrix wordt nu bepaald door lineaire inter

polatie tussen kathode- , lens- en anodepotentiaal (5).Uit de metingen

met de elektrolytische trog (blz 23 punt c) was gebleken dat dit een

acceptabele oplossing is,temeer daar de poetntiaalverdeling op deze

rand weinig invloed uitoefent op de potentiaalverdeling in de lens

opening.

Hoe fijner de matrixverdeling is,des te nauwkeuriger vinden we de

uitkomst,maar des te langer duurt het programma in de rekenmachine.

Om de rekentijd te bekorten (experimenteel is gebleken met een factor

10 tot 20) gaan we eerst de potentiaalverdeling in een grofraster

matrix bepalen.Deze matrix heeft 10 kolommen en 20 rijen.In (6) lezen

we daartoe de grofraster-overrelaxatiefactor w
grof

in en ook de

toelaatbare grenswaarde van somdelta bij dit iteratieproces.Als over

relaxatiefactor kan hier 1,5 aangehouden worden.Een iteratieslag duurt

ongeveer 1 seconde dus de keuze van W f is niet kritisch.Als grens-
gro

waarde en als nauwkeurigheidskriterium van de berekening is de som

van de absolute waarden van alle potentiaalveranderingen in één

iteratieslag gekozen. Deze som wordt somdelta genoemd.Bij de aanvang

van het iteratieproces wordt somdelta op nul gesteld (7).

Omdat de rij r = 0 altijd tot het kathode-array behoort er rij

r = 200 altijd bij de anode hoort verloopt het grofraster-iteratie

proces tussen r = 10 (9) en r = 190 (16).Indien een matrixpunt tot de
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kathode, de lens of de anode behoort (10) dan wordt meteen een

volgend punt genomen (11).Voor die matrixpunten,die minder dan 10

matrixeenheden van een elektrode verwijderd zijn (12) volgt aan

gecorrigeerde oplossing van de Laplace-differentievergelijking (13).

Voor de andere punten wordt de vereenvoudigde vergelijking toegepast

(14) zoals deze ook vermeld staat op blz 27.

Zodra rij 190 is bereikt (16) wordt de volgende kolom afgetast (18).

Na elke berekening wordt somdelta met de absolute waarde van de veran

dering verhoogd (15) en (22).

Als de ruimte is afgetast volgt de as van rotatie (19).Deze as wordt

uitsluitend tussen kathode (20) en anode (24) afgetast op die matrix

punten,waarvan de rij een 10-voud is (20) en (23).

Zodra het gehele grofraster is doorlopen (25) wordt onderzocht of de

vereiste nauwkeurigheid al is bereikt.Als grenswaarde voor somdelta

kan bijv 1 worden aangehouden. Is de grenswaarde nog niet bereikt,

dan wordt het iteratieproces herhaald (26).

Zodra de nauwkeurigheid is bereikt,wordt overgegaan op het fijnraster

van 100 x 200 punten. Indien de potentiaalverdeling in de matrix als

een hoogtekaart wordt uitgezet dan ziet deze kaart er ongeveer uit

als in fig 31.1.

Fig 31.1 Hoogtekaart van de potentiaalverdeling in
de potentiaalmatrix aan het einde van het grofraster
iteratieproces.

In het nu volgende lineairiseringsproces (27) wordt de potentiaal

van de tussenliggende matrixpunten door lineaire interpolatie uit

de grofrasterverdeling afgeleid.Dit proces is met fig 32.1 nogmaals

verduidelijkt.

Aan·'het einde van dit lineairiseringsproces hebben alle "0' 'h.'rl van

de 100 x 200 matrix een potentiaal gekregen,die ongeveer gelijk is



Fig 32.2 Afta~ting

volgens scha;}itlJord
patroon.

Q,gtP,
'2'9'Qg,q_oe
'9'9'Q
g'9,to,
'2-'Q~q,
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Fig 32.1 Lineairisering in het fijnraster
vanuit het grofraster.

aan de uiteindelijke werkelijke potentiaalverdelingen.Voor diverse

doeleinden is deze berekening al voldoend nauwkeurig.Het gehele

programma is dan binnen 3 minuten doorlopen.

In het fijraster volgt nu weer een iteratieproces voor de oplossing

van de differentieve~gelijkingvan Laplace.Eerst wordt daartoe de

overrelaxatiefactor oof.~ en de grenswaarde somdelta ingelezen (28).
, lJn

De optimale waarde van oof"" is afhankelijk van de elektrodenconfigu
lJn

ratie.Indien anode en kathode dicht bij elkaar staan,dan zal (ö top
ongeveer 1,75 zijn en bij grote elektrodenafstand ongeveer 1,85.Indien

een bepaalde elektrodenconfiguratie vaak berekend moet worden is een
I

experimentele bepaling van 00 t aan te bevelen.
op

De grenswaarde eps van somdelta moet bij dit programma niet te klein

gekozen worden.Een nauwkeurige berekening van de potentiaalverdeling

is immers zinloos zoalng de ruimtelading hierin niet verwerkt is.De

grootte van eps wordt volledig bepaald door de optrende lenspotentiaal

enerzijds en door de gewenste nauwkeurigheid anderzijds. Indien V
L

bij., 100 V bedraagt dan levert eps = 10.000 al een behoorlijk goed

beeld van de potentiaalverdeling.

Nu volgt een iteratiepFoces op soortgelijke

wijze als in de grofrastermatrix.Somdelta

wordt eerst op nul gesteld (29).Het raster

wordt volgens een schaakbordpatroon (fig 32.2)

doorlopen (30).Diagonaalaftasting is hier

nauwelijks gewenst in verband met de ronde

vorm van de elektroden. De totale programma

duur wordt door deze aftastingsmethode

ongeveer gehalveerd.

In verband met de grote afmetingen van het bijbehorende blcKschemn
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is de aftasting volgens dit schaakbordpatroon in bijlage A slechts

door 2 blokken (30) en (37) aangegeven.De elektroden en de rand worden

bij deze aftasting overgeslagen (31).Voor de ruimte (34) geldt weer

een andere differentievergelijking dan voor de as (33).De absolute

waarde van de verandering van de potentiaal in elk punt wordt weer bij

somdelta gesommeerd,(35).Zodra alle punten zijn afgetast (36) wordt

somdelta vergeleken met eps (38).Zonodig wordt het iteratieproces

herhaald (39).

Indien somdelta kleiner is dan eps,dan is de berekening afgelopen.

Indien zulks gewenst wordt dan wordt de gehele potentiaalmatrix in

5 cijfers gedrukt via de regeldrukker: (40) ,en (41).Zoniet dan wordt

in ieder geval een 10 x 20 matrix afgedrukt (42).Deze matrix is in

een later stadium handig om bijv. de invloed van de ruimtelading

te bestuderen.

Via de regeldrukker wordt ook het kathodearray en de lensbreedte

gedrukt (43).Dit is noodzakelijk om meteen te weten welke elektroden

configuratie berekend is.

Tenslotte wordt de gehele potentiaalmatrix samen met de elektrod~n

\
afmetingen opgeborgen in een magneetband.Bij een volgend programma

kan dan gestart worden vanuit deze magneetband.

3.2.Programma G : Equipotentiaallijnen plotten

Aansluitend op het voorgaande programma is een kort programma

samengesteld,waarmee equipotentiaallijnen kunnen worden geplot.

Hiertoe beschikte het rekencentrum van de TH over een procedure

"Hoogtelijn".In deze procedure worden hoogtelijnen geplot in matrix

velden. Als "value" identifier moet hierbij o.a. de matrixgrootte

worden ingevoerd.Deze procedure is ingepast in dit programma.

In fig 34.1 is het blokschema van dit programma aangegeven. Eerst

w~rdt hierbij de reeds berekende potentiaalmatrix samen met de

elektrodenarray's van de magneetband gelezen (1).

Vervolgens wordt het plotframe vastgelegd (2) : in ons geval

15 x 30 cm.

Vervolgens worden de elektrodenvormen punt voor punt geplot,uitgaan

de van de elektrodenarray's (3).

Dan wordt van de getallenband de potentiaalwaarde gelezen van de

eerste te plotten equipotentiaallijn (4).

