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Samenvatting.

Dit verslag bestaat uit twee gedeelten.

Ret eerste gedeelte (I) besehrijft een gedaehtengang bij het ontwerp van

een drukvat voor doorslagmetingen in SF6-gas.

Uitgaande van de in de handel zijnde diameters isolatiebuis voor drukken

tot 6 atm. is gezoeht naar de meest gunstige vorm bij de volgende eisen

voor metingen aan een gas:

1). zo hoog mogelijke dielektrisehe sterkte van de totaal-opstelling

(indien nodig d.m.v. dubbel vat),

2). zo homogeen mogelijk veld tussen de meetelektrodcn,

3). een soepele slagwijdte-instelling van 3 rom tot 30 em met een nauwkeu

righeid beter dan 1%.

Verdere punten van onderzoek waren:

1). meehanisehe sterkte

2). meehanisehe en thermisehe uitzettingen en andere nauwkeurigheden m.b.t.

hun invloed op de elektrisehe eigensehappen van de opstelling

3). ontwikkeling van de aandrijving van de axiaal beweegbare elektrode

4). slagwijdte-bepaling

5). elektrode-materialen

6). stroomsterkte beperking in het proefobjekt

7). bestraling ter verkorting van ontladingsvertraging

8). drukmeting, temperatuurmeting

9). elektrodenvorm, veldberekening, veldmeting

10). stroomvoortgeleiding in het proefobjekt

11). invloed van dunne elektrodenlagen op de metingen.

Ret tweede gedeelte (II) is een onderzoek naar de afhankelijkheid van vonk

vertraging en veld-inhomogeniteit.

Punten van onderzoek:

1). definities van vonkvertraging

2). topspanningsdeteetor

3). vonkvertragingsmeting, methodes

4). bepaling van de homogeniteitsgraad

5). spanningsdeling.
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1.1. Irtleiding.

Dit verslag beschrijft een aanloop tot een vooronderzoek in de ont

wikkeling van een transformator voor zeer hoge spanningen.

Beschouwt men een conventionele transformator, dan valt het op, dat

de spoelen in lagen gewikkeld zijn, concentrisch om een kern, fig.

I .. 1.a.

-~- 

l
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Fig. I.I.b. Nieuw-bntwerp van
Kolev.

Fig. I.1.a. Lagenwikkeling.

Dit opbouw-principe stelt een grens aan de haalbare spanningen vol

gens de limiet, gesteld aan de spanning per laag. Dit kan men ver 

helpen door een schijfwikkeling te nemen met schijven van oplopende

diameter, waarbij dan de axiale lengte niet gelimiteerd is. Het is

een ontwerp volgens welke de in bedrijf zijnde 250 kV beproevings 

transformator gebouw is. Als isolatiemedium is het elektronegative

gas SF6 gebruikt. De hoofisolatie heeft een lengte van 27 rom.

Indien men gewerkt zou hebben volgens de in de literatuur beschik 

bare gegevens, dan zou deze isolatie-lengte minimaal 35 tot 40 rom

hebben moe ten bedragen. Het is om deze redenen, dat men meer inzicht

wenst te verkrijgen in de isolatie-karakteristiek van het SF6 alvo 

rens men tot dimensionering van de hoofdisolatie van de 2,5 MV -

50 Hz transformator van het nieuwe hoogspanningslaboratorium over

gaaL

Om die redenen luidde de opgave een voor dat doel geeigend vat te

construeren.

1.2.1. Gestelde eisen in mechanisch opzicht.-
Er moeten doorslagproeven gedaan worden aan gasvormige isolatie-media

onder verschillende drukken.
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Er treden enkele eisen op waaraan de opstelling in meehaniseh op 

zieht moet voldoen. Deze eisen zijn de volgende:

1). het drukbereik is van ca. 6 kg/em
2

tot naar beneden in de orde

van 10- 1 kg/em2• Ret drukvat uit isolatie-materiaal moet deze

quasistatisehe drukken kunnen houden en tevens dynamisehe druk

golven t.g.v. snelle drukvariaties in de ontladingsweg. Ook de

deksels moeten voldoende meehanisehe sterkte bezitten.

2). de slagwijdte van de elektroden moet nauwkeurig gemeten kunnen

worden en vastliggen. De fout in de afstandsbepaling mag maxi

maal 0,5% zijn. Een faktor die moeilijkheden kan leveren is de

temperatuur.

3). het temperatuurverloop tijdens metingen kan van laoC tot 2aoC

zijn. Dit geeft uitzettingen van de materialen die de maximale

fout van de eenmaal ingestelde slagwijdte aanzienlijk kunnen

overtreffen.

4). de slagwijdte meet op elke waarde tussen 0,3 en 30 em. inge

steld kunnen worden binnen de vorengenoemde nauwkeurigheid.

Wordt een elektrode vast opgesteld gekozen, dan betekent dit,

dat de aandrijving sleehts een maximale stietie mag hebben van

15 ~m (axiaal).

5). de statisehe druk in het vat moet op 1% nauwkeurig kunnen worden

bepaald.

In het volgende zal aangegeven worden met welke middelen mogelijk aan

de eisen voldaan wordt. Een nadere kontrole voIgt aan de hand van een

besehrijving van de opstelling in hoofdstuk 1.3.

ad 1): Een reeente ontwikkeling is het zogenaamde glasgewapend expoxy

hars met zeer gunstige meehanisehe en elektrisehe eigensehappen.

Rierin zijn ook speeialisaties opgetreden en b.v. Cevolit 2441

is bestand tegen dekompositieprodukten van SF6. Enkele markante

voorbeelden zijn de trekvastheid 1400 kp/em2 en de stootdoor

slagvastheid 12 kV/mm. Door de firma Cellpaek A.G. wordt opge

geven dat een 7,5 mm Cevolitbuis van 47 em 0 gegarandeerd kan

worden voor de gewenste drukken (hoofdstuk 1.3.1.). Voor de
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deksels kunnen vlakke staalplaten genomen worden, hetgeen

eenvoudige montage van de elektroden mogelijk maakt.

ad 2): Normaliter wordt voor de axiale versehuiving van een elek

trode een spindelaandrijving gekozen. Dit is ook hier ge

daan, eehter wordt geen normaal servosysteem gekozen voor

de roterende beweging van de spindel, maar een digitaal.

Tegenwoordig is een type stappenmotor op de markt (Slo-Syn)

met een redelijk groot uitgangskoppel, een niet te kleine

stapsnelheid, een kleine staphoek en een nauwkeurige rust

instelling. Ret zal blijken, dat een keuze van een derge

lijke motor grote voordelen heeft t.o.v. de eisen 3 en 4.

ad 3): Als de temperatuur varieert dan introdueeert dit een variatie

in de slagwijdte die aanzienlijk kan zijn. Rekent men eehter

met het fysiseh gedrag bij uitzetting door temperatuurverho

ging, dan blijkt, dat de konstruktie van een dergelijk druk

vat met elektroden zodanig is, dat het effekt van uitzetting

van de vatwand in axiale riehting vaak gedeeltelijk gekompen

seerd wordt door de standaards van de elektroden (i.e. de

aandrijvende spindel en geassoeieerde delen). Bepalend is de

lineaire thermisehe uitzettingskoeffieient a th . Worden de

a th van het drukvat en de materialen binnen het vat juist

gekozen, dan is vooral bij kleine slagwijdte een volledige

kompensatie mogelijk.

ad 4): Bepalend voor de stiktie van de aandrijving zijn de torsie

van de spindel, de rustwrijving van de spindelmoer op de

spindel en het lostrekkoppel van de stappenmotor. Deze fak

toren zijn afhankelijk van de spindeldiameter. In hoofdstuk

1.3. wordt aangetoond dat een spindeldiameter van 10 mm

ruim voldoet binnen de geeiste nauwkeurigheid.

ad 5): De statisehe druk van het gas is een onafhankelijke para

meter bij de metingen. De druk van het gas is weliswaar af

hankelijk van de temperatuur. De temperatuur is eehter ver-
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disconteerd in de aflezing van de drukopnemer.

1.2.2. Gestelde eisen in elektrisch opzicht.

am verwarring te vermijden wordt de mechanische spann~ng aangeduid

met druk en elektrische spanning met spanning, tenzij anders vermeld.

Uit het vorige paragraaf blijkt, dat aan een drukvat voor doors lag

metingen bepalingen op verschillende vlakken gesteld worden. In

elektrisch opzicht zijn deze systematisch gerangschikt de volgende:

a). Ret drukvat moet uit isolerend materiaal gemaakt z~Jn (deksels

uitgezonderd) omdat een doorvoerisolator in een metalen drukvat

bij dergelijke hoge spanningen zeer omvangrijk zou worden.

b). Tussen de metalen drukdeksels moet het vat een stootspanning van

ca. 1,5 MV kunnen houden. In het drukvat moeten elektroden van

voldoende grote krommingsstraal geplaatst kunnen worden.

c). Zoals gesteld is in de inleiding wordt het gedrag van gasvormige

isolatiemedia nagegaan. De bedoeling is oat dit speciaal voor de

benaderd homogene veldkonfiguratie gebeurt. Voor deze velden geldt

namelijk de bekende wet van Paschen, die stelt, dat de doorslag

spanning van een gas konstant is voor een bepaalde waarde van het

produkt p * d. Ret blijkt echter uit de literatuur dat het gas de

neiging vertoont om hiervan te gaan afwijken bij hogere waarden

van p * d. Fundamenteel is een onderzoek naar defysisehe oorzaken

hiervan. In het genoemde projekt zijn de op te nemen doors lag

karakteristieken van belang.

Een exakt homogeen elektrostatisch veld is niet te creeren, wel

een benadering. Roe goed die benadering is hangt echter af van

de omstandigheden. Deze zijn in dit geval zodanig, dat de homo

geniteit van het veld tamelijk slecht wordt. Zoals verderop

duidelijk zal worden gemaakt is, zolang er nog geen drukvat met

grote diameter, voldoende isolerend vermogen en mechanische

sterkte bestaat, dit niet te vermijden. Wel zal getracht worden

de inhomogeniteit zo goed mogelijk vast te leggen.

Ook de vatwand heeft een, zij het beperkte invloed op het veld-
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verloop. Ook deze invloed wordt onderzocht.

d). Uit de literatuur (Strigel) blijkt dat het materiaal van de

elektroden invloed kan hebben op het mechanisme van de ont

ladingsopbouw in het gas. Zo ook de oppervlaktegesteldheid.

Deze invloeden moeten zo miniem mogelijk gemaakt worden. De

temperatuur van de elektroden wordt beschouwd geen invloed

te hebben.

In het volgende zal aan elk van deze punten de nodige uitwerking

besteed worden. In hoofdstuk 1.3. zullen deze eisen nader gekontro 

leerd worden aan de hand van een beschrijving van de opstelling.

ad a): Zoals in par. 1.2.1. genoemd is het van Araldit afgeleide

materiaal Cevolit genomen als drukvat. Dit materiaal heeft

een groot isolerend vermogen, zodat destruktie door ohmsche

verwarming uitgesloten is, bij wisselspanningsbedrijf.

ad b): Om de randen van de drukdeksels tegen corona te vrijwaren is

het nodig om deze randen af te schermen met een hulpelektrode

met voldoende krommingsradius. Een eenvoudige vorm van deze

afscherming is een torus. Een bijkomend voordeel hierbij is,

dat de potentiaal over de vatwand naar een meer gelijkmatige

verdeling gestuurd kan worden. Dit zal verderop ook blijken

(par. 1.3.3.2.) trogmetingen). Dit is echter niet te ver

wezenlijken voor een eenvoudige opstelling: In principe zou

een elektrode met geassocieerde afscherming tegelijk bewogen

kunnen worden om de slagwijdte te varieren. Het profiel van

de opstelling zou er dan als in fig. I.2.2.a. uitzien.

Aanloop tot het vooronderzoek zullen zijn doorslagmetingen

tot een spanning van 1500 kV en een slagwijdte tot 30 em.

Bij het vat volgens fig. I.2.2.a. zal dan overslag buitenom

kunnen optreden. Als men als benadering van een plat vlak een

bol neemt is het mogelijk om de lengte van het vat groter te

maken bij gelijke elektrodenafstand. Dit levert een vat van

de vorm op fig. I.2.2.b. Nu is de lengte van het vat zodanig

groot te nemen, dat geen overs lag buitenom meer optreedt.
- .... . - -

Het kritieke punt voor overs lag dat eerst langs de Duiten-
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wand lag is nu naar de bol verhuisd. Dus de verhouding bol

diameter:vatdiameter moet zo klein zijn, dat geen overs lag

van binnen naar buiten kan optreden.

De voornaamste gegevens van het drukvat kunnen nu bepaald

worden door een eerste sehatting. Ret grootste verkrijgbare

drukvat uit de Cevolitreeks voor 6 ato bedrijfsdruk heeft een

diameter van ea. 50 em. Rekening houdend met het feit, dat

het veldverloop in de buurt van de bol tamelijk inhomogeen is

geworden, kan de bol een diameter van ea. 30 em. krijgen.

