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1) Samenvatting

Het onderzoek is verricht aan een thermionische omzetter, die, 1n ons

geval, bestond uit een met caesiumdamp gevulde diode. Er zijn twee ver

schillende konstrukties aan de orde gekomen, namelijk een cylindervormige

en een vlakke konstruktie. We hebben metingen verricht in het "generator"

gebied en in het "motor"gebied, dus voor negatieve en positieve aangelegde

anodespanningen. Gemeten zijn de anodestroom en de ontsteekspanning als

funktie van caesiumdruk en kathodetemperatuur. Ook hebben we de levensduur

van de caesiumionen gemeten bij verschillende kathodetemperaturen en variabele

caesiumdruk.

De meetresultaten zijn gekonfronteerd met de bestaande theorieen en gebleken

1S dat de gevonden waarden goed verklaard konden worden.
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2. Inleiding

2.1 Algemeen

Bij het onderzoek naar de invloed van het caesium in een met caesium-

damp gevulde diode met verhitte kathode kunnen we uit verschillende methoden

kiezen. We kunnen zuiver theoretisch te werk gaan en formules en vergelijkingen

opstellen die het gedrag van de diode beschrijven. Ook kan menexperimenteel de

invloed van verschillende parameters op bijvoorbeeld de anodestroom na te gaan.

Aan de hand van de vergelijking van theoretische en praktische resultaten kun

nen we de theorie, waarvan we uitgegaan zijn, toetsen op zijn waarde. Hierbij

zal blijken of de bestaande theorie geldig is en eventueel uitgebreid kan

worden. ofwel dat we van andere verklaringen moeten uitgaan om het gedrag

van de diode te beschrijven.

De veranderingen in de anodestroom 1n afhankelijkheid van verschillende para

meters, zoals de kathodetemperatuur en de caesiumdruk, verschaft ons infor

matie over de caesium-atomen en -ionen die zich in de caesiumdamp bevinden.

Ook levert de spanning ¢D' de zogenaamde ontsteekspanning, waarbij de anode

stroom een plotselinge toename vertoont, ons inlichtingen over het caesium.

2.2 Inhoud verslag

De met caesiumdamp gevulde diode met verhitte kathode vertoont grote ana

logie met de normale vacuum diode. Om tot de vergelijkingen, die het gedrag

van caesiumdiode beschrijven, te komen zijn we uitgegaan van de vergelijkingen

die voor de vacuumdiode gelden. Voor de laatste hebben we afgeleid de verge

lijkingen voor stromen en spanningen als funktie van verschillende parameters.

Van deze parameters kunnen we noemen, de kathodetemperatuur en de kathode

anode afstand.

Daarna worden de verschillen met de plasma diode behandeld en de invloed van

de toevoeging van de caesiumdamp. Zo komen we tot de vergelijkingen die voor

de caesiumdiode gelden. Behandeld worden in dit verband ook de verschillende

potentiaalverlopen die in de buis mogelijk zijn evenals de invloed van de

caesiumdruk, die eenduidig samenhangt met caesiumtemperatuur (bij verzadigde

damp).

Dan gaan we over tot het praktische gedeelte van het onderzoek en beginnen

met een beschrijving van de verschillende gebruikte buizen. De verschillen

tussen de drie gebruikte exemplaren worden behandeld en de invloed van de

buisparameters op de vergelijkingen.
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Tenslotte komen we dan aan de beschrijving van de meetopstellingen en de

gebruikte meetmethoden. De meetresultaten worden daarna gegeven en verge

leken met de bestaande theorieen.

3. De thermionische diode, bestaande uit een met Cs-damp gevulde diode

Alvorens tot de bespreking van de plasma diode, die in ons geval be

staat uit een met caesiumdamp gevulde diode, over te gaan, zullen we de

vacuum diode behandelen.

3.1 De vacuum diode

We gaan uit van een vlakke konstruktie, de kathode en anode bestaan

theoretisch uit oneindig grote vlakke platen, waarvan er een, namelijk de

kathode, verhit wordt. De anode wordt op een positieve potentiaal ten

opzichte van de kathode gehouden en de ruimtelading, afkomstig van de elek

tronen in de anode-kathode ruimte, zullen we in eerste instantie verwaar

lozen.

3.1.1 De kathode

We beschouwen een kathode die uit een metalen plaat bestaat. Wil een

elektron uit kunnen treden dan moet zijn energie groter of tenminste gelijk

zijn aan de uittreearbeid van het gebruikte kathode materiaal. Om een vol

doende grote elektronenemissie uit de kathode te verkrijgen zullen we deze

moeten verhitten. Door de toevoer van warmte wordt namelijk de thermische

energie van de elektronen in het kathodemetaal groter en zullen er dus

steeds meer elektronen de uittreeenergie bereiken naarmate de kathode tem

peratuur hoger is. (Zie ook [6J blz. 7 fig. I .)
Volgens Richardson kunnen we voor de kathodestroomdichtheid schrijven:

2 e</>K
j = A T exp {- ---}

K K kT
K

0.1)

-2Hierin is: JK, de kathodestroomdichtheid 1n A cm van anode naar kathode

gericht; T , de kathodetemperatuur in oK; ~ , de uittreepotentiaal in V;
K K

e, de lading van een elektron in A sec; k, de konstante van Boltzmann 1n
o -1 -2 0 -~

A V sec K ; A, een konstante in A cm K •

Zoals we in de forrnule zien heeft de uittreearbeid grote invloed op de

kathodestroom. Zetten we de stroomdichtheid uit als funk tie van de uittree

arbeid bij een vaste kathodeternperatuur dan zien we het volgende:
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Fig. 1: de stroomdiehtheid als funktie van de uittreepotentiaal

3.1.2 De anode

De anode bestaat ook uit een vlakke metalen .plaat die evenwijdig aan de

kathode is opgesteld. Voor de anodestroomdiehtheid kunnen we een soortge

lijke vergelijking afleiden als voor de kathodestroorndiehtheid. Maar aangezien

de anodetemperatuur veel lager is dan de kathodeternperatuur kunnen we deze

stroom verwaarlozen, wat we in het vervolg zullen doen.

3.1.3.De anode-kathode ruimte. Ret potentiaalverloop tussen anode en kathode.

Ret potentiaalverloop in de anode-kathode ruimte is natuurlijk sterk af

hankelijk van de anode potentiaal. We kunnen drie gevallen onderseheiden,

namelijk een positieve anodepotentiaal (VA)' een anodepotentiaal = 0 en een

negatieve anodepotentiaal. In fig. 2 zijn deze drie gevallen geillustreerd.

De inwendige spanningen zullen we in het vervolg met een ¢ aanduiden en de

uitwendige spanning met een V.
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a)

Hier staat de anode positief ten

opzichte van de kathode en zullen

alle elektronen die uit de kathode

treden de anode bereiken. We hebben

de ruimtelading verwaarloosd.

-<PK

b)

-<j>
A

In fig. 2b staat de anode op eenzelfde

potentiaal als de kathode (V
AK

= 0) en

zullen, indien <PK > <P
A

is, nog steeds

aIle elektronen, die vrijgemaakt zijn

uit de kathode, de anode bereiken.

- --
uk-r-- -- - - - - ::.:. -:::l~~-<j>A

. - - -- - ~,

c)

Tenslotte toont fig. 2c ons dat, indien

de anode op een voldoende hoge negatieve

potentiaal staat, de elektronen een ex

tra energie e Uk moeten bezitten, willen

ze de anode kunnen bereiken.

fig. 2: het potentiaalverloop tussen anode en kathode
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In fig. 2 hebben we de ruimtelading verwaarloosd. Doen we dit niet dan

zullen de elektronen een extra kinetisehe energie moe ten hebben om de

ruimteladingspotentiaal te overwinnen, willen ze de anode bereiken. Fig. 3

illustreert dit, hierin ~s de ruimteladingspotentiaal ¢R gesteld.

We zien dus dat de elektronen nu een

energie e (-¢K + ¢R) moeten bezitten

om aan de anode te komen.
anodekathode

II

<?Rl-'iz- --,,-,,---:.----- -.... , TA
r-- " ..---

-¢K VA

potentiaalj

Fig. 3: Ret potentiaalverloop tussen kathode en anode

I) zonder ruimtelading

II) met ruimtelading.

Voor de hoogte van de ruimteladingspotentiaal vindt men {zie [2J blz. 122}:

<?R
k,TK 4

= ---- In j/j ~ - O.86xIO-
e s

(3.2)

en

. '" 6 x 10- 12 T 3/2 d-2
J max K (3.3)

j ,de stroomdieht-max
A cm-2 ; d, de afstand

V; j, de stroomdiehtheid in
-2

em

Hierin zijn: ~R' de ruimteladingspotentiaal, in

A em-2
; j , de verzadigingsstroomdiehtheid in As

heid waarboven de ruimtelading een rol gaat spelen in

tussen de anode en kathode in em.

Bovenstaande vergelijkingen zijn geldig voor vlakke elektroden. Passen we

andere konstrukties toe dan zullen de konstanten die in vergelijkingen (3. I)

tim (3.3) voorkomen een andere waarde krijgen. In principe blij ft de afhanke

lijkheid van de stroomdichtheden en ruimteladingspotentiaal, van de andere

grootheden, zoals de kathodetemperatuur en afstand anode-kathode, op precies

dezelfde wijze bestaan alleen verandert er een konstant~_(ak~o~_., __
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3.1.4 Afleiding van de stroom-spanningskarakteristiek

Sluiten we anode en kathode kort dan vinden we dat de kortsluitstroom

dichtheid, Jk' gelijk is aan de verzadigingsstroomdichtheid, van de kathode.

(3.4)

Voor de kathodestroomdichtheid 'vinden we, onder in acht neming van

de ruimtelading:

De verzadigingsstroomdichtheid ziet er dan als voIgt uit:

A T
2 epK

K exp {- e kT }
K

Voor de totale stroomdichtheid krijgen we dan:

We vinden voor de anodespanning VA = epA - epK

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

Verwaarlozen we de ruimtelading dan ziet de totale stroomdichtheid er als

voIgt uit:

-V - ep + ep
j = jsK exp {- e A k TK A}

K
(3.9)

Deze vergelijking is aIleen geldig als-VA > epK - epA is. De karakteristiek

ziet er dan als voIgt uit (zie fig. 4).



_. 8 _.

\
\

\

\
\

I
k

I sK (kortsluitstroom)

o

Fig. 4: de I-V karakteristiek van ruimteladingsvrije diode.

De totale stroom met ruimtelading voIgt uit (3.7). Samen met (3.8), krijgen

we de volgende vergelijking:

- VA - CPK + CPA - cP
I = I exp {- e R }

K sK k TK
(3. 10)

Aangezien CPR direkt samenhangt met de stroom IK,daar het aantal elektronen

dat zich in de anode-kathode ruimte bevindt de grootte van CPR bepaalt, is

van vergelijking (3.10) moeilijk een grafiek te maken. WeI kunnen we zeggen

dat de afwijking met fig. 4 in het gebied met lage stromen gering zal zijn.

De afwijking zal toenemen met hogere stromen en weI zodanig dat de stroom

af zal nemen. We mogen dUB ruwweg stellen dat we voor de grafiek van IKals

funktie van VA een kromme zullen vinden die bij grote-VA vrijwel overeen

komt met fig. 4. Indien we-VA kleiner maken zal de kromme steeds lager onder

die van fig. 4 komen te liggen.

3.2 Ret opheffen van de ruimtelading

Zoals in hoofdstuk 3.1.4 vermeld is werkt de ruimtelading verkleinend op

de stroom door de diode. Wanneer we er in slagen om de invloed van de ruimte

lading te verminderen, of, wat nog beter is, de ruimtelading geheel op te

heffen, kunnen we een veel grotere stroom verkrijgen.



3.2.1 Ret verkleinen van de anode-kathode afstand
.... k T 3/2 1 (3 3) d .Beschouwen we vergel1Jk1ng Jmax = onstante K :z . an Z1en we

dat we de maximale stroom kunnen vergroten door de afs~and anode-kathode te

verkleinen. De veldsterkte wordt hierdoor verhoogd en indien deze groot genoeg

is, zullen aIle elektronen dan onmiddelijk naar de anode worden

afgevoerd.

In de praktijk blijkt dat anode-kathode afstand dan in de buurt van de 0.01 rom

komt te liggen. Aangezien er tussen de anode en kathode al gauw een tempera

tuurverschil van 1000 °c of meer bestaat, krijgen we al snel kortsluiting. De

kathode maakt, bij deze hoge temperaturen, vormveranderingen door die de 0.01 rom

al gauw overschrijden en dan is de diode niet meer bruikbaar. Men heeft daarom

naar andere manieren gezocht om de ruimtelading op te heffen.

3.2.2 Toevoeging van caesiumdamp

De ruimtelading is ook op te heffen door er een even grote ruimtelading,

maar met tegengesteld teken, aan toe te voegen. Anders gezegd om een elektronen

ruimtelading op te heffen meet men positieve ruimtelading toevoeren om een neu

traal geheel te krijgen. De positieve ruimtelading voegt men meestal in de vorm

van positieve ionen toe. Dit is weer op verschillende manieren te verwezenlijken.

Eerst wordt er een gemakkelijk ioniseerbare damp in de buis gebracht en daarna

kan men ergens 1n de buis een hulpontladinkje maken, waarbij positieve ionen

gevormd worden.

In dit geval kan men van edelgassen gebruik maken. Bij de toepassing van caesium

damp is de hulpontlading niet direkt noodzakelijk. Wanneer namelijk de ionisatie

energ1e van caesium (3.87 eV) lager is dan de uittreearbeid van het kathodema

teriaal dan kunnen er aan de kathode caesium-ionen ontstaan. Een Cs-atoom dat op

de kathode terecht komt zal dan een elektron afgeven aan de kathode en zo over

gaan in een ion. Indien de kathodetemperatuur hoog genoeg is dan zal het ion

afdampen en zo kunnen meehelpen om de ruimtelading op te heffen. Dit ionisatie

proces treedt op bij lage caesiumdruk en wordt resonantieionisatie of opper

vlakteionisatie genoemd. Het kathodemateriaal dat het meest gebruikt wordt, is

wolfraam dat een uittree-energie heeft van 4.52 eV. Ook wordt weI molybdeen ge

bruikt, zij het niet zo veel als wolfraam.

Bij hoge caesiumdruk treedt er bovendien een ander ionisatieproces op. Dan

krijgen we stootionisatie afkomstig van de botsingen met snelle elektronen.

(volume-ionisatie).
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3.3 De met caesiumdamp gevulde diode

In hoofdstuk 3.2.2 is beschreven dat we door toevoegi.ng van caesiumdamp

de ruimtelading in de anode-kathode ruimte op kunnen heffen. We moe ten hier

bij een onderscheid maken tussen hoge en lage caesiumdruk. De ionisatie

vindt bij deze twee drukken op verschillende manieren plaats, en ook ver

tonen de karakteristieken essenti~le verschillen.

3.3.1 De lage druk caesium konverter

De druk in de diode ligt in dit geval tussen de 10-4 en 10·'·3 Torr. De

temperatuur van de caesiumdamp hangt eenduidig samen met de druk, in grafiek

1 is dit verband weergegeven. Hieruit leiden we de temperatuur af waarbij we

werken, deze bedraagt 60 °c - 100 °c.

3.3.1.1 Ionisatie

Bij lage drukken krijgen we voornamelijk ionisatie door oppervlakte

ionisatie aan de kathode, zoals in hoofdstuk 3.2.2 reeds beschreven is. Deze

spontane ionisatie van caesiumdamp aan verhitte metaaloppervlakken is reeds

door Langmuir en Taylor ontdekt en beschreven. (Zie oOk [4 J ). Wanneer de

.uittree-energie van het metaal groter is dan de ionisatie-energie kan er 1an1

satie optreden. Er treedt ook ionisatie op wanneer U. < ~ is, aIleen neemt de
1 u

kans ap ionisatie valgens een e-macht af. De waarschijnlijkheid dat een atoam

aan het oppervlak geraniseerd wardt, is daor de oppervlakte-ion1satie waar

schijnlijkheid S gegeven. (Zie [3J blz.75)

(3.11)

Hierin is:U. de laagste ianisatiespanning van de atamen (in V);~ de uittree-
1 u

potentiaal van het oppervlak (in V). We krijgen dan atamaire ianen Cs+, die

zich op het metaaloppervlak bevinden. De afdamping van de ianen en atamen be

handelen we hierander. Rekombinatie vindt plaats aan de wanden van de buis en

aan de anode.

3.3.1.2 De kathade

Zaals hierbaven vermeld is, komen er geregeld caesiumatamen ap de kathade.

Langmuir [4J geeft vaor dit aantal de volgende formule

-~
Ya 3.08 x 1021 P

cs Tcs (3.12)
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Hierin is: ~a' het aantal atomen dat per tijdseenheid en per cm
2

aan de ka
-2 -1

thode arriveert in cm sec ; P ,de druk van de caesiumdamp in Torr; T ,cs cs
d . d . oKde temperatuur van e caes1um amp 1n •

Er blijven een zeker aantal atomen op de kathode zitten, waarvan een deel

geioniseerd wordt. Er dampen ook weer atomen en ionen af en deze worden weer

aangevuld door atomen uit de caesiumdamp, zodat we steeds een vernieuwing van

de atomen en ionen op het kathode oppervlak krijgen. Het aantal atomen en

ionen dat gemiddeld per tijdseenheid op de kathode aanwezig zijn, geeft ons

een bedekkingsgraad e. Aangezien de afdamping bepaald wordt door de kathode

temperatuur is debedekkingsgraad e hiervan afhankelijk. Ook is van invloed

de caesiumdruk want deze bepaalt het aantal atomen en ionen dat aan de ka

thode arriveert. Langmuir hE'eft hier tabellen voor gegeven (zie [4J bIz. 434).

Hieruit hebben we tabel 1 afgeleid. waaruit grafiek 2 is bepaald. De bedek

kingsgraad heeft invloed op de uittreepotentiaal van de kathode, deze wordt

namelijk verlaagd door de absorbtie van caesium atomen en ionen. De uittree

energie van caesium (1.7 eV) is namelijk veel lager dan de uittreearbeid van

de me.este gebruikte kathode materialen, zoals wolfraam en molybdeen. Voor

wolfraam vinden we een uittreeenergie van 4.52 eV. terwijl voor molybdeen

een uittreearbeid van 4.15 eV geldt. De verlaging van de uittreepotentiaal

(~B) is in tabel 2 gegeven en in grafiek 3 uitgezet. Ten gevolge van de

verlaging van de uittreepotentiaal kan de emissie van elektronen ook toe

nemen. In grafiek 4 is de vereiste caesiumtemperatuur voor een bepaalde

stroomdichtheid gegeven, als funktie van de kathodetemperatuur.

3.3.1.3 De anode

Om een zo groot mogelijke stroom door de diode te krijgen moet. zoals

hieronder beschreven wordt, de anode een zo laag mogelijke uittreepotentiaal

hebben. Nu zal de bedekking met caesium van de anode zeer hoog zijn daar we,

in vergelijking met de kathode, de anodetemperatuur laag houden. De uittree

potentiaal wordt in dit geval volledig bepaald door de uittreeenergie van het

caesium en bedraagt ongeveer 1.7 V. Evenals in hoofdstuk 3. 1.2(blz 4) gesteld

is, mogen we de emissie van de anode verwaarlozen. in hoofdstuk 3.3.1.5 wordt

hier nog nader op ingegaan.
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3.3.1.4 De anode-kathode ruimte

De ionen die in het door ons beschouwde geval, lage caesiumdruk, voor

namelijk aan de kathode gevormd worden en daarvan afdampen, zullen zich

naar de anode begeven. De kathode heeft zo'n hoge temperatuur, dat we elek

tronenemissie krijgen. Er loopt dus ook een elektronenstroom van de kathode

naar de anode. Indien de totale gemiddelde ladingsdichtheid van de elektronen

stroom gelijk is, doeh tegengesteld van teken, aan de totale gemiddelde la

dingsdichtheid van de ionenstroom, dan is de som van de ruimteladingen nul.

In dit geval kunnen we dus van een diode zonder ruimtelading spreken.

Het aantal ionen dat van de kathode afdampt is afhankelijk van het aantal

caesium atomen dat aan de kathode arriveert. Dit aantal atomen is afhanke

lijk van de druk van de caesiumdamp. Bij iedere druk kan een zekere ruimte

lading geneutraliseerd worden. De stroomdichtheid van de elektronen, die

hierdoor bepaald wordt is in grafiek 5 uitgezet als funktie van de caesium

dr-uk.

3.3. 1.5.Afleiding van het stroomspanningsverloop

De totale stroom door de diode is uit vier delen opgebouwd. Deze vier

delen zijn: ten eerste: een elektronenstroom van de kathode naar de anode.

ten tweede: een ionenstroom van de kathode naar de anode.

ten derde : een elektronenstroom van de anode naar de kathode.

ten vierde: een ionenstroom van de anode naar de kathode.

We zullen deze vier stromen eens wat nader onderzoeken.

De elektronenemissie van de kathode veroorzaakt een kathodestroom die

van de anode naar de kathode gericht is. De ionen die afdampen en ook naar de

anode gaan leveren een bijdrage tot de kathodestroom die tegengesteld 1S aan

de bijdrage van de elektronen. De invloed van de ionenstroom op de totale

kathodestroom, zullen we nu afleiden. Wanneer de temperatuur van de elek

tronen die uit de kathode treden en de temperatuur van de ionen die van de

kathode afdampen gelijk is, dan zullen de thermische energieen van elektronen

en 10nen even groot Z1Jn. Er geldt dus:

! m.
1

2
v.

1

2
~ m ve e

Hierin is: m., de massa van het ion in k; v., de snelheid van het ion in m/ sec .;
1 g 1

m , de massa van het elektron in k
d

; v , de snelheid van het elektron in m/sec.
e e e

Aangezien de massa van het ion veel groter is dan de massa van het elektron, zal

de snelheid van het elektron veel groter zijn dan de snelheid van het ion. Voor
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de snelheidsverhouding vinden we:

(3.13)
v. m

I1 e
-= - "" 500v m.e 1

In de tijd die een elektron erover doet om de anode te bereiken, indien er

geen veld is, kunnen ongeveer vijfhonderd elektronen oversteken van kathode

naar anode. In principe kompenseert een ion de ruimtelading van vijfhonderd

elektronen. Ook de verhouding van de stromen veroorzaakt door de elektronen

respektievelijk door de ionen wordt door de wortel uit hun massa's bepaald.

We kunnen dus schrijven:

I.=I~e
1 e m.