Indien deze waaràe boven -1100 ligt (5) dan wordt het verloop van

deze lijn geplot.De procedure is zodanig,dat ookmeerderf- equipoten

tiaallijnen van deze waarde geplot kunnen worden.De gehele matrix
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inlezen van
magneetband
potentiaalmatri~

elektroden

plotten

frame

2

plotten

elektrodenvorm

inlezen volgende

potentiaal Vlijn
4

ja

plotten

equipotentiaal-
lijn VIi on 6

Fig 34.1 Blokschema equipotentiaallijnen plotten.

wordt afgetast op de ingelezen waarde.Zodra deze waarde in de matrix

bereikt wordt dan wordt een lijn op dat niveau geplot. Vervolgens gaat

de aftasting weer verder,waar het beginpunt van de equipotentiaallijn

lag.

De waarde -1100 is een stopkriterium.Zodra de getalwaarde op de band

lager is dan -1100 dan wordt gestopt met plotten en het programma

wordt beeindigd.

In fig 35.1 is een dergelijk plotplaat je afgebeeld,in aansluiting op

een Laplaceoplossing.De grote overeenkomst met de resultaten van

de elektrolytische trogmeting vallen onmiddellijk op.
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VA=I.35 V

5 V

10 V

15 V

20 V

25 V

VL= 30 V

25V

20V

15 V

10 V

5V

VK=O V

Fig 35.1 Equipotentiaallijnen en elektrodenvormen
geplot volgens programma G.
De letters en cijfers zijn er naderhand bijgezet.
Het plotplaatje is tot 0,7 verkleind.
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3.3.Programma E

inlezen poten
tiaalmatrix

Baanplotten

In dit programma wordt de baan berekend en geplot

van een elektron in een elektrostatische thermioni-

sche triode.De baanberekening vindt-ook nog plaats

in een tweetal volgende programma's.Daarom zal dit

deel van het programma hier uitvoerig worden toege

licht.

plotten

frame

Uitgangspunt van de berekening zijn de bewegings

vergelijkingen van een elektron in een elektrisch

veld.Deze vergelijkingen

.9. ÓV
m Óz

en .9. ÓV (2 ( ~') ) 2/ 3
m Ór + r o dt 0 r

ja

100 kolommen en 200 rijen,die van de

magneetband wordt afgelezen (1).Vervolgens

worden de randen van de tekening vastge

legd (2).Daarna worden de elektroden punt

voor punt geplot (3).Dan wordt het aantal

te plotten elektronenbanen ingelezen van

de getallenband (4).Vervolgens wordt met

de eerste baan gestart (5).Het startpunt

Po wordt geplot en daarna volgt de bereke-

ning van het volgende punt P
1

de tijdseen

heid ~later (7).Zodra blijkt dat dit

volgende punt op een der elektroden ligt

wordt de baan be~indigd (8).De volgende

baan is dan aan de beurt (11).Is de baan

nog niet voltooid dan wordt het nieuwe

punt P 1 geplot (9) en de tijd ,-;~}luift CC op.

Fig 36.1 Vereenvoudig4 blokschema van he:
programma baanplotten.

_~-!~~den eerst weer omgewerkt tot differentieverge

lijkingen.Zie hiervoor Philips tech

nical review vol 24 '62/'63 blz 137 ev.

Het verloop van de dan volgende bere

kening is in fig 36.1 aangegeven.

Er wordt uitgegaan van de reeds

eerder berekende potentiaalmatrix met

neen

cr grot er

t wordt

plotten

elektroden

6

5

inlezen

aantal banen n
4

start volgende

baan : t=o

plot

startpunt Po

berekening

volgend punt Ft

-r later

10
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Indien alle banen geplot zijn is het programma afgelopen (11).

De eigenlijke baanberekening loopt van punt (5) tfm punt (11).

Deze zal aan de hand van bijlage E , achteraan in dit verslag, nader

worden toegelicht.ln dit volledige blokschema zijn ook enkele ingebouw

de beveiligingen aangegeven. Hierdoor wordt voorkomen dat de computer

het programma afbreekt.

Na het inlezen van de potentiaalmatrix,het plotten van frame en

elektrodenvormen wordt via de getallenband de afstandseenheid h en de

tijdseenheid (ingelezen (1).Er wordt gewerkt in een matrix van 100

kolommen en 200 rijen.ln principe is h dan het tweehonderdste deel van

de afstand tussen kathode en anode.De tijdseenheid~moet zodanig

gekozen worden dat een elektron in ~ seconden bij maximale snelheid

niet meer dan de afstandseenheid h doorloopt.Omdat de beginsnelheid

hierbij ook meetelt is het aan te bevelen om ~ naar beneden af te
-4ronden.Stel bijv. dat h = 10 m en dat de spanning V

LK
= 150 V.De

maximale snelheid van het elektron in de omgeving van de lens volgt

~ 2 m
q

VLK ' = 7. 6dan uit: v = 10 m/sec.De afstandseenheid h
max

10-4 -11
wordt dan doorlopen in het tijdsinterval ~t = 6 = 1,4 • 10 sec.

7 • 10

Als ti jdseenheid cr zou dan 1,2 • 10- 11 of 10- 11 gekozen kunnEb worden.

Vervolgens wordt het aantal te plotten banen n ingelezen (2).Dit is

hier nodig om straks aan het einde van het programma (34) een stop

kriterium te hebben.

Van de getallenband wordt vervolgens de startkolom van de te plotten

baan (kstart) en de startrij (rstart) ingelezen. Indien rstart = 0 ,dan

wordt automatisch vanaf de kathode bij rij rk(k) gestart. Indien

rstart = 200 dan wordt automatisch vanaf de anode bij ra(k) gestart.

Indien rstart een andere waarde heeft,wordt gecontroleerd of het

startpunt tussen de elektroden ligt (5) zoneen dan wordt meteen met

de volgende baan begonnen (34).In feite is dat dan een fout op de

getallenband geweest.

Vervolgens (6) wordt de schrijfstift in het startpunt Po geplaatst.

Van de getallenband worden vervolgens de 3 componenten van de start

snelheid gelezen : naar de z-as is +~~ , omhoog naar de anode is

+~ en naar achteren is roto (7).Deze
O
laatste term wordt niet door

eenOrotatie-symmetrisch veld bernvloed.Wel heeft deze term I~n middel

puntsvliedende kracht tot gevolg.De 3 componenten van de st-rtsnelheid

zullen in het overige deel van dit schema eenvoudigheidshalve als ~~n

snelheid worden behandeld,hoewel de verwerking steeds afzonderlijk
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geschiedt.

In het startpunt Po wordt de enkelzijdige differentie van de poten

tiaal bepaald.Hiermee wordt de versnelling van het elektron a
O

in Po
berekend (8).Om de volgende punten te kunnen berekenen schatten we

eerst (9) dat de versnelling na cr, 2"l en 3"l seconden gelijk is aan

de versnelling aO.Noem deze versnellingen a; , a2 en a3.Hiermede bere

kenen we dan in eerste benadering de ligging van de punten P
1

' P
2

en

P
3

op vermelde tijdstippen.Indien P
3

buiten de matrix (11) of op een

elektrode (12) ligt, dan wordt met de volgende baan begonnen.Dit kan

bijvoorbeeld het geval zijn bij een zeer grote emissiesnelheid of bij

een verkeerd gekozen beginsnelheid.

Indien het elektron naar de as van rotatie beweegt dan zou het

gedeelte voorbij de as buiten het plotframe vallen.Daarom wordt

steeds onderzocht,(13) en (25),of het elektron in de richting van de

as beweegt en vlakbij de as is aangekomen. Bovendien mag de as van

rotatie niet gesneden worden, omdat dan de middelpuntsvliedende kracht

van het elektron,in onze berekening,oneindig groot zou worden. Daarom

wordt als as van spiegeling de kolom 99,5.h aangehouden (14 en 26).

Hierdoor kan een kleine fout in de berekening sluipen.