Van de bol naar de wand bestaat nu ea. de helft van de totale

spanning, bij juist gebruik van afseherming en sturingsringen.

(Zie ook de trogmetingen). Dit is dus een welkome veld-ontlasting

van de lueht buiten het vat.

De lengte van het vat laat zieh grof beredeneren door te veronder

stellen dat de potentiaal steeds lineair verdeeld is (dit is

door sturing benaderd te bereiken). Met een langs-overslag

spanning van 12 kV/em volgt voor deze lengte ea. 1 meter. Door

nog enkele verfijningen in de dimensionering (trogmetingen)

kan het vat een spanning van ea. 1 MV houden. Deze verlaging

van de maximale spanning ten opziehte van de gewenste 1,5 MV

is een gevolg van het bepaalde optimum van 2 variabelen:

1). kleine inhomogeniteit van het veld bij 30 em. slagwijdte,

2). kleine overslagkans op ongewenste plaatsen.

a b e

Fig. 1.2.2. Opstellingen voor doorslagtests.
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De vraag die nu rijst is of twee bo11en niet nog beter vo1

doen dan een. Deze geven bij eenze1fde slagwijdte een minder

inhomogeen veld op de as dan bij de benadering van de bo1

p1aat e1ektroden van fig. I.2.2.b.

Hierbij ge1dt echter dat ter p1aatse P de spanningsgradient

nog tame1ijk groot is en bovendien nog vrijwe1 tangentiaa1 met

de vatwand ver1oopt. Deze tangentie1e komponenten zetten zich

onverzwakt voort in het materiaa1 van het vat en naar buiten

en kunnen partie1e ionisaties veroorzaken. Een normaa1komponent

echter wordt gedee1d in de verhouding der re1atieve die1ektri

sche konstanten E • Van gasvormige die1ectrica is E ~ 1 en
r r

voor Cevo1it E ~ S.
r

Dit geeft dus een ver1aging van de ve1dsterkte in de verhouding

1 : S. Dit is we1kom omdat vast iso1atiemateriaa1 door herhaa1de

partie1e ont1adingen gedestruktureerd wordt. We1iswaar is in de

1ucht de ve1dsterkte weer groter maar mocht dit aan1eiding geven

tot doors lag tengevo1ge van partie1e ont1adingen in de 1ucht dan

kan de 1ucht vervangen worden door b.v. SF6 van atmosferische

abso1uutdruk in een tweede vat hetgeen dan niet perse een druk

vat behoeft te zijn.

Bij de tangentie1e komponent treedt deze reduktie niet op en

deze moeten zo vee1 moge1ijk weggewerkt worden. In de opste11ing

van fig. I.2.2.b. nu is op de vatwand geen uits1uitend tangentie1e

ve1d1ijn aanwezig.

ad c): Door de keuze van de opste11ing van fig. I.2.2.b. 1igt vast,

dat de homogeniteit van het veld bij de as (waar het veld het

grootste is dus waar de doors lag van het medium inzet) tame1ijk

slecht wordt. Hier is niets aan te doen: een bo1 is steeds nodig

met een diameter die klein genoeg is (zie ad b) en de opste11ing

met twee bo11en is niet toepasbaar omdat ve1dbe1asting op het

iso1atiemateriaa1 optreedt.

Aan de homogeniteit van deze opste11ing is zeer moei1ijk te

rekenen. Ze1fs het veld van een bo1-p1aat (af te 1eiden van

twee bo11en) is a1 heel moei1ijk te berekenen en is dan ook nog

onoverzichte1ijk en slecht voor numerieke berekening toeganke1ijk

(zie par. 1.3.3.1. ve1dberekening).
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Pels heeft een komputerprogramma geschreven voor de berekening

van de potentiaalverdeling waarbij hij is uitgegaan van een bol

en een stuk vlakke plaat. Dit geeft in eerste insttantie een

indruk over de veldbelasting waarna in de elektrolytische trog
. '.een nadere U1 twerk1ng.

ad d): Dij stootspanningsbeproeving geeft Strigel een afhankelijkheid

van de vonkvertraging'en de ui ttree-arbeid in de vorm

a =o a
00

f E: kCP

hierin is a een konstante, f de stootverhouding, keen
00

konstante, cP de uittree-arbeid en a een eindwaarde die
o

optreedt als grens in de grafiek spanning Ivonkvertraging.

Hieruit blijkt een exponentiele afhankelijkheid van a van
o

cp. a weerspiegelt zich in een verandering van de totale
o

ontladingsvertraging en bijgevolg van de waarde van de
I

spanning op dat moment. In het geval van een gelaagde struk-
I

tuur van de elektroden zoals dat verderop gekozen wordt, moet

dus opgepast worden dat de onderliggende materialen niet boven

komen tijdens de metingen.

1.3. De opstelling voor de doorslagproeven.

In de volgende figuur I.3.a., is een schets van het drukvat gegeven.

In de volgende paragrafen worden verschillende kontrole-berekeningen

gemaakt voor gefingeerde uiterste extreme omstandigheden, om te zien

of dit drukvat in mechanisch en elektrisch opzicht zal voldoen aan de

gespecificeerde eisen.

1.3.1. Mechanische sterktekontrole.

Deze kontrole wordt eerst uitgevoerd voor de quasistatische drukken

o ata tot 6 ato, daarna voor dynamische drukgolven.

De berekening laat zich herleiden tot de berekening van een door druk

verschil belaste lange cylinderketel. Voor een ketel met inwendige
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drukbelasting is het volgende op te merken:

De druk tegen het binnenoppervlak van de ketelwand plant zich in

het materiaal van die wand voort. Aan de buitenzijde van de wand

staat geen druk. Dit is in feite een ingewikkelde spanningstoestand.

Meestal mag deze echter vereenvoudigd worden naar een vlak-spannings

toestand door het gehele materiaal van die ketelwand heen.

De inwendige druk is immers meestal klein in verhouding tot de axiale

en tangentiale trekspanning in de wand, zodat de drukspanning aan de

binnenkant te verwaarlozen is. Een eenvoudige kalkulatie leert nu,

dat de verhouding tussen de tangentiele en axiale trekspanning is

als 2 : I. Dus at =
De waarde van at is te

lijking voor een axiaal

2 a
a

berekenen door de krachten-evenwichtsverge~

gehalveerde cylinder op te schrijven:

p. ~ 1 R sin ede

dit geeft

hierin is 0 de wanddikte.

De axiaal-spanning volgt uit de kracht op de deksel afsluitingen en

is de helft van de tangentiele spanning:

Ra = p. /20
a

De radiaal komponent a heeft de grootte orde van p en is te ver-
r

waarlozen in de sterkteberekening.

Een uiterste situatie treedt op wanneer de inwendige druk maximaal is:

6 kg/cm
2

• Dan wordt de grootste spanning at = 200 kg/cm
2

en dit ligt

ver beneden de breukspanning van ca. 1400 kg/cm
2

• Men kan dus stellen

dat de veiligheidsfaktor 7 is. De firma Cellpack A.G. stelt dat dit

een juiste veiligheidsfaktor is.

De trekspanningen veroorzaken uitrekking. Van deze uitrekkingen is- .

die in axiale richting interessant, daar deze variatie van de slag-
.. .

wijdte ver6orzaakt.
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Het Cevolit is niet isotroop. De teehnisehe moduli hebben aIleen zin

voor isotrope of quasi-isotrope (fijn kristallijnen e.d.) stoffen.

Door de weefstruktuur van het Cevolit in tangentiale en axiale

richting ontstaat een eylindrisehe symmetrie voor ek en is de wet

van Hooke toe te passen in de vorm:

E
p

E: = cr - v crm a a t

E
P

E t
= crt - v cr

m a

en

crt = 2 cr a

crt = pR/o

Uit dit stelsel is E: explieiet op te lossen:a

=
pR

20Em
'(1-2v)

Voor Cevolit is

de relatieve lengteverandering tengevolge van

rekspanning

de elastieiteitsmodulus

de dwarskontraktieverhouding.

E = 5.104 kg/em2. De dwarskontraktie 1S niet exakt
In

ca. 0,25 genomen worden. In het uiterste geval dat

inwendige overdruk, wordt met Rca. 25 em. en 0 ea.O,75 ':

0/00.

Em
v

bekend maar kan
2

p = 6 kg/em

em : E: P = 1
a

Hierin 1S

Een nauwkeurigere berekening van de spanning in de vatwand is te

maken door gebruik te maken van de breukhypothese van Mohr:

p (R
2

+ R~)
u 1

=

Dit geeft een waarde welke in het verband van de kontroleberekening

gelijk genomen kan worden aan de eerst berekende waarin 0/ ~ 0
R

genomen werd.

Voor een uitwendige overdruk geldt voor crt dezelfde formule.
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De totale relatieve verlenging van het vat door onder- en overdruk

wordt gelijk £P 1 0/00 genomen.
a

De kennis van de grootte van de doorbuiging van de deksels is be

langrijk omdat deze een wringing aan de inklemplaats op de vatwand

geven. Een berekening is vrij ingewikkeld en zou buiten de kontext

van dit onderzoek voeren. Uit de literatuur voIgt voor deze geo

metrie voor de doorbuiging in het middelpunt van de deksel:

hierin is

f 0,693

E de elasticiteitsmodulus van staal ca. 21.105 kg/em
2

st

d de dikte van de homogene plaat 4 em.

Bij 6 ato druk wordt f = 0,1 rom.

Een sterkteberekening van dit deksel valt weer buiten de kontext.

Onder de dynamisehe drukken welke optreden in drukvaten voor doors lag

proeven is ook die van de elektrostatisehe krachtwerking van de elek

troden onder hoge spanning. Volgens Roth berekenen deze zieh volgens

2g/em

5in de uiterste omstandigheden met E = 10 V/em, £r

2 -9en A.. (ca. het halve boloppervlak) = 1500 em als in de orde van 10

gram. Dit kan verder verwaarloosd worden, evenals de kraehten die

optreden door de breking van de veldlijnen aan de vatwand.

In het volgende wordt een benadering gegeven voor de dynamisehe

drukgolven t.g.v. de ontladingsenergie.

Bij een ontlading ontstaat een geioniseerde zuil met hoge tempera

tuur en een wat hogere deeltjes-diehtheid door dissoeiatie.

Uitgaande van de ideale gaswet is een eenvoudig te hanteren formule

af te leiden:

p = n k T
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1.3.2. Ret bewegingsmechanisme.

De volgende twee paragrafen behandelen de diensten van de aandrij

ving van de beweegbare elektrode (bol) door middel van de stappen

motor. In 1.3.2.1. wordt de maximaal toelaatbare torsie van de

spindehsen de spindelwrijving gekontroleerd uitgaande van een

niet-gekompenseerd elektrodegewicht. Deze faktoren bepalen de

stiktie van de aandrijving. In 1.3.2.2. wordt het volledige elek

tronische stuursysteem voor de stappenrnotor behandeld in blokvorm.

Ret is een vraag welke de diskrete stapgrootte is in de slagwijdte.

De spindelspoed is 1 rom gekozen en de stapgrootte van de stappen

motor is 1,80
• De rotor dus de spindel maakt 200 stappen voor een

volledige omwenteling. De spoed wordt dus door 200 gedeeld en de

axiale stap is dan 5 ~m. De fout in deze stapgrootte is zeer klein

(~ 3%) dus de nauwkeurigheid van de aandrijving wordt volledig be

paald door de lagering van de spindel en de oppervlakte-toestand

van de spindeldraad. Ret effekt van de speling van de moer op de

spindel is geelimineerd door de eenzijdige belasting •.

Of een spindelmechanisme nauwkeurig werkt hangt af van de spindel

moerwrijving, dus van de last die voortbewogen wordt en van de tor

sie van de spindelas. Om de torsie te kunnen berekenen moet eerst

de wrijving (stiktie) van de moer bekend zijn. De wrijving van het

kontaktmoer/spindellaat zich als voIgt berekenen. (Gesteld wordt

dat de wrijving van de afdichtingringen klein is).

Stel F de last op de moer in axiale richting, r de straal van de

spindelas (gemiddeld), s de spoed van de schroefdraad, tan.a de

effektieve wrijvingskoefficient bij c de halve tophoek van de draad,

b de helling van de flanken van de draad tengevolge van de spoed :

tan b = s/2 7T r .

Dan wordt het benodigde moment uit te oefenen op de spindel om deze

te roteren:

M F r tan (b + a)
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waarin + duidt op een axiale beweging tegen de lastdruk in en de

- voor een meebewegen met de last. Dus:

M F r
seose + 2 ~ r f

2 ~ r eose + s f

(Hierin wordt sleehts een kleine fout gemaakt door tan a = f/eose

te nemen. eose dient eigenlijk die hoek te zijn tussen een vlak

normaal op de as van de sehroef en een vlak welke tangentiaal is

met het oppervlak van draad).