1

(3.14)

Hierin is: I., de ionenstroom in A; I , de elektronenstroom in A.
1 e

De ionenstroom I. is dus ongeveer een faktor vijfhonderd kleiner dan de elek-
1

tronstroom en is dus te verwaarlozen ten opzichte van de elektronenstroom.

Aan de anode hebbenwe ook elektronenemissie, deze is aIleen veel lager dan

de elektronenemissie van de kathode, vooropgesteld tenminste dat de tempe

ratuur van de kathode veel hoger is dan de temperatuur van de anode. In de

formule van de stroomdichtheid komt de temperatuur in een e-macht voor en

heeft dus grote invloed. Ais we het kathodeoppervlak gelijk nemen aan dat

van de anode dan vinden we voor de verhouding van elektronenstroomdichtheid

van de anode en de elektronenstroomdichtheid van de kathode:

T 2 +
e<J1K eepA

J eA A
kTK kTA

(3.15)__ "" e e
jeK T 2

K

J eK' de
de anodetemperatuur

elektronstroomdichtheid van de anode in A cm-2

-2van de kathode in A cm ; T
A

,

Hierin is: jeA' de

elektronenstroomdichtheid

in K.

Nemen we voor: epK 3 V

<p
A

=J.7V

T
K

1000 oK

T
A

500 oK, dan vinden we voor de verhouding uit (3.15):
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De elektronenstroomdichtheid van de anode is dus te verwaarlozen ten opzichte

van de elektronenstroomdichtheid van de kathode en daarom hebben we hem niet

beschouwd in de vorige hoofdstukken.

De ionenstroomdichtheid van de anode wordt bepaald door 8, de ionisatie

waarschijnlijkheid (zie (3.11) bIz. 10). Nu is 8 zeer laag, ten gevolge van

de lage anodetemperatuur en daardoor komen er zeer weinig ionen van de anode

af.

We mogen de ionenstroomdichtheid van de anode helemaal verwaarlozen ten op

zichte van de elektronenstroomdichtheid van de kathode.

We mogen dus stellen dat de totale stroomdichtheid door de buis voorna

melijk bepaald wordt door de elektronenstroomdichtheid van de kathode. Om nu

een verband tussen stroomdichtheid en spanning af te leiden gaan we uit van

vergelijking (3.5) uit hoofdstuk 3.1.4. Hierin moeten we in de eerste plaats

de ruimteladingspotentiaal ~R= 0 stellen.

De vergelijking (3.5) gaat dan over in:

2 <PK
j = A TK exp {- e kT

K
} (3. 16)

De kathode wordt bedekt met atomen en ionen. Hierdoor veranderen de ¢K en A

uit vergelijking (3.5). De faktor A wordt nu afhankelijk van de bedekkings

graad e van de kathode. Dit is reeds door Langmuir ontdekt en ook door de Boer

beschreven. (Zie [6J bIz. 152). Voor A moeten we invullen:

A
e 8e

A
o

exp {- -k-} (3. 17)

A
-2 0 -2

Hierin is: Ao ' de waarde bij een bedekking e = 0 in cm K; 8e, een va-

riabele in e, die voor e = 0 ook nul is, in oK V-I.

Langmuir heeft berekend dat A van 120 A cm-2 °K-2 voor zuivere metalen zakt
-2 0 -2

tot A. = 3.26 A cm K bij een minimale uittreepotentiaal van ¢. = 1.36 V.
m1n m1n

De kathode uittreepotentiaal wordt door de bedekking met caesium verlaagd,

zoals we in hoofdstuk 3.3.1.2 gezien hebben.

De formule voor de stroomdichtheid gaat dan over in:

] (3. 18)

Hierin is: <PKO ' de uittreepotentiaal van het zuivere kathodemetaal, in V; ¢B'

de verandering in de uittreepotentiaal van het kathodemetaal, in V.
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V(V)
o

-4___---1---------- P = 10 Torr
cs

Roe de stroomdichtheid j van de caesiumdiode in vergelijking met de stroom

dichtheid van de vacuumdiode zonder ruimtelading veranderd is, is moeilijk

te zeggen. In de vergelijking (3.18) zitten namelijk veel meer variabelen

dan in de overeenkomstige vergelijking voor de vacuumdiode. De variabelen

~S en ae hangen namelijk van de bedekkingsgraad e af, die op zijn beurt weer

afhankelijk is van de caesiumdruk en kathodetemperatuur.

De stroom-spanningskarakteristiek ziet er als volgt uit (zie bij fig. 5). Hierbij

~s de j-as logarithmisch verdeeld.

j (A cm-
2

)1

/
-4Fig. 5: De stroom-spanningskarakteristiek bij p = 10 Torr.

cs

3.3.1.6 Ret potentiaalverloop

We komen nu aan de behandeling van het potentiaalverloop. Zoals hierboven

behandeld is (in hoofdstuk 3.3.1.5) geldt bij neutralisatie van de negatieve

ruimtelading, van de elektronen uit de kathode,

j. Ig~ e
J = m:-

e ~

(3. 19)

Rierin is: Ji' de ionenstroomdichtheid in A cm-2

Wanneer de ionenstroomdichtheid in de buis kleiner is dan j \ ~ dan bouwt
e Va:;

er zich een negatieve ruimtelading op. De grootte van de negatie~e ruimte-

lading wordt bepaald door de mate waarin j. afwijkt van de optimale toestand

j. = j \ {me . Men noemt deze toestand "el~ctron rich mode". In het andere
~ eVffii j' ~

geval, wanneer ~ > ~ is, dan krijgen we een positieve ruimtelading;
J e ffii

"ion rich mode".

In fig. 6 is dit nader geillustreerd.



- 16 -

I

II

-<PK

potentiaai kathode

Fig. 6: Ret potentiaalverloop

I} electron rich mode

II) ion rich mode

in
Ji
or-
Je

anode

De uitwendig aangelegde anodepotentiaal is hierbij zo gekozen dat

-VA + <PA = <PK• Wanneer we een andere potentiaal kiezen dan vinden we nage

noeg dezelfde krommen, aIleen krijgen we vlak bij de anode een aanpassing

naar de uitwendige potentiaal. In fig. 7a en b zijn verschillende anode

potentialen gegeven en het daaruJee samenhangende potentiaalverloop in de

buis.

I

II

I: electron rich mode

II: ion rich mode

potentiaal~ K A

Fig. 7a: Ret potentiaalverloop in de buis met-<PK >-<PA + VA
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I

II j~
-~K

VA

potentia K A

Fig. 7b: Ret potentiaalverloop in de buis met-~K <-~A + VA

Rieruit zien we dat we een zo groat mogelijke-V
A

aan kunnen leggen indien

~K groat is en ~A klein. Indien de buis als thermionische omzetter gebruikt

wordt) is het dus gunstig am een zo klein mogelijke uittreepotentiaal van

de anode na te streven. Een hoge uittreepotentiaal van de kathode is gewenst

indien we een hoge uitgangsspanning willen hebben, de stroom door de buis

wordt dan weI beperkt aangezien de elektronenemissie door het verhogen van

~K tegengewerkt wordt) er zal dus naar een kompromis gezocht moeten worden.

3.3.2 De hoge druk caesium konverter

We spreken over een hoge druk omzetter indien de caesiumdruk in de grootte

orde van ]0-] - 1 Torr komt. De gemiddelde vrije weglengte van de elektronen

is dan zo klein geworden dat het tot botsingen komt met atomen en ionen in de

anode-kathode ruimte. Uit grafiek 1 lezen we af dat bij een temperatuur

T = 275 °c de druk p = 1 Torr is, de vrije weglengte ligt dan in de grootte
cs -4 cs

orde van A = 10 mm. De anode kathode afstand is in de meeste gevallen van de
e

grootte orde van i rom zodat we mogen stellen dat we in het gebied van hoge druk-

ken veel botsingen krijgen.
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In vergelijking met de lage druk konverter treden er verschillen op in

ionisatie-processen. We zullen hier de afwijkende processen behandelen

en voor de gelijkblijvende processen verwijzen naar het in hoofdstuk 3.3.1

vermeldde.

3.3.2.1 Ionisatie

De belangrijkste ionisatieprocessen zijn essentieel anders dan bij de

lage druk buis. Trad daar namelijk resonantie-ionisatie aan de kathode OPt

hier krijgen we ook te maken met ionisatie in de anode-kathode ruimte. Ten

gevolge van de grotere dichtheid van de atomen neemt de botsingskans met

snelle elektronen toe. Er kan nu ionisatie optreden als gevolg van stoot

ionisatie. Dit gebeurt meestal stapsgewijs; eerst worden de caesiumatomen

in een aangeslagen toestand gebracht en daarna geioniseerd. We hebben hier

ook nog te maken met een ander ionisatieproces t want er worden ook mole

culaire ionen g~vormd. De twee ionisatieprocessen kunnen we met de volgende

vergelijkingen beschrijven ( [5J bIz 17):

Ret multistage ionisatieproces:

ionisatie: n - +Cs + e + E -+ Cs + 2 e
n

(3.20)

three-body

rekombinatie: 2 e + n
+ Cs -+ Cs + e + E

n
(3.21)

Ret moleculaire ionisatieproces:

aesociatieve

ionisatie 2 C~.6p 1 -+ Cs
2

+ e (3.22)

dissociatieve-

rekombinatie: CS
2

+ + e -+ Cs -+ 2 Cs 6p (3.23)

De voornaamste rol in beide processen speelt de excitatie van het 6s naar

het 6p niveau. Hiervoor is een energie nodig van 1.4 eVe Ais er dus elek

tronen in de buis zijn die een kinetische energie hebben van 1.4 eV of groter

dan kan er ionisatie optreden. De elektronen met een energie van 1.4 eV kunnen
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ofwel afkomstig zijn uit het topje van de Maxwellse snelheidsverdeling

aan de kathode ofweI elektronen zijn die door de anode potentiaal versneld

zijn tot 1.4 V.

De resonantie-ionisatie aan de kathode gaat hierbij natuurlijk gewoon

door, maar is van weinig betekenis. Door de hoge caesiumdruk is de bedek

kingsgraad e, van de kathode, hoog en daardoor is de uittreepotentiaal ~K

laag. De oppervlakte-ionisatiewaarschijnlijkheid S is dus laag (zie (3.11)

bIz. 10) en daarmee de bijdrage van oppervlakte-ionisatie tot de totale

ionisatie in de buis.

3.3.2.2 De kathode

17 en bij

druk verhogen

1Olog ~ ~ 20
a

kathodetemperatuur

De bedekking met caesiumatomen is nu hoger dan in hoofdstuk 3.3.1.2.

Ten gevolge van de hogere druk hebben we een grotere bedekkingsgraad, bij

dezelfde kathodetemperatuur, als in het gebied van lage druk. Dit zien we

ook direkt uit grafiek 2. Bij een caesiumdruk van ongeveer
-4 0 IP = 5 x 10 Torr (T ~ 100 C) vinden we Olog ~ ~cs cs a

T
K

= 14000 K een bedekkingsgraad van e ~ 0.15. Indien we de

tot P = 5 x 10- 1 Torr (T ~ 250 °C) dan krijgen we voorcs cs
en dit levert een bedekkingsgraad e ~ 0.45 bij een

T
K

= 1400oK.

Er kan nu, ten gevolge van de grotere bedekkingsgraad een grotere elek

tronenemissie plaatsvinden, doordat ook hier de uittreepotentiaal zakt en

nu verder verlaagd wordt dan in hoofdstuk 3.3.2. In grafiek 6 is de emissie

stroomdichtheid van de kathode gegeven als funk tie van de kathodetemperatuur

met de caesiumtemperatuur als parameter. Nemen we weer hetzelfde voorbeeld

als boven, dus bij een kathodetemperatuur van 14000 K de caesiumtemperatuur

opvoeren van 3730 K naar 5230 K, dan vinden we dat de emissiestroomdichtheid
-5 -2 -2 5

van j = 2 x 10 A cm toeneemt tot j =2 A cm dus een faktor 10 groters
wordt.

3.3.2.3 De anode

Hier hebben we nagenoeg geen verandering met hoofdstuk 3.3.1.3. De be

dekking met caesium zorgt voor een lage uittreepotentiaal van 1.7 V.
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3.3.2.4 De anode-kathode ruimte

Evenals in hoofdstuk 3.3.1.4 krijgen we een opheffen van de ruimtelading

door de gevormde ionen. Rierdoor neemt de stroom toe, want er treedt geen be

grenzing op door de negatieve ruimtelading. De ruimtelading die geneutrali

seerd kan worden, ligt bij hogere caesiumdruk hoger dan bij lage druk, zoals

uit grafiek 5 direkt blijkt.

3.3.2.5 De stroom-spanningskarakteristiek

We beschouwen eerst de VA-IA karakteristiek zoals die in fig. 8 gegeven

is.

( ignited mode

-----+--~---+-----;" ,
unigllited mode

Fig. 8: Ret stroom-spanningsverloop in de buis

Ret blijkt dat er twee toestanden in de buis optreden. De ignited mode en

de unignited mode, hierbij treden grote verschillen op 1n de stroomdicht

heid. Terwijl er ook een hysteresisverschijnsel in de karakteristiek zit.

We zullen achtereenvolgens de unignited mode, de ontsteking van de buis die

optreedt bij een spanning VA = Vd en de ignited mode behandelen. We beginnen

echter eerst met de vergelijkingen die de elektronen- en ionenstroomdicht

heid beschrijven. Deze zijn namelijk anders dan die in hoofdstuk 3.3.1.5.
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Ret elektronen- en ionentransport door de buis wordt bepaald door de dif

fusiestroom en door het elektrisehe veld. We kunnen voor de elektronen- en

ionenstroomdiehtheid sehrijven:

J e - + D e grad n + e lle n Ee e e

J. - D. e grad n. + e ll· n. E
~ ~ ~ ~ ~

(3.24 )

(3.25 )

II , de
e

de e-

-I -2
Rierin is: D , de diffusiekonstante van de elektronen in sec em ;

e
bewegelijkheid van de elektronen in V sec-I; n , de koneentratie van

-1 e 1
lektronen, in V em E, de elektrisc.he veldsterkte, in V em- D., de dif-

~

. d" -I -2 . d'
fus~ekonstante van e ~onen, ~n sec em ; n., de koneentrat~e van e 10nen,

~

in em-I; lli' de bewegelijkheid van de ionen, in V sec-I.

Hierin zijn de positieve riehtingen van de versehillende grootheden zoals ze

in fig. 9 getekend zijn.

kathode- J e

- J •
1- E

-- x

dn
e

+:

r- dx

dn.
~

dx : -

anode

V : +
A

Fig. 9: De positieve riehtingen van de grootheden uit de
vergelijking 3.24 en 3.25.

De maximale stroomdiehtheid van de elektronen j wordt hierbij door de kon-
e

eentratie gradient van de elektronen en de elektrisehe veldsterkte bepaald.

Dit in tegenstelling tot het gebied van lage druk waar de verzadigingsstroom

diehtheid door de elektronenemissie van de kathode wordt bepaald.

3.3.2.6 Ret potentiaalverloop

In dit verband zullen we eerst de unignited mode behandelen; het poten

tiaalverloop versehilt niet veel met het verloop bij lage druk. Daarna gaan

we over tot het bespreken van het doorslagproees, waarna we de ignited mode

behandelen.



3.3.2.6.1 De unignited mode

Deze wordt ook weI extinguished mode genoemd. Wanneer we naar de for

mules (3.24) en (3.25) (bIz. 21) kijken, kunnen we zien dat, indien j > j.e ~

is, zich een negatieve ruimtelading in de buis zal opbouwen. We bevinden

ons dan in het elektronenrijke gebied zoals ook in hoofdstuk 3.3.1.6 be

schreven is. In fig. 10 hebben we het potentia.alverloop nogmaals getekend

met een positieve anodespanning.

gemeten ontsteek
spanning

"

= uitwendig aangelegde spanning

anode

kathode
laag

Fig. 10: Ret potentiaalverloop in de elektronenrijke situatie

We kunnen hier weer een neutraal plasma onderscheiden, van de anode en de

kathode gescheiden door de anodelaag respektievelijk de kathodelaag. Indien

de anodespanning VA de waarde Vd bereikt zal de buis ontsteken wat in het

volgende hoofdstuk behandeld wordt. De ionenrijke situatie zullen we krijgen

als j. > j is, zoals in fig. 11 is weergegeven.
~ e



ka hode

potentiaal j

l'
kathode
laag

· ? ",:!

an de

~,
:'1 \ I
I I \

1 ' \

--L~H---I \ r
: \1 =f¢~ V v
I IfJ_·, a d
I 1- --
I _ ¢ I
I A •
lr- -----

anode
laag

Fig. II: Het potentiaalverloop ~n de ionenrijke toestand

De ionen zijn hier nog afkomstig van oppervlakte-ionisatie en waarschijnlijk

treedt er ook associatieve ionisatie Ope

3.3.2.6.2 Ontsteking van de buis

Wanneer de anodespanning VA de waarde van Vd bereikt, krijgen we ont

steking. We gaan dan van de unignited mode naar de ignited mode, de stroom

door de buis zal sterk toenemen zoals uit fig. 8 blijkt. Ontsteking van de

buis treedt op wanneer uit het plasma, dat zich vlak voor de anode bevindt,

voldoende ionen komen. Het plasma, dat zich op anode potentiaal bevindt,

wordt dan dikker, want de potentiaal voor het plasma wordt door de posi

tieve ruimtelading van de ionen verhoogd. De veldsterkte in de buis neemt

hierdoor toe en daarmee de elektronen- en ionenstroomdichtheid. Er komen

meer elektronen in de buis en de volume ionisatie gaat omhoog. Hierdoor komen

er meer ianen die de potentiaal vlak voor de anode weer verhogen en het plas

ma daar breder maken. We krijgen dus een kumulatief effekt en het plasma zal

zich steeds verder naar de kathode uitbreiden tot we de situatie van fig. 12

krijgen. Dit is het potentiaalverloop in de ignited mode.



kathode anode

potentiaal

Fig. 12: Het potentiaalverloop na ontsteking (ignited mode)

Als we de ontsteekspanning (Vd) uitwendig meten, door de anodespanning te

meten bij geaarde kathode, zullen we de gemeten spanning moeten korrigeren

voor de kontaktpotentiaal, om aan de inwendige ontsteekspanning <PD te komen.

De kontaktpotentiaal (¢c) is gelijk aan het verschil van de uittreepoten

tiaal van kathode en anode, zoals in formule 3.26 is gegeven,

(3.26)

De. ontsteekspanning is afhanke1.ijk van een aantal faktoren zoals de druk in

de buis, de anode-ksLflode afstand en de stroomdichtheid in de anode-kathode

ruimte. De stroomdichtheid is afhankelijk van de kathodetemperatuur, de

caesiumdruk en de veldsterkte in de buis. Over de afhankelijkheid van <PD van

de caesiumdruk (Pes)' kunnen we het volgende opmerken. Bij lage druk z.ullen

er weinig botsingen tussen elektronen en stomen en moleculen zijn. De ont

steekspanning zal hoog zijn daar de ionisatiekans vrij klein is. Naarmate we

de druk verhogen zal de gemidde1.de vr:i.jeweglengte van de elektronen afnemen

en de daarmee gepaard gaande hogere ionisatie-waarschijnlijkheid zal de ont

steekspanning doen afnemen. Indien we de caesiumdruk nog hoger maken zal de

gemiddelde vrije weglengte op een gegeven moment te klein worden om de elek

tronen voldoende te versnellen, in de richting van de anode. De kinetische
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energie, in de richting van de anode, wordt dan te laag om ionisatie te

veroorzaken en hierdoor zal de ontsteekspanning weer toenemen. In fig. 13

is het verloop van ~D als funk tie van P schema tisch weergegeven.cs

Pes (Torr)

Fig. 13: De ontsteekspanning als funktie van de druk P van het caesium

Over het verband tussen de stroomdichtheid in de buis en de ontsteekspanning,

kunnen we de volgende opmerkingen maken. Naarmate de stroomdichtheid toeneemt

zal de ionisatiekans toenemen, omdat er meer elektronen met voldoende energie

zijn om te ioniseren. Hierdoor zal de ontsteekspanning afnemen. De stroom

dichtheid is weer afhankelijk van de kathodetemperatuur en van de veldsterkte,

bij een konstante anode-kathode afstand van de anodespanning. Hoe de ontsteek

spanning van de kathodetemperatuur afhangt is moeilijk te zeggen aangezien we

het verband tussen de stroomdichtheid en de kathodetemperatuur niet kennen. Bij

de behandeling van de metingen zullen we hier nog op terug komen.

Aangezien we metingen zullen doen aan buizen met een vaste anode-kathode af

stand, willen we in dit verband de variatie van deze afstand an de invloed op

de ontsteekspanning buiten beschouwing laten.

3.3.2.6.3 De ignited mode

De stromen in de buis zijn hier veel hoger dan in de unignited mode. Zoals

we uit fig. 12 zien is de veldsterkte aan de kathode zeer hoog, de anodespan

ning VA staat vrijwel geheel over de kathodelaag die zeer dun is (zie hfst.
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3.3.1.6). De vrije weglengte van de elektronen is meestal groter dan de

dikte van de kathodelaag, zodat we hier weinig ionisatie hebben en de

breedte konstant blijft. We krijgen een grote ionenstroom, als gevolg van

de hoge koncentraties, die de kathode met ionen bedekt. Hierdoor zakt de

uittreepotentiaal, waardoor de elektronenemissie toeneemt. De stroomver

groting, die hiervan het gevolg is, heeft men berekend ( [5] blz. 25) als:

Hierin is: 11' de stroom voor ontsteking in A; 12 , de stroom na ontsteking

in A.

Indien de kathodetemperatuur TK = 1500 0K is dan vinden we:

Wanneer we nu de anodespanning verminderen zal de stroomdichtheid verminderen,

daar de veldsterkte afneemt. Hierdoor nemen de koncentraties af en daarmee de

stroomdichtheid weer tot zich een evenwicht instelt. (Zie formule 3.24). We

kunnen hiermee doorgaan tot de anodespanning de waarde 1.4 V bereikt. Hier

onder kan er vrijwel geen ionisatie optreden daar de elektronen dan niet vol

doende energie meer habben. De stroomdichtheden nemen dan weer sterk af en we

gaan dan terug naar de unignited mode (zie fig. 8).

4. De gebruikte buizen

We komen nu toe aan het meer praktische gedeelte van het verslag. Aller

eerst zullen we de drie verschillende gebruikte buizen beschrijven.