Vervolgens (16) wordt de versnelling in de punten P
1

' P 2 en P
3

berekend.Bij een normale start vanaf de kathode liggen P 1 ' P 2 en P
3

minder dan O,5.h van de kathode.Daarom wordt bij deze berekening de

enkelzijdige differentie aangehouden (15).Noem de berekende versnel

lingen a
1

' a 2 en a
3

.Nu worden deze berekende versnellingen vergeleken

met de aanvankelijk (9 of 18) geschatte versnellingen.Zijn deze ver

snellingen niet gelijk aan elkaar,dan wordt de startprocedure herhaald,

maar nu met de berekende versnellingen (18).Zijn deze versnellingen

wel gelijk aan elkaar (17) dan worden de punten P 1 ' P2 en P
3

geplot

(19).Aldus ontstaat het eerste stukje van de baankromme op papier.

De tijd wordt dan gelijkgesteld aan 3~(20).We bevinden ons dan in

P
3

.Met een extrapolatie van a
2

en a
3

wordt nu een schatting gemaakt

van de versnelling in het volgende punt ~ seconden later (21).Hiermee

wordt dan de ligging van dat volgende punt P
t

in eerste benadering

bepaald (22).Indien dit buiten de matrix valt (23) of op een elektrode

(24) dan wordt de berekening van deze baan beëindigd. Indien de as

van rotatie benaderd wordt (25) dan wordt de baanrichting gespiegeld

ten opzichte van de kolom 99,5.h (26).Dan wordt de versnel :ng in

het berekende punt P
t

berekend met enkelzijdige differentie (29)

of met de centrale differentie (28).Indien deze berekende v 0 rsnelling
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at gelijk is aan de aanvankelijk (21) geschatte versnelling at dan is

het volgende punt P
t

goed berekend en het kan worden geplot (32).

Indien dit na een maal nog niet het geval is (30) dan wordt de bere

kende waarde als at ingevoerd (31).De berekening van P
t

wordt dan

herhaald (22) enz.

Als P
t

geplot is schuift de tijd de tijdseenheid ~op (33).Het

volgende punt wordt weer berekend en de voorgaande procedure wordt

herhaald totdat een elektrode bereikt is (24).In de praktijk is

het totale aantal tijdseenheden voor een baan in deze 100 x 200

matrix ongeveer 1000.Het aantal schattingen en berekeningen is hier

een veelvoud van.De programmaduur van een baan is ongeveer 20 sec.

Vervolgens wordt de gehele procedure herhaald voor de volgende baan

(35) totdat alle banen geplot zijn (34).Dan is het programma beëindigd.

Als extra uitvoer via de regeldrukker worden de startgegevens van

de getallenband gedrukt.Ook het aantal tijdseenheden van de baan wordt

tijdens het programma geteld en aan het einde gedrukt.De werkelijke

tijdsduur van de elektronenbaan wordt ook berekend en gedrukt.

Tenslotte is er nog een ingebouwde beveiliging tegen oscillatie

verschijnselen.Zodra het aantal tijdseenheden van de baan boven een

bepaald,in te lezen,maximum komt wordt het plotten van de baan gestopt.

Er wordt dan automatisch met de volgende baan begonnen.

In fig 40.1 is een voorbeeld van een geplotte baanberekening gegeven.

In dit programma was de lenspotentiaal 120 V.

Elektron A is gestart op de kathode in kolom 76.De beginsnelheid was

o m/sec.Het aantal benodigde tijdseenheden van deze baan was 1763,

terwijl een tijdseenheid 10-
11

sec was.

Baan B is gestart op de anode met een beginsnelheid omlaag overeenkom

stig 0,3 meV.Zoals deze berekening toont reflecteert dit elektron

inderdaad weer naar de anode.Hiervoor waren 2799 tijdseenheden nodig.

De 3e baan is gewoon ergens (k=78 en r=56) begonnen met een begin

snelheid van 3 meV schuin/naar rechts. Deze beginsnelheid heeft geen

invloed op de baan gehad.Het elektron belandt na 961 tijdseenheden op

de lens.

De totale tijdsduur van dit programma was 72 seconden.

De spiegeling van de baan is hierbij ook goed zichtbaar.Reflectie

tegen de z-as bij kolom 99,5 is duidelijk zichtbaar,maar h0('ft

weinig afwijking van de baan tot gevolg.
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Fig 40.1 Een 3-tal geplotte banen.
Tekst zie blz 39.
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Ruimtelading bepalen in een elektrostatische

thermionische triode

Het heeft weinig zin om de potentiaalverdeling in de elektrostatische

thermionische triode nauwkeurig te bepalen,indien hierbij geen rekening

wordt gehouden met de ruimtelading in d~ze buis.Vooral bij hoge katho

detemperaturen is de emissiestroom zo groot,dat de ruimtelading grote

invloed moet hebben op de potentiaalverdeling.Het onderzoek van deze

omzetter voltrekt zich speciaal in dit temperatuurgebied.Daarom wordt

in dit programma getracht een inzicht te krijgen in de relatieve

ruimteladingsverdeling in deze omzetter.In een volgend programma D

wordt deze relatieve ruimteladingsverdeling omgezet in een echte

ruimteladingsverdeling.Dit gebeurt in een berekening,waarin ook de

emissiestroomdichtheid en de gemiddelde looptijd van de elektronen

verwerkt zijn.Hiermee wordt dan de potentiaalverdeling in de buis

nogmaals berekend.

Het vereenvoudigde flow-diagram van programma B is afgebeeld in

fig 42.1.

Voor de relatieve ruimtelading wordt een integer array-grootheid

rho(k,r) ingevoerd.

Eerst wordt de grootte van de matrix bepaald,waarin gewerkt wordt.

De tijdsduur van dit programma is zeer sterk afhankelijk van deze

grootte van de matrix.In een vorig programma is de potentiaalverdeling

in een 100 x 200 matrix bepaald.De werkmatrix van programma B wordt

gekozen door de beschikbare potentiaalmatrix stapsgewijs te doorlopen

(1).De werkmatrix is dan een geheel deel van de beschikbare 100 x 200

matrix.

Na het inlezen van de potentiaalmatrix volgt de lancering van een

representatieve verzameling elektronen vanaf de kathode (2).Het aantal

gelanceerde elektronen wordt geteld met een zekere weegfactor (3).Dit

aantal is nOdig bij programma D.

De baan van een elektron wordt bepaald op dezelfde wijze als in het

vorige programma "Baanplotten" is uiteengezet.Dat wil zeggen dat elke

keer na een tijdsinterval ~ de plaats van het elektron wordt berekend.

Per tijdseenheid ~ verblijft het elektron dus in de bijbehorende

matrix-kolom en -rij.Dit kan gezien worden als een elementaire

ladings-tijd-eenheid in dat vak van de matrix.De integer al -groot-

heid rho(k,r) wordt dan-ook per tijdseenheid met de bijbeh0 :rde

weegfactor vergroot (5).Dan wordt weer de snelheid en de vcr~nelling

in het nieuwe punt berekend (6).De gehele baan van het elektron wordt
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4

9

6

regeldrukker en

magneetband

3

keuze :
startpunt,snel
heid en ricilting

: starten 2

aantal banen
wordt groter

inlezen :
matrixgrootte
en potentiaal
verdeling

plaatsbepalen

r later

uitvoer via

rho(k,r)

dat punt

berekening
snelheid en
versnelling

Fig 42.1 Ee070udig
flow-diag~aw van
programma B.

berekend totdat het-elektron tegen een

elektrode botst (7).Zodra dit het geval is

wordt de volgende elektronenbaan berekend.

Indien de gehele verzameling van elektronen

gelanceerd is (8) wordt de ontstane relatieve

array-grootheid op de magneetband opgeborgen

en tevens via de regeldrukker afgebeeld (9).

De tijdsduur van dit programma is ook sterk

afhankelijk van het aantal gelanceerde

elektronen. Voor een grove benadering van de

ruimtelading blijkt de lancering van 1

elektron in elk kathodepunt al een goede eerste

benadering op te leveren van de ruimtelading.

In een 10 x 20-matrix vraagt dit een totale

programmatijd van ongeveer 20 seconden !

Een vollediger flow-d~agram is opgenomen

als bijlage B achter in dit verslag.