De last is te stellen op F ~ 10 kgf, r ~ 0,5 em, s ~ 0,1 em,

eose ~ 1/2 13, f ~ 0,1.

Hiermee wordt M ~ 0,5 kgfem. De kritisehe waarde voor de gekozen

motor ligt bij 8 kgfem bij maximaIe startsnelheid (200 stappen

per see).

De torsie van de spindel is uit te drukken in hoekverdraaiing per

lenge-eenheid:

a
o

= =
2 M

~ r 4 G

hierin is G de torsiemodulus, welke te stellen is op ea. 0,5.106

kg/em
2

• Met de gevonden M vinden we voor de maximale torsie:

a
o

=
-510 rad/em -3 00,6.10 /em

Met een spindellengte van 40 em is a = 0,024 0 hetgeen klein is
overgeleken met de stapgrootte van de motor (1,8 ).

De stappenmotor heeft als laatste eis een traagheidsmoment van de

last beneden 13 kgf cm2• Het traagheidsmoment is die van de spindelas:

I 1/2 4
~ p £ r

2
kgfem

hetgeen dus ruim beneden de kritisehe waarde ligt.
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Er worden de volgende eisen aan de aandrijving gesteld:

a). afstandsbediening

b). nauwkeurig in de orde van 10 micrometer

c). redelijk snel over het gewenste afstandsbereik.

Door de stappenmotor en de spindelbeweging wordt aan de eerste twee

eisen voldaan zoals blijkt uit een beschrijving van de gebruikte

stappenmotor. Aan punt c) is wat krap voldaan door de beperkte om

gangssnelheid van de stappenmotor. De motor is echter gekombineerd

1) snel, 2) vermogend, 3) nauwkeurig en 4) voor elektronische be

sturing geschikt, hetgeen preset-indexing mogelijk maakt, 5) goed

koop en 6) geschikt voor het koppel- en traagheidmomentbereik van de

proefopstelling. (Ad 6 : Ret dynamisch gedrag en statisch gedrag van

de stappenmotoren is afhankelijk van koppel en traagheidsmoment van

de belasting. Uit de serie stappenmotoren is er een type dat het best

voldoet aan de gespecificeerde eisen).

Een stappenmotor heeft twee fasen in de stator (gesplitst of ongesplitst)

en een permanent gepolariseerde magnetische rotor.

Stator en rotor zijn beide vertand over de hele omtrek met een gelijk

aantal tanden (polen). Volgens onderstaand schakelschema met gelijk

spanningsvoeding is de besturing mogelijk van het bifilaire type

stappenmotor. Rierbij is, door de schakelmanipulatie·o>mgekeerd te

kiezen een omkering van de omloopzin van de roto~ mogelijk.,
It,

# 2

4

Fig. 1.3.2.2.a. Schakeling van een stappenmotor (bifilair type).
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Ret voordeel van het bifilaire type is dat het eenvoudig met elektro

nische schakelelementen bestuurd kan worden, in tegenstelling tot

andere typen.

Danzij de middenaftakking van de fasen is een soepele sturing mogelijk

en een spanningsbron met middenaftakking is niet meer noodzakelijk.

Tevens is het bifilaire type ontwikkeld voor gevallen waar een ver

groot koppel bij hogere snelheden is gewenst.

Om de juiste schakelsequentie te krijgen is een stuureenheid nodig

welke automatisch de verschillende fasen A, X, B,B aktiveert.

Ret ligt voor de hand om uit te gaan vaQ de eenheid flip-flop, daar

deze een schakelfunktie verricht en tevens een"geheugen" heeft.

De flip-flop type JK b.v. heeft de volgende schakeltabel:

J

p =::{)If------t

K

y

y

De Master-Slave flip-flop heeft uiterlijk dezelfde werking, maar be

zit inwendig nog een extra geheugenwerk. Dit kan ten goede komen aan

stabiliteit bij terugkoppelen, hetgeen hier toegepast zal worden.

Voordeel is nog van deze JK en MS, dat ze een klokingang bezitten.

Pas als men deze ingang een puls geeft dan schakelt de flip-flop.

Dus van tevoren reeds kunnen de funktie-ingangen ingesteld worden op

hun niveau. De klokingang kan nu direkt benut worden om het aantal

schakelprocedures te tellen.

Nu is de vraag of het'systeem zo kan werken, dat met behulp van een

logisch niveau U de motor links- of rechtsom draait, d.w.z. dat uit-

gaande van de fasen A en B van de motor (de andere takken zijn A
en B ) de schakelvolgorde:



A

o
o

B

o

o
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A

o
o

B

o
o

verwezenlijkt kan worden door een logische funktie.

Voor een flip-flop geldt als schakelfunktie:

In Kn Qn + 1

n -I- 0 0 Qn

0 0

0

Qn

Dus als Qn = 0 is en moet worden, dan moet In = zijn

Qn 0 0 blijven In 0

Qn = blijven Kn = 0

Qn = 0 worden Kn

Voor de stappenmotor wensen we een steeds verspringen van een van

de twee f asen A en B . dus de volgende schakelsequentie (n).

A (A) B (i3) "up" "down"
J A K

A
J B ~ J

A
K

A J B ~

"up", n 0 0 0 x( 1) 1 x(O) x(O) 0 x( 1)

-I- 0 1 0 1 x(O)x( 1) 0 0 x( 1)x(O)

1 0 1 0 x(1) 0 x(O) 1 x(O) 1 x( 1) 0

t 1 0 0 x(O) 1 0 x( 1) x( I) 0 1 x(O)
"down"

De aangegeven x's zijn "don't cares" en kunnen willekeurig gekozen

worden.

Ret is voordelig om deze zo te kiezen, dat de waarden van de ingangen
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(J,K) via een eenvoudige logische schakeling uit de waarden van A

en B volgen. Kiest men de ~aarden die tussen haakjes gezet zijn,

dan zien we, dat steeds J = ~.

JA is in de "up-mode" gekarakteriseerd door de B-waarde. In de

"down-mode" echter is deze juist geinverteerd: Jr. Dit verschijnsel

treedt op voor JA en JB (omdat J = Kook voor de K-ingangen uiter

aard). Via een logisch niveau "u" moet dus van bijv. B naar B ge

sprongen worden. We vinden het volgende "Karnaugh"-diagram:

u
0 0 1

1 1 0

o
8

Deze schakeltabel is te krijgen met de exclusive -or schakeling,
- -omdat deze in de funktietabel 2 enen hebben: U ~ B = UB + UB.

Riermee wordt de JA ingang gevoed: JA U ~ B

en verder JB = U ~ A
K

A = U ~ B

~ = U i A

Ret uiteindelijke stuurorgaan voor de stappenmotor wordt dan als volgt:

A

-
A

B

B

J
A

Ul!lS -

K
A

Ul!l B
~

~

I J B Ul!lA
14-

K - Ul!lA
B 14--

U

p

Fig. I.3.2.2.b. Aansluitschema voor de besturing van een stappenmotor.
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Geeft men dus nu pulsen op de klokingang, dan verspringen steeds

twee van de vier fasehelften, waardoor de motor links- of rechtsom

draait, afhankelijk van het niveau van U.

Pels heeft de methoden nagegaan welke beschikbaar zijn om de potenti

aalverdeling van het elektrische stationaire veld van de bol-plaat

configuratie te berekenen via de digitale rekenmachine. De methode

volgens Ollendorff bleek geschikt. Pels is uitgegaan 1n de bereke

ningen van deze methode waarin hij een eindig aantal ringen aannam.

Tengevolge hiervan is de plaat-elektrode gedeformeerd tot een be

grensd vlak met impliciet een afronding.

Ret is met de gegevens van Pels, met enkele aanvullingen (o.a. de

afschermende torussen) mogelijk om tot een benaderd optimale elek

trodenconfiguratie te komen, door steeds een andere parameterset aan

de rekenmachine op te geven en te zien hoe de potentiaalverdeling

daarbij is.

Een ruwe benadering van de homogeniteitsgraad van het elektrische veld

is mogelijk bij enkele aannamen. De plaat-elektrode is niet als een

grote vlakke plaat op te vatten. Met de afscherming van deze elektrode

meegerekend ziet het veld tussen bol en plaatvormige tegenelektrode

er uit als een stuk bolcondensatorveld. Speciaal geldt dit op de as

van de elektrodenconfiguratie. In dit geval zal de homogeniteit tussen

die van de bolcondensator en de bol-plaat inliggen. In deel II van

dit verslag worden de methoden aangegeven om het veld van de bol-plaat

te berekenen.

Ten eerste is voor de bolcondensatorveldhomogeniteitsgraad te schrijven:

=
E

hom/ E
max

=

en met r
l 1/2 r 2 voIgt nbc 50%

Voor de bol-plaat is

4 /( 2 sir + 1 + 1(2 sIr + 1)2 + 8)
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en met de grootste slagwijdte s

homogeen is)

2 r (waarbij het veld het minst

37%

Voor kleine slagwijdten gaat de veldverdeling weer naar die van de

bol-plaat toe. Dan is voor s/r« de homogeniteitsgraad te

vinden door reeksontwikkeling toe te passen op de boven gegeven

formule

1 - s/3 r

Dit nadert voor kleine s uiteraard naar 100%.

Konkluderend is te stellen, dat bij de grootste slagwijdten zeker

niet in een homogeen veld gemeten wordt. Hier zal ontladingsvertra

ging door ruimtelading en bijgevolg beinvloeding van de doors lag

spanning optreden. Dit strookt met de bekende uitspraak voor bollen

configuraties dat men, wanneer men een veldinhomogeniteit van maxi

maal 5% toelaten wil, men de verhouding siD niet boven 30% uit moet

gaan (Strigel).

Deze veldbeperkingen zijn echter uitsluitend opgelegd door de beschik

'bare vatdiameters. Overwogen en ook uitgevoerd werd een aangepaste

elektrode i.p.v. een plaat volgens onderstaande figuur.

Fig. I.3.3.1.a. Elektroden gedimensioneerd

voor maximale homogeniteit
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Hiermee wordt meer de bol-bolconfiguratie benaderd met een

homogeniteitsgraad die hetzelfde is als die van de bol-plaat met

de halve slagwijdte.

Met deze elektrode kunnen dus metingen gedaan worden in homogenere

velden.

Buchholz en Prinz geven als exakte homogeniteitsgraad voor de bol

plaat:

T)bp = sinh ~ / ( /2 (cosh ~-I) Icosh ~ + I
00

E
n=o

{(_On e~'(n+I/2)~

( 1/2 sinh ~ + (n+ 1/2) (cosh ~+l) coth (n+ I /2) ~ ) } )

met de geometrische karakteristiek van Schwaiger:

p =
s + r

r cosh ~

Dit geeft met p = 3 zoals die in ons geval voor maximale slagwijdte van

30 cm geldt voor:

cosh r; = 3 -+ ~ = 1.76

sinh ~ 2,82

coth 1/21;'" 1.42

coth I , 5~'" I , etc.

en met een snel in de reeks kleiner wordende en overheersende faktor

e -(n+I/2) ~: T) = 2,82/ 1,44 * 2 * 2 {( 0,415 * (1,41 + 2 * 1,42)}

- ( 0,07 * (1,41 + 6 * I) ) + (0,00123 * (1,41 + I) ) - ••. = 37%

De volgende tabel geeft T) = n (p) :

p T) p T) p T)

100 30 3,39 I , 1 93,6

1,5 73,6 50 2,02 1,2 87,9

2 56,5 70 1,44 1,3 82,5

3 37,3 100 1,00 1,5 73,6

7 15,2 300 0,33 2,0 56,5

10 10,5 500 0,20 2,5 44,9

20 5,12 1000 0,10 4,0 27,5
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De hierboven berekende waarden voor n zijn niet de in de opstelling

ook werkelijk voorkomende. Bedacht moet wordens dat de dikke steunbuis

onder de bolelektrode beduidend ontlastend werkt op het veld tussen

bol en plaat. De veldinhomogeniteit aan de bol wordt in ons geval

zeer verminderd.

Dit kan een faktor 1.3 bedragen (zie ook de elektrolytische trog

metingensVianden).

Om metingen aan elektrische velden te doen zijn analoganmethoden

beschikbaar. De meeste van de methoden kunnen aIleen informatie geven

over 2-dimensiona1e ve1den. Rieronder va11en het rubbermembraan s het

grafietpapier etc. (Uhlig).

Drie-dimensiona1e ve1den kunnen met de e1ektrostatisch ve1d-e1ektrische

stromingsve1d-ana1ogie in een tank met e1ektro1yt uitgemeten worden.

Rotatiesymmetrie kan benaderd worden door slechts een dunne p1ak vanuit

de as te snijden. Dit maakt de meting moge1ijk met een fout van minimaa1

Os2% vo1gens Einstein. In de praktijk wordt slechts 3% gehaa1d.