Er zijn twee buizen met een cylindrische konstruktie gebruikt en een met

een vlakke anode-kathode konstruktie. Eerst zullen we de twee buizen met de

cylindrische anode-kathode konstruktie behandelen, daarna komt de buis met de

vlakke konstruktie aan de orde. De maten en een beschrijving van de konstruk

tie van de drie buizen worden eerst vermeld, aan het einde komen de verschil

len tussen de drie types aan de orde.



20 rmn2

1.25 nan

- 27 -

4.1 Het eerste type buis, met cylindrische anode-kathode konstruktie

In fig. I is een soortgelijke konstruktie gegeven. In feite geeft fig. I

een verbeterde versie van het eerste type buis waaraan we gemeten hebben.

De hulpanodes van molybdeen zijn in het eerste type niet aanwezig, evenmin

als het pyrometreer gaatje.

We hebben hier een kathode die bestaat uit een dun wolfraambandje van 0.025 mm

dik en 1 mm breed. nit bandje is met een veerkonstruktie aan 2 pennen bevestigd

die in de voet van de buis bevestigd zijn. Deze veerkonstruktie, die bestaat

uit de omgebogen uiteinden van het bandje (zie fig. I), is noodzakelijk om de

kathode strak gespannen te houden. Als het wolfraambandje verhit wordt dan ver

andert de anode-kathode afstand. Deze afstandsverandering is natuurlijk zeer

ongewenst en wordt nu tegengegaan door de verende ophanging van de kathode.

De anode bestaat uit een blokje nikkel met een dikte van 10 rom. Hierin is

een gat geboord met een diameter van 2.5 mm. Door dit gat loopt de kathode, zo

dat we een soort cylindrische konstruktie hebben. Helemaal zuiver cylindrisch

is de anode-kathode konstruktie niet, want dan zou de kathode uit een ronde

draad hebben moeten bestaan.

Opzij van de anode zijn links en rechts nog nikkelen busjes geplaatst

rond de kathode. Deze afschermanodes, ook wel "guard rings" genaamd, zijn

noodzakelijk om de randeffekten aan de anode tegen te gaan. Deze randeffek

ten betreffen het niet meer homogeen verlopen van de potentiaal tussen anode

en kathode, aan de rand van de anode. Ook blijft de temperatuur van de kathode

binnen de anode nu beter konstant. De afschermanodes hebben grote invloed op

het stroom-spanningsverloop, (zie [7J blz. 12).

Het caesium wordt in de buis gebracht op de volgende manier. Tegen de

eigenlijke diode is een andere buis aangebracht, hiermee verbonden door een

dun glazen buisje. In het tweede stuk buis zit een caesium kapsule gemonteerd.

De caesium kapsule bestaat uit een glazen omhulling waarbinnen caesium in

vloeibare toestand (bij kamertemperatuur) zit. Rond de kapsule zit een gloei

draad gewikkeld zoals in fig. I te zien is. Deze gloeidraad is naar buiten uit

gevoerd. Door nu een flinke stroom, van enkele amperes, door de gloeidraad te

sturen, smelt het glas van de kapsule en komt het caesium in de buis. De hoe

veelheid caesium is voldoende om een verzadigde dampdruk te krijgen tot zeer

hoge drukken toe. (> 1 Torr).

De maten die van belang zijn volgen nu:

(W) kathodeoppervlak (binnen de anode)

anode-kathode afstand (d
ak

)
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anodeoppervlak (tegenover de kathode)

lengte afschermanodes (per stuk)

binnendiameter afschermanodes

kathodetemperatuur (TK)

inhoud caesium kapsule

78.5 mm2

6 mm

2.5 mm

300
0

K < TK < 1800oK(2000oK)

0.1 gram

-f--anode

De kathode wordt op de gewenste temperatuur gebracht door een stroom door het

wolfraambandje te sturen. In verband met de levensduur kunnen we de kathode

niet warmer als ongeveer 2000oKmaken. De kathodetemperatuur wordt bepaald met

behulp van een pyrometer. Rierdoor wordt tevens een verband gelegd met de

gloeistroom en -spanning zodat men steeds op dezel£de temperatuur kan instel

len door de gloeistroom en gloeispanning op de juiste waarde te brengen.

4.2 Ret tweede type buis, met cylindrische konstruktie en hulpanodes

In fig. I is de konstruktie weergegeven. De twee hulpanodes zijn extra

aa.ngebracht, in vergelijking met buis I. Ook is hier in het anode blok een

extra pyrometreer gaatje geboord em gemakkelijker de kathodetemperatuur te

kunnen pyrometreren. De buis is verder identiek aan type I buis.

De kathode, direkt verhit, bestaat ook weer uit een wolfraambandje met

dezelfde afmetingen als in hoofdstuk 4.1.

De anode bestaat uit een nikkelen anodeblok waarin nu vier gaten zijn

geboord. Ret eerste gat is voor de doorvoer van de kathode. Er zijn twee

gaten met een doorsnede van 1 mm geboord om de hulpanodes door te voeren.

Ret laatste gat is het pyrometreergaatje dat in fig. 14 nogmaals is gete

kend.

~ 2.5 mm

o 0.2 mn: ,

02mm, \ /-_ ....

/ ~-'t--\----+kathode
\ I
, ".... - ...

Fig. 14: Ret pyrometreergat in de anode
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De afschermanodes zijn ook hier aanwezig evenals in buis I. Twee nikkelen

busjes rond de kathode aan weerszijden van de anode vormen de guard rings.

De twee hulpanodes bestaan uit molybdeen draadjes met een doorsnede van

0.5 mm en met behulp van een keramisch busje geisoleerd van de anode. Ze zijn

aangebracht op de lange zijde van de anode, zoals in fig. I te zien is. Het

uiteinde is ongeveer 1 rnm blank gelaten en dus niet geisoleerd. De top van de

draad valt samen met de binnenzijde van de anode en steekt niet uit in de anode

kathode ruimte.

Het caesium wordt op identieke wijze in de buis gebracht als bij buis I.

De maten zijn identiek aan buis I en de extra hulpanodes hebben de vol

gende maten; ook is de maat van het pyrometreergat gegeven:

afstand kathode hulpanodes 1. 25 mm

diameter draad hulpanodes (M~) 0.5 nm

diameter pyrometreergaatje (minimaal) 0.2 rnm

Voor het overige hebben we dezelfde maten als bij buis I.

4.3 Het derde type buis z met vlakke anode-kathode konstruktie

Fig. II geeft de konstruktie weer. We hebben een indirekt verhitte vlakke

kathode met daartegenover een vlakke anode. In de anode-kathode ruimte zijn

nog twee hulpanodes aangebracht.

De kathode bestaat uit een vlakke ronde plaat van molybdeen. Rond de ka

thode zit een centreerring verbonden met een bus met koelribben. Hieraan is

een dun busje gelast waarbinnen een gloeispiraal zit. We krijgen dus een in

direkte verhitting van de kathode. De kathodetemperatuur wordt gemeten met

behulp van een platina-platina rhodium thermokoppel.

De gloeidraad kan een stroom hebben tot ongeveer 6A, de kathodetemperatuur

bedraagt dan TK ~ 1700~. Willen we een nog hogere kathodetemperatuur dan

is het mogelijk om een extra spanning tussen kathode en gloeidraad aan te
oleggen. Nu kunnen we met een extra spanning van 500 V tot T

K
~ 1800 K

komen. Hoger dan 2000 oK mogen we niet gaan daar het thermokoppel maar tot
o= 1700 C werkt, daarboven smelten de draden.

Rond de kathode zijn bussen met koelvinnen aangebracht om de overbodige

warmte af te voeren.

De anode is gemaakt van een ronde nikkelen plaat van een grotere diameter

dan de kathode. Onder de anode 1S een massieve bus met koelvinnen geplaatst,

ook weer voor de warmteafvoer. De anode wordt natuurlijk door aanstraling van

de kathode behoorlijk heet. Om een zo laag mogelijke anodetemperatuur te ver-
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krijgen zijn er dus koelvinnen op de anode aangebracht.

In de anode-kathode ruimte, die 4 mm bedraagt, bevinden zich twee

hulpanodes. Deze bestaan uit molybdeendraden met een diameter van 1 rom.

Deze draden zijn geisoleerd, op een topje van 1 mm na, met een glazen

mantel.

Ook is er weer een caesiumkapsule in de buis geplaatst evenals in de

beide vorige buizen.

De belangrijkste maten van deze buis

kathode (MQ) oppervlak

anode-kathode afstand (dAK)

anode (Mo) oppervlak

hulpanodes (Mo ) diameter

niet geisoleerd over

kathodetemperatuur TK
vermogen gloeidraad

zijn:

50 2mm

4 mm

314 2nun

mm

1 rom

300
0 K < TK < 18000 K

75 W

4.4 De verschillen tussen de buizen

Beschouwen we eerst de verschillen tussen buis I en II. Deze verschillen

zijn niet erg groot. In buis II zijn een paar extra hulpanodes aangebracht

om pulsmetingen mee te kunnen doen. Het pyrometreergaatje is zo klein dat dit

geen invloed heeft op de werking van de buis. Voor de rest zijn de maten al

lemaal dezelfde evenals de gebruikte materialen zodat we hier geen verschil

len in de karakteristieken behoeven te verwachten.

De verschillen van buis III met buis II. De materialen waarvan de ka

thodes gemaakt zijn, zijn verschillend. Dit heeft direkt al invloed op de

karakteristieken, aangezien wolfraam en molybdeen verschillende uittree

potentialen hebben. Voor wolfraam vinden we ( [2] bIz. 148) als uittree

potentiaal ~ = 4.52 eV, terwijl voor molybdeen een uittreepotentiaal

~ = 4.15 eV geldt.

Ook is het kathodeoppervlak van buis III: 50 nun2 terwijl we voor buis II:

20 mm2 hebben. We kunnen dus veranderingen in de stroom verwachten van buis

III en II. Ook is de anode-kathode afstand d
AK

= 4 rom tegenover 1 rom van

invloed. Het anodeoppervlak voor buis III is: 314 mm2 • En in buis II: 78,5

mm2, dit is ook van belang als we de karakteristieken gaan vergelijken.

Wanneer we aan de bespreking van de meetresultaten komen, zullen we te

ruggrijpen op deze verschillen om de grafieken te verklaren. Tot zover willen
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we het bij bovenstaande bespreking laten. Indien het noodzakelijk is zullen

we te bestemder plaatse nog een enkel woord aan de buisafmetingen wijden.

5. De metingen

5. I Inleiding

Om het gedrag van de toegevoegde caesiumdamp te onderzoeken kunnen er

op vele manieren metingen verricht worden. Wij hebben uit de vele mogelijk

heden een viertal soorten van metingen gekozen, waarvan er sommige in nauw

verband met elkaar staan. Eerst zullen we deze vier metingen vermelden,

daarna wordt iedere meting afzonderlijk behandeld, dit alles weer onderver

deeld voor de drie types buis. Hierbij zullen we de buizen onderscheiden in

buis I, II en III zoals ze beschreven zijn in de hoofdstukken 4.1 respek

tievelijk 4.2 en 4,3.

Aan de hand van de theorie worden theoretische resultaten opgesteld, de te

verwachten krommen, van de in grafiek gebrachte meetresultaten, ruwweg be

schreven. Hierna voIgt eerst een behandeling van de meetmethoden en meet

opstellingen. Tenslotte volgen de meetresultaten waarna een vergelijking met

de theoretische krommen volgt. De eventuele afwijkingan worden dan besproken

en geprobeerd wordt deze afwijkingen te verklaren.

We gaan nu eerst over tot de opsomming van de vier metingen:

Meting I De meting van de anodestroom als funktie van de kathodetempera

tuur. Als parameter treden hierbij op, de anodespanning en de

caesiumdruk.

Ook is gemeten met extra pulsen op de hulpanodes en beide resul

taten zijn in een grafiek gezet.

Deze metingen zijn bij alle drie de buizen gedaan.

Verder kunnen we hier nog de volgende meting vermelden, namelijk

de meting van de anodestroom als funktie van de anodespanning.

Deze meting is af te leiden uit bovenstaande meting I, indien we

bij veel waarden van de anodespanning hebben gemeten. De parameters

hierbij zijn de kathodetemperatuur en de caesiumdruk. We hebben

deze meting alleen voor buis II uitgevoerd,
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De ontstee~spanning als funktie van de kathodetemperatuur.

De druk treedt op als parameter.

Hier is uit af te leiden de ontsteekspanning als funktie van het

produkt van druk en anode-kathode afstand. Daarbij treedt de ka

thodetemperatuur op als parameter. Deze metingen zijn aan buis

II en III gedaan.

Meting van de levensduur van de caesiumionen als funktie van de

kathodetemperatuur. De caesiumdruk treedt weer als onafhankelijk

variabele op, evenals de anodebelasting.

Hieruit is af te leiden de levensduur van de caesiumionen als

funktie van de caesiumdruk met de kathodetemperatuur als para

meter.

Deze rnetingen zijn aIleen aan buis III gedaan.

Het is misschien goed om op deze plaats de achtergronden van de gevolgde pro

cedure te belichten. Chronologisch gezien hebben we de volgende metingen ge

daan. Er is begonnen om aan de hand van buis I de metingen die Orlinov c.S.

(zie ~J ) gedaan hebben te verifieren. De metingen zoals ze in meting I zijn

beschreven zijn eerst gedaan. Dus de Ia-TK metingen, met en zonder puIs. Hier

bij bleek alras dat we de afschermanodes niet als hulpanode konden gebruiken,

daar het oppervlak te groot was. De stromen naar de afschermanodes werden te

groot als we er pulsen opzetten, hierdoor werden de metingen in het hoofd

circuit beinvloed. Om beter te kunnen meten is een soortgelijke buis gemaakt,

maar nu met hulpanodes als extra aangebrachte sondes door de hoofdanode heen

(buis II). Ook is toen besloten om eenzelfde buis als Orlinov gebruikt had na

te bouwen en dit werd buis III. Nadat buis II klaargekomen was, hebben we de

verdere rnetingen daaraan verricht. Dit was geen bezwaar daar beide buizen na

genoeg identiek zijn. Aan buis II zijn dus eerst Ia-T
K

metingen gedaan en la

ter zijn de I -V karakteristieken bij verschillende TK bepaald. Tenslotte isa a
de ontsteekspanning als funktie van TK en bij verschillende caesiumdrukken ge-

meten. De uitdooftijden hebben we niet kunnen meten, althans niet op de manier

zoals Orlinov dat gedaan heeft. Het had niet veel zin om op een andere manier

te gaan meten daar we dan de resultaten niet met elkaar konden vergelijken. Aan

het einde van het afstudeeronderzoek kwam buis III klaar en daaraan zijn de

Ia-TK karakteristieken gemeten evenals de ontsteekspanningen. De levensduur

metingen zijn daaraan ook verricht, bij verschillende drukken en kathodetem

peraturen. Er bleef geen tijd meer over om de I -V karakteristieken te meten,
a a

maar dit was niet zo'n groot bezwaar.
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Voor aIle metingen hebben we de gebruikte buizen in een oven geplaatst

om de caesiumtemperatuur en daarmee de verlangde druk te verkrijgen. De oven

bestaat uit een asbest bak, waar als deksel een pyrex glasplaat geschoven

kon worden. Onder in de bak z~Jn drie gloeispiralen geplaatst met een ver

mogen van 500 Wvoor elke spiraal. Deze spiralen worden gevoed door een

elektronische thermostaat met thyristorregeling. De temperatuur instelling

geschiedt met behulp van een brugschakeling en een temperatuurgevoelige

weerstand die in de oven is geplaatst. Met behulp van een 10-turn potmeter

in een andere brugtak kan de temperatuur ingesteld worden. In de oven is

tenslotte nog een ventilator gebouwd die voor geforceerde luchtcirculatie

zorgt. Met behulp van deze schakeling is de temperatuur in de oven tot op

0.05 °c nauwkeurig konstant te houden. Ret temperatuurbereik van de oven

is van kamertemperatuur tot ± 270 °C.

5.2 Meting I, de anodestroom

Wanneer we de kathodetemperatuur opvoeren zullen er, indien we beginnen

bij lage T
K

steeds meer elektronen uittreden. Dit gaat door totdat de be

dekkingsgraad 8 sterk gaat afnemen en daarmee de uittreepotentiaal verhoogd

wordt. De anodestroom zal nu afnemen als de uittreepotentiaal verhoging

sterker is dan de toename van de emissie door de TK verhoging. Uit grafiek

6 lezen we af dat er een zeker gebied is waar de anodestroom afneemt. Wan

neer de kathodetemperatuur hoog genoeg gemaakt wordt zal de anodestroom

weer toe gaan nemen. Ook zien we uit grafiek 6 dat de top in de anodestroom

bij hogere druk verschuift naar hogere TK en ook steeds hoger komt te liggen.

Ook zakt de stroom na zijn topwaarde bereikt te hebben niet meer zo diep als

bij lagere caesiumdrukken. Volgens Stakhanov L9J ligt de overgang van de lelek

,tronenrijl:e situatie naar de ionenrijke situatie ongeveer bij de top in de

I -kromme ([9J bIz. 4, fig. 5). Indien we extra pulsen op de hulpanodes zetten
a

kunnen we een extra ionisatie verwachten en een daarmee samengaande anode-

stroomvergroting in het elektronenrijke gebied. In het ionenrijke gebied

zullen er weinig verschillen te merken zijn, aangezien hier toch al een over

maat van ionen aanwezig is. We kunnen dus een soort kromme als in fig. 5 is

geschetst, verwachten.
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- zonder puls

---met puls
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/
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/

Fig. 15: Ret te verwachten verloop van de Ia-T
K

karakteristiek

5.2.1 De meetopstellingen

In dit hoofdstuk worden de meetopstellingen, voor het meten van de anode

stroom, van de drie buizen afzonderlijk behandeld.

5.2.1.1 De meetopstellingen van buis I

We zijn hierbij uitgegaan van de meetopstelling die Orlinov gebruikt heeft

(zie ~J fig. 2), voor buis I is deze ook toegepast. De pulsgenerator gaf hier

bij moeilijkheden, gezien de grote belasting die de afschermanodes van buis I

vormden. Uiteindelijk kwamen we uit op het schema van fig. 16.
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puls
gen.

Rierin is:

oscillograaf Tektronix type alA

pulsgenerator Philips PP llZQ

voeding gloeistroom: Delta EI.

0.35-10

Vha meter Unigor 3s

V meter Unigor 3sa
If meter Metrix Z03A

I meter Metrix Z03Aa

fig. 16. De eerste meetopstelling van buis I voor de Ia-TK meting.

We hebben de kathodetemperatuur met behulp van een pyrometer vastgesteld,

tevens zij de waarden van If die bij een bepaalde tamperatuur horen geno

teerd. In grafiek 7 is het verband tussen TK en If weergegeven. We meten

dus I a als funktie van If' later wordt I a als funktie van TK in de grafiek

gezet. De meting van I gaat als voIgt, eerst stellen we de vereiste V in
a a

met behulp van de potmeters R
I

en RZ' De schakelaar S is dan gesloten. De

spanning V
h

wordt op dezelfde waarde V ingesteld, door middel van de rege-a a
ling van R3 en R4 • Daarna wordt S geopend en lezen we I a af. Dan wordtIf
op een andere waarde ingesteld en beginnen we weer van voren af aan. Is een

hele reeks metingen verricht dan doen we hetzelfde maar nu met pulsen op de

hulpanodes. De .pulshoogte was + a.5V gedurende lO~sec., de herhalingsfre

kwentie was I kHz en het rustniveau was gelijk gekozen aan de ingestelde

waarde van V .
a

We hebben ook metingen gedaan bij een vaste If' direct met en zonder

pUISl meten.Ret voordeel van deze methode is dat we bij exact dezelfde tem

peratuur meten, met en zonder puIs. Ret nadeel is, dat er verschillen tussen

de pulshoogte, die ingesteld wordt op de oscillograaf, kunnen voorkomen.

Bij de eerst beschreven methode is het net omgekeerd.



- 36 -

de spanning V nogal beinvloedde is hierna een iets
a

In fig. 17 is deze geschetst, de schakelaar

Omdat de stroommeter I a
verbeterde meetmethode gebruikt.

S kon hiermee vervallen.

Hierin is:

oscillograaf: Tektronix type 81A

pulsgenerator: Philips PP 1122

I

f~

V VA Vha meter Metrix VI< 203A

V meter Metrix VI< 203Aa
If meter Unigor 3s

VR1 meter Philips GM 6020

voeding gloeistroom : Delta El.

0.35-10

R
l

: precisieweerstand 1%

naar keuze 1, 10 of 100~

R2 en R3 : 10-turn potmeters

fig. 17: De tweede meetopstelling van buis I voor de Ia-TK meting

In plaats van de stroom I direct te meten, leiden we I door een nauwkeurige
a a

weerstand (R
l
) waarover we de spanning meten. Naar gelang de grootte van I a

kunnen we voor R
l

l~, 10~ of zelfs 100~ nemen. Voor de rest is de meetopstel

ling ongewijzigd gebleven zij het dat er wat meters van plaats veranderd zijn,

dit ook weer om de nauwkeurigheid te verhogen.

5.2.1.2 De meetopstelling van buis II

We zetten nu de puIs op de hulpanodes en niet meer op de afschermanodes

die bij buis I als hulpanodes waren gebruikt. De meting van I geschiedt in
a

het hoofdcircuit, waarbij we de afschermanodes op dezelfde potentiaal willen

houden als de hoofd4node. Hier traden moeilijkheden op daar we een spannings

val over de I meter kregen. De potentiaal op de afschermanodes was dus nieta
meer gelijk aan de potentiaal van de hoofdanode en varieerde ook nog met va-

rierende I • De oplossing is gevonden in het toepassen van een Ix versterkera



- 37 -

geschakeld als spanningsvolger die de afschermanodes op precies dezelfde

potentiaal houdt als de hoofdanode. De stroom door de afschermanodes wordt

nu niet door de I meter geleid, maar loopt via de voedingen van de Ix ver-
a

sterker. De tweede verandering in vergelijking met fig. 17 is, dat we geen

weerstanden meer gebruiken om V in te stellen, maar gewoon een spannings-a
generator aansluiten. Ook hebben we de weerstand R4 met een spanningsgene-

rator verbonden om de juiste potentiaal op de hulpanodes in te kunnen stel

len, wanneer we pulsen gebruiken. Ook hoeven we dan niet meer te regelen

met R4 en R5 • De meetopstelling ziet er dan als voIgt uit (zie fig. 18):

Rierin is:

voedin
I

Philips PP 1122

Tektronix type 81A

Delta EI. 0.30-0.3

Delta EI. 0.50-10

Harrison 6112A

Philips GM 6020

Metrix VX 203A

Unigor 3s

Pulsgenerator:

oscillograaf

Voeding I

Voeding II

Voeding III

Va
I

a

If

10kn

100kn

osc.

fig. 18: De eerste meetopstelling van buis II voor de Ia-TK meting.