De matrix, waarin gewerkt gaat worden, wordt

afgeleid uit de beschikbare petentiaalmatrix

van 100 kolommen en 200 rijen.Deze werkmatrix

wordt stapsgewijs ingelezen vanaf de magneet

band (2).Als stapgrootte kan 1 , 2 , 4 , 5 ,

10 en eventueel 20 of 50 grbuikt worden (1).

Tevens worden de elektrodenvormen overgenomen

van de magneetband (3).

Dan wordt de array-grootheid rho(k,r) op nul

gesteld (4) evenals het aantal banen, een

rekengrootheid voor het aantal gelanceerde

elektronen.

Daarna wordt het eerste emissiepunt op de

kathode ingelezen (5).Door de Pierce-vorm

van de kathode emitteert slechts een deel

van deze elektrode.Het eerste emissiepunt

wordt aangegeven met de kolom kstart
1

.De

emissie in ieder kathodepunt is echter niet

evengroot.Elk kathodepunt in de matrix stelt

in feite een kathodesegment voor.Omdat de

kathode rotatie-symmetrisch is,is de grootte

van de emissie in ieder segment evenredig
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dt[_J=-:--_--------_-..:;;:::=_.
o ..k k k+l kmax

Fig 43.1 Een matrixpunt van de kathode is-het
symbool van een deel van een cirkelsector.

b

akstart..

rJ.=arctan ~

rN----"'r----------1-L

Fig 43.2 Bepaling grootte
hoek,waaronder een kathode
segment gericht is.

Uit de afstand van P tot de rotatieas en

uit de straal van de bolvormige kathode

kan a berekend worden zoals in fig 43.2

is aangegeven (6).

Vervolgens wordt de beginsnelheid van

de elektronen bepaald (7).De energiever

deling van de geëmitteerde elektrohen is

een Boltzmann-staart.Dat betekent,dat

het aantal elektronen met een bepaalde

hoeveelheid energie volgens een nega

tieve e-macht als functie van deze

met de oppervlakte van dat segment.Omdat de kathode digitaal is inge

lezen verwaarlozen we hier het bolvormige karakter van deze k~thode

sector.Bij elk kathodepunt wordt derhalve een wegf~ctor in rekening

gebracht (fig 43.1).Deze weegfactor is een integer grootheid "opp"

genaamd. Als weegfactor voor segment k geldt de verhouding tussen het

beschouwde oppervlak van het (k+1)-de segment tussen k en k+1 en de

oppervlakte van het kleinste segment tussen (kmax-1) en kmax.De

grootte van opp is dan gelijk aan 2(kmax-kstart)-1.Hierin is kmax

het hoogste kolomnummer van de werkmatrix en kstart is de startkolom

op de kathode.Door sommering van opp bij rho(k,r) in (19) en in (28)

wordt meteen de rèlatieve ruimteladingsverdeling in een sector van

de rotatiesymmetrische structuqr gevonden.
Om de richting van de gëmitteerde

elektronen te kunnen bepalen moet de

hellingshoek a van het kathodesegment in

het emissiepunt P bepaald worden (fig 43.2).

energie afneemt.De gemiddelde energie van de geëmitteerde elektronen

is daarbij 3/2 kT.Om een goede indruk te krijgen van de totale

ruimtelading moet de beginsnelheid van de elektronen niet slechts

gelijk worden aan dit gemiddelde.Er moeten evengrote groev van

elektronen gevormd worden,waarvan telkens het gemiddelde o03chouwd

wordt.De beginsnelheid per groep wordt dan gevarieerd.
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100
90

70

50

30

W(kT)

= a • 3/2 • kT of v
o

Fig 44.1 Energieverdeling~ge~mitteerde

elektronen in het continue geval en bij
digitale aftasting.

2mv
De emissie-energie Wo = 0

2
Hierin is a een grootheid,die volgt uit de verdeling in groepen,

zoals in fig 44.1 is aangegeven. Wordt bijv. de snelheid van de

dan uit

ge~mitteerde elektronen verdeeld in 5 groepen dan wordt in het

programma automatisch de snelheid berekend,die 90% , 70% , 50% ,

30% en 10% van de elektronen omvat.De eerste start snelheid v 01 volgt

-2 W
e 3kT = ~o (zie fig 44.1).

Hieruit volgt dan
2WO

lnO,93kT =
2

m v 01
Wo = 2 = -(lnO,9).3 k T

2

of m/sec

Fig 44.2 Ho~k ~ wordt
tot 90° :in delen
afgetast.

In de emissierichting onderscheiden we twee hoeken.De hoek ~ ligt

in het vlak van de matrix en varieert van ° tot 90 0 .De hoek ~ is

een ruimtehoek en varieert in dit rotatie-symmetrische systeem van

o tot 180°.

Eerst wordt nu de richting ~ gevarieerd.

De grootte van de emissie verloopt

sinusvormig-als functie van de hoek ~

in fig 44.2.De digitale aftasting van de

totale emissie moet zodanig geschieden

dat ~ verdeeld wordt in stukken, die een

gelijk aantal ge~mitteerde elektronen
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omvatten.Dit betekent in fig 44.2 dat
cos t

Fig 45.1 Digitale aftasting
van de richtingshoek ~.

1
.9+----="""'-.

.7 +----+----"\0.

.5+---+---+---'.....

. 1+----+---t-----1-_+_~
ool----+----.-r--+--+-++--::-

t
t.~ ':3

.3 +----+---+-----1-"'"
Via de getallenband behoeft slechts

aangegeven te worden in hoevefl delen

de 90° van hoek ~ verdeeld ~~eten

worden dan worden daaruit de digi

tale waarden van ~ automatisch

berekend.Dit is in fig 45.1 ook

ook aangegeven voor 5 delen.De cos~-

en telkens stapsgewijs vergroot

functie wordt drn in 5 gelijke delen verdeeld.De bijbehorende waarden

van ~ worden dan berekend met:

~ = arctan V1 - cos
2

p
cos ~

zoals in (34) is aangegeven.

Daarna wordt d~ richtingshoek ~ gecorrigeerd in verband met de

hellingshoek a van het kathodesegment (9).

De ruimtehoek ~ wordt tenslotte in een gelijk aantal delen verdeeld.

De emissie is als functie van de ruimtehoek ~ uniform verdeeld. Via de

getallenband wordt aangegeven in hoeveel delen ~ verdeeld moet
a

worden.Daarna wordt de eerste waarde van ~ berekend (10).

Vervolgens begint de eigenlijke baanberekening.Het aantal banen

wordt met opp verhoogd (11).De procedure baanberekening wordt gestart

(12).De snelheidscomponenten worden berekend (14) maar eerst nog

wordt het totaal aantal berekeningen in de baan op nul gesteld (13).

Bij elke berekening[van de baan wordt dit aantal met 1 verhoogd (25).

Zodra dit aantal berekeningen boven een in te lezen maximum komt (26)

dan wordt de lopende baanberekening beëindigd.Dit is dezelfde inge

bouwde beveiliging als bij baanplotten.Oscilleren of stilstand wordt

dan door het programma gedetecteerd en afgebroken.

De baanberekeningjzelf is gelijk aan de baanberekening,zoals bij

baanplotten is behandeld. De baan van een elektron wordt puntsgewijs

berekend op tijdstippen die een tijdsinterval cr- ui t elkaar liggen.

De tijdseenheid T is weer zodan}g gekozen dat bij de hoogste snelheid

van het elektron minstens één berekening in een matrixhokj ~laat~

vindt.Op die wijze kan de lens niet ongemerkt gepasseerd wa. en.Een

te kleine keuze van 'T heeft onnodig veel berekeningen tO'·"2volg.De

programmaduur zou dan onnodig verlengd worden.
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Zodra een volgend punt van de baan bekend is (18 en 24) wordt de

ruimtelading rho(k,r) in dat punt met opp vergroot (19 en28).Dan

schuift de tijd weer een eenheid ~op (29) en het volgende punt

wordt berekend (21).Dit gaat door totdat een elektrode getroffen

wordt (27).