Met een fout van maximaa1 10% echter is dit a1 een enorm hu1pmidde1 om

een optima1e positiebepa1ing van e1ektroden en afscherming te bepa1en.

A1s kontro1e-metingen zijn uitgevoerd

1). het 2-dimensiona1e condensatorve1d

2). het rotatiesymmetrische cy1indrcondensatorve1d

3). het rotatiesymmetrische bo1condensatorve1d.

Deze ve1den zijn mathematisch ook exakt te berekenen.

De geva11en 1) en 2) gaven afwijkingen k1einer dan 3%. Ret geva1

3) gaf bij herhaa1de metingen een systematische fout van ca. 10% in

een meetopste11ing vo1gens de in fig. 3.3.2.a. gegeven symmetrische

opzet.

Ret voordee1 van deze opste11ing iss dat het pei1 van de e1ektro1yt

goed bepaa1d kan worden in de buurt van het hoogste punt van de bodem.

Om po1arisatie en overgangsweerstanden te vermijden was Aquadag

(grafiet) gebruikt op de geschuurde e1ektroden. Behande1ing van de

sonde met Aquadag 1everde een f1inke vermindering van desze1ven over

gangsweerstand.
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Fig. 1.3.3.2.a. Een kontrole in de ~lektrolyti~che trQg:

bolkondensatorveld.

Als elektrolyt is steeds leidingwater gebruikt. Soms wordt veronder

steld, dat waterontspanners verbeter~nd werken wat meniscusvorming

betreft. Een holle meniscus wordt hierdoor echter holler. Beter is

het om in dit geval van een holle meniscus, wat meestal voorkomt,

een siliconenspray in de juiste proporties op te brengen.

Ondanks deze voorzorgen is de systematische fout nog niet doorgrond.

We nemen verder een onzekerheid in de metingen aan van 10%, waar

in het simulatiesysteem gebogen oppervlakken voorkomen.

Vianden heeft verschillende ideeen uitgemeten in de trog en is daar

bij tot een optimaal resultaat gekomen bij gebruik van twee torussen

voor velds turing.

De diameters van de torussengeleiders volgen expliciet uit de metingen

en ook de afronding van de plaat is te bepalen.

Uitgegaan is steeds van een boldiameter van 30 cm. en de maximale

afstand tussen bol en plaat van 30 cm, omdat dit de veldbelasting in

de omgeving van de vatwand maximaal maakt. Vooral is bij deze metingen

gelet op de potentiaalverdeling langs de vatwand. Deze moet zo lineair

mogelijk zijn.

1.3.4. Keuze der elektrodenmaterialen.

De overwegingen die de keuze van het geschiktste materiaal voor de

gewenste speciale toepassing bepalen zijn:
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a). goede elektrische geleidbaarheid

b). goede thermische geleidbaarheid

c). goede afbrandvastheid

d). hoog smeltpunt

e). reinheid

f). hoge uittreearbeid

g). goede bewerkbaarheid

h). lage kostprijs

i). korrosievastheid

Ad a.b.c.d): deze punten ontstaan als e~s omdat met een zeer hoge

momentane stroomsterkte gewerkt moet kunnen worden. Ad e): er moet

steeds voldaan zijn aan de eis van reproduceerbaarheid. Ad f): er

wordt met dit drukvat onderzoek verricht aan de doorslag van een gas.

De invloed van het elektrodenmateriaal moet zo miniem mogelijk zijn.

Ret punt g) hangt samen met de te bereiken oppervlaktegesteldheid van

de elektroden. Om voorontladingen te vermijden moet het oppervlak

een hoge graad van gladheid bezitten. Over dit onderwerp zijn onder

zoeken gepleegd als veldversterkingen in de buurt van micro-projek

ties. Deze veldversterking kan bij enige ruwheid gemakkelijk een

faktor 10 bedragen. Ad i): indien tijdens metingen oxydatie en derge

lijke optreedt op het oppervlak van de elektroden dan heeft dit

zijn invloed op de doorslagspanning en de vonkvertraging. Korrosie

is dus niet geoorloofd.

Ret is duidelijk dat niet gauw aan alle punten optimaal voldaan

zal zijn voor een te kiezen materiaal. In verband hiermee kan opge

merkt worden dat soms door legeren of simpel elektrolytisch behande

len gunstige eigenschappen gekombineerd kunnen worden. Dit doet

geen afbreuk aan punt e).

Om een keuze te vergemakkelijken zijn de gegevens van de belangrijk

ste metalen schematisch opgezet. Als materiaal komen de metalen

in de eerste plaats in aanmerking. Zachte metalen, zoals die uit de

alkalireeks, komen niet in aanmerking wegens d): voor deze metalen

is het smeltpunt niet toereikend. De dure metalen vervallen wegens

h) •
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Zuiver koper is weliswaar tamelijk duktiel en heeft een relatief

laag smeltpunt tegenover verscheidene andere metalen, maar het

heeft uitstekende eigenschappen a, b, g en h) die het geschikt

maken oms als basis te dienen.

Aan het laatste punt i) is voor deze toepassing (gasonderzoek)

een bijzondere zwaarte toegekend, hetgeen een keuze gemakkelijker

maakt. Het materiaal moet namelijk goed polijstbaar zijn tot een

hoge graad van spiegeling om veldemissie van elektronen te voorkomen

c.q. zoveel mogelijk te vermijden. Chroom springt nu uit de reeks

naar voren om als oppervlaktelaag te dienen. Aan alle punten is

verder redelijk goed voldaan. Als alternatief kan Rhodium genoemd

worden, het is ook goed polijstbaar, heeft een iets hoger smelt

punt en een veel grotere elektrische geleidbaarheid. Buiten de

toepassing in de zwakstroomtechniek is er echter te weinig be-

kend over toepassing in de hoogspanningstechniek. Onder de gele

geerde, gesinterde en gedrenkte materialen is geen gunstig alter

natief gevonden voor Chroom.

Nu moet de invloed van afzetting van lagen (doo~ elektrolytisch

verchromen) worden nagegaan op de uittreearbeid (lit. VT). Een be

dekking van metaaloppervlakken met elektronegatieve atomen ver-

hoogt de uittreearbeid, terwijl omgekeerd elektropositieve lagen

de uittreearbeid verlagen. Maatgevend voor de uittreearbeid is

de zogenaamde bedekkingsgraad, d.w.z. de verhouding van de mono

atomair bedekte oppervlakte tot de totaaloppervlakte. Bij een be

dekkingsgraad van ca. 0,7 toont de uittreearbeid dan een minimum.

Een klassiek en veelvuldig onderzocht voorbeeld geeft de kombinatie

Caesium op Wolframbasis.Hierbij is aangetoond, dat de maximale

verlaging van de uittreearbeid tot ca. 3 V bedroeg. De waarde trad

op, wanneer het Cs bedekt was. Deze variatie in de uittreearbeid

heeft dUB slechts betrekking op een uiterst dunnelaag. Door elektro

lytisch verchromen wordt, afhankelijk van het type glans- of hard

verchromen, een laag van 4 ~m tot 0,2 rom opgebracht (met een Ni

tussenlaag). De gekonstateerde variatie van de uittreearbeid heeft ~~

waarschijnlijk geen enkele invloed.Weliswaar heeft men nog met kontakt-

spanningen te maken maar de uittreearbeid is zodanig gedefinieerd dat

hier geen rekening mee gehouden hoeft te worden. Reeds op zeer korte

afstand van het materiaal ( « laagdikte) kan het elektron veronder-
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steld worden zich buiten de invloedssfeer van de elementaire krachten

te bevinden. (Zie Rietjens DO I). Een buitengewone verlaging van de

uittreearbeid zal derhalve niet optreden in het geval zuivere me

talen gebruikt worden. (Cr: ~= 4,6 eV). Door oxydatie van het opper

vlak, vetlagen, huidjes van elektronegatieve gassen, zwavellagen wordt

~ betekenend omlaag gehaald. Door steriel te werken en ingrepen zo·

als ontgassen in vacuum etc. toe te passen, kan dit wel verminderd

worden.

Konkluderend is Cr op een basis van Cu goed als materiaal voor test

elektroden te kiezen. In de praktijk wordt door de elektrolytische

werkplaats eerst een tussenlaag van Ni opgebracht, hetgeen niet te

veel invloed op de uiteindelijke gewenste eigenschappen kan hebben.

Hardverchromen levert een poreuzer oppervlak dan glansverchromen.

Geschikte porositeit gaat "sputtering" tegen. De levensduur wordt

hierdoor iets verlengd. Hardverchromen levert tevens, zoals reeds

gezegd een dikkere afzetting en is daarom gekozen als elektroden

behandeling.

1.3.5. Thermische uitzettingen en de invloed op de slagwijdte.

Tengevolge van de lineaire thermische uitzettingskoefficient ath
van Cevolit heeft het vat in axiale richting een relatieve uitzetting

per graad temperatuurstijging:

De maximaal optredende temperatuurst1Jg1ng wordt aangenomen 100C te

zijn. Dit geeft een grote relatieve fout in de kleinste slagwijdte

bereiken: bij een slagwijdte van 5 rom reeds 4%.

Bij nadere beschouwing van het probleem is een zekere kompensatie van

de vat-uitzettingen te verwachten, door te veronderstellen, dat de vat

wand en het aandrijfmechanisme gelijke temperatuur hebben, waardoor

beide bij een temperatuur variatie uitzetten en elkaar tegenwerken.

Met een axiale lengte van de Cu-elektroden (Cu als basis-materiaal)

van ca. 20 em en een a th voor het Cevolit van 18.10-6 IOc is de

koefficient ath van het materiaal van het aandrijfmechanisme te be-
-6 0palen tot: a = 18,1.10 I C.

m
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Rieraan voldoen enkele messingsoorten en fosforbron (tinbrons).

Nu is de fout in de slagwijdte-bepaling zo klein mogelijk gemaakt.

Ret lijkt voordeliger om messing te kiezen hetgeen een goed bewerk

baar materiaal is en tamelijk korrosievast is, ook ten opzichte van

SF6. Ret is weliswaar niet erg slijtvast, maar dit is te verhelpen

door de plaats van het kontakt spindel-spindelmoer te verchromen.

Deze beschouwing had betrekking op het geval van temperatuurevenwicht.

In het volgende wordt het geval beschouwd waarbij dit evenwicht ver

stoord wordt.

Door aan te nemen dat alle in de boog gedissipeerde energie uitge

straald wordt naar de vatwand is een indruk te verkrijgen over de

theoretisch maximaal optredende temperatuurstijging van de vatwand.

Aangenomen wordt ook dat de energie volledig wordt geabsorbeerd door

de vatwand.

Om de boogenergie te bepalen is de kennis nodig van de boogspanning

en de stroomsterkte. Nemen we aan dat de boogspanning te verwaarlozen

is vergeleken met de toegepaste stootspanning, dan is de algemene

empirische Ayrton formule:

a + bl + c + dl
i

in het geval dat i » 100 A benaderd door

a + bl

Voor Cu elektroden zijn de konstanten: a = 21 V en b = 14 V/cm

Stel 1 = 0,5 m dan: uB = 721 V.

Voor de optredende stroomsterkte vinden we benaderd: stootspanning/

serieweerstand ~ 2000 A = i.

Gesteld wordt, dat ~ en i in fase zijn.

Giethars met glaswapening heeft een specifieke warmte c ~ 2 Ws/gOC

Ret gewicht van het vat is: G = y.d.l. nD = 1,3.0,7.100.50n ~ 14 kg

Is t de tijd, dat de ontlading bestaat, dan geldt:o

~T =w 50 t o
(oC met t ~n sec).

o
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Stel t nu veel kleiner dan de halfwaarde tijd van de stootgolf
o

(50 ~s), dan:

De maximale temperatuurstijging per ontlading is dus te verwaarlozen.

I.3.6.vaart$eleiding van de straam inhet drukvat.

Zie fig. I.3.6.a. In het drukvat is de plaatvormige elektrode vast

te bevestigen aan de bovendeksel. De spanning van de stootgenerator

kan dus zonder meer deze elektrode opladen. Slaat de brug door, dan

vloeit de stroom naar de (beweegbare) bolo Ret bewegingsmechanisme

zou nu de stroom voortgeleiden. Dit is echter zeer fnuikend voor de

fijn-mechanismen -van de spindelaandrijving. Allereerst is het

spindelmoer-spindelkontakt te overbruggen, en daarna de kogellagers,

waarmee de spindel afgesteund wordt, totdat de onderste drukdeksel

is bereikt. Dit zijn delikate punten waar geen ruwe stootstroom door

mag gaan. Er is dus gezocht naar methoden om de stroom hier buitenom

te leiden, waarbij bedacht moet worden dat deze omweg zo kort mogelijk

moet zijn en vooral geen extra kapaciteit, zelfinduktie of weerstand

mag opleveren.