De spanningsvolger voor de afschermanode is opgebouwd met behulp van een ope

rationele versterker. Riervoor is de ~A 709 van Fairchild gebruikt. Ret vol

ledige schema met ontkoppelkondensatoren voor de voeding is in fig. 19 ge

geven.
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+
V = + 15V

De voeding werd verzorgd

door Delta: 030-0.3 (2x).

Deze is voor de duide

lijkheid in fig. 18 wegge

laten.
6

32)..lF

T

4

7

82

1.5 kQ
32)..lFrr

V-= - 15V BAY 38
5. 6nF--c::_'--- -K

lkrl

fig. 19: Ret komplete schema van de spanningsvolger voor de hulpanodes.

De meetopstelling uit fig. 18 is later weer verbeterd. In plaats van de

I meter is weer een nauwkeurige weerstand gebruikt waarover we de span-
a

ning zwevend meten. Er is tevens een digitale voltmeter toegevoegd om de

gloeispanning te meten, zodat we voor de TK bepaling twee referenties

hebben. Tenslotte wordt de puIs direkt via de potmet~r van 1 K afgenomen

die nu niet met aarde verbonden is maar met de voeding I. We krijgen dan

de opstelling van fig. 20.
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Philips PP 1122

Tektronix type 81A

Delta El. 030-0.3

Delta El. 050-10

Harri son 6 I 12A

Unigor 3s

N.L.S. type X2

(Non Linear Systems)

Fluke 845 AB

Philips GM 6020

Hierin is:

pulsgenerator:

oscillograaf

voeding I

voeding II

voeding III
Ikn

toe~ing~
If
Vf

VR
VA

fig. 20: De tweede meetopstelling van buis II.

5.2.1.3 De meetopstelling van buis III

Hiervoor zijn we uitgegaan van de opstelling uit fig. 20. De modifikaties

zijn de volgende. De afschermanodes zijn in buis III niet aanwezig en dus kon

de spanningsvolger vervallen. Ala extra komt een voltmeter om de thermo

koppelspanning te meten. De meetopstelling zien we in fig. 21 weergegeven.
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fig. 21: De meetopstelling van buis III.

5.2.2 De meting I , de anodestroom als funktie van de kathodetemperatuura

We hebben gemeten bij een konstante V . Deze heeft een negatieve waarde,a
althans in de meeste gevallen. Bij de vermelding van de meetresultaten zullen

we steeds de waarde van V vermelden, evenals de waarde van de caesiumtempe
a

ratuur. De waarde van de caesiumdruk is dan direkt uit tabel 3 af te lezen.

We zullen weer alle drie de buizen afzonderlijk behandelen.

5.2.2. I Dc Ia-T
K

metingen aan buis I

De eerste maal is gemeten met de meetopstelling uit fig. 16. Om een ver-

zien bij een caesiumtemperatuur

niet V = - 0,5 V, maar
a

gemeten en de resultaten zijn

hebben we V
a

zonder puls

de metingen

gelijking met [8J te kunnen maken

V = - 0.2 V genomen. Er is met ena
in tabel 4 gegeven. Grafiek 9 laat
i 0
van 150 C. Het blijkt dat er niet veel verschil is tussen de metingen met en

zonder puls.

De tweede serie metingen die we hier vermelden, is de laatste die aan buis

I gedaan is met de meetopstelling uit fig. 17. De anodespanning is nog lager

gekozen, namelijk Va = 0.1 V. Dit omdat in [SJ een dAK = 4 rom is gebruikt,

terwijl wij op een dAK 1.25 rom zitten. Om nu ongeveer dezelfde veldsterkte



te verkrijgen is de anodespanning van -0.5 V verlaagd tot -0.1 V. Om ook de

zelfde grootte orde van vrijeweglengte te hebben is de temperatuur van het

caesium verhoogd tot 180 °C. Uit grafiek lezen we af dat de vrije weglengte

van de elektronen afneemt van 1.7 mm tot 0.5 mm, dus ongeveer een faktor 3.

Daar de anode-kathode afstanden van buis I en van de buis uit [8J zich ook

ongeveer verhouden als 1 : 3 kunnen we de meetresultaten redelijk vergelijk

baar stellen.

In grafiek 9 zijn de meetresultaten van tabel 5 weergegeven. We zien dat de

stroom met pulsen toeneemt, maar ook na de top in de I kromme hoger blijfta
dan in het geval we zonder pulsen werken.

5.2.2.2 De Ia-tK metingen aan buis II

Met behulp van de meetopstelling uit fig. 18, meten we dezelfde kromme

als in grafiek 9. Dus ook bij V = - 0.1 V en T = 180 °C. In tabel 6 zijn
a cs

de meetresultaten gegeven die ~n grafiek 10 getekend zijn. We zien dat de

stroom met puIs voor de top niet sterk toeneemt, ook blijft de stroom weer

boven de kronnne van "I zonder pulsen" liggen. Hierna zijn alle te behandelen
a

metingen gedaan met de meetopstelling van fig. 19. We hebben een selektie

gemaakt uit de zeer grote hoeveelheid van metingen die verricht zijn. De

meest interessante resultat'en worden nu gegeven.

We hebben ook nog gekeken of het verschil maakte of we de puIs op de hulp

anodes of op de afschermanodes zetten. Gezien de resultaten met buis I zouden

we weI verschillen moeten kr.ijgen in de 2 I kronnnen. In grafiek 11 zijn dea
meetresultaten uit tabel 7 weergegeven. Uit grafiek 11 blijkt dat in het ge-

bied voor de top in de I -kromme, de kromme met de puIs op de hulpanodesa
hoger ligt dan de kromme die verkregen is door de puIs op de afschermanodes

te zetten. Na de top liggen de krommen net andersom ten opzichte van elkaar.

WeI liggen allebei de krommen boven de Ia-T
K

grafiek, die zonder pulsen ge

meten is.

De volgende meting die we in dit verband willen vermelden is die uit grafiek

13. Hierin is de pulshoogte niet 8.5 V gekozen, zoals in aIle andere metingen

het geval is geweest, maar hebben we een puIs van 15V genomen. De pulsduur is

weI gelijk gebleven, namelijk 10 ~sec, evenals de herhalingsfrekwentie die

bij 1 kHz lag. Uit tabel 8 kunnen we de meetwaarden halen. We zien uit gra

fiek 12 dat het verschil, met en zonder puIs, van de krommen toegenomen is.

Ook is het verschil na de top in de I kromme groter dan voor de top in dea
I kromme.a
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Vermeldenswaard zijn ook nog de volgende metingen. We hebben de Ia-TK
karakteristiek, nu zonder extra puls, ook gemeten met de caesiumtemperatuur

als parameter. De temperatuurvariatie ging van T = lOa °c tot T = 220 °c.cs cs
Gemeten is bi]' de volgende temperaturen: T = lOa °c 120 °c 140 °c ISO °ccs ' , , ,
000 0160 C, 180 C, 200 C en 220 C. De spanning op de anodes en hulpanodes was

gelijk evenals op de afschermanodes. Deze spanning werd konstant gehouden op
-4 10-1-0.1 V. De drukvariatie bedraagt dan: p 5.2 x 10 Torr tot p = 1.6 xcs cs

Torr. (Zie tabel 3). In de grafieken 13a en 13b zijn de meetresultaten, die ook

in tabel 9 gegeven zijn, uitgezet. We zien dat bij een vaete V de toppen in dea
Ia-TK krommen hoger worden en ook verschuiven naar hogere kathodetemperatuur.

Tenslotte zijn er metingen gedaan met verschillende waardes van V bij een
a

vaste caesiumdruk, hehorend bij een caesiumtemperatuur van 180 °c. We zullen

er hier enkele van weergeven. In tabella zijn de meetresultaten gegeven. De

metingen zijn gedaan bij anodespanningen varierend van -25 V tot +25 V. De

spann~ng op de hulp-' en afschermanodes werd ook konstant gehouden op dezelfde

waarde als de spanning op de hoofdanade. De spanningen waarbij gemeten is,

zijn de volgende V = - 25 V, -5 V, a V, 3 V, 5 V en 25 V. De krommen zijn ina
grafiek 14 getekend.

5.2.2.3 De Ia-TK metingen aan buis III

De gebruikte meetopstelling is in fig. 21 geschetst. Gezien de krappe

tijd zijn er niet zoveel Ia-TK metingen gedaan aan buis III als aan buis II

zijn verricht. Allereerst vermelden we de metingcn die met en zander puls

op de hulpanodes zijn gedaan. In overeenstemming met Orlinov 8 hebben we

een anodespanning van -0.5 V gebruikt. De kathodetemperatuur heeft een maxi

mum bereik van 1500 oK. Daarboven treedt een ontlading op in het gloeistroom

circuit van de indirekte kathode verhitting en zakt de gloeispanning tot een

lagere waarde, wat tot gevolg heeft dat de kathodetemperatuur daalt.

Aangezien we toch niet zozeer geinteresseerd zijn in zeer hoge kathodetem

peraturen hebben we geen moeite gedaan te meten bij een T
K

> 1500 oK. De

metingen met en zonder puls zijn gedaan bij een hele reeks van caesiumtem

peraturen. We hebben de meest interessante resultaten in tabel 11 samengevat.
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Deze bevat metingen die bij een caesiumtemperatuur van T = 150 °C, ISO °ccs
en 240 °c zijn gedaan. In de grafieken 15a, b en c zijn de resultaten weer-

gegeven. De gebruikte puIs was weer dezelfde als we bij buis I en II hebben

gebruikt (zie ook [aJ ) en had een hoogte van a.5 V, een breedte van 10 ~

sec en een herhalingsfrekwentie van 1 kHz. Uit grafiek 15a blijkt dat, in

dien we deze vergelijken met fig. 5a uit 8 ,de toename van de stroom met

pulsen op de hulpanodes niet zo groot is. Er is weI enige verhoging in de

anodestroom maar niet zo groot als orlinov([SJ) gemeten heeft. Na de top 1.n

de Ia-TK kromme heeft de puIs op de hulpanodes geen invloed meer op de

stroom I .
a

De laatste metingen die in dit verband gedaan zijn, betreffen de metingen,

zonder puIs, met de caesiumtemperatuur als paramE~ter. De metingen zijn ge

daan bij de volgende caesiumtemperaturen: T = 100 °c, 120 °c, 140 °c,
cS

(0 0
150C en 160 C. De anodespanning was V 0.5 V evenals de spanning opa
de hulpanodes. Deze overlappen de vorige. metingen dus gedeeltelijk. In tabel

12 en grafiek 16 zijn de resultaten weergegeven. We zien uit de grafiek dat

de toppen in de krommen, voor hogere druk, groter worden. Tevens schuiven

ze op naar hogere kathodetemperatuur.

5.2.3 Meting I b , de anodestroom als funktie van de anodespanning

Deze metingen zijn aIleen aan buis II gedaan. We hebben bij een vaste T
K

de anodespanning gevarieerd en de stroom I gemeten. Deze metingen hangen
a

nauw samen met meting I (hoofdstuk 5.2.2). De gebruikte meetopstelling isa
dan ook in fig. 20 (bIz. 39) reeds gegeven. In feite hebben we het volgende

gedaan. We hebben bij een vaste caesiumdruk, overeenkomend met T = 180 °c,
cs

en een vaste TK de anodespanning gevarieerd. De kathodetemperatuur werd dan

een klein beetje verhoogd en daarna hebben we de I -V meting weer gedaan.
a a

Dit werd zo herhaald tot we aIle gewenste kathodetemperaturen hadden gehad.

De meetresultaten voor meting I z1.Jn hieruit gehaald door bij vaste V dea a
waarden van I a over te nemen bij aIle waarden van TKO

5.2.3.1 De I -V metingen aan buis IIa a

We hebben voor een groot aantal waarden van de kathodetemperatuur de

I -V karakteristiek hepaald. WeI is maar bij een konstante caesiumdruk gea a
meten.

In tabel 13 zijn een aantal metingen samengevoegd. We hebben metingen gedaan



- 44 -

o 0 000bij een kathodetemperatuur TK = 940 K, 1000 K, lOSS K, 1150 K, 1222 K,

1367 oK en 1415 oK overeenkomend met gloeistromen If = 1.6 A, 1.8 A, 2.0 A,

2.4 A, 2.7 A, 3.3 A en 3.5 A. De meetresultaten zijn respektievelijk in de

grafieken 17a, b, e, d, e, f en g opgenomen.

We zien in grafiek 17a dat er 2 verzadigingsstromen optreden, een voor nega

tieve en een voor positieve V . De verzadigingsstroom voor positieve V kana a
twee waarden aannemen, afhankelijk van TK• Voor positieve Va krijgen we in

grafiek 17b reeds ontsteking wat voor aIle hogere waarden van T
K

blijft op

treden. Na de ontsteking krijgen we ook weer een verzadigingsstroom, die

eerst afneemt en daarna van karakter verandert, indien we TK nog hoger maken.

In grafiek 17g hebben we geen speeifieke verzadigingsstroom meer. In de gra

fieken 17b tIm 17g treedt een hysteresisversehijnsel op. De buis ontsteekt

bij een waarde van V die hoger is dan de V waarbij de buis dooft. Dit isa a
bekend uit de gasontladingsbuizen waarbij dit effekt ook optreedt.

Met deze metingen zijn we aan het einde gekomen van de I metingen. We gaana
nu over tot de volgende meting.

5.3 Meting II, de ontsteekspanning

De ontsteekspanning is gemeten als funk tie van de kathodetemperatuur met

de eaesiumtemperatuur als parameter, dit is meting IIa. De meting lIb betreft

de ontsteekspanning als funktie van de druk p • We zullen eerst meting IIaes
nader besehouwen. In de buis worden ionen gevormd door botsingen van elek-

tronen met eaesiumatomen en -moleeulen. Een elektron dat 1 em doorloopt bij

een gasdruk van 1 Torr vormt een aantal ionen dat wordt gegeven door (zie

[I OJ bIz. 78, 79)

(5. I)

. . . k . -I -I -I . I h'lH1er1n 1S: C1: een onstante, 1n V em Torr ;~: het potent1aa verse 1

door het elektron doorlopen, in V; ~., de ionisatiepotentiaal van de gevormde
1

ionen, in V.

Om aan het totale aantal ionen te komen moeten we Nil vermenigvuldigen met

het totale aantal elektronen. De anodestroom is evenredig met het totale

aantal elektronen en indien we de buisgrootheden konstant houden dan kunnen

we het volgende stellen. Het totale aantal ionen dat, per tijdseenheid, een

heid van afgelegde weg en eenheid van druk, gevormd wordt:
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(5.2)

-] -] -]
Hierin is: N.: het totale aantal ionen, in cm t Torr ; Vullen we (5.])

1

in vergelijking (5.2) in dan krijgen we:

Om ontsteking te verkrijgen moeten er een minimaal aantal ionen per tijds

eenheid gevormd worden. We stellen dat dit aantal konstant is, onafhankelijk

van kathodetemperatuur of anodespanning. We kunnen dus schrijven dat voor

ontsteking geldt:

(5.3)

Want het door de elektronen doorlopen potentiaalverschil is evenredig met

de ontsteekspanning. Uit (5.3) volgt dat ~D een funktie is van de anodestroom

I , waarbij I gemeten is vlak voor ontsteking.
a a

Hieruit leiden we af:

(5.4)

waarin we voor ~. = 2.8 V mogen nemen, dit is de ionisatiespanning voor mole
1

culaire caesium ionen. Tenslotte komen we dus op de volgende vergelijking uit:

(5.5)

In meting IIa bepalen we het verband tussen de ontsteekspanning en de kathode

temperatuur. Om een verband tussen deze twee grootheden te voorspellen, moeten

we uitgaan van meting I a (Ia-TK meting). De kromme voor ~D als funktie van TK
zal de gespiegelde vorm van de grafiek uit meting I zijn, gespiegeld om eena
horizontale as. Dit volgt direkt uit vergelijking (5.5). We kunnen dan een

soort kromme als in fig. 22 geschetst is verwachten.
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l----------1------overgang
elektronenrijk

ionenrijk

fig. 22: De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur.

Bij meting lIb zullen we minder lang stilstaan. In hoofdstuk 3.3.2.6.2.

(bIz. 23) is reeds vermeld dat er een afhankelijkheid is van de ontsteek

spanning van de caesiumdruk. We mogen dan de volgende kromme verwachten.

L ...
P (Torr)cs

fig. 23: De ontsteekspanning als funktie van de caesiumdruk p •cs
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Ret minimum in deze kromme ligt ongeveer op de plaats waar de vrije weg

lengte van de elektronen van dezelfde grootte orde als de anode-kathode

afstand wordt.

De gemeten ontsteekspanning moet nog gekorrigeerd worden voor de kontakt

potentiaal. Voor deze korrektie moeten we terug naar hoofdstuk 3.3.1.2 (bIz.

10) waar we in de eerste plaats de bedekkingsgraad e van de kathode bij een

bepaalde caestumdruk bepalen als funktie van de kathodetemperatuur. Rieruit

kunnen we de verlaging van de uittreepotentiaal van de kathode berekenen,

waarna we de kontaktpotentiaal die bestaat uit het verschil van de uittree

potentialen van anode- en kathode metaal t kunnen berekenen.

Omdat dit werk nogal omvangrijk is en steeds weer moet geschieden ~s er een

tabel gemaakt (tabel 2) die de verlaging (~B) van de uittreepotentiaal van

de wolfraam kathode geeft bij een reeks van kathodetemperaturen en bij de

gebruikte caesiumtemperaturen.

5.3.] De meetopstellingen

We behandelen eerst de meetopstelling alvorens we tot de beschrijving

van de meetresultaten overgaan. De metingen van de ontsteekspanning zijn

aIleen aan de buizen II en III gedaan zodat er maar twee meetopstellingen

besproken worden die dan ook nog vrijwel identiek waren.

5.3.1.1 De meetopstelling van buis II

Voor de ontsteekspanning meting hebben we aIle anodes op dezelfde poten

tiaal gezet om geen last te hebben van inhomogeniteiten in de veldverdeling.

De meting van de stroom I is gebruikt als hulpmiddel om het ontsteekpunta
te bepalen. De ontsteekspanning werd aIleen op de hoofdanode gemeten. De

meetopstelling zag er dan uit zoals in fig. 24 is geschetst.

De meting ging ala voIgt in zijn werk. De spanning V werd opgevoerd door de
a

voeding II te regelen. Op de meter V werd afgelezen, tot hoe hoog de anodea
spanning opliep voordat er ontsteking van de buis optrad. De ontsteking werd

gekonstateerd doordat de stroom I met een sprong toenam, zoals te zien isa
uit meting Ib, in een van de grafieken 17. De spanning V

d
waarbij de ontste-

king optreedt meet nog gekorrigeerd worden voor de kontaktpotentiaal ¢
c·
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Hierin is:

Voeding I . Delta 050-10.
Voeding II: Delta 030- 5

V Philips GM 6020a
If Unigor 3s

Vf N.L.S. X2

VR Fluke 6445 AB

fig. 24: De meetopstelling van buis II, voor de Vd meting.

5.3.1.2 De meetopstelling van buis III

Deze meetopstelling is identiek aan die van buis II. AIleen is dus een

andere buis in de schakeling opgenomen. Voor de volledigheid schetsen we de

meetopstelling in fig. 25 nogmaals.

Hierin is:

Voeding I : Delta Elektronika 050-10

Voeding II: " " 030- 5

In V Philips GM 6020a
X X (I %) Vf N.L.S. X2

trf'1 If Unigor 3s

VR Fluke 6445 AB

fig. 25: De meetopstelling van buis III voor d V ., e d met~ng
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De hUlpano~es zijn hier niet met de anode verb~nden daar de afstand tot

de kathode anders was dan de hoofdanode-kathode afstand. De hulpanodes

zijn ongeveer 1n het midden van de anode-kathode ruimte geplaatst (zie

hoofdstuk 4). We hebben de hulpanodes vrij laten zweven en zo beInvloeden

ze de V
d

meting niet. Dit effekt speelde bij buis II niet mee daar in dat

geval de afstand zowel van de hulpanodes tot de kathode als de afstand

van de afschermanodes tot de kathode gelijk was aan de anode-kathode af

stand. We gaan nu over tot de beschrijving van de meetresultaten.

5.3.2 Meting IIa, de ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur

Daze meting is, zoals reeds vermeld is, gedaan aan twee buizen. Dit

waren buis II en II, gezien de verschillende anode-kat~ode afstanden en ver

schillende oppervlaktes van anode en kathode van beide buizen mogen we an

dere waarden van de ontsteekspanning (~D) verwachten. We hebben gemeten bij

een aantal caesiumtemperaturen, die bij beide buizen dezelfde waarden hadden.

We gaan nu over tot de beschrijving van de metingen en behandelen de beide

buizen weer afzcnderlijk.

5.3.2.1 De Vd-TK meting aan buis II

De metingen zijn gedaan met de meetopstelling van fig. 24 (bIz. 48) bij een

achttal caesiumtemperaturen. Dit waren de volgende temperaturen: T = 100 °C,cs
120 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °c en 240 °C. In tabel 14 is in de

eerste plaats vermeld de waarde van VA' waarbij ontsteking optreedt. Daarna is

gekorrigeerd voor de kontaktpotentiaal ~C.

De gekorrigeerde ontsteekspanning is nu de werkelijke ontsteekspanning ¢D die

in grafiek 18 is uitgezet. We zien dus dat bij stij gende kathodetemperatuur ¢D

eerst afneemt en dan toeneemt. Ook blijkt dat de ~D afneemt als de caesiumtem-

,peratuur toeneemt, en weI voor aIle waarden van T
K

•

5.3.2.2 De Vd-TK meting aan buis III

De gebruikte meetopstelling is in fig. 25 gegeven. Bij buis III hebben we

bij een zes caesiumtemperaturen gemeten. Deze temperaturen waren: T = 140 °C,
e.s

o 0 0 rOO •160 C, 180 C, 200 C, 220 C en 240 C. Dat er geen metingen gedaan zijn b1j

100 °c en 120 °c komt eenvoudig door het feit dat er bij lage caesiumdruk geen

ontsteking optreedt. Dit is weI het geval bij buis II, maar daar hebben we een

andere anode-kathode afstand. We komen hier echter nog nader op terug bij de
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vergelijking en bespreking van de meetresultaten.