Zodra dit het geval is wordt de baanberekening beëindigd (3a).Dan

wordt de volgende baan berekend.Eerst wordt de ruimtehoek ~ tot 18ao

gevarieerd (31 en 32).Vervolgens de emissierichting ~ tot 9ao (33 en

34).Daarna de startsnelheid (35 en 36).De kathode wordt ook afgetast

met een te kiezen stapgrootte~Normaal is dat alle punten van de

katho~e aan de beurt komen (37 en 38).

Aan het einde van dit programma wordt beschikt over een relatief

ruimteladingsbeeld zoals onderstaand voor een 1a x 2a-matrix als

voorbeeld is aangegeven (4a) :

00

o

200

r

i

a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a

a a a a a 11a3 39a 138 24 a a

a a a a a 324 5aa 98 114 a a

a a a a a 14 385 163 93 21 a

a a a a a a 278 163 45 48 a

a a a a a a 23 312 73 52 a

a a a a a a a 2a8 91 63 a

a a a a a a a 219 67 6a a

a a a a a a a 185 86 49 a

a a a a a a a 164 1a5 54 al

a a 0 a a a a 178 96 58 a

a a a a a a a 2a8 6a 56 a

a a a a a a 36 215 9a 64 a

a a a a a a 153 128 9a 72 a

a a a a a a 180 161 117 53 a

a a a a a a 282 242 171 24 a

a a a a a 324 337 2a1 96 34 Ol

a a a a a 747 455 29a 144 44 a

a a a a a 873 483 325 24a 71 a

a a a a a a a a 255 76 0
o ~ k 100

Tevens is bekend hoeveel elektronen,met weegfactor,gelanceerd

zijn.Deze gegevens zijn allemaal nodig in het volgende prog~a~ma en

worden derhalve opgeslagen op de magneetband (39).



- 47 -

3.5.Programma D : Poisson oplossen in een elektrostatische

thermionische triode

Fig 47.1 PJ,l,schema.
programma t : oplo[o:3crl

Poissonver?,lijking.

2

inlezen potenti
aalmatrix in
100 x 200
matrix

berekening
ruimteladings
verdeling in
grove matrix 3

lineairiseren
ruimte lading in
100 x 200
matrix 4

inle'~,en van
w en eps
voor iteratie

poisson differen
tievergelijking
oplossen

ui tvoer en
opslag
potentiaal
matrix

inlezen ruimte
lading in
grove matrix

wordt opgelost.v2v = - P
Eo

Hierbij wordt uitgegaan van een reeds eerder

In programma A is de potentiaalverdeling

bepaald in de elektrostatische thermionische

triode zànder ruimtelading.Daarbij is dus de

Laplace-vergelijking voor het vacuüm in deze

buisruimte opgelost.

In dit programma wordt de potentiaalverdeling

in de elektrostatische thermionische triode

bepaald mèt ruimtelading.Dit betekent,dat door

deze buis de vergelijking van Poisson

berekende potentiaalverdeling in de buis (1 in

fig 47.1).Met behulp van deze potentiaalverde

ling is een relatieve ruimteladingsverdeling

rho(k,r) in programma B berekend.Deze relatieve

verdeling uit een grove werkmatrix wordt bij

(2) van de magneetband gelezen.Tegelijkertijd

worden nog meerdere gegevens gelezen, zoals het

aantal gelanceerde elektronen, de kathodetempe

ratuur,de afmetingen van de elektroden en de

grootte van het emitterende deel van de kathode

(k~kstart1).

De ruimteladingsverdeling is in programma B

in een grof raster , bijv 25 x 50 , berekend.

Deze grovere berekening was noodzakelijk om de

programmatijd van B te bekorten. Uit de relatie

ve verdeling leiden we in dit programma eerst

de werkelijke verdeling van de ruimtelading af

voor de grofrastermatrix.Daarna krijgen de

tussenliggende punten van de fijnrastermatrix

een ruimtelading door lineaire interpolatie

tussen de grofrasterpunten.

Aldus ontstaat een 100 x 200-matrix met een

potentiaalverdeling V(k,r) en een ruimtela

dingsverdeling f(k,r).

Eerst wordt nu de werkelijke ruimteladings-
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Fig 48.1 De ka
thode als
bolsegment.

ladingsverdeling in de grove matrix berekend worden uit de relatieve

verdeling.

De emitterende kathode is een bolsegment.De

oppervlakte van een bolsegment is

S = n.(a
2

+ b2) zie fig 48.1

Indien deze formule wordt omgezet in matrixgroot

heden met hals matrix-lengte-eenheid dan is :

2 2 2
Sk = n.h .«rk(kstart1) - rk(100)) + (100 - kstart1) ).

eens aangegeven.

De lensspanning V
LK

is zodanig gekozen dat

de verzadigingsstroom vloeit.Houden we reke-

De grootheden uit deze formule zijn reeds

bekend uit de voorgaande programma's maar

zijn duidelijkheidshalve in fig 48.2 ook nog
rk(kslartO

-----..Jrk(lOO)

-----·--fr

-:-+":"""":-----..1'0
kSartl \00
-k

ning met een wolfram-kathode,dus een uittree-
Fig 48.2 Digitale bereke- .

. k th d 1 kt potentlaal van 4,5 V,dan kunnen we de verza-nlng a 0 eopperv a e.

.Hierin wordt Sk dan

berekenen :

I
s

digingsstroom volgens Dushmann-Richardson

52400
T

k

2
in muitgedrukt.

Het aantal geëmitteerde elektronen is bekend uit programma B :

aantal banen. Noemen we verder het totale aantal ruimteladings-tijds-

eenheden som.Dit betekent dat som als volgt berekend zou kunen

worden : k=kmax
som = L

k=O

r=rmax
~ rho(k,r).Samen met de tijdseen-
r=O

heid ~ kan dan de gemiddelde tijd t berekend worden,die een
gem

elektron in de buis verblijft :

t
gem

som • ~= aantal banen •

De totale ruimtelading Q volgt dan uit: Q = I
s

Beschouwen we vervolgens een dwarsdoorsnede

van de rotatie-symmetrische constructie.

Uit fig 48.3 blijkt dat de 100x200-matrix

in feite een sector van de gehele buis

ruimte is.Wij nemen nu de buitenrand van

deze sector ter lengte h.Omdat de straal

Fig 48.3 De matrix is
een sector,van de
buisruimte.

• t
gem
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van de beschouwde ruimte 100h bedraagt is het volume van de beschouwde

sector :
1

= 2n.100 . Voltot

Bijgevolg is de

overeenkomstig

ruimtelading Q in de matrix of in de sector een
m

deel van de totale ruimtelading Q :
I • t

Q = s gem
m 200ït

Van deze matrixlading is de totale lading tevens bekend in ruimte

ladings-tijdeenheden : som. Tevens is de relatieve verdeling rho(k,r)

bekend.Derhalve bevindt zich in een grofrastersegment (k,r) een

werkelijke ruimtelading f(k,r) die volgt uit:

Qm • rho(k,r) 3

f (k ) Cim •,r = som • Vol
segment

.JQ-----itJ----
Fig 49.1 Berekening volume van

een matrixsegment.

~
h '

o ~o
99-

fig 49.1van

worden afgeleid :

(100-k)+(99-k).h3
200 ofVol =segm

Het volume van een matrixsegment

In de 100x200-matrix is een

volumesegment echter stap3 maal

zoklein als in een grofrastermatrix.De grofrastermatrix is immers

ontstaan door staps-gewijs de fijrastermatrix af te tasten.In deze

kan met behulp

sla xh

grofrastermatrix is echter de rela

tieve ruimtelading bepaald.Derhalve

moet de boven gevonden werkelijke

ruimtelading nog verdeeld worden

over stap3 segmenten.De ruimtelading

is dan stap3 maal zoklein.