Ten eerste moet de bol galvanisch van de spindelaandrijving gescheiden

worden door een isolator, waaraan uiteraard geen hoge spanningen ge

legd worden. Zie de konstruktietekeningen. Om nu een kontakt bol

onderdeksel te krijgen, is een litze draad, een balg of een schuivende

konstruktie met vingerkontakten mogelijk.

De litze draad kan in lussen vallen en zelfinduktie leveren en is niet

te verkiezen. De balg is een goed alternatief voor de schuifkonstruktie

en heeft daarboven zelfs voordelen: o.a. licht lopend en gegarandeerd

kontakt. Ais bezwaarlijk is echter ondervonden de extra weerstand.

De schuifkonstruktie is dus verkozen, fig. I.3.6.b. Bij andere wensen

kan deze echter heel eenvoudig door een balg vervangen worden door de

eenvoudige aansluitmogelijkheid.
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a b

Fig. I.3.6.a. Stroombaan bij primitieve opzet.

Fig. I.3.6.b. Een betere methode.

1.3.7. De begrenzing van de boogstroom (door het proefobjekt).

Na de inzet van de ontlading (voorontlading, lawinevorming, etc.)

komt een ontlading tot stand in het proefobjekt. Zie aansluit

schema op fig. I.3.7.a.

De energie die door deze ontlading toegevoerd wordt aan het test

objekt, met name aan de elektroden, kan zo groot zijn, dat de elektro

den beschadigd raken (kratervorming). In een vorig hoofdstuk is reeds

betoogd, dat dit de metingen van doorslagspanning (evt. ook andere

grootheden, als vonkvertraging) aanzienlijk kan beinvloeden, temeer

daar de elektroden een gelaagde struktuur hebben van meer materialen.

Ret liefst zou alleen de inzet tot de ontlading een maat moeten zijn

voor het al of niet doorgeslagen zijn van het objekt, en niet de

stroomsterke stabiele ontlading. Daar de voorontladingen slechts

zeer kleine spanningen en stromen laten detekteren is het zeer moeilijk

om met deze gegevens het proces zodanig snel te beinvloeden dat een

onderbreking van de energietoevoer tot stand komt. (Let wel: het

"tijdstip" van de voorontlading is totaal onzeker, deze is niet te

voorspellen).

Ret is wel mogelijk om met gegevens van de eenmaal ingezette grotere

stromen (en spanningsvallen) bij de ontlading de energie toevoer te

laten stoppen. Dit geschiedt in principe met een drie elektroden

konfiguratie (Franck). Zie fig. I.3.7.b.

Ret best werken deze opstellingen met een omslaan van een homogeen

veld in een inhomogeen veld of andersom. Dan heeft men in feite een

getriggerde vonkenbrug. Dit idee is weergegeven in fig. I.3.7.c.
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In deze schakelingen wordt steeds gebruik gemaakt van de spannings

val over een weerstand (groter dan de inwendige weerstand van de

stootgenerator) tengevolge van de stroom bij doors lag van het objekt.

Zolang deze weerstand klein blijft (kleiner dan de orde tientallen

kilo-ohms, Roth), worden de physische processen bij de ontladings

inzet niet te veel beinvloed.

Nu geldt in fig. I.3.7.c. dat de eerst homogene veldkonfiguratie

met slagwijdte s omgevormd wordt in een sterk inhomogene met slag

wijdte s. Dat dit een groot effekt heeft moge blijken uit de fig.

I.3.7.d. waarin de aanvangsspanningen van een homogene en een

inhomogene elektrodenkonfiguratie is uitgezet.

Fig. I.3.7.a. Beproevingscircuit. Fig. I.3.7.b. Automaat voor onder
breken ontlaadstroom door P.

Fig. I.3.7.c. V66r ontlading Tijdens ontlading
Automaat vOQr ond~~breken ontlaadstroom door P

,...,
)C

nl
E

>
.lll:

s (em)

Fig. I.3.7.d. Doorslagspanningskarakteristieken voor homogene en

inhomogene veldeni
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Een nadeel van de konfiguratie van fig. I.3.7.c. ten opzichte van

die van fig. I.3.7.b. (homogenere velden) is, dat een inhomogeen

veld een grotere statistische ontladingvertraging impliceert,

waardoor in zeldzame gevallen de opstelling met bollen de voorkeur

verdient, speciaal wanneer een slechts zeer kleine hoeveelheid ont

ladingsenergie in het proefobjekt gewenst wordt.

Bij een juiste dimensionering is in de opstelling van fig. I.3.7.c.

de tijdvertraging waarschijnlijk onder 1 ~ sec te houden.

Een heel goede methode, echter iets ingewikkelder wordt gegeven door

Helmchen volgens onderstaande fig. I.3.7.e.

Deze schakeling maakt gebruik van een getriggerde bollenvonkburg

(in wezen ook weer een 3-elektrodenbrug). Hierbij is de initierende

vonk echter veel minder intensief als bij de vorige methoden, uit~

sluitend als gevolg van de wijze van triggeren en geometrische op

zet. Dit impliceert, dat de spanning over de bollen na doorslag in

het proefobjekt P niet te ver beneden de ongetriggerde doors lag

spanning mag liggen. Dit is te bereiken door een grote weerstand in

serie met P, maar deze kan niet onbeperkt groot zijn (beinvloeding

van de ontladingsinzet in P).

Een nadeel van deze schakeling is de ingewikkeldheid. De opdracht tot

triggeren kan door een stroomshunt in serie met P geleverd worden.

De spanningsstap over de shunt kan dan een thyratron of een dergelijk

schakelelement triggeren, waarna met konventionele middelen de af

snijvonkbrug getriggerd wordt.

In de figuur is een iets andere triggeropstelling weergegeven, waarmee

een krachtige triggering door kondensatorontlading wordt bereikt en

ruimte-Iadingsverarming in de brug tussen de triggerpen en de geaarde

bol wordt voorkomen.

Een condensator C wordt opgeladen tot even onder de overslagspanning

van een bollenvonkbrug Bl. Wordt nu een kleine spanningsstoot op de

condensator gegeven op punt A, dan slaat BJ door en geeft de conden

satorspanning door naar de triggerpen van de afsnijvonkbrug B2.

Om de ontladingsvertraging (strooiing) van Bl klein te houden wordt

deze brug bestraald.

Opm.: de aanwezige middelen in het lab. laten de bouw van een derge

lijk apparaat op korte termijn niet toe.
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Fig. I.3.7.e. Afsnij-opstelling met een triggervonkbrug.

1.3.8. Overige apparatuur.

!~Yl~~~_Y!~_Q~~!E!li~g~

Bestraling met UV licht werkt vaak verkortend op de ontlaadvertraging,

dus doorslagspanningsverlagend. Bij doors lag in de buurt van het sta

tische doorslagniveau kan het echter doorslagspanningsverhogend werken.

De Toepler diskontinuiteit is hierin ook bepalend (Claussnitzer).

Deze bestraling induceert foto-elektronen welke "Klebe-elektronen"

doen ontstaan (Flegler, Raether), welke de ontlading inleiden.

Bij bestraling met radioaktieve straling e.d. is waarschijnlijk alleen

een spanningsverlagende invloed aanwezig. Hardy en Craggs komen zelfs

tot de konklusie dat radioaktieve straling het meest doelmatige is om

de vonkvertraging te verkorten.

Waarschijnlijk is een radioaktief preparaat nodig met een sterkte van

0,2 tot 0,6 mCurie nodig om de statistische strooiing te reduceren.

Nauwkeuriger drukopnemers dan de konventionele manometers zijn de op

nemers die werken op het principe van de rekstrookjestechniek. Voor

de goedkoopste geldt een nauwkeurigheid van 1%. Een dergelijke opnemer

is reeds in het laboratorium aanwezig.

Andere opnemers zijn die welke een kapacitiefopneern-element hebben

en die welke werken op het piezo-elektrische effekt. De laatste zijn

echter niet voor statische drukmeting geschikt, orndat de lading weg-.
lekt in ca. 10 sec.
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Ook drukgevoelige halfgeleiders zijn juist in de handel en deze

zijn geschikt voor statische drukmeting en dynamische tot tamelijk

hoge frequenties.

Q~_!~~~~!!!~~!~2~!!Q!~~

Deze temperatuurmeting is niet aan strenge nauwkeurigheidseisen ge

bonden. Slechts een grove kontrole na een serie metingen is nodig

om te bepalen of de temperatuur een te grote invloed zal gaan heb-

ben op het verloop van de metingen. Een normale thermometer kan door

een gasdichte doorvoering in het inwendige van het vat gestoken worden.
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DEEL II

VON K V E R T RAG I N G

E N

HOM 0 G E NIT E ITS G R A A D.
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11.1. Irt1eidirtg.

Over vonkvertragingen z1Jn a1 vee1 pub1ikaties verschenen, zowe1

theoretische studies a1s ook metingen van de grootheid. De theo

retische kant behe1st het he1e doors1agmechanisme en is door een

eenvoudige hypothese vrijwe1 niet te beschrijven. De meespe1ende

faktoren zijn zo gekomp1iceerd en verstrekkend dat in dit rapport

van een overzicht van reeds verschenen 1iteratuur wordt afgezien.

De metingen zijn heel wat eenvoudiger te beschrijven, daar men

slechts enke1e parameters, die de ont1adingsvertraging beinv1oe

den kan varieren en de andere konstant b1ijven.

In de praktijk, in een konstruktieve opzet, wordt vaak uitgegaan

van een e1ektrodenkonfiguratie met een homogeen die1ektrisch medium,

met slagwijdte s, waarbij de krommingsradius R zodanig gedimensio

neerd wordt, dat de brug een bepaa1de gewenste testspanning kan

houden, zonder door te slaan.

De slagwijdte s en de straa1 R bepa1en de konfiguratie van het

e1ektrische veld, dus ook de grootheden E , de maxima1e ve1dsterkte
m

in de brug, en Eh , de gemidde1de ve1dsterkte tussen de doors1ag-

punten: Eh = u/s waarin u de aange1egde spanning is.

Ret is zinvo1 om hiermee een dimensie10ze grootheid n = Eh/Em
te vormen, welke dus direkt vo1gt uit de geometrische dimensies

van de brug, en waarin de spanning niet meer voorkomt.

Nu kan bij doors lag of een inzet daarvan een ruimte1ading optreden

die het ve1dver1oop beinv1oedt. Ruimte1ading ontstaat voora1 in

gebieden met ve1dinhomogeniteit en is dus nauw gekoppe1d met de

homogeniteitsgraad n.
Ret b1ijkt dus dat n een (be1angrijke?) parameter is in het door

slagmechanisme.

Ruimte1ading moet opgebouwd worden en dit vraagt tijd (geheugen

werking). Meer tijd bij grote ve1dinhomogeniteiten. De formatieve

vonkvertraging die hierdoor ontstaat is gekoppe1d met n.

Ret doe1 van dit onderzoek is om een eventue1e forme1e inv10ed van

~ op vonkvertraging T te onderzoeken d.m.v. metingen.
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Als parameters treden op:

1). de spanningsgolfvorm

2). de hoogte van de spanning (stootverhouding)

3). polariteit

4). slagwijdte

5). veldkonfiguratie (homogeniteitsgraad)

6). atmosferische invloeden, als temperatuur, druk, stofgehalte,

vochtigheid, ruimtestraling, enz.

Voor de metingen zijn een tweetal elektronische schakelingen ont

worpen waardoor het omslachtige opnemen en uitmeten van oscillo

grammen ontlopen kan worden. De instrumenten geven een direkte

geijkte aflezing. Een topspanningsmeter voor 1.2/50 golven is ge

bouwd volgens geldende principes. Een vonkvertragingsmeter geeft

afhankelijk van een referentiespanning een direkte uitlezing. van

een vonkvertraging.

Waarom deze niet voor de metingen gebruikt werden, wordt verderop

uiteengezet.

11.2. Vonkvertraging, definities.

Veronderstel een elektrodenkonfiguratie.

De statische doorslagspanning is gedefinieerd als die bepaalde

minimale spanning waarbij de beschouwde vonkbrug doorslaat. Hierin

wordt over de tijd, die verloopt tussen het aanleggen van de span

ning aan de elektroden en de doors lag niets bepaald. De doors lag

kan dus eventueel ook pas na een lange tijd optreden. Om de exakte

waarde van de statische doorslagspanning te bepalen, is dus abso

luut gesproken onmogelijk, omdat men een oneindig lange tijd een

bepaalde testspanning zou moeten aanleggen.

De definitie is slechts dan waterdicht wanneer met een zekere fout

in de bepaling wordt volstaan. Dit blijkt ook uit de I-V~karakte

ristiek van de voorstroom. Vd zou in het buigpunt van de boogka

rakteristiek gedefinieerd kunnen worden, waarin dV/dI het grootst

is, dus R groot is.
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Het tijdselement is op een andere manier vertegenwoordigd bij de

bepaling van de stootdoorslag, waarbij de aan de elektroden ge 

legde spanning hoger is dan de statische doorslagspanning. Hierbij

is het tijdelement een wezenlijk bestanddeel in het doorslagproces.