In tabel 15 zijn de meetresultaten gegeven~ deze zijn gekorrigeerd voor de

kontaktpotentiaal~ waarbij we de korrektie uit tabel 2 (blz.67) gebruikt
l'

hebben~ voor een Mo kathode. In de grafieken 19a en 19b zijn de waarden

uitgezet. We zien ook hier weer dat de ~D afneemt tot een zekere waarde

en daarna toeneemt~ wanneer we de kathodetemperatuur opvoeren. Bij toe

nemende caesiumtemperatuur neemt ~D eerst af en dan toe bij een vaste TK•

5.3.3 Meting lIb, de ontsteekspanningals funktie van de caesiumdruk

Uit meting IIa is af te leiden~ de ontsteekspanning als funk tie van de

caesiumtemperatuur bij een konstante kathodetemperatuur. Uit de caesiumtem

peratuur volgt met tabel 3 de caesiumdruk. Dit doen we voor een aantal ka

thodetemperaturen~ achtereenvolgens voor buis II en buis III.

5.3.3.1 De Vd-p meting aan buis IIcs

Tabel 14 (bIz. 79) uit hoofdstuk 5.3.2.1 verschaft ons de gewenste ge

gevens van ~D bij verschillende waarden van TK en Tcs ' De druk p van het

caesium vinden we zoals in hoofdstuk 5.3.3 vermeld is.

Tenslotte vermelden we de resultaten van de berekeningen in tabel 16. Hier

vinden we caesiumdruk (p ) en de bijbehorende ~D~ voor een zevental waardencs
van TK• Deze kathodetemperaturen zijn: TK = 1245 °K~ 1295 °K~ 1342 °K~ 1392 °K~

1440 oK, 1488 oK en 1535 oK, die samenhangen met gloeistromen If 2.8 A, 3.0 A,

3.2 A~ 3.4 A, 3.6 A~ 3.8 A en 4.0 A.

In grafiek 20 zijn de getabelleerde waarden van ~D uitgezet. We zien dat ~D

dalend is in het gehele beschouwde gebied.

5.3.3.2 De Vd-p meting aan buis III
cs

Net als bij buis II (zie hoofdstuk 5.3.3.2) hebben we de waarden van ~D

afgeleid uit de Vd-TK metingen. Uit tabel 15 (bIz. 82) volgen de ~D waarden

voor de verschillende TK en T • De caesiumtemperatuur geeft ons de druk (ziecs
tabel 3 bIz. 70).

In tabel 17 zijn deze waarden samengevoegd voor een vijftal kathodetemperaturen.
o

De kathodetemperaturen die beschouwd zijn~ Z1Jn de volgende: TK = 1050 K,

1100 °K~ 1200 oK, 1300 oK en 1400 oK. De gevonden waarden voor ~D zin in gra

fiek 21 uitgezet als funktie van p • We zien dat de onsteekspanning ~D' eerstcs
daalt~ als we de kathodetemperatuur opvoeren~ en daarna weer stijgt. De minima
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in de krommen worden eerst lager en daarna nemen ze toe, bij toenemende

T ,ook verschuiven ze naar rechts in de grafiek.
cs

5.4 Meting III, de levensduur van de ionen

Deze meting is verricht met TK en T als parameter. De meting is oakcs
te verdelen in IlIa, de levensduur als funktie van de kathodetemperatuur

en IIIb de meting van de levensduur als funktie van de caesiumtemperatuur.

We zijn als voIgt te werk gegaan. Op de hulpanodes van buis III, dit is de

enige buis waaraan we deze metingen verricht hebben, worden pulsen gezet

met een zekere herhalingsfrekwentie. Hierdoor worden extra ionen in de buis

gema.akt. De anode belasten we met een zekere weerstand R. Op de achterflank

van de puIs gaan we in het anodecircuit kijken hoe de stroom als funktie van

de tijd verloopt. Dit stroomverloop wordt zichtbaar gemaakt op een oscillo

graaf die gestart wordt op het moment dat de puIs afgelopen is. Het blijkt

dat de stroom e~~onentieel afhangt van de tijd. Op het moment dat de puIs

ophoudt start de stroom vrij groot en loopt dan terug naar de rusttoestand.

In fig. 26 is dit verloop schematisch aangegeven.

VA (V)l T --=t=(=\l=s=e~~)
-~.

I
I
I

- --7 - - - --:,-:=---------
I

J
J

I
I

I
I

fig. 26: De anodespanning als funktie van de tijd.

V
De stroom I wordt bepaald door de formule I = Ra Dat de anodespanninga a
negatief is, behoeft geen verwondering te wekken. We hebben immers een po-

sitieve stroom door de buis, gericht van anode naar kathode. Deze stroom

veroorzaakt over de weerstand R, waarvan we een kant met aarde hebben ver

bonden en de andere met de anode, een negatieve anodespanning.
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De levensduur van de ionen ook weI uitdooftijd (TD) genoemd is in fig. 26
1aangegeven. De tijd TD wordt bepaald door het punt waar de stroom tot evan

zijn startwaarde is gedaald. Deze tijd is ook te vinden door in het start

punt de raaklijn aan de kromme te trekken en dan te kijken waar deze lijn

de raaklijn aan de rusttoestand snijdt. De tijd tussen het startpunt en het

snijpunt bepaalt de TD•

Wanneer we TK varieren bij een vaste caesiumdruk en we gaan de uitdooftijd

T
D

beschouwen dan is het potentiaalverloop in de buis van belang. In hoofd-

stuk 3.3.1.6 (bIz. 15) is reeds beschreven dat er twee soorten van poten~

tiaalverloop bestaan. Deze twee toestanden zijn de elektronenrijke situatie

en de ionenrijke toestand. De ionen kunnen in de elektronenrijke situatie

het plasma moeilijk verlaten, in de ionenrijke situatie is het net andersom

en kunnen de ionen weI snel naar de anode of de kathode weg. Uit meting Ia

(bIz. 40) blijkt dat bij verhoging van de kathodetemperatuur T
K

de elektronen

rijke situatie omslaat in een ionenrijke situatie. Bij lage TK bevinden we ons

ill de elektronenrijke situatie en zal de T
D

groot zijn. Verhogen we de T
K

dan

zullen we steeds meer toegaan naar de ionenrijke toestand en zal de uitdooftijd

afnemen. Totdat we ons in ionenrijke situatie bevinden waar de uitdooftijd vrij

weI konstant zal worden.

In fig. 27 is dit schematisch weergegeven.

fig. 27: De uitdooftijd als funktie van de kathodetemperatuur.

Over meting IIIb is het volgende op te merken. Wanneer we de uitdooftijd

gaan bepalen voor een vaste TK en afhankelijk van de caesiumdruk, dan spelen

een drietal processen hierin mee. Allereerst is weer van belang of we ons in

de elektronenrijke dan weI in de ionenrijke situatie bevinden. Dit is uit
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hoofdstuk 5.2.2.3 (blz. 42) af te leiden. Verder is van belang hoe de vrije

weglengte van de elektronen en de ionen afhangt van de druk. Hiermee hangt

namelijk de botsingskans samen, treden er veel botsingen op dan moet een

ion een langere weg afleggen voordat hij verdwijnt aan de kathode of anode.

Het derde proces waar we over willen spreken is dat van de ladingsoverdracht.

Botst een ion met een atoom dan kan het zijn lading hieraan overdragen en over

gaan in een neutraal atoom. We kunnen dus het volgende verwachten, indien we

bij vaste T
K

de druk verhogen. Allereerst zitten we bij lage druk in de ionen

rijke situatie en ook zal de vrije weglengte groot zijn. Hierdoor treden er

bijna geen botsingen Ope Door deze twee effekten moeten we een kleine TD ver

wachten. Wanneer we de druk verhogen zal de uitdooftijd toenemen omdat we in

de eerste plaats meer naar de elektronenrijke potentiaalverdeling toegaan en

ten tweede omdat de vrije weglengte afneemt en daarmee de botsingskans toe

neemt evenals de kans op ladingsoverdracht. Bij hoge caesiumdruk zal de uit

dooftijd minder sterk toe gaan nemen, omdat de overgang van ionenrijk naar

elektronenrijk voornamelijk bepalend 1S voor de uitdooftijd.

In fig. 28 zijn deze overwegingen in grafiek gebracht.

T
D I
(~ sec)

P (Torr)cs

fig. 28: De uitdooftijd als funktie van de caesiumdruk.

We zullen eerst de meetopstelling behandelen, voor we overgaan tot de metingen

zelf.
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5.4.1 De meetopstelling van buis III

De gebruikte meetopstelling komt in g~ote trekken overeen met die we in

meting Ia gebruikt hebben (fig. 21 bIz. 4Q}. We zetten weer pulsen op de

hulpanodes, maar meten nu de anodespanning met behulp van een oscillograaf.

In fig. 29 is de meetopstelling geschetst.

Hierin is:

R1 en R2 : 10-turn potmeters

pulsgenerator: Philips PP 1122

oscillograaf I: Tektronix 81A

oscillograaf II: 11 56A

voeding I: Delta Elektronika

030-0.3

050-10

Elektronika"voeding II:

1kn

r::-~~

LS~'
"delayed

• • 11
tr~gger~ng

fig. 29: De meetopstelling van buis III

De pulsen op de hulpanodes stellen we weer in zoals in hoofdstuk 5.2.2 (bIz. 40)

De pulshoogte bedraagt 8.5V en het rustniveau: -0.5V. De pulsduur is 10 ~sec

en de herhalingsfrekwentie 1 kHz. Op oscillograaf I stellen we de puIs in en

op oscillograaf II voIgt de meting. Dat we hier twee oscillograven gebruiken

komt doordat oscillograaf I een delay line bezit waarmee we het signaal op os

cillograaf II kunnen triggeren. Deze tweede oscillograaf is nauwkeuriger en

gevoeliger dan de eerste maar bezit geen tijdsvertraging, zodat we met twee

oscillograven werken. De weerstand R1 + R2 hebben we op 1 Kn ingesteld gedu

rende aIle 'D metingen.

De metingen van TD volgen op scherm van oscillograaf II. Bij hele hoge

drukken en lage TK hebben we de herhalingsfrekwentie en faktor 10 verlaagd,

omdat de 'D groter werd als de tijd tussen de pulsen (1 msec).
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5.4.2 Meting lIla, de 'D-TK meting aan bulB III

Deze meting is uitgevoerd met de meetopste11ing uit fig. 29 en gedaan

bij een aanta1 waarden van de caesiumdruk. De waarden van de bijbehorende

caesiumtemperaturen zijn: T = 120 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 180 °C,
o 0 0 cs

200 C , 220 C en 240 C. In tabe1 18 z~Jn de meetresu1taten opgenomen die

in grafiek 22 uitgezet zijn. We zien dat bij toenemende TK de uitdooftijd

daa1t en dat wanneer we de caesiumtemperaturen verhogen bij een vaste TK de

TD toeneemt.

5.4.3 Meting IIIb, de 'D-Pcs meting aan buis III

De waarden van 'D betrekken we uit tabe1 18 (b1z. 84) van de vorige meting.

De caesiumdruk komt weer uit tabe1 3 (b1z. 70) waarna we een tabe1 kunnen maken

voor Tn a1s funktie van p bij verschi11ende waarden van de kathodetemperatuur.cs
Dit 1evert tabe1 19 op. Hierin hebben we de vo1gende kathodetemperaturen opge-

o 0 000 0 •nomen: TK = 1000 K, 1100 K, 1200 K, 1300 K, 1400 K en 1500 K. In graf~ek

23 is de Tn als funktie van de druk van het caes~um uitgezet. We zien uit de

grafiek dat de uitdooftijd toeneemt bij hogere druk en ook dat de uitdooftijd

bij hogere TK op een 1agere waarde komt te 1iggen. Dit was de 1aatste meting

die in het kader van het afstudeeronderzoek gedaan is. We gaan nu over tot de

bespreking van de meetresu1taten en de verk1aringen van de grafieken aan de

hand van de theorie.

5.5 Bespreking van de meetresu1taten

De meetresu1taten zu11en we bespreken aan de hand van de grafieken die

~n de hoofdstukken 5.2 tim 5.4 verme1d zijn. Achtereenvo1gens komen de meet

resu1taten van meting la, Ib, IIa, lIb, IlIa en IIIb aan de orde. We maken

een verge1ijking met de theorie en zu11en de afwijkingen proberen te verk1aren.

De metingen die aan twee of meer types buizen zijn verricht zu11en we naast e1

kaar behande1en en verge1ijkingen trekken tussen de verschi11ende types buis.

5.5.1 De bespreking van meting I, de anodestroom

Deze meting is, zoa1s verme1d is in hoofdstuk 5.2, verdee1d ~n twee stukken.

Meting Ia is aan a1le drie de buizen gedaan, terwij1 a11een aan buis II meting

Ib is verricht.
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door worden de effekten die we meten uitgesmeerd over de verschillende

diodes en de uitkomsten zijn niet meer zo geprononceerd als wanneer we

een vaste anode-kathode afstand hadden gebruikt. Dit speelt bij aIle me

tingen mee en maakt de vergelijking van de verschillende buizen veel moei

lijker. Gaan we terug naar grafiek 9 dan zien we dat na de top in de I a
kromme de puIs tach zijn invloed heeft behouden. Volgens hfst. 5.2.2 ligt

de overgang van ionenrijk naar elektronenrijk oak bij deze top. De extra

ionisatie zou niet meer van invloed mogen zijn in het gebied na de top.

Een mogelijke verklaring voor dit effekt is het volgende. De extra ionen

gevormd in de elektronenrijke situatie helpen mee am de negatieve ruimte

lading op te heffen en vergroten daardoor de stroom. In het ionenrijke ge

bied kunnen ze zic.h naar de anode of de kathode begeven. Indien ze op de

kathode komen dan verlagen ze de uittreepotentiaal. De bedekkingsgraad wordt

verhoogd, doordat er meer ionen op het kathodeoppervlak kamen, de stroom

neemt hierdoor toe.

Buis II

Nu gaan we buis II behandelen. Allereerst bekijken we de grafieken 10, 11

en 12. Zander puIs hebben we weer dezelfde grafieken als bij buis I. Ze zijn

daar reeds verklaard. Bij grafiek 12 willen we tach nag even stilstaan. Bij

hoge TK neemt de stroom eerst af en daarna weer toe, dit effekt wordt direkt

door de theorie verklaard. Op een gegeven moment, bij een bepaalde kathode

temperatuur, is veel caesium afgedampt en gaat de kathode zich meer als

zuiver wolfraam gedragen. Hierdoor neemt de emissie met de temperatuur toe

zoals uit grafiek 6 blijkt. Bij een caesiumtemperatuur van T = 4530 K begintcs
de stroom toe te nemen bij ongeveer 16000£<.. De praktijk komt dus redelijk

overeen met de theorie, want in grafiek 12 begint de toename weer bij onge

veer 1415 oK. De toename van de stroom als we pulsen op de hulpanodes zetten

zien we uit grafiek 10. Voor de verklaring kunnen we weer naar het onder

buis I behandelde verwijzen. Een opmerking willen we nag maken over het

ionenrijke gebied. Hier is de toename van de stroom met pulsen eerst klein

en wordt daarna grater. Dit is met de verklaring van buis I te begrijpen,

want bij hoge stroom worden de extra ionen op de kathode eerder geneutrali

seerd en gaat het effekt van de uittreepotentiaal verI aging grotendeels ver

loren. Bij lage stroomdichtheden worden er minder ionen per tijdseenheid ge

neutraliseerd, zodat de invloed van de extra ionen hier groter is. Grafiek

II leert ons het volgende. Wanneer we de puIs op de afschermanodes zetten
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is, in het elektronenrijke gebied, de invloed van de extra ionen kleiner

als wanneer we de puIs op hulpanodes zetten. Dit is te verklaren door aan

te nemen dat de extra ionen afkomstig van de hulpanodes direkt in de anode

kathode ruimte gevangen worden in het potentiaalminimum. De ionen van de

afschermanodes moeten eerst nog naar het gebied tussen hoofdanode en ka

thode diffunderen, en aangezien de twee hulpanodes tesamen met de kathode

ook weer twee diodes vormen, zullen er ook ionen achterblijven in deze diodes.

In het ionenrijke gebied speelt dit effekt niet mee. Hier liggen de krommen

dan ook net andersom. De kromme met de puIs op de afschermanode ligt boven

de kromme met de puIs op de hulpanode. Dit komt doordat aan de afscherm

anodes, ten gevolge van het veel grotere oppervlak (zie fig. I), veel meer

ionen gevormd worden en dus het effekt van de extra ionen groter is. Grafiek

12 tenslotte is gemeten met een veel grotere puIs op de hulpanodes. Hier

door komen de effekten die beschreven zijn bij grafiek 10 nog sterker tot

uiting, omdat we meer ionen maken dan in het eerst beschouwde geval.

We gaan nu over tot de beschouwing van de grafieken 13a en b. Hier hebben

we de Ia-TK karakteristieken van buis II getekend bij verschillende waar

den van de caesiumtemperatuur. AIle grafieken hebben dezelfde vorm, de top

treedt weer Ope We kunnen twee feiten opmerken wanneer we de grafieken be

schouwen. Allereerst de hoogte van de toppen. Deze verschuift naar hogere

waarden naarmate de caesiumdruk hoger wordt. Ten tweede de plaats van de

top, deze verschuift naar hogere kathodetemperatuur naarmate we de caesium

temperatuur opvoeren. Dit voIgt ook direkt weer uit grafiek 6. Wanneer de

druk van het caesiu~ toeneemt wordt de bedekkingsgraad van de kathode, bij

een vaste kathodetemperatuur hoger, zoals we uit grafiek 2 kunnen aflezen.

Hiermee stijgt de emissiestroomdichtheid want de uittreepotentiaal zakt als

de bedekkingsgraad toeneemt. De stroom door de buis zal dus toenemen als we

bij vaste TK de druk verhogen. Voor zeer lage kathodetemperaturen blijkt dit

niet juist te zijn. De reden hiervan is niet duidelijk.

De topwaarden uit de Ia-TK karakteristieken nemen dus toe met toenemende

caesiumtemperatuur. Nu de verschuiving van de top. Deze is ook uit de hogere

bedekkingsgraad te verklaren. De kathodetemperatuur moet nu hoger worden

voordat er voldoende caesium van de kathode afgedampt is, waardoor de uit

treepotentiaal voldoende verhoogd wordt om de emissie te doen afnemen. De

bedekkingsgraad neemt toe met de caesiumdruk en daarmee dus de kathodetem

peratuur waar de top in de anodestroom optreedt. Hiermee zijn dus de gra

fieken 13a en b verklaard.



- 59 --

topwaarde komt, a1thans nauwelijks meetbaar.van V
a

Dit komt doordat er maar zeer weinig e1ektronen de anode bereiken en het

effekt van de uittreepotentiaa1 verandering niet te merken is in de stroom.

De grafiek 14 geeft ons informatie over de stroom 1a a1s funktie van TK bij

een aanta1 waarden van V • We zien hieruit dat voor grote negatieve waarde
a

de stroom niet aan een

Bij V 1 V gaat er een top optreden en een duide1ijke top zien we bij
a

V = 0 V. Deze komt voor een groot deel overeen met grafiek 10. Wanneer we
a

nu de spanning V nog hoger maken en in de ignited mode komen dan verschuift
a

de top p1otse1ing naar lagere TK waarna bij verhogen van de Va de topwaarde

vrijwe1 konstant blij ft en bij dezelfde T
K

:: 1055 oK blij ft liggen. De top

waarde 1evert ons een stroomdichtheid van J
A

~ 0.24 A cm-2 wat dus redelijk

k10pt met de maximale emissiestroomdichtheid.

Uit grafiek 6 1eiden we af voor de maxima1e stroomdichtheid bij T = 453 0 Kcs
J
A

~ 0.25 A cm-2 bij een kathodetemperatuur van TK ~ 1250oK. Hier stemmen

theorie en praktijk dus bijzonder goed overeen.

De p1aats van de top wordt nu bepaald door de kathodetemperatuur waarbij ont

steking optreedt, dus wanneer er vo1doende elektronen geemitteerd worden om

volume ionisatie te kunnen veroorzaken. Hieruit zou men kunnen konk1uderen

dat de bedekkingsgraad aan de kathode ook wordt beinv10ed door de ontsteking

en komt lager te 1iggen. Hierdoor zal de emissiestroomdichtheid a1 bij een

1agere temperatuur afnemen als wanneer we in de unignited mode werken.

Buis III

We zu11en nu de metingen aan buis III in ogenschouw nemen. Allereerst

kijken we naar grafiek 15a en b. Hierin zijn de Ia-TK krommen opgenomen

voor T = 100 °C, 150 °C, ISO °c en 240 °c, met en zonder puIs gemeten.cs
De grafiek 15a, opgenomen bij T = 150 °c, toont ons het reeds bekende ver-es
loop van de Ia-TK kromme. Met de extra puIs op de hulpanodes 1igt de stroom-

waarde, in het elektronenrijke gebied, boven de kromme die zonder puIs is

gemeten. In het ionenrijke gebied meten we geen verschi1 tussen beide krommen.

Wanneer we deze grafiek vergelijken met Orlinov [sJ dan zien we dat er goede

overeenstemming ~s, wat betreft de krommen zonder puIs. De krommen met pulsen

opgenomen, vertonen weI enige afwijking. Het effekt van de extra pulsen is

bij onze metingen niet zo groot als Or1inov [~ heeft gevonden. De absolute

verschillen z~Jn niet zo erg groot. Bij ons is de maxima1e toename van de

stroam JA ~ 0.12 rnA, terwijl in [SJ een toename van ~JA = 0.25 rnA gemeten
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wordt. Dit wordt verklaard doordat bij ons de stroom zonder puIs al bij

een lagere waarde van T toe gaat nemen als in het geval van Orlinov. Ret
K

verschil in beide krommen van grafiek 15a met Orlinov is dus terug te voeren

op een verschil, weliswaar een klein verschil, in buiskonstrukties. Ret

blijkt dat bij ons de top in de Ia-TK kromme hoger ligt en bij een lagere

T
K

optreedt als in [aJ.
Grafiek 15b en 15c laten ons zien dat bij hogere druk het effekt van de

extra puIs toeneemt. Dit komt doordat het potentiaalverloop in de elek

tronenrijke toestand bij een hogere druk grotere afwijking vertoont van het

neutrale potentiaalverloop. Ret effekt van de extra ionisatie heeft dan gro

tere invloed. De top in de krommen van grafiek I5b en 15c ligt bij kathode

temperaturen waarbij we niet hebben kunnen meten, zoals in hoofdstuk 4 is

vermeld (zie bIz. 29). \ve z~en weI uit grafiek 15b en c dat de top voor

hogere caesiumdruk verder naar boven en naar reehts versehuift, wat nog

duidelijker wordt wanneer we naar grafiek 16 kijken waar we voor eaesium-
00000

temperaturen van Tes = 100 C, 120 C, 140 C, ISO C, 160 C, de Ia-TK
krommen getekend hebben. Rieruit zien we, net als bij buis II, dat de

hoogte van de top toeneemt en naar hogere waarde van TK versehuift. Voor

de verklaring van deze effekten kunnen we naar het onder buis II behandel

de verwijzen.