Aldus ontstaat dan de volgende

afleiding,waarvan de eind formule in
Fig 49.2 Overgang grofraster 3
op fijnraster : factor stap. (3) van fig 47.1 is toegepast:

Q .rho(k,r)
p(k,r) = m 3

som.stap .Vol(k)

=
I.t .rho(k,r)

s gem
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52400

, 4' 2' Tk ' ,
Sk.60.10 .Tk.e .som•• rho(k,r)

200n~som~stap3~Vol(k)~aantalbanen
52400

T
k

•• rho(k,l

Dit splitsen we dan in een factor delta,onafhankelijk van (k,r) en

een andere factor waarin de matrixgrootheden verwerkt zitt5~460

2 2 4 2 T
«rk(kstart1)-rk(100)) +(100-kstart1) ).60.10 .Tk.e k

delta 3'
stap .h.aantal banen

en f (k,r) - d lt rho(k,r)
- e a. 199-2k

Op deze wijze wordt de ruimteladingsverdeling direct in (3) van

fig 47.1 in het grofraster overgenomen. In het fijnraster hebben de

matrixpunten op een afstand stap dan een ruimtelading.De overige

matrixpunten van de 100x200 matrix worden nu lineair geünterpoleerd

tussen deze waarden.In programma B was gebleken,dat op de as van

rotatie geen ruimtelading kon worden geconstateerd in verband met de

aard van de berekening (zie ook blz 46).De ruimtelading op de as

wordt daarom gelijk gemaakt aan de ruimtelading van de dichtstbij

gelegen grofrasterkolom.

Dan wordt in fig 47.1 een iteratieproces gestart (5) waarmee de

nieuwe potentiaalverdeling kan worden berekend.Hierbij wordt nu

de tot differentievergelijking omgewerkte vergelijking van Poisson

opgelost.De gang van zaken is hierbij identiek aan het Laplace-pro

gramma A.Er wordt weer met een grenswaarde somdelta en met overrelax

atie gewerkt (5).

De uitvoer van dit programma heeft plaats op magneetband en des

gewenst ook via de regeldrukker (8).Ten allen tijde wordt een

potentiaalverdeling uitgevoerd in een kleine 10 x 20-matrix ,zoals

ook bij programma A het geval was.

Tenslotte zij nog vermeld,dat bij deze berekening in (6) niet de

volledige ruimtelading f(k,r) in rekening wordt gebracht dnch slechts

een deel.Er wordt hier met onderrelaxatie gewerkt,want pri ramma B

en D zullen di verse malen herhaald moeten worden voordat 81'""]

stabiele eind-potentiaalverdeling is berekend.
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3.6.Combinatie van A , B en D geeft programma F

De ruimtelading in de elektrostatische thermionische triode heeft

een grote invloed op de potentiaalverdeling in de buis.De potentiaal

verdeling is echter ook van invloed op de ruimtelading.Daarom is de

combinatie van programma B en programma D tot een nieuw iteratie

proces noodzakelijk.Beide programma's moeten meerdere malen doorlo

pen worden voordat een stabiele eindtoestand is ingetreden.Het is

te omslachtig om dit telkens afzonderlijk te doen en bovendien te

tijdrovend.Daarom zijn de programma's B en D gecombineerd tot één

programma.Het was vervolgens een kleine moeite om het A-programma

hieraan vast te koppelen.

Aldus is een nieuw totaalprogramma ontstaan,dat achtereenvolgens

de volgende berekeningen uitvoert:

1.Laplace-vergelijking oplossen

2.Ruimtelading bepalen in het Laplace-veld

3.Poisson-vergelijking oplossen

4.Ruimtelading bepalen in het Poissonveld

5.Herhaling van 3 en 4 zovaak gewenst wordt.

Bij het combineren van deze programma's is het accent gelegd op

de snelheid.Het is immers zinloos om een potentiaalverdeling nauw

keurig te bepalen als de ruimtelading nog niet nauwkeurig bepaald is.

Het nu ontstane programma rekent de ruimtelading uit in een grofraster

matrix en strijkt deze lineair interpolerend uit in het fijne raster.

In het fijne raster wordt in eerste instantie niet geltereerd.Het

belangrijkste is,dat de ruimtelading stabiel berekend wordt.De tijds

duur van 1 volledige iteratieslag wordt aldus beperkt tot ongeveer

3 minuten !

Fig 52.1 geeft het blokschema van programma F.

Hierbij wordt weer begonnen met het inlezen van de randvoorwaarden.

Bovendien worden hier nog een 3-tal nieuwe grootheden ingevoerd :

"aantal" het aantal malen,dat deze berekening al in het fijnraster

is uitgevoerd j

"nmax" het aantal iteraties per totaal slag in het fijnraster j

"aantalmax" het totaal aantal slagen van dit programma inclusief

de Laplace-oplossing (1).

Door aantalmax als stopcriterium (6) in te voeren kan dit programma

ook meerdere malen herhaald worden,zonder steeds met Lapl~ e te moeten

beginnen.

Indien dit programma de eerste keer draait (2) dan wordt ~~ ruimte-



- 52 -

ruirntelading op

nul stellen

ladingsmatrix op nul gesteld (3).Vervolgens

wordt de potentiaalverdeling een keer bepaald,

zoals in programma A is behandeld (4).Dit is

dus eerst in een grof 10x20-raster,daarna lineair

interpoleren en dan in een fijnraster.In (4) is

nu geen stopcriterium "somdelta eps" meer maar

(4) breekt af na nmax slagen in

het fijnraster.Dan wordt het

aantal berekeningen met 1 verhoogd

(5).Is het gewenste aantal bereke-

ningen nog niet bereikt (6) dan

wordt de ruimtelading bepaald,uit

gaande van de berekende potentiaal

verdeling (7).Deze ruimtelading

ja

inlezen o.a.
aantal
nmax
aantalmax

ruimteladill€,

berekenen

Fig 52.1 Blokschema F:
combinatie programma's

8

ruimtelading
corrigeren met
onderrelaxatie

poisson nmax
maal itereren

aantal wordt 1

groter

uitvoer via
regeldrukker e!",
magneetband

A , B (')1 c.

wordt echter met onderrelaxatie

in rekening gebracht (8).Dit

betekent,dat de reeds aanwezige

ruimtelading voor een bepaald

percentage met de nieuw berekende

ruimtelading wordt gecorrigeerd.Indien dit

niet gebeurt dan is de kans op oscillaties

in de uitkomsten van twee opeenvolgende slagen

groot.De programmaduur wordt dan onnodig

verlengd,of er wordt helemaal geen stabiele

eindtoestand bereikt.(4) en (7) worden herhaald

totdat een zekere stabiliteit in de uitkomst

is bereikt.De ervaring moet leren hoevaak dit

zal zijn. Stabiele eindtoestanden worden sneller

bereikt als de lensspanning voldoende hoog is.

Bij te lage lensspanning blijft er een ruimte

lading voor de kathode hangen, waar de elektronen

met lage snelheid niet doorkomen. Een grote

variatie in snelheid van de geëmitteerde

elektronen in (8) is dan noodzakelijk.

Tussentijdse uitkomsten kunnen worden

uitgedrukt,maar worden in ieder geval ook

op magneetband vastgelegd.Bij eventuele

machine storing beschikt men dan altijd nog

over de reeds berekende resultaten.Zodra het opgegeven a2ntal
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berekeningen "aantalmax" is uitgevoerd stopt dit programma.De gebruiker

kan dan met de uitkomsten controleren of het convergentieproces van

de berekening voldoende gevorderd is of dat dit programma nog een

aantal malen herhaald moet worden.

De programmaduur van een slag in dit programma F zonder fijnraster

berekening is ongeveer 160 seconden.

Om de grote invloed te demonsteren,die de ruimtelading op de

potentiaalverdeling heeft is de potentiaalverdeling in een bepaalde

configuratie een keer berekend zonder en een keer met ruimtelading,

bij een kathodetemperatuur van 2100 o K.De geplotte resulaten zijn in

fig 54.1 aangegeven. Een stabiele eindtoestand van de' ruimteladings

verdeling werd hierbij na 8 slagen bereikt.

De invloed ,die de ruimtelading op de baan van de elektronen heeft,

blijkt uit fig 55.1.Hier zijn 5 elektronen op de kathode gestart.

Met gestippelde lijn is de baan aangegeven,die in een Laplace-veld

gevolgd wordt.De getrokken lijn is de baan die in een Poissonveld

doorlopen wordt.Beide baanconstructies zijn berekend bij een kathode

temperatuur van 2100 °K.Uiteraard waren de start-condities van de

elektronen 2 aan 2 gelijk.
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een kathodetemperatuur van 2100 0 K en wolframkatho'E.
Berekening uitgevoerd volgens programma F en G.
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Het rendement van de elektrostatische

thermionische triode

De rendementsbepaling in dit programma beperkt zich uitsluitend tot

het rendement van de elektrostatische lens.Stralings- en geleidings

verliezen zijn bij de gehele berekening immers niet in het proces

betrokken.