Elke waarde van de stootspanning is gekoppeld met een vertragings

tijd, dus een tijdelement, dat bepaalt hoelang de stootspanning

is toegepast tot aan de doorslag (val van de spanning).

Om verschillende definities van vonkvertraging te begrijpen moet

de vorm van de stootspanning eerst bepaald worden. Volgens de

nieuwste afspraken geldt de volgende fig. ll.2.a. Hierin is de

fronttijd T bepaald door het virtuele beginpunt A en de virtuele
s

top B. T is de halfwaardetijd gerekend vanaf het virtuele begin.
r

Ts : 1.2 fJ.s

Tr : 50 fJ.s

B100 D/~ _
90

O~:::::;:===::::;-----=-----------r-------=-~--
~ l ~ t

Fig. ll.2.a. Door lEe genormaliseerde stootspanningsgolf 1.2/50.

Om nu een definitie voor een overslagtijd T volgens fig. ll.2.b.
o

te geven is het mogelijk vanaf het virtuele begin te tellen.

Dit is dan niet toegankelijk voor direkte metingen. Er wordt ge

teld tot dat de spanning valt. Een duistere verduidelijking is

dat men tot dat punt moet gaan van waar af de spanning "zichtbaar"

snel valt.

Een meer fysich te begrijpen definitie is als voIgt.

De spanning aan het proefobjekt loopt op in het stootfront. Op een

bepaald moment is deze spanning gelijk geworden aan het statische

doorslagniveau. Er kan zich nu een opbouw voor een ontlading gaan

inzetten. Gedurende het volgende tijdinterval kan de spanning aan het
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proefobjekt nog steeds toenemen, totdat een stroomsterke ontlading

tot stand is gekomen, waarbij de spanning over het proefobjekt

snel afneemt.

Bij de spanningsval wordt weer het statisehe doorslagniveau ge

passeerd. De tijd die ligt tussen de momenten, dat het statisehe

doorslagniveau bereikt wordt, kan nu als vonkvertraging genomen

worden.

Deze definitie wordt in de metingen gebruikt, omdat een fysiehe

afhankelijkheid gezoeht wordt. Zie ook fig. II.2.e.

Fig. II.2.b. Definitie van de overslagtijd.

u/U

•Ustat

---.-. t

Fig. II.2.e. Definitie van de vonkvertraging.



Nadeel van deze definitie is, dat een statisch doorslagniveau be

kend moet zijn. Dit niveau is bij grote inhomogeniteit zeer moei

lijk vast te leggen met stootspanning. In ieder geval is deze niet

genormaliseerd door lEe. Ret is weI mogelijk om de 50% doorslag

spanning als referentie te nemen.

11.3. Meetmethoden voor topspannirtgsmetin~.

Bij de metingen van de vonkvertragingen is een frequentemeting

van de topspanning van de 1.2/50 stootgolven nodig, d.m.v. een

topspanningsmeter. Ret principe van een dergelijk instrument is

eenvoudig.

Indien men de beschikking heeft over een ideale gelijkrichter

(diode) dan kan men volgens onderstaande schake ling de maximaal

opgetreden waarde van het ingangssignaal meten met een spannings-

meter.

Aan de meter worden als eisen gesteld, dat de ingangsweerstand

hoog is, om ontladen van de meetkondensator tegen te gaan binnen

de afleestijd, en dat de eigenkapaciteit laag is vergeleken met

de waarde van de meetkondensator. Rieraan voldoen de elektrostati

sche voltmeter en de elektrometer. Beide hebben een ingangsweer

stand > 10 14 ~ en een zeer kleine kapaciteit.

Fig. II.3.a. Principe van topspanningsmeting.

De silicium halfgeleiderdioden hebben geen ideale karakteristiek,

maar bezitten een doorlaatweerstand R
d

tussen 1 en 10 ~ en een
. d 08 10 10 . d . . . . fsperweerstan R tussen 1 en ~. Be1 e z1Jn en1gsz1ns a -

sp
hankelijk van de spanning.
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Wordt de storage-time van de diode verwaarloosd, en de uitgangs

impedantie van de deler klein verondersteld, dan geldt het vol

gende.

Rd veroorzaakt een oplaadtijdkonstante met e ; deze moet veel

kleiner zijn dan de fronttijd van de te meten spanning. Dus

« I j.Isec.

Stel eRd = 10 j.Isec, dan is een meetkondensator nodig van ca.

e = I nF.

Anderzijds mag e niet te klein worden. Immers vormt e met R eensp
ontlaadtijdkonstante welke zodanig moet zijn dat men na. b.v. 5

seconden afleestijd niet meer dan 1% fout maakt in de spanningsbe

paling Dus:

> 500 sec.

Dit levert e > 50 nF.

De beide uitkomsten voor e zijn voor een ongunstige diode in tegen

spraak. Bij onderzoek van de diodekarakteristieken bleek, dat de

diode type BY 100 zeer gunstig uit de bus kwam met Rd ~ 2 n en

R ~ 109 n , waarmee de tijdtransformatiefaktor R /Rd = 5.108 ,sp sp
hetgeen dus net aan de eisen voldoet. e werd 10 nF gekozen. Extra

voordelen van dit type diode is, dat hij een grote stroomsterkte

kan verdragen en een sperspanning van 1250 V kan hebben.

Om nog meer te voorkomen dat de lading van de meetkondensator weg

lekt met de R e tijdkonstante, kan een truck. toegepast worden vol-sp
gens fig. II.3.b.

Neem aan dat R konstant is.sp

+ R

Fig. II,3.b. Een topspanningsmeter met "Umlade-Schaltung".
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Na 1 ~sec fronttijd van het te meten signaal is de eigenlijke

meting al geschied en is de lading (spanning) op de kondensator

beschikbaar voor meting. Zou nu de lading van e overgebracht worden

op een b.v. 100x zo grote kondensator, dan is de ontlaadtijdkon

stante ook 100x zo groot en kan de afleestijd ruimer worden.

Wordt echter e direkt na het front al weer ontladen, dan kan de

spanning op e zakken onder de rugspanning van de stootgolf, de

diode gaat dan weer lading doorlaten en de meting wordt fout.

De ladingsovername van e op de grotere kondensator moet dus ge

schieden voor een 1.2/50 golf 1n b.v. 1 msec. Dus de weerstand R

moet bepaald worden uit Re > 1 msec, i.e. R = 100 kQ.

Deze schake ling is bekend onder de naam: Umlade-Schaltung. Men kan

geneigd zijn om de grotere kondensator zeer groat te kiezen. Hieraan

is de beperking gebonden dat R niet konstant is als funktie vansp
de sperspanning. Hieraan is de volgende optimalisatieberekening te

verbinden.

Er moet gezocht worden naar de maximale waarde van R e, waarbijsp
voor de spanning geldt u ex lIe, dussp

dusp I de = - u Iesp

Voor de differentiele weerstand van de diode geldt:

R = du I disp sp sp

dus voor R e
sp

maximaal geldt:

d e (d u I d. )
___---,::-oS",.p 1_S-'p~ =

de o

Met de diodekarakteristiek:

(e +u/c2 - 1) - I s
( e eu/mkT _ 1)

voIgt voor het optimale instelpunt voor de diode

u =sp' Opt
II = mkT/ec 2

met m voor silicium ~ 2



]

Dit punt ligt voor BY 100 in 52 mV.

Omdat met de 1 ~F kondensator goede resultaten werden bereikt

en bovendien geldt dat de meetspanning steeds varieert is van

deze instelling afgezien. Om een zeer lange afleestijd te ver

krijgen kan men direkt na een stoot de kondensator en de diode

ontkoppelen met een sehakelaar. Ais men een drie-standen sehake

laar neemt kan de kondensator in de volgende stand ontladen worden

voor de volgende meting. Deze sehakeling is de eenvoud zelf.

Men kan uiteraard ook met relais ontkoppelen; dit is speeiaal dan

voordelig wanneer men de ontlaadtijdkonstante niet groot genoeg

kan krijgen. Relais met afvaltijden van 50 ~see zijn makkelijk te

krijgen (Reedrelais).

Ret schema van het gebruikte apparaat is gegeven in fig. II.3.e.

51
,,--- - -7 52 100 k52

~X.I~L-.~
IN BY100 .J....L --L
max 1kV 10052

Fig. II.3.e. Een topspanningsmeter voor 1.2/50 stootspanningen.

Voor het gebruik met de Raefely-Berger stootpotentiometer als kapa

eitieve deler met seeundair 1200 nF is de 1 ~F kondensator vervangen

door een zodanige waarde, dat de aflezing van de meter direkt geijkt

is. Een omrekening is dan niet meer nodig.

Ret is voordelig om een elektrometer te gebruiken voor de spannings

meting omdat deze versehillende spanningsbereiken heeft; dit in tegen

stelling met elektro-statisehe voltmeters, welke sleehts een bereik

hebben.

Een topspanningsmeter volgens fig. II.3.e. bleek niet te voldoen.

Ten eerste was de storage-time van de BY 100 te groot (enkele ~see).

Ten tweede is waarsehijnlijk de uitgangsimpedantie van de deler te

hoog (enkele 10-tallen Q). Een kleine verandering voldoet eehter

reeds. Stelt men de uitgangsimpedantie van de deler enkabel ca.

100 Q, dan moet de meetkondensator als voIgt worden om de tijdkon

stante ver beneden de fronttijd van de stootgolf te houden.
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Voor de fronttijdkonstante kan men stellen:

= 125 rl x 3,9 nF = 500 ns.

De tijdkonstante van de schake ling Rd x Cm moet ca. 5-maal zo

klein zijn om de gemaakte fout onder 1% ~e houden.

De diode moet vervangen worden door b.v. een Unitron diode type
I

met een verwaarloosbare storage-tijd.

Dit type kan echter slechts 100 V hebben, zodat een extra deler

nodig is.

De Umlade-tijdkonstante R x C kan 100 ~sec zijn, zonder dat deu m
diode weer in geleiding gaat op de rug van de-volle- stootgolf.

Met deze waarde is de sperspanning van de diode max. 0,1 V hetgeen

niet voldoende is om een goede spertoestand te krijgen. Uit de

optimalisatie-berekening blijkt, dat men C niet kleiner kan maken,
u

hoogstens nog iets groter.

De oorzaak van de mislukking is de diode. Gezocht moet worden naar

halfgeleiders die een lage storage-tijd bij een grote sperspanning

hebben. Deze zijn weI in de handel (Unitron: 600 V, 500 ns), maar

hebben een te lange levertijd voor dit verdere onderzoek.

Ret lijkt nu beter om vacuumdioden te gebruiken. Trumpy heeft over

de topspanningsmeter met vacuumdioden voor stootspanningen een proef

schrift geschreven.

Konkluderend: het is niet makkelijk om met halfgeleiders een top

spanningsmeter voor 1,2~ sec stootfront te bouwen, tenzij men

de juist in de handel zijnde geschikte dioden heeft. Ret is dan ook

mogelijk om met een relais de diode en de meetkondensator te ont

koppelen. Ret verdere hiermee experimenteren nam teveel tijd in be

slag.

Vermoedelijk kan degene die doorslagspanningen gaat meten gebruik

maken van de volgende schakeling, fig. ~I.3.d•

...L

C

p

kT=-==-=-=-==-==-==-==-=~M-"'"_ 2x 600 V Unitron 'IS: 500 ns....~
Cs -r Zo:... C -!- "Umlade"

y /" my
Fig. II.3.d. Een topspanningsmeter.
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11.4. Meetmetheden veor venkvettraging.

Bij de diverse definities van de vonkvertraging zijn methoden be

daeht om deze te meten. Deze methoden zijn de vo1gende:

1). A11ereerst is de opname en uit1ezing van osei11ogrammen moge1ijk.

2). Strige1 geeft we1 een zeer direkte methode. Hij gaat uit van de

(benaderde) verzadiging in de stroom door een buisdiode of triode

bij oversturing. (Zie fig. II.4.d.).

HS +

Fig. II.4.d. Prineipesehake1ingen voor het meten van ont1aadvertraging.

Aan de diode (triode) weerstand R
d

en R worden hier bij tijdensp
k1einer dan 1 ~s nog hogere eisen geste1d, dan bij die voor de

topspanningsmeter. Dit zijn eisen waaraan niet meer vo1daan kan

worden. In de buurt van 50 nsee is de fout dan ook a1 gauw 100%.

Verder is de aanname van een konstante door1aatstroom grof, speeiaa1

in het geva1 van een diode.