Wanneer we de grafieken 10 en 15a naast elkaar leggen dan zien we dat het

effekt van de extra ionisatie gering is. Verder zien we dat de kromme ~n

grafiek 15a veel smaller is dan in grafiek 10 wat terug te voeren is op

het spreidingseffekt van buis II. (Zie bIz. 56). Vergelijken we grafiek

13a met 16 dan kunnen we het volgende opmerken. De toppen liggen, bij de

zelfde eaesiumtemperatuur, voor buis III hoger dan voor buis II. Dit is

grotendeels een gevolg van het versehil in oppervlakten van de kathode.

Voor buis II vinden we een kathodeoppervlak van 20 mm2 (zie bIz. 27 ) en

buis III heeft een kathodeoppervlak van 50 mm2~ De stroomdiehtheid in de

toppen liggen dus bij T = 1600 op J
A

= 3.2 rnA em-2 voor buis III en
. es -2 .....

voor bu~s II op J A = 2 rnA em • Men zou een faktor 2.5, z~Jnde het quot~ent

van de beide kathodeoppervlakten, verwaehten tussen de beide stroomdiehtheden.

Maar dan moeten ook de anode-kathode afstanden gelijk zijn evenals de anode

spanningen wat hier niet het geval is. De waarden van de anodespanningen

scheelt een faktor 5 en de anode-kathode afstand scheelt ongeveer een faktor

4, zodat we niet mogen konkluderen dat aIleen het kathodeoppervlak in deze

bepalend is.

Met deze beschouwing willen we de vergelijkingen tussen de buizen wat be-
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treft de meting Ia afsluiten. We gaan nu over tot de behandeling van meting

lb.

5.5.1.2 De behandeling van meting lb, de I -v karakteristiek
a a

Deze meting ~s verrichf aan buis II. hi; een caesiumtemperatuur nl.

T = 180 °c. In grafiek 17a zien we dat bij zeer lage kathodetemperatuur
cs

(T
K

940 oK) twee verzadigingsstromen krijgen, cen voor positieve en een

voor negatieve V . Er treedt geen ontsteking op wat te verklaren is als we
a

naar grafiek 6 kijken. Hieruit blijkt dat bij lage kathodetemperatuur de

emissie van elektronen zeer laag is en we krijgen dus niet voldoende elek

tronen om ionisatie in de anode-kathode ruimte te veroorzaken. In grafiek

17b treedt a1 ontsteking op. Voor hoge V raakt de stroom verzadigd. We
a

zien in de grafieken 17b tIm 17f dat de verzadigingsstroom in ontstoken

toestand eerst toeneemt en dan weer afneemt bij groter wordende kathode

temperatuur. nit is de normale top uit de Ia-TK karakteristiek uit meting Ia.

Verder zien we uit de grafieken dat het uitdoven van de ontsteking in stap

pen gebeurd en in het ionenrijke gebied ook de ontsteking in twee stappen.

Dit kamt doordat we de afschermanodes ook op anodepotentiaal zetten. De

ontsteking treedt dan eerder aan een van de afschermanodes op bij hoge T
K

•

Dit komt omdat we een zeker spanningsverloop over de kathode hebben. De

anodepotentiaal zorgt voor een eerdere ontsteking aan de kant waar de ka

thodepotentiaal zo laag mogelijk is. Het verschil tussen beide potentialen

is namelijk bepalend voor de ontsteking. Hij het uitdoven speelt dit effekt

ook mee vandaar de stapsgewijze uitdoving.

In grafiek 17g treedt er geen verzadiging meet op ~n de anodestroom in ont

stoken toestand. nit komt door het Schottky effekt ([7J bIz. 22). De veld

sterkte is zo groat geworden, doordat het plasma zich steeds verder naar

de kathode verplaatst, dat er gewoon elektronen uit de kathode worden ge

zogen (soort tunneleffekt).

5.5.2 De bespreking van meting II

De te behandelen buizen zijn II en III. Zowel meting IIa als meting

IIb zijn aan beide buizen verricht.
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als de eaesiumdruk toeneemt.

de gemiddelde vrije weg

steeds meer botsingen op.

als funktie van de temperatuur

bij de volgende caesiumtem-
000 0
C~ 180 C, 200 C, 220 C en

ons de ontsteekspanning

De metingen zijn gedaan

°C, 120 °C, 140 °C, 160peraturen: Tes = 100
o240 C. We zien dat de ontsteekspanning afneemt

Er treedt dan gemakkelijker ionisatie op, omdat

lengte van de elektronen afneemt. Er treden dus

Grafiek 18 toont

voor de tweede buis.

Verder den we dat, als ,"le bij een caesiumtemperatuur kijken, de ontsteek-

spanning eerst afneemt bij toenemende TK
zijn weer toeneemt om tenslotte (zie Tes
effekt is te verklaren (zie hfdst. 5.3).

en na doo·r een minimum gegaan te
o= 180 C) weer af te nemen. Dit

De stroomdiehtheid van de kathode

neemt eerst toe met hogere TK en daarmee de ionisatiekans, zodat de ont

steekspanning afneemt. Er is minder anodespanning nodig om de ontsteekener

gie te bereiken. De kathode levert in de aanloop van de I -T karakteristiek
a K

steeds meer elektronen. De ontsteekspanning zal dus afnemen met toenemende TK.

Nadat de stroom (la) zijn top heeft bereikt neemt de ontsteekspanning weer toe

om een ma.ximum te bereiken als de stroom minimaal is. Daarna gaat het weer ~n

omgekeerde richting.

Buis III

De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur van deze buis

~s opgenomen bij de volgende eaesiumtemperaturen: T 140°C, 160 °c, 180 °C,
cS

000
200 C, 220 C en 240 C. De gra.fieken 19a en 19b geven het verloop weer. We

zien dat de ontsteekspanning, tengevolge van de verbeterde buiskonstruktie,

minder varieert dan bij buis II. Bij toenemende T
K

treedt weer een minimum op

dat samenvalt met de top in de Ia-T
K

grafiek. Bij hogere caesiumtemperatuur

(tot 200 °C) neemt de ontsteekspanning af. Voor de verklaring van dit effekt

verwijzen we naar het onder buis II behandelde. Bij nog hogere T neemt ~D
eS

weer toe, zoals we in hoofdstuk 5.3.2.2 voorspeld hebben. Om de daar geponeerde

stelling te testen hebben we nog een meting gedaan bij T = 140 °c. De meting
eS

betrof de ontsteekspanning als funk tie van de kathodetemperatuur waarbij we

ook de anodestroom vla.k voor het ontsteken gerneten hebben. In tabel 20 zijn

de waarden weergegeven. Hierin is ook het produkt I x (~D - <p.) opgenomen,a ~

waarbij we voor ~. de n~leeulaire ionisatiespanning (2.8 V) genomen hebben.
~

We zien dat het produkt I a x (~D - ~i) vrijwel konstant is voor aile TK, zo-
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als ook te verwachten was. (Zie 5.3.2.2). Voor lage T
K

, dus in elektronenrijke

situatie, zouden we een korrektie moeten toepassen omdat de elektronen nu niet

over de gehele anode-kathode afstand versneld worden door de anodespanning, maar

pas vanaf het potentiaalminimum. De anodespanning moet nu hoger zijn om vol

doende volumeionisatie te veroorzaken.

Wanneer we de metingen aan buis II en buis III vergelijken, zien we dat tenge

volge van de grotere anode-kathode afstand er pas bij hogere druk in buis III

ontsteking optreedt, T = 140 °c tegen T 100 °c bij buis II. Voor de restcs cs
stenmen de metingen goed overeen.

5.5.2.2 De behandeling van meting lIb, de ¢D-P karakteristiekcs

Bllis II

In grafiek 21 zijn de metingen gegeven. Bij een vijftal waarden van TK
00000namelijk T

K
= 1050 K, 1100 K, 1200 K, 1300 K en 1500 R, hebben we de

ontsteekspanning als funktie van de caesiumdruk bepaald.

We kamen niet in het minimum van de te verwachten kromme (zie bIz. 46), om

dat de caesiumdruk laag blijft. We meten hier dus aIleen de daling naar het

minimum toe.

Buis III

De metingen van buis II zijn uitgezet in grafiek 22. Deze is in volledige

overeenstenuning met de theorie (zie hoofdstuk 5.3 blz. 44). Door de betere

konstruktie geven deze metingen duidelijker resultaten dan buis 11. We gaan

nu weI door het minimum van de te verwachten kronune.

5.5.3 De bespreking van meting III

Deze metingen, namelijk IlIa de uitdooftijd als funktie van de kathode

temperatuur en IIIb de uitdooftijd als funktie van de caesiumdampdruk, zijn

aIleen aan buis III gedaan.

5.5.3.1 De behandeling van meting IlIa, de TD-TK karakteristiek

We hebben bij een groat aantal caesiumtemperaturen de uitdooftijd als

funktie van de kathodetemperatuur gcrneten. Deze caesiumtemperaturen waren:
o 0 a 0 0 000

T = 120 C, 140 -C, 150 C, 160 C, 180 C, 200 C, 220 C, 240 C. Decs
metingen zijn uitgezet in grafiek 22. We zien dat de uitdooftijd afneemt als

we, bij konstante T ,de kathodetemperatuur verhogen. Wanneer we bij kon
cs

stante TK kijken zal, naarmate we de caesiumdruk verhogen, de uitdooftijd



toenemen.

Om deze effekten te verk1aren moeten we twee verschijnse1en beschouwen. Ten

eerste het vo1gende: indien we de e1ektronenrijke situatie beschouwen t dan

z~en we dat er een potentiaa1kui1 voor de ionen is. Naarmate we de caesium

druk toe 1aten nemen za1 de bedekkingsgraad (8) van de kathode toenemen en

dan za1 de potentiaa1kui1 dieper worden. Dit komt doordat er meer e1ektronen

uit de kathode treden omdat de uittreepotentiaa1 van de kathode ver1aagd wordt.

In ionenrijke situatie treedt er geen potentiaa1berg op voor de ionen.

Ret tweede dee1 wordt gevormd door de botsingen van de ionen met neutra1e

dee1tJ'es in de anode-kathode ruimte. Naarmate p groter is zu11en er meer. cs
caesilrmatomen en uIDlecu1en in de damp komen en za1 de botsingskans toenemen.

Indien we grafiek 22 bekijken t zien we het vo1gende. Bij 1age T
K

bevinden we

ons in e1ektronenrijke toestand en za1 de uitdooftijd groot zijn. Voeren we

de kathodetemperatuur op dan zu11en we meer naar de ionenrijke situatie gaan

en za1 de uitdooftijd afnemen.

Wanneer we TK vasthouden dan za1 t in de e1ektronenrijke situatie t de uitdooftijd

toenemen a1s we de caesiumdruk verhogen. Dit komt doordat de potentiaa1kui1

dieper wordt en doordat er meer botsingen optreden.

In de ionenrijke toestand spee1t a11een dit 1aatste verschijnse1 mee.

5.5.3.2 De behande1ing van meting IIIb t de TD-P karakteristiekcs

We hebben bij een zesta1 waarden van TKt name1ijk T
K

= 1000 °K t 1100 oK,
000 0

1200 K, 1300 Kt 1400 K en 1500 K, de uitdooftijd a1s funktie van tie cae-

siumtemperaturen gemeten. We zien dat we van 1age t
D

naar hoge T
D

gaan a1s

we p opvoeren. We gaan van ionenrijk naar e1ektronenrijk zoa1s uit grafiek
cs

16 blijkt. A1s we de druk 1aag genoeg maken t zitten we in ionenrijke toestand

voor a11e kathodetemperaturen. Wanneer we bij vaste T
K

de druk verhagen dan

gaan we naar e1ektronenrijke situatie en za1 de TD toenemen. Indien we bij

vaste caesiumdruk de kathodetemperatuur ver1agen dan zu11en we meer naar de

e1ektronenrijke situatie toegaan. Wat direkt uit grafiek 16 b1ijkt. De uit

dooftijd za1 dan ook toenemen. Voor 1age caesiumdruk gaat de uitdooftijd naar

een vaste konstante waarde toe. Deze tijd is te berekenen uit de thermische

sne1heid die de ionen hebben. We krijgen dan het vo1gende. De gemidde1de sne1

heid van de ianen vlOrdt gegeven door (zie [lqJ b1z. 18):

v. =
~

-~m.
~

t met Tcs
o= 453 K en m.

~

-26
22.2 x 10 kg



vinden we: v. = 2.3 x 102 m sec- 1
~

De af te leggen weg is de afstand tussen de hulpanodes en de anode, want de

~onen worden gemiddeld ~n het vlak van de hulpanodes gevormd. Voor de tijd die

hiervoor nodig is berekenen we:

TD .
m~n

d

v.
~

=
2 x 10-3

2
2.3 x 10

9 j..lsec

De praktijk klopt dus redelijk met de theorie.

6. Slot1?.~schouwin£

In !let voorafgaande hebben we een groat aantal metingen beschreven. We hebben

gemeend dit op uitvoerige wijze te moeten doen, daar we het als een gemis voelen,

dat in de meeste beschrijvingen van meetresultaten er weinig aandacht aan de ver

klaringen van de resultaten gewijd worden. Ook vonden wij dat de beschrijving van

de meetopstellingen en van de gebruikte buizen zo uitgebreid mogelijk moest zijn

opdat men later op deze metingen kan voortbouwen. Er blijven toch wel een aantal

punten onverklaard en er zijn interessante problemen naar voren gekomen die om

een nader onderzoek vragen. De meeste metingen konden aan de hand van de theorie

verklaard worden. Alleen de berekening, uitgaande van de fysische theorie, is en

zal vermoedelijk wel een moeilijke zaak blijven. Maar we hopen dat aan de hand

van deze beschrijving van de meetresultaten weer een tipje van de sluier opge

licht kan worden, die rondom het gedrag van het caesium in de thermionische om

zetter hangt.

7. Verantwoording

Van deze plaats wil ik graag prof.dr. H. Groendijk en ire D. Glas danken voor

de steun die ze mij verleend hebben gedurende het afstudeeronderzoek. De heren

de Weijer en Heynen met hun staf komt dank toe voor de fabrikage van de buizen.

Ook wil ik de heer Bogaerts bedanken voor het bouwen van een gedeelte van de

meetopstellingen en mevr. Bogaerts voor het verrichtte typewerk.
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8. Tabellen

In dit hoofdstuk zijn de meetresu1taten getabe11eerd. Tevens zijn er een

aanta1 tabe11en opgenomen die nodig zijn voor de verwerking van de meetresu1

taten. De 1aatste tabe11en worden eerst gegeven, waarna de meetgegevens, bene

vens de eventue1e bewerkingen ervan, gegeven worden.

Tabe1 I

Ret aanta1 atamen en ionen (~ ) dat van de kathode afdampt a1s funk tie van
a

de bedekkingsgraad (8) met de kathodetemperatuur (T
K

) a1s parameter. Verme1d
. 10. 1f .. d d . .1S log ~ 1n p1aats van ~ ze . D1t 1S ge aan om at ~ zeer groat 1S, 1n ge-

a a 10 a
ta1waarde a1 thans, en door de log te nemen komentve op hanteerbare getal1en.

~----,-----;r:faf----~l~---
_ TK(oK) +10~~ 900 1000 1100 1200 1300

10 10 10 10 1010g 106 log ~ log ~ log w log ~ ~a ' log ~a1---------------1 ~ a a ar----------· -.------ -----
.10 , 13.14 14.34 15.34 16. 19
.12 I i 13.41 14.59 15.67 16.42,-

.15 I 13.83 14.99 15.95 16.77

.20 I 14.50 15.62 16.55 17.35

.25
I

15. 12 16.20 I 7. I I 17.87,

.30
I

12.80 14.43 15.69 16.75 17.62 18.37
.40 13.83 15.55 16.77 17.76 18.59 19.29
.50 i 15. 19 16.59 17.78 18.72 19.52 20. 17
.55 15.75 17. 16 18.28 19.20 19.96 20.61
.60 16.32 17.69 18.78 19.68 20.40 21.05
.65 16.89 18.22 19.29 20. 17 20.90 21. 51
.70 17.48 18.78 19.77 20.69 21.42 i 22.0 I
.75 18. I I 19.40 20.43 21. 27 21.97 22.56
.80 18.88 20. 14

-

TK~~_~:__ 1373 1473 1573 1673 1773 1873

101 101 10
1 10

1
10

1
10

18 og ~a og ~a og ~a og ~a og ~a og ~a
--f--

.05 16.63 17.26 17.79 18.28 18.71 19.09

.06 16.56 17.21 17.76 18.28 18.71 19.09

.08 16.56 17.23 17.79 18.31 18.76 19. 16

. 10 16.69 17.45 17.94 18.48 18.95 19.31

. 15 17.26 17.96 18.47 18.95 19.40 19.77

.20 17.83 18.46 18.99 19.47 19.88 20.24

.25 18.35 18.95 19.47 ]9.95 20.35 20.70

.30 18.83 119.42 19.92 20.37 20.76 2 I . I I

.40 19.71 20.26 20.74 21. 16 21.54 21.84

.50 20.59 i 21.09 21.54 21.95 22.30 22.61

.55 20.92 ]21.51 21.96 22.35
• flO 21,113 21.9J '2 '2. J6 L2.72
.65 21.90 22.39
.70 22.36

L..---________ ~___ '--------------------------- _._--_.._-------_._----- - ~-- --_.--------- ---- .- ---------------
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Tabel 2

De verI aging van de uittreepotentiaal (~B) van de kathode als funktie van de

bedekkingsgraad (8). Oak hebben we in deze tabel de opgenomen kontaktpotentiaal

als funktie van de bedekkingsgraad en weI voor twee kathodematerialen. Hierbij

is de kontaktpotentiaal ~C = ~K - ~A gesteld. De uittreepotentiaal van de kathode

~K' vinden we als voIgt; we gaan uit van de uittreepotentiaal van het zuivere

metaal en korrigeren deze waarde met behulp van de tweede kolom uit de tabel. Voor

de uittreepotentiaal van de anode hebben we de uittreepotentiaal van caesium ge

nomen (1.8 V). In de tabel zijn twee kathodematerialen vermeld, namelijk wolfraam

en molybdeen, waarbij we voor de uittreepotentiaal van wolfraam 4.5 V genomen

hebben en van molybdeen L•• 15 V.

.015 i 0.12 i 2.58 I 2.23 1-'1.115 0.99

.020 I 0.18 I 2.52 ,2.17 .120 1.02

.025 '0.22 I 2.48 2.13 .125 1.06
•0 30 0 . 27 I 2 •43 2 • 08 • 130 I. 09
.035 0.32 2.38 2.03 .135 1.13
.040 0.37 2.33 1.98 .140 1.16
.045 0.42 2.28 1.93 .145 1.19
.050 0.46 2.24 1.89 .150 1.22
.055 0 • .50 2.20 1.85 .155 1.25
.060 0.54 2.16 1.81 .160 1.28
.065 0.58 2.12 1.77 .165 1.31
.070 0.63 2.07 1.72 .170 1.34
.075 0.67 2.03 1.68 .175 1.37
.080 0.71 1.99 1.64 .180 1.40
.085 0.75 1.95 1.60 .185 1.42
.090 0.79 1.91 1.56 .190 1.45
.095 0.83 1.87 1.52 .195 1.47
.100 0.88 1.82 1.47 .200 1.50

-----

Mo

V) ~C(V)

-----~

8 1.43
5 1.40
1 I. 36
8 I. 33
4 I. 29
1 I. 26
7 I. 22
4 I. 19
1 I. 16
8 I. 13
~ I. 10,"~,

I
2 1.07
9 1.04
6 I. 0 1
3 0.98
0 0.95
8 0.93
5 0.90
3 0.88
0 0.85

.-. '--

1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
J •If
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2

Mo

r-------.-r
I !
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tabel j (v~rvolg)

e 4>B(V)
w Mb

e
w Mb

.205 1.53 1.17 0.82 .305 2.03 0.67 0.32

.210 1.56 1.14 0.79 .310 2.05 0.65 0.30

.215 1.58 1.12 0.77 .315 2.07 0.63 0.28

.220 1.61 1.09 0.74 .320 2.]0 0.60 0.25

.225 1.63 1.07 0.72 .325 2.12 0.58 0.23

.230 1.66 1.04 0.69 .330 2.14 0.56 0.21

.235 1.68 1.02 0.67 .335 2.16 0.54 0.19

.240 1. 71 I 0.99 0.63 . 340 2. 19 0.51 O. 16

.245 1.74 0.96 0.61
1

.345 2.21 0.49 0.14
.250 1.77 0.93 0.58 .350 2.23 0.47 0.12
.255 I 1.79 0.91 0.56 .355 2.25 0.45 0.10
.260 1.82 0.88 0.53 .360 2.27 0.43 0.08
.265 1.84 0.86 0.51 .365 2.29 0.41 0.06
.270 1.86 0.84 0.49 !'I .. 337705 2.31 0.39 0.04
.275 1.88 0.82 I 0.q·7 2.33 0.37 0.02
.280 1.91 0.79 0.44 .380 2.35 0.35 0.00
.285 1.94 0.70 0.41 .385 2.37 0.33 -0.02
.290 1.96 0.74 0.39 .390 2.39 0.31 -0.04
.295 1.98 0.72 0.37 .395 2.41 0.29 -0.06

Lo:_::I~~~_c~~69t· 34
.400 2.42 O~28 -O~7

~405--~::~:~k:l~~i_:~l-:-)---+t--.5-e-O-5 ::~:) -:~~:) -:~~:)
I .410 I 2.46 0.24 -0.11 .510 2.74 -0.04 -0.39

.415 I 2.47 0.23 -0.12 .515 2.75 -0.05 -0.40

.420 2.49 0,21 -0.14 .520 2.76 -0.06 -0.4]