Zoals ook al bij de baanconstructies bij de elektrolytische trog

is gebleken,zijn er altijd elektronen die de lenselektrode zullen

treffen.De hoge spanning van de lens geeft in combinatie met deze

kleine lensstroom een vermogensverlies.Dit verlies beschouwen wij

in het elektrische rendement van de elektrostatische thermionische

triode.Dit rendement wordt als volgt gedefinieerd:

P
/YI = anode
lel P + P

anode lens

In dit programma is een poging gedaan om het te verwachten rende

ment van de thermionische triode te berekenen.Hierbij wordt weer

uitgegaan van de 'vereenvoudigde configuratie zoals die in de voor

gaande berekeningen is gehandhaafd.Fig 57.1 behandelt de hoofdge

dachte van deze berekening o

Na het inlezen van de magneetband van de potentiaalmatrix en

elektrodenvorm (1) wordt de vereiste nauwkeurigheid via de getallen

band ingelezen. Vervolgens wordt er een representatief aantal elektro

nen vanaf de kathode gelanceerd (2).Bij elke baan hoort weer een

weegfactor (3).Deze weegfactor is de relatieve kans van voorkomen van

deze betreffende elektronenbaan.Vervolgens wordt de baan van het

gelanceerde elektron berekend (4).Deze baan kan eindigen op de

kathode, op de lens of op de anode (5).Er worden 3 variabelen

ingevoerd K , A en L,behorend bij kathode,anode en lens.Zodra een

elektrode door een elektron getroffen wordt wordt de bijbehorende

variabele met de weegfactor a van die baan vermeerderd. Door veel

elektronenbanen te berekenen en een juiste selectieve keuze van de

banen uit te voeren (7) kan men aldus uit rekenen welk percentage

van de geëmitteerde elektronen op de anode, op de lens en welk

op de kathode terechtkomt.Uit deze percentages kan dan samen met de

spanningen tussen anode , lens en kathode het bovenstaande

elektrische rendement berekend worden (8).

Een vollediger flow-diagram van dit programma is gegeven i' 0ijlage L

achteraan in dit verslag.
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inlezen :
potentiaalmatrix
elektrodenvorm
nauwkeurigheid 1
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keuze :
startpunt,snel
heid,richting

berekening
weegfactor 0:.

van deze baan
3

baanberekening
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a groter

lens

L wordt

a groter
6

berekening

rendement
8

Fig 57.1 Eenvoudig blokschema van programma L :
De berekening van het elektrische rendement van
de elektrostatische thermionische triode.
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weorkmatrix
bijv. lOx 20

In bijlage L wordt uitgegaan van de

reeds eerder bepaalde potentiaalverde-

ling in de triode (1).Deze potentiaal

verdeling wordt van de magneetband met

een zekere stapgrootte overgenomen.Deze

stapgrootte is bepalend voor de grootte

van de matrix,waarin het rendement wordt ~ns

bepaald (1).Als stapgrootte kan 1 , 2 ,

4 , 5 , 10 en desnoods 20 worden gekozen.

Indien als stapgrootte 10 wordt gekozen

(fig 58.1) dan wordt het rendement

bepaald in een 10 x 20 matrix. Hoe kleiner

de werkmatrix is,des te sneller verloopt

punten slechter wordt.

een baanberekening.Maar tevens geldt dan
Fig 58.1 De werkmatrix in

dat de neuwkeurigheid van begin- en eind- programma L is een geheel
deel van de 100x200-matrix.

Na het inlezen van de elektrodenafmetingen wordt het eerste emissie

punt op de kathode gekozen (3).De kathode wordt vervolgens van links

naar rechts met een in te lezen stapgrootte afgetast ( 26 en 27).Deze

stapgrootte "kstap" wordt via de getallenband ingelezen.De ervaring

zal leren of het inderdaad nodig is om alle punten van de kathode

af te tasten. Het zou best kunnen zijn dat een uitgebreide aftasting

in één punt de werkelijkheid beter benadert dan een eenvoudige

emissie in alle kathodepunten.

De beginsnelheid van de elektronen wordt afgeleid uit de energie-

Fig 58.2 Energie-verdeling van de
geëmitteerde elektronen bij
thermische emissie.

w

P(W) in .,.

00 KT 2KT JKT

20

40

60

verdeling.De energieverdeling

van de geëmitteerde elektronen

is de staart van een Maxwell

Boltzmann-verdeling (fig 58.2).

De beginsnelheid heeft een

grote invloed op de vorm van

de elektronenbaan.Dit was al

bij de elektrolytische trog

gebleken. Zeer snelle elektro

nen,die onder een schuine hoek

geëmitteerd worden,kunnen de

lens treffen, ondanks het

elektrische veld !Daarom moeten de snelste elektronen zeker in onze

rendementsbeschouwingen worden opgenomen.Dit in tegenstelling tot de
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invloed,die van deze elektronen uitgaat op de totale ruimtelading.

Welke elektronen nog in onze beschouwingen moeten worden opgenomen

is afhankelijk van de lensspanning en van de gewenste nauwkeurigheid.

Indien bijv. de uitgangsspanning van de omzetter 2 V bedraagt en de

lensspanning V
LK

is 100 V dan zal 1 elektron op de lens het rende

ment evenveel verminderen als 50 elektronen op de anode dit rende

ment verbeteren. Indien het rendement volgens dit programma tot op

1 % nauwkeurig bepaald moet worden dan moeten alle geëmitteerde

elektronen tot op 1/50 % in de berekening betrokken worden.Dat wil

zeggen dat in dit geval de Boltzmann-staart tot de waarde 1/50 % in

rekening gebracht moet worden dus :
W
kT 4

e = 1/50 % = 2.10- ~ W = 9 kT •

De waarde 9 is in het programma expvO genoemd.

De beginsnelheid van de elektronen wordt uit de energie berekend

met behulp van :

De maximale waarde

2m v o .
-2-- = expvO.kT (5) •

van expvO èn het aantal stappen,waarin de energie-

verdeling wordt berekend moeten via de getallenband worden ingevoerd.

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WeKT)

l~frftI
aftasling.n

Fig 59.1 Keuze van aftastingen als
expvOmax 9 is en indien er 5 aftastingen
in het snelheidsgebied zijn gekozen.

De begin-energieën van de verschillende aftastingen in het snelheids

gebied worden dan gelijkmatig over het energiegebied verdeeld.Dit is

in fig 59.1 voor 5 stappen en voor expvOmax=9 aangegeveno(22 en 23).

De richting van de start snelheid heeft eveneens

invloed op het verloop van de baan.In het matrix

vlak verloopt de emissie cosinusvormig als functie

van de emissiehoek ~ (fig 59.2).In programma L

wordt de emissiehoek ~ in een aantal stappen

gevarieerd (7 en 19) totdat de maximale waarde

van 90° is bereikt (18).

De emissie vanaf de kathode is echter een

ruimtelijk proces.De ruimtehoek~ moet ook in het

Fig 59.2 De ther
mische emissie is
een cos-functie
van de emissie-

emissiepr,)ces

betrokken worden en stapsgewijs worden gevarieerd.De ruimtehoek ~
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180°

kstart
Fig 60.1 De ruimte
hoek bij thermische

emissie.

varieert in dit rotatie-symmetrische geval

van 0° tot 180 0 .Het aantal stappen,waarin

~ verdeeld wordt kan worden ingevoerd via de

getallenband.De bijbehorende hoeken ~ worden

uniform over de beschikbare 180° verdeeld

Daarna wordt de baan van het eerste

elektron berekend (10).Dit geschiedt

op dezelfde wijze als in programma E.