3). Een andere op1ossing voor het meetprob1eem is gegeven door

Bogdanoviteh. Hij veronderste1t de spannings-tijdkarakteristieken

van een vonkbrug bekend voor versehi11ende slagwijdten (geijkte

vonkbrug), en ste1t dat door meting van de spanning-s1agwijdte

karakteristiek van de te onderzoeken vonkbrug (hetgeen zonder

osei11ograaf te doen is:) en verge1ijking met de ijkgrafieken de

spanning-tijdkarakteristieken van de onderzoehte vonkbrug vast

1iggen. Zie fig. II.4.e.
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spannmg

gemeten curve

s

gezochte curve

___.....~ ontlaadvertragmg

Fig. 11.4.e. Bepaling van de vonkvertraging volgens Bogdanovitch.

4). Bij de vonkvertragingsmetingen m.b.v. lineair met de tijd toe

nemende spanning is het mogelijk om de bereikte topspanning als

maat voor de vonkvertraging te nemen. Dit is toepasbaar bij grote

stootverhouding (ca. 2.).

Ret blijkt dat er verschillende meetmethoden zijn welke voor ons doel

echter niet geschikt zijn. Ten eerste omdat of het statische doors lag

niveau niet ingesteld kan worden of de meting niet erg nauwkeurig is.

Er is een schakeling ontworpen welke als voIgt behandeld wordt.

Zoals gezegd is de vonkvertraging te definieren tussen de punten van

de stootgolf waar b.v. het statische doorslagniveau is bereikt.

Zie fig. 11.4.f.

.t

Fig. 11.4.f. Definitie van vonkvertraging.



-50-

Wordt de spanning naar een geschikt niveau gedeeld,dan kan deze aan

de ingang van een Schmitt-trigger aangeboden worden. Het effekt is

dan, dat een blokspanning aan de uitgang verkregen wordt met de duur

van de vonkvertraging. Bij onderzoek blijkt een Schmitt-trigger met

vacuumbuizen niet te voldoen in het gebied van de kleine vonkver

traging (onder 100 nsec). Zelfs de "snelste" buizen met kleine kapaci

teiten en kleine inwendige weerstand voldoen niet. Er bestaan echter

betere schakelingen dan de Schmitt-trigger, welke hysteresis vertoont.

De geintegreerde halfgeleidertechniek levert komparators met een zeer

kleine hysteresis en met zeer snelle aanspreektijden. De ~A 710 van

Fairchild heeft responsietijden van 40 nsec. Helaas is de werkspanning

niet hoog, maar door een goede volgschakeling is hier goed mee te

werken.

Het fijne van een komparator is dat deze ontworpen is met een refe

rentieingang welke in ons geval gekoppeld kan worden aan een poten~

tiometer, welke een spanning geeft die een mast is voor het statische

doorslagniveau.

In principe kan de konstante-spanning-blok uit de komparator (met de

duur van de vonkvertraging) geintegreerd worden, b.v. in een konden

sator Cover een weerstand R met R6 »duur van de blok. Zie fig.

11.4.g.

IN

REF
fJ.A 710

campara tor

R

Fig. 11.4.g. Principe van een vonkvertragingsmeter.

De spanning is dan:

=

waarin u de blokspanning.

u
RC

• T
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Dit is dus direkt een maat voor de vonkvertraging.

Rier bestaat echter hetzelfde gevaar als bij de topspanningsmeter,

namelijk dat de spanning over de meetkondensator te snel zakt door

de beperkte sperweerstand van de diode, dus beperkte CR • Een
sp

bovenste grens voor C volgt uit de spanning die zeker over C moet

ontstaan om de diode in sper te krijgen. De diodenkarakteristiek

levert geen konstante R ,maar een differentiele R = R (u ).sp sp sp sp
Bij kleine u nu is R te klein. Een Umlade-Schaltung is hier nietsp sp
mogelijk omdat d R /d u te groot is.sp sp
Ret is evenwel mogelijk om na afloop van de blok met een relais de

kondensator C af te isoleren. Bij gebruik van een Reed-relais is een

inherente afvalvertraging van 50 ~s aanwezig, hetgeen juist nodig is.

Aan de hand van fig. II.4.h. volgt nu een bespreking van de onder

delen.

Ret meetsignaal wordt via een verzwakker en een begrenzer aangeboden

aan de komparator, waarvan een ingang een referentieniveau heeft

(gelijkspanning: statische doorslagniveau). Retsi gnaal van de uit

gang wordt versterkt en via een pul~haper (Schmitt-trigger: stijg

tijd max. 10 ns) naar een tweede versterker gevoerd. Deze versterker

werkt als konstante-stroombron gedurende de tijd dat het signaal aan

de basis staat. Met deze stroom wordt een kondensator tot een spanning

opgeladen welke lineair is met de signaaltijd. Om ontladen van de

kondensator tegen te gaan is een diode en een relais tussen geschakeld.

Ret relais wordt via een versterker en een flipflop bediend vanuit de

versterkte komparatoruitgang.

De lineariteit van de meetspanning is goed binnen 3% van 10 ~s tot

20 ns. Ret volgende nadeel trad Ope Bij toepassing met de stootgenera

tor van Raefely werd zelfs in een Faraday-kooi zoveel storing opge

vangen, dat het apparaat niet goed kon werken. Bij gebruik van een

12 V - 220 V omvormer trad geen spontaan triggeren meer Ope Met deze

ongefilterde spanning echter werkte de elektrometer niet goed. Omdat

het vermoeden rees, dat het geheel toch te kritisch was, is een

minder storingsgevoelige vacuumbuisschakeling volgens fig. II.4.i. ont

worpen.
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1000 500 100 50 50 20 10 .... -4
t-- t-- t-- t-- >-- I-- >-- ~
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I:~
.... +4

.:= :~ .~ ;~ ;~
.....
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2 NIP
r- I LM710

J 10k I
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.....t- 3 IP
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2k2 20k 15k
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10 330

15k
2 NIP OP 7

LM710 100
3 IP GNO lk 3k3 lk

10

INO

100680680100 10

~
1/1

-622k 10k

100

~
10k.....--------------- -t--_UITr RESET

AIle transistoren BSY 39 (storage-time verwaarloosbaar < 4 ns.)

Fig. II.2.h. Een comparator, geschikt voor vonkvertragingsmetingen.
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IN 10k 10k

1k1
100k

~2.2,u

1---.,..--... UIT

Fig. 11.4.i. Vonkvertragingsmeter~minderOgevoelig voor storingen.

Hierin is de sterschakeling van de weerstanden bij de ingang een

spanningsdeler 10 : I en een begrenzingsweerstand 10 kn.

De diode BAY 38 (storage-time verwaarloosbaar) geeft een vrijwel

konstante rooster-kathodespanning, waardoor de - reeds ver in ver

zadiging werkende- buizen nog extra stroomgestabiliseerd worden.

De kondensatoren 2,2 ~F dienen als instelelementen van de gelijk

spanningsniveaux met een lage impedantie voor de gemeten hoge

frequenties. De kathode-rooster-diode krijgt hier een sperrende voor

spanning: het statische doorslagniveau. De 0,1 ~ kondensator wordt

door de konstante stroombron gevoed en de spanning geeft een maat

VOO!. de vonkvertraging.

Deze schakeling leverde moeilijkheden met het instellen van het

statische spanningsniveau.

Te elfder ure werd daarom besloten om over te gaan tot het maken van

de oscillogrammen en , deze uit te meten m.b.v. een projektielantaarn.

De meetopstelling was als i~ fig. I1.4.j.

71. s

Fig. 11.4. j .

Meetopstelling voor

het verkrijgen van

oscillogrammen.voeding

trig

osc

Faraday -kooi

220V net

Fe - mantel
Cu - ..

trigatron
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II.5.Ve1dhomo$ertiteitsgraad.

Er moet bes1ist worden met welke e1ektrodenopzet gemeten za1 worden.

Ret meest voor de. hand 1igt om bo11envonkenbruggen te nemen, ook a1

omdat de homogeniteitsgraad n slechts van de verhouding sIR afhangt.

In het vo1gende wordt van de ve1dverstaring t.g.v. de aans1uitpennen

afgezien.

Zoa1s a1 eerder opgemerkt is het uit praktisch oogpunt voor de hand

1iggend om bij metingen de parameter s konstant te houden en de para

meter R te ~arieren, hetgeen neerkomt op n -variatie. Praktisch is

het verder om daarbij de stootspanningstopwaarde konstant te houden,

waardoor we1iswaar de stootverhouding za1 veranderen, maar anderzijds

uit de metingen konstruktieve gegevens te putten zijn. In deze me

tingen echter za1 de homogeniteitsgraad centraa1 zijn, waardoor een

goede kennis hiervan essentiee1 is.

Ret is moge1ijk om via ingewikke1de mathematische rekenwij~en

(Buchholz, Prinz enz). tot een exakte uitdrukking voor de potentiaa1

verde ling van twee bo11en te komen. Rierin wcrdt gebruik gemaakt van

het bi-sferische koordinatensysteem (fig. II.5.a.) waarin e1ke bo1

door slechts een waarde van slechts een coordinaat is beschreven.

Een af1eiding za1 niet worden gegeven: de geinteresseerde zoeke

in de 1iteratuur.

.----------------

x

x = a sinhz;
cosep, sin~

sinepcoshZ;-cos~
y = p p = a z ::I P

coshZ;-cos~

o < ~ < 1T , - 00 < Z; < + 00, 0 < ep < 2 1T

a = afstand dipoollading tot oorsprong -a
0 o + a

0 -+ x
Fig. II.5.a. Ret oi-sferiscne koordinaten systeem.
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Buchholz geeft voor de potentiaalverdeling tussen twee bollen,

gekarakteriseerd door sl en s2 :

u (t,;,s ) = 12 (cosh S - cos t,;) {
00

L
n=o

sinh (n+I/2) (s- sit
sinh (n+I/2) (sl-s2)·

• e -(n+I/2) sl P (cost,;)
n

+
00

L

n=o

sinh(n+I/2) (q-s )
sinh(n+I/2) (sl-s~)

waarin s2 < < sl

Prinz gaat verder en creeert een vlakke plaat door s + 0

u (t,; 's ) = 12 u lcoshs - cost,;
00

L

n=o

" e-(n+I/2)t; sinh(n+I/2)s P
sinh(n+I/2)sl n(cosij)

Om de homogeniteitsgraad hiervoor te bepalen moet de maximale veld

sterkte op de bol (cos~ = - I) bekend zijn. Deze voIgt door diffe

rentiatie in het bi-sferische systeem. De homogeniteitsgraad voor

bol-plaat wordt dan:

= sinh sl / 1:2 (coshsl - I) Icoshsl +
00

L

n=o

( 1/2 sinh sl + (n+I/2) (cosh sl + I) coth (n+I/2) sl )

Met de geometrische karakteristiek van Schwaiger p

p = s + R/
R = cosh s 1

is de variabele sl eenvoudig te bepalen.

De homogeniteitsgraad van de bol-bol-konfiguratie is nu eenvoudig.

te vinden door te beseffen, dat de maximale veldsterkte in het geval

bol-plaat met slagwijdte s gelijk is aan die van de bol-bol met slag

wijdte 2 s. Dus voor de bol-bol-konfiguratie:
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= sinh A I 12 (cosh A-I) Icosh A + 1
<Xl

1:
n=o

( 1/2 sinh A + (n+1/2) (cosh A + 1) coth (n+1/2) A ) }

met

cosh A = s + 2 R/ 2 R =

De homogeniteitsgraad is voor deze twee gevallen dus slechts af

hankelijk van de verhouding siR.

In de metingen is de bol-plaat-konfiguratie gebruikt, omdat dan

steeds slechts een bol nodig is. Voor deze konfiguratie is de

homogeniteitsgraad bepaald.

De grafieken 11.5 geven enkele interessante krommen voor de homo

geniteitsgraad. Deze grafieken worden gebruikt bij het verwerken

van de meetresultaten.

Hierbij moet aangetekend worden, dat geen rekening wordt gehouden

met de invloed van de toevoergeleiders. De opstelling valdoet in

dit opzicht vrijwel aan de IEC-normen.

11.6. De toegepaste resultaat verwerking.

Er kunnen twee methoden toegepast worden om resultaten te krijgen:

I en II.

I.

1). keuze van slagwijdte s

2). instellen van de referentie van de vonkvertragingsmeter op een

vast spanningsniveau: die spanning waarbij in het homogene veld

(n = 100%) bij slagwijdte ~i : juist statische doors lag optreedt.

3). instelling van de boldiameter op een bepaalde nx (de grootst

mogelijke).

4). instelling van de stootspanning N % hoger dan de referentie

spanning.

5). bepalen van de gemiddelde vonkvertraging T bij deze s, nx' N

6). herhaling van de punten 3,4,5 voor kleiner wordende nx'
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Hierbij treedt als moeilijkheid op, dat voor kleine n de vonkver

traging zeer klein wordt, als gevolg van de toenemende werkelijke

stootverhouding en zeer moeilijk is te detekteren.

II.

I). keuze van de slagwijdte s.