.425 2.50 0.20 -0.15 .525 2.77 -0.07 -0.42

.430 2.52 0.18 -0.17 . .530 2.78 1--0.08 --0.43

.435 2.53 0.17 -0.18 .535 2.79 -0.09 -0.44

.440 '2.55 0.15 -0.20 .540 2.80 -0.10 -0.45

.445 2.57 0.13 -0.22 I .545 2.80 -0.10 -0.45

.450 2.58 0.12 -0.23 .550 2.81 -0.11 -0.46

.455 2.60 0.10 -0.25 .555 2.82 -0.12 -0.47

.460 2.61 0.09 -0.26 .560 2.83 -0.13 -0.48

.465 2.62 0.08 -0.27 .565 2.84 -0.14 -0.49

.470 2.64 0.06 -0.29 .570 2.85 -0.15 -0.50

.475 2.65 0.05 -0.30 .575 2.85 -0.15 -0.50

.480 2.67 0.03 -0.32 .580 2.86 -0.16 -0.51

.485 2.68 0.02 -0.33 .585 2.86 -0.16 -0 . .51

:1~~ ;:~~ -~:~~ =~:;~ :;~~ I ~:~; =~:~~ I=~:;;
.500 __,--_2_.~~ L-~_~_~~ =0_._3_7__ _:6~~J__=-8~1~o. 18_ L~~~_
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tab. :_

<PB(V)8

I----------r-------.- ------.-,-------.... -.---.-. ------·-----,-1----··- -----.------~

W Mb W Mb

<PC (V) <PC (V) 8 <PB(V) <Pc (V) <PC
-+---=-----111--------+---=-------1----=--------1--=------1

-0.18 -0.53 .705 2.92 -0.22 -0.57
-0.19 -0.54 .710 2.91 -0.21 -0.56
-0.19 -0.54 .715 12.91 -0.21 -0.56
-0.20 -0.55 .720 2.91 -0.21 -0.56
-0.20 -0.55 .725 2.90 -0.20 -0.55
-0.21 -0.56 .730 2.90 -0.20 -0.55
-0.21 -0.56 .735 2.90 -0.20 -0.55

i -0.21 -0.56 .740 2.90 -0.20 -0.55
-0.22 -0.57 .745 2.89 -0.19 -0.54
-0.22 -0.57 .750 2.89 -0.19 -0.54
-0.22 -0.57 .755 2.89 -0.19 -0.54
-0.22 -0.57 .760 2.88 -0.18 -0.53
·0.22 -0.57 .765 2.88 i -0.18 -0.53
-0.22 -0.57 .770 2.87 -0.17 -0.52

I ·-0.22 1-0.57 .775 2..87 -0.17 ·-0.52
I -0.22 I -0.57 I .780 I 2.86 -0.16 -O.~I

-0.22 1-0.57 . 785 2.86 -0. 16 I -0.:> I
-0.22 -0.57 .790 I 2.85 I -0.15 : -0.50
-0.22 -0.57 .795 2.85, -O.~; \-~.50

. ~~.._7~ ~~.•~7 __ .__ . 80~__J_.~~~~~~_.4_9_-,

.605 2.88

.610 2.89

.615 2.89

.620 2.90

.625 2.90

.630 2.91

.635 2.91

.640 2.91
.645 2.92
.650 2.92
.655 2.92
.660 2.92
.665 I 2.92
.670 I 2.92
.675 I 2.92

l
:~~~ I ~:;~
.690 I 2.92
.695 I 2.92

'O(J Y.9~ I.J 1.,-.·

________. L ._..•_ • •.•. __

Om de inwendige ontsteekspanning (<Pn) te vinden rnoeten we de uitwendige ge

lneten ontsteekspanning (V d) korrigeren voor de kontaktpotentiaal. Er geldt nu:

¢D = Vd + ¢C'

We vinden de desbetreffende korrektie, die geldt bij een bepaalde caesiumtem

peratuur en druk en een bepaalde kathodetemperatuur, op de volgende manier.

Met behulp van tabel 1 is grafiek 2 getekend, het aantal atomen en ionen wordt

bepaald door de caesiumdruk en de daarbij behorende tempera.tuu.r (zie grafiek I).

Hiervoor hebben we de volgende formule:

fJ a
3.08 P

cs
T -! x 1021
cs

Dit kunnen we berekenen voor de gevraagde waarde van P en T ,in grafiek 2
cS Cs 10

kunnen we dan een horizontale lijn trekken door de berekende log fJ waarde.
a

Nu kunnen we de bedekkingsgraad (8) vinden bij de gebruikte kathodetemperatuur,

waarna l~t behulp van tabel 2 de kontaktpotentiaal volgt.
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Tabel 3

De caesiumdruk als funktie van de caesiumtemperatuur. Tevens ~s ~n deze

tabel opgenomen 1010g ~a' berekend met behulp van de fotmule

~a 3.08 Pcs
T -~ x 1021 .

cs

10Dit geeft ons de waarde van log ~ voor de gebruikte caesiumtemperaturen.
a

In grafiek 2 zijn dit dus horizontale lijnen, zoals reeds bij tabel 2 vermeld

is.

393

413

120

140

160

180

200

220

240

._------,--_.
I 10

P (Torr) t log ~cs a--_._._-------_ .._-.--"_••..- -_._----,-----~.-..__._-_."..-

5.20xlO-4
16.92

1.75xIO-3 17.43

5.lOxlO- 3 17.90

1.33xl0-2 18.29
-2

I i,·53 I 3.20x10 18.67

I £.73 ,2. f+OxI0- 2 19.02

I 493 I 1.60x10-
1

19.38

___~_~~ Li.20XIO-1 19.64__--'

Tabel 4

De anodestroom als funktie van de kathodete.mperatuur van buis 1. Gemeten

is met en zonder puIs; voor de puIs zal in aIle gevallen, tenzij anders ver

meld is, gebruikt worden een rechthoekige puIs met de volgende gegevens:

V
puIs

8.5 V

f = I k Hz

T 10 ~sec.
p

Voor de bepaling van de kathodetemperatuur maken we gebruikt van grafiek 8.

We hebben namelijk de temperatuur ingesteld met behulp van een bepaalde g10ei

stroom. Deze gloeistroom (If) is oak in de tabel vermeld. De caesiurndruk was:

T = ISOoC en de anodespanning: V 0.2 V.
cS a
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c-~-~ --~ .. ~~--~._ .•_.._-~_.__ ..----~. ----_._---~---_ .._-_._-- .-----_._--_._.~----

I zander met zander met

TK(oK)
puIs puIs

TK(oK)
puIs pula

If(A) I (rnA) I (rnA) If(A) I (IDA) I (IDA)a a a a

2.4 1150 .002 .017 3.3 1367 .495 .491
2.5 1175 .034 .052 3.4 1392 .473 .478
2.6 1200 .077 .095 3.5 1415 .448 .443
2.7 1222 • 116 • 151 3.6 1440 .439 .427
2.8 1245 . 166 .208 3.7 1464 .419 .416
2.9 1270 .233 .258 3.8 1488 .408 .409
3.0 1295 .307 .321 3.9 1512 .408 .412
3. 1 1320 .393 .408 4.0 1535 .417 .417
3.2 1342 .479 .483

L...--. .-

Tabel 5

De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur van buis I. De anode
spanning is konstant gehouden op V = - 0.1 V. Er is weer met en zander puIs ge
meten. De c.aesiumtemperatuur was Ta

= 180°C.
eS

.- .

] I
zonder met zonder met
puIs puIs : puIs puIs
I (rnA) I (rnA) TK(oK)

l-
I (rnA) I (rnA)a a a a

._--_._--------- _ ...__.

0.051 0.041 1320 1.040 I. 35
~). 062 0.054

I
1342 1. 37 1.61

0.081 0.075 1367 1. 79 1.99
O. 112 0.053 1392 2. 13 2.31
O. 157 O. 171 1415 .2.20 2.44
O. 123 0.440 1440 2. 13 2.42
O. ! 72 0.725 1464 1.97 2.26
0.258 0.81 1488 1. 79 2. I 1
0.355 0.95 1512 1.69 1.99
0.525 1.03 1535 1.56 1.90
0.745 I. 14

..~.
.______.__._L_.~__..__

r
-----·--···-- --r- ._....

TK(oK) ~
..__..._...~_ ....+.._-~-

I
1055 I
1083
1107 I
1129 II

1150
1175 I
1200
1222
1245
1270
1295

Tabel 6-------
De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur van buis II. De anode

o
sn8n ninp: i,c:: on V = - 0.1 V gehouden en de eaesiumtemperatuur op T = 180 C.. a es
Er is met en zonder puIs gemeten.

zonder met zonder met

TK(oK)
puIs puIs

TK(oK)
puIs puIs

I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA)a a a a

1083 0.00 O. 17 1320 0.57 0.67
1107 0.30 0.58 1342 0.45 0.56
I 129 0.90 I. 17 1367 0.38 0.50
1150 1. 80 2.04 1392 0.36 0.47
1175 2.35 2.47 1415 0.34 0.47
1200 2.42 2.44 1440 0.36 0.49
1222 2.00 2.03 1464 0.40 0.53
1245 1.44 1.47 1488 0.47 0.62
1270 1.02 1.08 1512 0.56 0.70
1295 0.76 0.83 1535 0.72 0.82
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Tabel 7

De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur van buis II. De anode

spanning is kanstant op V = - 0.1 V gehouden en de caesiumtemperatuur op
a

T = 180 °c. Er is eerst gemeten zander puIs (I) en daarna met een puIs op de
cs

hulpanodes (II) en tenslotte met een puIs op se afschermanodes (III).

II III I II III
_._-_ .._~----"--~ .. .- -----

I (mf\.) I (rnA) TK(oK) I (rnA) I (rnA) I (rnA)a a a a a
~-,----,.._-_.•_,"-- ..-

0.37 0.31 1222 2.26 2.47 2.57
0.62 0.48 1245 1.62 I. 81 2.08
0.86 0.81 1270 1. 15 1. 38 1. 66
I. 74 1.44 1295 0.88 1. 15 I. 38
2.57 2.23 1320 0.69 0.99 I. 23
2.90 2.80 1342 0.57 0.92 1. 13
3.01 2.97 1367 0.49 0.87 1.06
2.92

I
2.94 1392 0.46 0.90 1.03

1415 0.45 0.91 1.02
I

_.. L__.