Voor 1 baanberekening in een 10x20 matrix is ongeveer 1 seconde

nodig. Indien ~ in 5 stappen , ~ in 5 stappen v in 10 stappen en
o

de kathode op 6 punten worden gevarieerd of afgetast dan is de totale

programmaduur ongeveer 5.5.10.6 = 1500 sec

Aan het einde van de baanberekening (11) worden 3 grootheden ~k ,

~l en ~a ingevoerd.De kansverdeling van de hoek ~ over de 180° is

uniform verdeeld.Dus voor hoek ~ behoeft geen aparte weegfactor te

worden ingevoerd. Derhalve zijn ~k , ~l en ~a in (8) op nul gesteld.

In (13) wordt dan voor elke baan die op de anode eindigt bij ~a

het cijfer 1 opgeteld .Eindigt de baan op de lens dan wordt bij ~~

1 opgeteld. Elk elektron dat op de kathode terugvalt en ook de oscil-

(9 , 14 en 15).

lereride elektronen worden bij ~k gesommeerd.

Zodra de ~-kringloop is doorlopen verandert de beginrichting ~ een

stapje (19).De kansverdeling van ~ is cos-vormig.De weegfactor van ~

is hieraan gelijk (16).De factoren ~k ,~l en ~a ,die in (6) op
~ ~ ~

nul gesteld worden, worden in (17) gesommeerd met de uitkomst van

(13) vermenigvuldigd met de weegfactor van ~ •

Als ~ maximaal is worden ~k ,~l en ~a gesommeerd bij resp.
~ ~ ~

~kO ' ~10 en LaO na vermenigvuldigd te zijn met de weegfactor van de

bijbehorende beginsnelheid van v (20).Eerst zijn deze rekengrootheden
o

in (4) op nul gesteld.De kans op voorkomen van een bepaalde begin-

snelheid volgt direct uit de energieverdeling (fig 58.2) van de W
.. ( ) kTgeemitteerde elektronen. In 20 wordt derhalve de weegfactor e

in rekening gebracht.

Als dan het gehele snelheidsgebied is afgetast komen de diverse

kathodesegmenten aan de beurt (27).De weegfactor van ieder kathode

segment is rechtevenredig met de oppervlakte van dit segment (24).

Dit is reeds eerder op blz 43 behandeld.De grootheden ~kO ' ~10 en

~aO worden dan vermenigvuldigd met deze weegfactor en opgeteld bij

de grootheden ~kk ' ~lk en ~ak (25).Deze grootheden zijn in (2) op
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nul gesteld.

Dan volgt nog een berekening van de procentuele verdeling van de

geëmitteerde elektronen over kathode,lens en anode (28).

Uit de spanningen tussen anode,kathode en lens èn uit de uittree

potentialen van kathode- en anodemateriaal wordt in (29) tenslotte

het rendement berekend op de volgende wijze :

1 e l =

Panode

P + Panode lens

x 100 %

"7 el = x 100 % .

Hierin zijn a en I de in (28) berekende percentages en VK en VA

de uittreepotentialen van kathode- en anode-materiaal.

De resultaten,die met dit programma tot nog toe berekend zijn

varieerden tussen 2 % en 100 %.Een en ander was afhankelijk van de

kathodetemperatuur,de lensspanning en de nauwkeurigheid. Vooral een

bestudering van tussentijdse uitkomsten van dit programma samen met

programma E "baanplotten" kan nuttige resultaten bij het totaal

onderzoek opleveren.

Literatuur Analogue and digital methods for investigating
electron-optical systems , C Weber •

Philips technical review , vol 24 1962/1963
Calculation of potential fields and electron trajectories
using an electronic computer , C Weber.

Afstudeerverslag : het numeriek oplossen van een
Poissonvergelijking voor een cilindersymmetrisch gebied,
H Meershoek , THE afd Wsk april 1967.

Collegedictaat Numerieke methoden,prof dr G W Veltkamp.

Revised report on the algorithmic language Algol 60.
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4. SLOTBESCHOUWING

Het onderzoek aan de elektrostatische thermionische triode verkeert

nog in een beginstadium.De computerprogramma's,die hiertoe gemaakt

zijn en in dit verslag besproken werden,kunnen een belangrijke

bijdrage aan dit onderzoek lev~ren.

Vergelijking van d~ berekende resultaten met de werkelijkheid is

echter noodzakelijk.Correctie van de ontworpen programma's zou hier

het gevolg van kunnen zijn.Zolang deze vergelijking uitblijft is een

systematische berekening van nieuwe ontwerpen derhalve niet aan te

bevelen. De eerstvolgende stap in dit onderzoek moet dan ook zijn dé

meting aan een proefbuis.

In afwachting van het gereedkomen van deze proefbuis is het echter

wel zinvol om de gebruiksmogelijkheden van de ontworpen programma's

nader te onderzoeken. Tot nog toe is immers duidelijk gebleken,dat

schijnbare nauwkeurigheid van de uitkomst en programma-rekentijd

rechtevenredig met elkaar zijn.Daarom is een nader onderzoek van de

nauwkeurigheid van de verkregen uitkomsten en van de factoren,die

dit beinvloeden alleszins nuttig.De volgende onderzoekingen zijn

aan te bevelen

1.In programma B Cruimtelading)

a.Welke invloed heeft de grootte van de werkmatrix op de uitein

delijke potentiaalverdeling in een 100 x ZOO-raster?

b.Welke invloed heeft het aantal berekende banen op deze verdeling?

c.Hoeveel stappen zijn er noodzakelijk in de variatie van de

startsnelheid,de startrichting ~ en de startruimtehoek ?

Z.In het totale Poisson-programma F kan onderzocht worden:

a.Hoeveel berekeningen Caantalmax) zijn er nodig voordat er een

stabiele ruimtelading is berekend ? Welke onderrelaxatiefactor

levert het snelst een stabiele eindtoestand ?

b.Welk verband bestaat er tussen de lensspanning Vlk en het minimale

aantal berekeningen Caantalmax) om een stabiele eindtoestand

te bereiken.

c.Welk verband bestaat er tussen de lensspanning en het vereiste

aantal stappen,waarmee v moet worden afgetast om een stabiele
o

ruimtelading te berekenen? Er is tot nu toe namelijk duidelijk

gebleken dat bij een lage lensspanning de kans groot i, dat er

oscillaties optreden in de berekende relatieve ruimte]- Jings

verdeling.
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d.Hoeveel iteraties (nmax) zijn er nodig in het fijnraster,

voordat de potentiaalverdeling rondom de lensopening stabiel

berekend is ?

e.Hoegroot moet de werkmatrix voor de berekening van de ruimte

lading zijn ?

3.In het programma L is het gewenst om alsnog te onderzoeken :

a.ln hoeveel stappen moet de hoek éen de hoek ~ gevarieerd worden?

Met hoeveel stappen kan minimaal volstaan worden ?

b.ls het misschien voldoende om slechts één kathodesegment uitgebreid

te onderzoeken ?

c.Bestaat er een verband tussen de grootte van de werkmatrix en

de uitkomst? Met welke minimale werkmatrix kan volstaan worden?

d.Bestaat er misschien een vaste verhouding tussen het rendement

zonder ruimtelading en met·ruimtelading ?

Wat het ontwerp van de proefbuis betreft kan opgemerkt worden

a.lndien het huidige ontwerp gereed komt voor experimenteerdoeleinden

dan kunnen er ten ~lle tijde metingen ~ee verricht worden in het

gebied,waarin de kathodetemperatuur stabiel is.

b.Het zou nuttig kunnen zijn een n~euwe proefbuis te vervaardigen

me~ een kathode van gesinterd uraniumcarbide (A=730.000 en VK=4,6 V).

Een dergelijke kathode zou afzonderlijk besteld moeten worden.De

afmetingen van de kathode volgen uit de afmetingen van een gloei-
I

draad van bijv. 200 W.De verhitting van de kathode kan dan uitslui-

tend uit de gloeidraad afkomstig zijn.

c.Een vaste anode-kathode-afstand betekent een eenvoudiger ontwerp

en een snellere fabricage.

d.Directe optische kathodetemperatuurmeting is gewenst.

De berekende resultaten zijn momenteel zeer hoopvol.De verwachting

wordt erdoor gestaafd dat dit onderzoek alleszins zinvol is en zou

kunnen bijdragen tot een aanzienlijke verbetering van de thermionische

omzetter.

PeJ. van Engelshoven

januari 1972
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