2). instellen van de referentie van de vonkvertragingsmeter op een

wisselend niveau: steeds de 50% doorslagspanning voor de gebruik

te homogeniteitsgraad n : dit levert een konstante stootver-
... ~

houding F = u /u fs re
3). instelling van de boldiameter op een bepaalde n (de grootst

~

mogelijke)

4). instelling van de stootspanning een faktor F hoger dan de statische

doors lags panning

5). bepalen van L bij deze S , F, n
~

6). herhalen van 3,4 en 5 voor kleiner wordende n~

Als alternatieven gelden de in de literatuur veel gebruikte methoden:

a). L = fu (een stootverhouding) in fysisch georienteerde literatuur,

met ideale spanningsstap.

b). L - fu (topwaarde stootsp.) voor de bekende spanning-tijd-curven

c). L = fu (steilheid van de stootspanning)

De laatste methode is speciaal gericht op metingen t.b.v. het inzicht

in de doors lag zoals die bij grote overspanningen op hoogspanningslijnen

optreedt.

De in dit verslag behandelde methode van resultaatverwerking is erop

gericht om enerzijds een verband te zoeken tussen L en n, anderzijds

om bruikbare resultaten te leveren voor de ontwerper van aan over

spanning (1,2/50 golven) blootstaande apparatuur. Louter de kennis

van de homogeniteitsgraad geeft de ontwerper dan een idee over de

kans op een doorslag.

Over de statische doorslagspanning welke in de methode I gebruikt wordt

is het volgende op te merken.

Zoals bekend slaan bollenvonkbruggen bij stootspanningen pas door bij

waarden die hoger dan de statische liggen, waarvoor de algemeen ge

bruikte ijkgrafieken gelden.
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Als regel voor een foutloze toepassing van deze ijkgrafieken kan

men zeggen dat de tijd tot aan doorslag van de vonkbrug, d.w.z.

van het virtuele begin van de stoot tot aan het begin van de spannings

val, in de lucht van 1 ata minstens 2 ~s moet zijn (Uhlig, Forster).

Aldus is ook met stootspanning de statisehe doorslagspanning tot op

ca. 1% te bepalen voor meetbollenvonkbruggen.

Dp deze wijze kan de statisehe spanningsreferentie op de vonkver

tragingsmeter ingesteld worden. De waarnemingen zijn dan beperkt tot

het homogeniteitsgebied van de meetbollenvonkbruggen. De methode I

is verder niet gebruikt.

Omdat in de loop van de meetseries een kritisehe slagwijdte

(Me. Millan, Starr., waarbij het polariteitseffekt inzet) geregeld

wordt gepasseerd is het noodzakelijk om deze zogenaamde Toepler

diskontinuiteit nader te besehouwen en na te gaan wat deze aan

fouten veroorzaakt in de metingen.

Het blijkt dat de doorslagveldsterkte van een bollenvonkbrug met

toenemende slagwijdte eerst afneemt en na een minimum weer toeneemt.

De plaats van het minimum veroorzaakt in de overslagspannings

slagwijdte karakteristiek een knik (Toepler-diskontinuiteit). Dit

effekt is waarsehijnlijk in een verandering van het doorslagmeeha

nisme te vinden. (B.v. ruimteladings-stabiliteit). Boven de dis

kontinuiteit is een beinvloeding van de overslagspanning door stoor

velden mogelijk, daaronder eehter niet.

Bij onsymmetrisehe spanning t.o.v. aarde treedt boven de diskontinuiteit

een polariteitsafhankelijkheid Ope Uit de metingen zal blijken of

de Toepler-diskontinuiteit ook in de vonkvertraging tot uiting komt.

11.7. Spanningsdeling.

Meestal wordt in onderzoekingen voor een spanningsdeler een vlakke

frequentiekarakteristiek geeist, ofwel een "gladde" stapresponsie.

20 niet bij. deze metingen. Hier mag, terwille van de. ~anstijgtijd,

de staprespons een doorsehieten vertonen. Dit levert voor de ont

wikkelde vonkvertragingsmeter geen bezwaar en het beinvloedt de te
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meten vonkvertraging minder, dan wanneer de trilling wordt gedempt.

Indien een spanningsdeler een vlakke frequentiekarakteristiek heeft

tot 5 MHz en daarna een oscillatie vertoont heeft stel een stijgtijd

van 70 nsee. Dit levert een systematische fout in de meting.

Zie fig. II.7.a.

--......~ tT

,,---- - -

Fig. II.7.a. Invloed van de eindige stijgtijd van de spanningsdeler.

De verhouding van deze stijgtijd 70 nsee van de deler en de 1,2 ~see

fronttijd van de golf geeft de maat voor de systematisehe fout in de

bepaling van de vonkvertraging, veroorzaakt door de deler. Bij door~

slag na het front is de fout kleiner. De fout is voor deze deler dus

ca. 15%.

Spanningsdelers worden frequent als apart onderdeel besehouwd en

doorgemeten. Dit is een onjuiste methode. Beter is het (eehter ook

niet juist voor spanningsdelers met een zeer brede frequentieband)

om de ijkspanning over het proefobjekt te nemen in de kompleet op

gebouwde opstelling. Op deze wijze is een frequentieband gemeten

voor een kapaeitieve deler met de Hapam-kondensator (ca. 50 pF)

tot ruim 5 MHz reeht en een primaire resonantie bij ca. 7 MHz en

een seeundaire resonantie bijna samenvallen is de frequentie 

karakteristiek bij 6 MHz nog reeht binnen 1 dB. De overzetverhouding

is ca. 1333. De Haefely-Berger kapaeitieve deler heeft reeds bij

1,5 MHz een primaire resonantie.

Creed et al geven een methode om de exakt juiste responsie van de

deler op een stapvormige spanning te bepalen (en daarmee de fre

quentiekarakteristiek).
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Newi geeft hierop voortbouwend een nieuwe visie op het probleem

spanningsdeler, door de gekoncentreerde elementen op te nemen

in de transmissielijntheorie, Zo vindt hij, waarschijnlijk ge

inspireerd door een opmerking van Zaengl in een diskussie met

Creed et al (vertikale voortzetting van de stootaarde) een uiterst

simpele weerstandsdeler, door het feit fe gebruiken, dat een trans

missiekabel een karakteristieke impedantie heeft voor inlopende

golven (geen reflekties), welke' een ohmsche waarde heeft, en deze

weerstand direkt als sekundaire weerstand in een deler te benutten.

Een zelfinduktie-arme primaire weerstand is volgens de bifilaire

wikkelmethode te maken, waarbij echter een grote kapaciteit optreedt

en bovendien de weerstand geen hoge spanning kan voeren. Volgens de

Ayrton-Perry-wikkelmethode (ook bifilair in die zin dat twee paral

lelle wikkelingen gebruikt worden: een linksom en een rechtsom

gewikkeld) is een zelfinduktie-arme weerstand te maken met een

kleine inherente kapaciteit.

Met deze weerstand en de karakteristieke impedantie van de meetkabel

is dus een weerstandsdeler gevormd voor inlopende golven.

Stelt men de primaire weerstand horizontaal op dan heeft elke winding

naar aarde dezelfde kapaciteit, waardoor aan de normale eis is vol

daan dat de aardkapaciteit met de weerstand die gezien wordt een kon

stante wordt gevormd.

De opstelling is in principe nu als voIgt: Zie fig. II.7.b.

R

osc

Fig. II.7.b. Een weerstandspanningsdeler.



De fysischewerking is a1s vo1gt in te zien. Bij toepassing van een

stapspanning op het proefobjekt, dus tussen de twee bo11en is voor

de spanningsgo1f die nu ontstaat over R de vo1gende spannings-

de1ing van toepassing: R in serie met Z en de golfimpedantie van de
a

kabe1mante1 naar aarde. De golf verdee1t zich in een golf over de

mante1-aarde-impedantie met sne1heid v ~ c en een golf over de binnen

ge1eider-mante1-impedantie Z • Beide impedanties zijn ohms te ver-
a

onderste11en a1s de kabe1 deze1fde hoogte houdt boven aarde dus hori-

zontaa1 opgeste1d is.

De mante1go1f ref1ekteert vanaf het punt A waar een kortsl~iting met

aarde bestaat (vertika1e voortzetting stootaarde). Deze ref1ektie

beinv10edt de gebeurtenissen op de centrale ge1eider niet. Pas op het

moment, dat deze ref1ektie weer aan het begin van de kabe1 verschijnt

is er een beinv10eding van het meetsignaa1. Gedurende de voorgaande

tijd wordt gemeten zander vervorming. Dit is van be1ang bij onder

zoekingen met zeer sne11e verschijnse1en waarbij het verdere ver100p

minder be1angrijk is. A1s de kabe1 oneindig lang is, dan is het he1e

ingangssignaa1 onvervormd te verwachten na de looptijd van de kabe1

uiteraard op de ingang van de osci11oscoop, waar de kabe1 ref1ektie

vrij afges10ten is.

Wat gebeurt er echter met een ref1ektie van de mante1go1f. Het b1ijkt,

dat deze een nieuwe in10pende golf op Z introduceert echter in
a

amplitudes gedee1d vo1gens de de1erverhouding (Newi). De vervorming

is dus niet a1 te groat en na e1kaar komende ref1ekties zijn van af

nemende amplitude en wisse1ende po1ariteit, zodat met een juist ge

bouwd systeem na de eerste ref1ekties de vervorming a1 nihil is.

Met de verfijningen in de opste11ing kan vo1gens onderstaande fig.

II.7.c. de tota1e de1er weergegeven worden.

R 300S2 1/ZW

I

I

Fig. II.7.c. Weerstandsde1er vo1gens Newi.
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Ret bleek Newi dat de aansluiting van de kabel aan R bij geringe

modifikaties grote invloed had. Rij heeft daarom een kleine kool

weerstand ca. 300 Q, gedeeltelijk opgesloten in een nauwpassende

bus, in serie met R opgenomen, hetgeen tevens een overspannings

beveiliging vormt. In de oksel van de kabelmantel vertikale voort

zetting aarde zijn enkele ferrietkralen opgenomen om reflekties

op de mantel uit te dempen.

Deze opstelling is nagebouwd met een grotere weerstand R (27 kQ,

I m lang).

De deler heeft het voordeel dat hij:

I). hoogohmig is

2). direkt aan het proefobjekt aan te sluiten is (~onder extra aan

sluitdraad)

3). toepasbaar is op elke hoogte van het proefobjekt, dus meestal

dicht bij de aarde, zodat effekten van aansluitdraden (met para

sitaire zelfindukties) zo klein mogelijk zijn.

Met de bovengenoemde weerstand is een aanstijgtijd 100 nsee bereikt,zonder

doorschieten, Qvereenkomend met 3,5 MHz grensfrequentie. Het bleek oat een

juiste parasitaire kapaciteit van winding tot winding een verbeterend

effekt had, waarschijnlijk door kompensatie van het residu zelfinduktie

dat de weerstand bezat. Ret zal daarom mogelijk moeten zijn om de

weerstand direkt juist te dimensioneren, rekening houdend met de

dikte van de draad, de spoed van de winding en de isolatielaag tussen

de twee wikkelingen. Optimaal resultaat wordt bereikt voor R = 1/2 '1LlC,
waarin R L en C verdeelde grootheden voorstellen, per lengte-eenheid

of per winding.

Door tijdgebrek zijn proefnemingen hiermee gestaakt.
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II.8. Metirtgen.

De metingen zijn uitgevoerd met de opstelling van fig. II.8.a.

Zie ook fig. II.4.j.

I

----1~~ .

1150 stootspannlng

Fig. II.8.a. Opstelling voor net me.tim van a. = a.(n..,s, .0.

De elektroden waren gepolijste en ontvette koperelektroden. Het

medium was de atmosfeer van het laboratorium.

De metingen zijn tamelijk grof uitgevoerd. Reden dat ik ze toch noem,

zijn de reeds bekende gevolgtrekkingen, die interessant genoeg zijn om

ze te herhalen. Zie fig. II.8.b.c.

Bij grote stootverhouding f en afnemende slagwijde s kan men een

afnemende ontladingsvertraging a verwachten en bij kleine f en

afnemende seen toenemende a. Het laatste is mogelijk als geldt dat bij

kleine slagwijdten ruimteladingsverarming kan optreden, hetgeen de

statistische vertraging vergroot. Dit effekt zal bij een homogeniteits

graad n = 100% niet optreden; echter juist bij kleinere n.
Bij zeer kleine n (5% - 30%) bleken uit deze grove waarnemingen

onverwachte verschijnselen, die niet nader onderzocht zijn.

Met name is dit de deuk in de a-n grafiek die tot uiting komt bij

de minst onbetrouwbare resultaten, nl. die met f = 1,8.
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Een aanbeveling zou kunnen zijn, dat dit n-gebied nog eens bij

een slagwijdte van b.v. 30 em. onderzoeht wordt.

N.B.:

De rnetingen hebben een tamelijk grote spreiding. Per rneetpunt z1Jn

slechts 10 sehoten gemaakt om de gemiddelde ontladings-vertraging

te bepalen.
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