~-~-(mA)-F

~~~r--j'-"
0.59 i

1,20 '

1055
1083
1107
1129
1150
1175
1188
1200

I

'I' ~: ~~2.82
I 2. 7!{· I
I :

_________J __ __J .
Tabel 8

De anodestroom als funktie van de kathodetemperaturen van buis II. De anode

spanning was V = - 0.1 V en de caesiumtemperatuur T = 180 °c. Er is eerst
a cs

zonder puIs gemeten (I) en daarna met puIs (II). Dit is de enige maal geweest

dat we een afwijkende puIs gebruikt hebben. De gegevens van de puIs zijn:

Vp = 15 V

Tp = 10 ~sec

f 1 k Hz

.- .

I
i II I II

T
K

(OK)
f---.

I (rnA) I (mA) I T (OK) I (rnA) I (rnA)a a K a a

1055 0.00 O. 14 1270 1.02 1. 26
1083 0.07 0.32 1282 0.87 I. 13
1107 0.42 0.63 1295 0.76 1.04
1118 0.63 0.81 1320 0.63 0.97
1129 0.96 I. 34 1342 0.52 0.89
1139 1.37 1.68 1367 0.47 0.84
1150 I. 84 2.08 1392

I
o.l~5 0.82

1163 2. 13 2.31 I 1415 0.46 0.82
1175 2.31 2.47 1440 0.51 0.91

I1188 2.38 2.52 1464 0.59 1.08
1200 2.31 2.43 I 1488 0.78 1. 36
1211 2. 1Ll 2.27 \ 1512 1.07 1. 76:
1222 1.89 2.02 1535 1.52 2.22
1233 1. 62 I. 79 1559 2. 17 2.72
1245 1. 36 I. 57 1583 3.08 3.51
.'
1257 1. 17 1. 1Q
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Tabel 9-------

De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur van buis II. De caesium

temperatuur treedt op als parameter. De anodespanning is konstant gehouden op

V = - 0.1 V. Er is aIleen zonder pulsen gemeten.
a

---
I

T (oC) 100 120 140 160 180 200 220
cs

T
K

(oK) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA)
a a a a a a a

1000

I

0.035 0.001 0.002 -0.017
1030 0.050 0.023 0.017 -0.005
1055 I 0.065 0.047 0.040 0.011 0.05 0.01 0.02
1083 I 0.050 0.072 0.096 0.092 O. 19 0.10 0.05I
1107 I 0.025 I 0.096 0.230 0.36 0.59 0.50 0.35
1129 0.002

I
0.080 I 0.360 0.74 I. 20 I. 11 1.0

1150 -0.008 0.032 0.300 0.97 2. 18 2.52 2.2
1175 -0.013

I
0.006 0.177 0.92 2.70 4.70 4.0

1200 -0.015 -0.005 0.094 0.63 2.74 5.50 6. 1
1222 I -0.0 J':>

! -0.011 0.048 0.41 2.26 5.72 8.9i

1245 -0.015 I -0.013 0.027 0.27 1.62 5.33 10.8I

1270 -0.016 i -0.015 0.017 0.20 1. 15 4.27 11.7
1295 -0.016 I -0.015 0.014 O. 15 0.88 3.30 10.2
1320 --0.016

I
-0.014 0.011 O. 12 0.69 2.67 9.3

1342 -0.014 -0.012 0.013 O. 11 0.57 2. 17 8. 15
1367 -0.012 I -0.008 0.018 0.10 0.49 1.82 6.9I

1392 -0.006 0.000 0.027 O. 11 0.46 1.58 6.0
1415 0.003 0.013 0.044 O. 13 0.45 1.41 5.3
1440 0.022 0.041 0.078 0.17 0.49 I. 33 4.7
1464 0.050 0.087 0.120 0.21 0.55 1.29 4.3
1488 0.098 O. 140 0.185 0.28 0.69 1. 33 4.0
1512 0.180 0.225 0.265 0.46 0.86 1.43 3.9
1535 0.290 0.320 0.380 0.54 1. 10 1.63 3.8

-~- -
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Tabel 10

De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur van buis II. De

anodespanning treedt hier als parameter op. De caesiumtemperatuur hebben we
o

konstant gehouden op T 180 C. We hebben aIleen zander puIs gemeten.
cS

f---_v_a_(_V__)_+-__-_2_5_-+-__-_5_-+-__0_-1-_3_=J---~
T

K
(oK) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I I (mil..)

a a a a a

25

I a (mA) I

lo~-I
10.2

10.7

32.5

91•• 0

I 10

106

100

81.5

58.5

54.0

52.3

51.8

52.5

55 3

63.7

70.5

91.0

5.7 7.5

4.0 5~9

3.5 6.1

2.6 15.6

2.5 43.5

2.7 83.0

2.9 113

3. 1 102

3.2 80.0

4.0 53.3

4.7 46.8

23.7 45.7

21.1 42.2

21.2 43.7

21.6 46.3

34.0 62. I

37.0 79.5

32.3 75.7

30.8 60.7

35.7 67.2

38.5 82.5

0.7

1.2

2. I

2.8

3.2

3.2

3.0

2.8

2.4

2.2

2.0

2.0

2.0

1.8

-0.6

-0.3

-0.2

-0. 1

-0. 1

-0. I

0.1

-8.2

-5.6

-4.2

-10.9

- 10. 3

- 9.6970

900

940

1083

1000

1030

1055

1107

1129

I 150

1175

1200

1222

1245

1270

1295

1320

1342

1367

1392

1415

- 8. 1 -2.5

- 7.6 -2.2

- 7.2 -2.0

- 6.9 -1.8

- 6.6-1.6

- 5.9 -1.4

- 5.5 -1.2

- 5.3 -1.2

- 5.1 -1.2

-5.0 -1.1

-4.8 -1.1

-4.7 -1.1

-4.6 -1.1

- 4.5 -1.1

- 4.4 -1.1

- 4.2 -1.0

- 4.4 J-I. I
- 4.9 -1.3

L...- ---"---__ -- -

Tabel 11

De anodestroom ala funktie van de kathodetemperatuur van buis III. De

anodespanning is konstant op Va = - 0.5 V gehouden. Er is eerst ~'.::rnder puIs

gemeten (I) en daarna met puIs (II), bij drie verschillende caesiumtempe-

raturen.
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T tC) 150 180 240
cs

I II I II I II

TK(OK) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA)a a a a a a

1000 0.011 0.062 -0.01 0.00 -0.029 -0.023

1025 0.009 0.041 -0.01 0.00 -0.018 -0.011

1050 0.013 0.048 -0.01 0.00 -0.018 -0.006

1075 0.032 0.080 -0.01 0.02 -0.016 0.001

1100 O. 100 0.215 0.00 0.03 -0.015 OtOl0

1125 O. 190 0.300 0.01 0.05 -0.012 0.021

1150 0.335 0.420 0.03 0.09 -0.011 0.033

1175 0.590 0.650 O. 15 0.27 -0.006 0.057

1200 0.900 0.960 0.43 0.62 0.000 0.084

1225 I. 210 1.270 0.67 0.81 0.010 O. 110

1250 l. 5 J0 1.550 0.93 1. 10 0.020 0.140

1275 1.020 1.020 1. I 1 1.23 0.030 0.180

1300 1.020 1.020 1.41 1. 51 0.040 0.205

1325 0.940 0.940 1. 95 2.04 0.060 0.265

1350 1.010 1.010 2.32 2.41 0.090 0.315

1375 1.030 1.030 0.140 0.420

1400 1.030 1.030 0.195 0.470

1425 0.240 0.550

1450 0.315 0.625

,

Tabel 12

De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur van buis III. De

anodespanning is op V = - 0.5 V gehouden en de caesiumtemperatuur treedt
a

op als parameter. Er is aIleen zonder puIs gemeten.



T (oC) 100 120 140 150 160
cs

TK(OK) I (mA) I (mA) I (mA) I (mA) I (mA)
a a a a a

1000 0.037 0.015 0.000 0.011 -0.009

1025 0.038 0.030 0.003 0.009 -0.009

1050 0.039 0.043 0.014 0.013 0.002

1075 0.040 0.077 0.042 0.032 0.006

1100 0.055 O. 115 O. 110 0.100 0.047

1125 0.062 0.148 0.220 0.190 0.130

1150 0.047 0.202 0.340 0.335 0.260

1175 0.040 0.250 0.530
I

0.590 0.570

1200 0.033 0.225 0.825 0.900 0.835

1225 0.027 0.217 0.965 1. 21 0 1.050

1250 0.022 0.155 0.978 I. 51 0 1.370

1275 0.018 0.129 0.768 1.020 1.520

1300 0.015 O. 110 0.605 1.020 1.580

1325 0.015 0.095 0.550 0.940 1.440

1350 0.014 0.093 0.480 1.010

1375 0.015
I

0.093 0.450 1.030

1400 0.016 0.097 0.460 1.030

1425 0.017 0.096 0.480

1450 0.018 0.096 0.495

1475 0.019 0.094 0.510 i

1500 0.020 0.095 0.528 J-- -----

Tabel 13

De anodestroom als funktie van de anodespanning van buis II. De kathode

temperatuur treedt als parameter op en de caesiumtemperatuur is konstant op
o

T = 180 C gehouden. Bij positieve anodespanning is een maal met toenemendecs
V gemeten en een maal met afnemende V , om het hysterisverschijnsel vast tea a
leggen.
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TK(OK) 940 1000 1055 1150 1222 1367 1415

V (V) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA)
a a a a a a a a

-29 -10.7 -9.0 -8.1 -6.4 -5.9 -4.8 -5.6

-25 -10.3 -8.1 -7.2 -5.5 -5.0 -4.2 -4.9

-20 - 9.4 -7.2 -6.1 -4.5 -4.1 -3.4 -4.0

-15 - 8.4 -6.0 -5.0 -3.4

I
-3.1 -2.6 -3.2

-10 - 7.4 -4.6 -3.6 -2.4 -2.2 -1.9 -2.3

- 5 - 5.6 -2.5 -2.0 -1.2 -1.1 -1.0 -1.3

- 4 - 4.9 -2.3 -1.6 -1.0 -0.9 -0.8 -1.0

- 3 - 4.1 --1.8 -1.3 -0.8 -0.7 -0.7 -0.8

- 2 - 3.0 -1.3 -0.9 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5

- 1 - 1.8 -0.7 -0.5 -0.0

I
1.0 1.2 0.8

0 - 0.3 -0. 1 -0.1 2. 1 3.2 2.3 1.8

1 I 1.3 0.7 0.7 2.6 I 3.6 2.6 2.2

2

I
2.8 1.6 1.5 3. 1 4.0 2.9 2.6

2.5 3.5 4.3 6.5 4.9

2.5 27.9 6.3

2.6 7.2

2.6 35.5

2.8 4.6

2.8 20.4 I

3.0 4.0 2.6 2.7 4.0 21.1 30.8 38.5

3. 1 42.5

3.1 71.0

3.2 4.6

3.2 48.5

3.4 22.5 34.0

3.4 38.2 52.7

3.6 6.3

3.6 74

4 5. 1 4.4 77 51.0 40.6 55.8 75.5

4 13.9

5 5.9 15.6 83 53.3 42.2 60.7 82.5

6 6.5 16.9 89 54.2 43.4 63.3 89.0

7 7. 1 17.2 95 55.1 44.5 65.6 95.0
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TK(OK) 940 1000 1055 1150 1222 1367 1415

V (V) I (mA) I (rnA) I (mA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA)
a a a a a a a a

8 7.0 17.8 100 55.5 44.8 66.1 100
9 7.4 18.8 108 55.8 44.9 66.5 107

10 7.7 19.8 110 56.4 44.6 67. 1 112
15 8.6 23.0 113 57.5 47.4 79.8
20 9.3 26.8 113 58.5 49.5
25 10.2 32.5 110 58.5 51.8
29 11.0 34.0 110 57.0 51.2

-

...---.

TK(oK) 1000 1055 1150 1222 1367 1415

V (V) I (rnA) I (mA) I (rnA) I (rnA) I (rnA) I (rnA)
a a a a a a a

29 31.5 92.0 56.5 51.2
25 27.5 92.5 56.2 50.3
20 24.3 95.5 56.5 49.0
15 20.5 97.5 55.7 47.3 7.08
10 17.7 95.0 54.8 45.7 60.2 112
9 16.7 I 93.5 54.6 44.9 58.2 106
8 16.2 91.0 54.2 44.5 56.5 97
7 15.2 87.0 53.6 43.3 54.9 91
6 14.4 82.0 53.4 42.6 53.1 85
5 13.7 77 .5 51.2 41.3 50.4 79
4 12.4 72.0 49.7 39.3 47.7 73
3.2 9.0
3.2 2.5
3.0 2.4 64.5 46.6 37.0 43.8 65
2.5 59.5 40.0 33.0 40.0 56
2.5 23.9 32.5
2.3 37.0
2.3 25.5
2. I 28.0
2. 1 18. 1
2.0 50.5 16.4 22.0 29.4
1.9 20.0 16.0
1.9 4.0
1.8 21.5
1.8 18.4
1.7 26.5
1.7 25.0
1.6 25.0 15.0
1.6 1.1 3.0
1.5 1.1 2.9 3.8 15.4 21.0
1.5 2.5 2.3

I
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Tabel 14

De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur van buis II.

De caesiumtemperatuur treedt hier als parameter Ope Vermeld is de gemeten

ontsteekspanning (V
d
), de kontaktpotentiaal (¢e ) behorende bij de vermelde

caesium- en kathodetemperatuur is in de volgende kolom gegeven.

Tenslotte komen we dan aan de gekorrigeerde ontsteekspanning (¢n) met behulp

van de volgende formule: ¢n = Vd + ¢e

-
T (oC) 100 120

cs

TK(oK) Vd(V) cPc(V) ¢n(V) Vd(V) ¢e(V) ¢D(V)
--

12/LJ 5.82 1. 25 7.07 4. I 1 0.95 5.06
1270 5.59 I. 29 6.88 4.08 1.05 5.13
1295 5.26 1.40 6.66 4.07 1. 14 5.21
1320 5.23 1.56 6.79 4.10 I. 22 5.32
1342 5.21 1.59 6.80 4.10 I. 29 5.39
1367 5.21 1. 64 6.85 4. 11 1.37 5.48
1392 5.22 I I. 82 7.04 4. 12 1.46 5.58
1415 5.22 2.05 7.27 4. 13 1.55 5.68
1440 5.22 2.45 7.67 4.12 1.66 5.78
1464 5.22 2.68 7.90 4.12 1.77 5.89
1488 5.22 2.68 7.90 4.12 1.93 6.05
1512 5.22 2.68 7.90 4. 12 2.36 6.48
1535 5.22 2.68 7.90 4. 12 2.67 6.79

T (oC) 140 160
cs

TK Vd(V) ¢e(V) ¢D(V) Vd(V) ¢e(V) ¢D(V)

970 4.50 -0.16 4.34
1000 5.18 -0.05 5. 13 4.50 -0.12 4.38
1030 4.90 0.02 4.92 4.32 -0.07 4.25
1055 4.80 0.09 4.89 4.19 -0.02 4. 17
1083 4.50 O. 18 4.68 4.01 0.06 4.07
1107 4.55 0.25 4.80 3.67 O. 12 3.79
1129 4.50

I
0.33 4.83 3.47 O. 18 3.65

1150 4.35 0.41 4.76 3.28 0.23 3.51
1175 3.73 0.49 4.22 3.21 0.31 3.52
1200 3.75 0.56 4.31 3. 19 0.39 3.58
1222 3.71 0.64 4.35 3.18 0.45 3.63
1245 3.70 0.68 4.38 3.13 8.53 3.66
1270 3.70 0.82 4.52 3. 14 0.61 I 3.76
1295 3.68 0.89 4.57 3.20 0.70 3.90
1320 3.62 0.98 4.60 3.27 0.79 4.06
1342 3.64 1.06 4.70 3.33 0.87 4.20
1367 3.65 1. 14 4.79 3.37 0.96 4.33

-- --



tabel 14

vervolg

T (oe) 140 160
cS

-r
TK Vd(V) cilc(V) <PD(V) Vd(V) l ¢e(V)

._- f--------.---... 1----_.-...- ....__.-- \-..._-_...._--_ ..• - ..- -------

1392 I 3.67 1. 23 4.90 I 3.40 1.04
1415 I 3.68 1. 30 4.98 3.49 1. 10

1440 3.68 1.38 5,06 3.55 , 1. 18
1464 I 3.68 1.47 I 5 It' ~ 58 I 1. 25I I •.J II .) ..I
1488 I 3.67

I
1. 55 j 5.22 I 3.61 1. 31

1512

I
3.65

I
1. 63 5.28 I 3.62 1.38

1535 3.63 .L 1.72 5.35 3.60 1.45
-- -_._----_ ..._-~--_._-------_.."_. - -- - -- -~-_._~~-

4.44
4.59
4.73
4.83
4.92
5.00
5.05

-------0·----1-- -- ..---- -.-------- -..-- -. -. -'---'1'-- ----.---- -..---.---.------ --.---~-

T (c) i 180 I 200
___ .~_s_ --.- -f----..------.-r ...-------+-------+----------,---------..--~.-----

__ ~'K~)~Z) _J vd~~~--l ·c(V) !D(~~I V,,(VlJ .c(V) ·D(V)

970 r4.12 -0.20 3.92 J--4.03 -0.22 3.81
1000 4.08 -0. I 7 I "3.91 Ii 3.80 -0.20 3.60
103u : 1. U (; I -,0.13 I 3.77 I 3.65 -0.17 3.48
1055 : 3,72 I -0.09 i 3.63 3.20 -0.15 3.05
1083 II 3.57 I -O.O'~ 1\ 3.53 3.02 -0.10 2.92
1!07 . 3,!~6 ! 0.02 13.t.8 2.87 -0.07 2.80
1129 3.32 10.06 3.38 2.74 -0.03 2.71
1150 3.27 0.11 3.38 2.63 0.01 2.64
1175 3. I 1 I O. 18 I 3.29 2.57 0.09 2.66
1200 3. 00 0.24 I 3.24 II 2.57 O. 13 2.70
1222 2.85 0.30 3.15 II 1.96 0.18 2.14
1245 2.68 0.37 i 3.05 1.72 0.23 1.95
1270 2.SS 0.45 i 3.03 1.98 0.29 2.27
1295 2.57 0.52 I 3.09 2.39 0.36 2.75
1320 2~56 O~60· 3~16 2~30 0.43 2.73
1342 2.58 0.67 3.25! 2.17 0.f19 2.66
1367 2.61 0.76 3.37 II 2.04 0.58 2.62
1392 2.59 0.84 3.43 1.89 0.65 2.54
1415 2.54 0.90 3.44 1.77 0.72 2.49
1440 2.52 0.98 3.50 1.66 0.80 2.46
1464 2.57 1.06 3.63 1.62 0.87 2.49
1488 2.57 1.13 3.70 1.65 0.94 2.59
1512 257 1.21 3.78 1.67 1.01 2.68
1535 2.55 1.25 3.80 III 1.68 1.07 2.75
1559 2.53 1.32 3.85
1583 2.53 1.38 3.91 I
1607 2.53 1.46 3.99
1632 2.59 1.53 4.12
1656 2.59 1.62 4.21
1680 2.61 1.71 4.32
1704 2.61 1.79 4.40
1727 2.63 1.89 4.52
1748 2.63 2.01 4.64
1764 2.67 2.24 4.91
1780 2.63 2.60 5.23
1796 2.58 2.62 5.20
1810 2.56 2.63 5.19
1822 2.43 2.64 5.07
1832 2.33 2.65 4.98



tabel 14 - 81 -
vervolg

- _._-"

T (oC) 220 240
cs

TK'<°K) Vd(V} ~C(V} ~D(V} Vd(V} ~C(V} ~D(V}

970 4.08 -0.22 3.86 3.88 -0.21 3.87
1000 3.67 -0.22 3.45 3.79 -0.22 3.57
1030 3.43 -0.21 3.22 2.68 '-0.22 2.46
1055 3.25 -0. 19 3.06 2.60 I ~O ,. 21 2.39
1083 3.05 -0.16 2.89 2.50 I -0.19 2.31
1107 2.95 -0.13 2.82 2.38 I -8. 17 2.21
1129 2.85 -0.10 2.75 2.28 -0.15 2.13
1150 2.65 -0.07 2.58 2. 15 -0. 11 2.04
1175 2.50 -0.03 2.47 2.02 -0.08 1.94
1200 2.30 0.02 2.32 I. 90 -0.05 1.85
1222 2.32 0.06 2.38 I. 75 -0.01 I I. 74
]245 2.23 O. I I 2.34 1.60 0.03 I 1.63I
]270 2. 10 O. 17 2.27 1.45 0.08 1.53
1295 2.04 0.22 2.26 1.30 I O. 13 1.43
1320 I. 97 0.28 2.25 0.95 O. 18 I. 13
1342 1.82 0.33 2. 15 0.45 0.23 0.68
]367 1.48 0.39 1.87 0.38 0.28 0.66
1392 0.65 0.46 1. 11
14]5 0.40 0.53 0.93
1440 0.30 0.61 0.91
1464 0.32 0.68 1.00
1488 0.37 0.75 1. 12
1512 0.35 0.83 I. 18
1535 0.40 0.89 1.29
1559 0.41 0.96 1.37
1583 0.43 1.03 1.46
1607 0.42 1.08 1.50
1632 0.45 I. 13 1.58
1656 0.41 I. 21 1.62
1680 0.41 1.25 1.66 I1704 0.40 I. 30 I. 70 I

1727 0.40 1. 37 1.77 i
1748 0.42 1.42 I. 84 I1764 0.45 1.46 I. 91

_______J~____1780 0.48 1.50 1.98

I
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Tabel 15--------

De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur van buis III.

De caesiumtemperatuur treedt als parameter Ope Net als in tabel 14 is achter

eenvolgens vermeld: de kathodetemperatuur (TK), de gemeten ontsteekspanning

(Vd), de kontaktpotentiaal (~c) en de ontsteekspanning (~D)'

, -_._->._~-

T (oC) 140 160
cs

'"M"

TK(oK) Vd(V) ~c{V) ¢n(V) Vd(V) ¢c(V) <PD(V)
--f---

1000 4.50 -0.40 4. 10 3.94 -0.47 3.47
1025 4.38 -0.3.') 4.UJ 4.04 -U.43 3.61
]050 4.30 _n.21'J 4.03 3.92 -0.38 .3" 54
1075 4. 18 -0.20 3.98 3.87 -0.32 3.55
1100 4.06 -0.12 3.94 3.75 -0.25 3.50
1125 3.95 -0.04 3.91 3.63 -0.18 3.45
1150 3.83 0.06 3.89 3.54 -0. 12 _3.42
1175 3.66 O. 14 3.80 3.46 -0.04 3.42
1200 3.57 0.21 3.78 3.41 0.04 3.45
1225 3.52 0.30 3.82 3.36 O. 12 3. t.8
1250 3.52 0.39 3.91 3.31 0.20 3.51
1275 3.42 0.49 3.91 3.28 0.29 3.57
1300 3.40 0.56 3.96 2.99 0.37 3.36
1325 3.29 0.65 3.94 2.89 0.47 3.36
1350 3.23 0.74 3.97 2.90 0.55 3.45
1375 3. 14 0.82 3.96 2.89 0.63 3.52
1400 3.09 0.90 3.99 3. 17 0.71 3.88
1425 3.02 0.98 4.00
1450 2.97 1.07 4.04
1475 2.87 I. 16 4.03
1500 2.73 I. 24 3.97

-- -~-----=----:-__.::~:=::::~-~:=-_::-

T (oC) 180 200cs

TK(oK) Vd(V) ~C (V) ~n(V) Vd(V)
------1------

~c (V) i ¢n (V)

975 3.92 -0.54 3.38
1000 3.91 -0.52 3.39 4.08 -0.55 3.53
1025 3.89 -0.49 3.40 3.97 -0.53 3.44
1050 3.90 -0.45 3.45 3.99 -0.50 3.49
1075 3.90 -0.40 3.50 3.92 -0.47 3.45
1] 00 3.85 -0.36 3.49 3.94 -0.43 3.51
I ] 25 3.79 -0.29 3.50 3.93 -0.39 3.54
1] 50 3.72 -0.24 3.48 3.89 -0.34 3.55
1175 3.56 -0. 17 3.39 3.79 -0.28 3.51
1200 3.41 -0. II 3.30 3.69 -0.22 3.47
1225 3.36 -0.04 3.32 3.53 -0.16 3.37
1250 3.32 0.04 3.36 3.43 -0. 11 3.32
1275 3.30 O. 11 3.41 3.39 --0.05 3.34
1300 3.27 O. 19 3.46 3.39 0.02 3.41

_._---.__. -------.- _._--
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""-~"

T (oC) 180 200
('"s

TK(uK) Vd(V) ¢C(V) ¢D(V) Vd(V) ¢C(V) ¢D(V)

1325 3.25 0.27 3.52 3.31 0.10 3.41
1350 3.23 0.35 3.58 3.28 0.17 3.45
1375 3.27 0.25 3.52
1400 3.19 0.32 3.51
1425 3.18 0.40 3.58
1450 3. 12 0.49 3.61
1475 3.06 0.56 3.61
1500 3.05 0.62 3.67
1525 3.03 0.69 3.72

""-

f
.,)-~

(~-~-~-~"
4.2/.
4.01
3.81
3.76
3.69
3.67
3.67
3.65
3.67
3.70
3.74
3.77
3.80
3.85
3.85

I
3.87
3.93
4.00 !

J 4.07 J
- .--------_._---_.__..__.-

T (oC) 220 240Cs
TK(uK) Vd(V) ¢C(V) ¢D(V) Vd(V) ¢C(V)

---'---
1000 4.18 -0.57 3.61 4.81 -0.57
1025 4. 11 -0.56 3.55 4.58 -0.57
1050 4.07 -0.54 3.53 4.37 -0.56
1075 4.02 -0.52 3.50 4.30 -0.54
1100 3.99 -0.49 3.50 4.21 -0.52
1125 3.98 -0.45 3.53 4. 17 -0.50
1150 3.95 -0.42 3.53 4. 13 -0.46
1175 3.96 -0.38 3.58 4.08 -0.43
1200 3.98 -0.33 3.65 4.07 -0.40
1225 3.97 -0.28 3.69 4.06 -0.36
1250 3.97 ~0.23 3.74 4.05 -0.31
1275 3.96 -0.17 3.79 4.03 -0.26
1300 3.95 -0.12 3.83 4.01 -0.21
1325 3.92 -0.07 3.85 4.00 -0.15
1350 3,88 0.00 3.88 3.96 -0. 11
1375 3.78 0.06 3.84 3.93 -0.06
1400 3.77 O. 13 3.90 3.92 0.01
1425 3.76 0.21 3.97 3.92 0.08
1450 3.75 0.29 4.04 3.93 O. 14

'------- ~-------- --

Tabel 16

488 1535
--

, (V) ¢n(V)D

.90 6.05

.90 6.79
-.22 5.35
.92 5.05
.70 3.80
.59 2.75
. 12 1. 29

De ontsteekspanning als funktie van de caesiumdruk van buis II. De kathode

temperatuur treedt hierbij als parameter op. Deze tabel is afgeleid uit tabel

14 en voor de bepaling van de caesiumdruk is gebruik gemaakt van tabel 3.

~
l
·~:);

5.78 7
5.06 5

I 4.73 . 4

~
3.50J}3
2.46 2
0.91 1

TK(oK) 1245 1295 1342 1392

¢D(V)
-"-

P (Torr) ¢D(V) ¢D(V) ¢D(V)cs _.--------

5.20 x 10-4 7.07 6.66 6.80 7.04
1.75 x 10-3 5.06 5.21 5.39 5.58
5.10 x 10-3 4.38 4.57 4.70 4.90
1.33 x 10-2 3.66 3.90 4.20 !~. 44
3.20 x 10-2 3.05 3.09 3.25 3.43
7.40 x 10-2 1. 95 2.75 2.66 2.54
1. 60 x 10- 1 2.34 2.26 2.15 1. II
3.20 x 10- 1

1. 63 1.43 0.68
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Tabel 17

De ontsteekspanning als funktie van de caesiumdruk van buis III. De ka
thodetemperatuur treedt als parameter op. Deze tabel is uit tabel 15 afgeleid.

1400TK(oK) 1050 1100 1200 1300
I--~~---=-----+---~-=-----t-------:-----:--'+-~:-::--t----:---:----+-----,--------j

Pes (Torr) ~D(V) ~D(V) ~D(V) ~D(V) ¢D(V)
---+---=------1

5.10 x 10-~ 4.03 3.94 3.78 3.96 13.99
1.33 x 10-2 3.54 3.50 3.45 3.36 3.88
3.20 x 10-2 3.45 3.49 3.30 3.46 J
7.40 x 10-

1
3.49 3.51 3.47 3.41 3.51

1.60 x 10- 1 3.53 3.50 3.65 3.83 3.90

L-_3_._2_0_X_l_0_-__-,--_3_.8_1__------'-_3_._6_9__--L.._3_._67__~__3__•__8_0_---'-_~_.!_: _

Tabel 18--------
De uitdooftijd als funktie van de kathodetemperatullr van buis III. Als

~~rameter treedt de caesiumtemperatuur op.
T

220 240

) 'D(psec) 'D(ll sec )

1600 2200
1300 2000
1000 2000
1200 2000
1300 2000
1200 2000
1100 2000
1050 2000
1000 2000

I
1000 1950
975 1900

I
950 1850
925 1800
850 1800
800 1700
q75 1400
600 1250
550 1200
400 1100
300 1000
200 800

---_.----

200 J
TD(l1se;~

650
620
650
620
700
650
660
660
640
600
520
400
380
270
170
120
100
80
60
50
35

,
Tcs(oC) 120 140 160 180 ,

---.--- -
TK(VK) TD(Ilsec) TD(Ilsee) TD(usee) Tn (llsec)

----~. -
1000 150 250 350 500
1025 120 190 350 410
1050 90 160 325 340
1075 60 130 300 350
1100 40 110 275 380
1125 25 90 240 360
1150 8 70 170 320
1175 5 50 150 280
1200 5 20 100 230
1225 5 20 50 150
1250 5 20 45 150
1275 5 19 40 130 I

1300 5 20 38 100
1325 5 23 36 100
1350 5 24 35 80
1375 5 27 35 70
1400 5 29 34 60
1425 5 29 34 50
1450 5 30 33 45
1475 5 30 32 40
1500 5 30 32 35
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Tabel 19--------
De uitdooftijd als funktie van de caesiumdruk van buis III. Hierbij is de

kathodetemperatuur als parameter gebruikt. Deze tabel is uit tabel 18 afgeleid
en met behulp van tabel 3 is de caesiumdruk bepaald.

1000 1100

TD(v sec ) TD(\lSec)

ISO 40
250 110
350 275
500 380
650 700

1600 1300
2200 2000

~T~K~(_O_K_)-------,- -+- ~__+--_~--1_1_2_0~0__.,r-I--30--0~..~ ~1400 1500
P (Torr) TD(~sec) TD(~sec) ITn(V sec) Tn(V sec )

f-----=.cs=----__----::-__-+-_---==-__ -+-=----.+----"------ - _.. ·---- t----..----I----.--
I. 75 x 10-

3
5 5 I 5 I 5

5.10 x 10-3 20 20 29 30

~:~~ : ~~=~ ~~~ I~~ I ~6 J' ~;
7.40 x 10-2 6640 380 100 35
1.60 x 10-

1 1000 lJQ25 600 200
3.20 x 10- 1 2000 1800 1250 800

L--- --'- ----'- --'-_____ --.•__.... __•.. .._ .-_.__

Tabel 20--------

De ontsteekspanning en de anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur
van buis III. De caesiumtemperatuur is konstant op T = 140°C gehouden. De
stroom I is gemeten vlak voor ontsteking. Voor de m8teculaire ionisatiespanning
is genom~n ~. = 2.8 V.

1. ·-·----l
TK(oK) Vd(V) ~D(V) ~D-¢i(V) I (rnA) IaK(¢D-¢i) (mW)

i3.

1000 4.56 4.08 1.281 1.05 1.345
1025 4.49 4. 12 I. 32 I. 01 1.333
1050 4.38 4.09 1.29 0.92 1. 187
1075 4.32 4.10 1.30 0.95 I. 235
1100 4.18 4.02 1.22 0.90 1.098
1125 4.03 3.97 I. 17 0.86 1.005
1150 3.88 3.92 I. 12 0.81 0.907
1175 3.70 3.82 I. 02 0.99 1.009
1200 3.59 3.78 0.98 I. 12 1.097

i
1225 3.52 3.80 1.00 1.07 I. 070
1250 3.50 3.87 1.07 0.91 0.973
1275 3.42 3.89 1.09 0.82 0.893
1300 3.37 3.91 I. 11 0.77 0.854
1325 3.33 3.9B I. 18 0.66 0.778
1350 3.29 4.0] I. 21 0.59 0.714
1375 3.31 4011 I. 31 0.60 0.786
1400 3.34 4. 17 I. 37 0.65 0.891
1425 3.33 4.29 1.49 0.53 0.789
1450 3.22 4.27 1.47 0.55 0.808
1475 3. 17 4.31 1.51 0.54 0.816
1500 3.08 4.30 1.50 0.59 0.885

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



- 66 -

9. Grafieken

In dit hoofdstuk zijn aIle grafieken opgenomen, zowel van het theoretische

gedeelte als van de metingen. De grafieken I tIm 7 betreffen de theorie. Van

meting I zijn de grafieken 8 tIm 17, meting II betr'c\ft de grafieken 18 tIm 21,

terwijl de grafieken 22 en 23 van meting III zijn.
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6. De emissiestroomdichtheid van de kathode als funktie van de kathodetemperatuur







9. De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur (buis I)



10. De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur (buis II)
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12. De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur (buis II)
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.~~. "''' "UVU~"I...Lvvm c11.~ l.UHl<.Ll.e van ae KaLnoaeLemperatuur met de caesiumtemperatuur als parameter

.... -r·

. ,

i.4~

V\.

2q

: !.:

:: -- >'

=
J 1 c:s .=

I·.. :o.: :o.

--- .-- --- .
__ J

--

! .L _.J

:
- t.

--,_ .. '

--

'~'. '.:

.

.- .

.. -

"": .

_.

l()()() 1 1 (1(1



I~D. ue anooes~room alS IunKt1e van de kathodetemperatuur met de caes1umtemperatuur als parameter (buis II)
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14. De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur met de anodespanning als parameter (buis II)
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lSa. De anodestroom als funktie van de kathodetemperatuur (buis III)
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I~C. ve anooestroom als tunkt1e van de kathodetemperatuur (buis IlL)
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110. U~ anooescroom aLS tunKt1e van de anodespanning (buis II)
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lID. ue anUUeSLrUUm aLS runKr~e van ae anoaespann~ng ~bu~s 11)
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• II.., ut:: aUuUt::i:>LLUUUl cil.~ LUnKrl.e van de anoaespann:lng (bu:ls II)



17d. De anodestroom als funktie van de anodespanning (buis II)
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17f. De anodestroom als funktie van de anodespanning (buis II)
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17g. De anodestroom als funktle van de anodespanning (buis II)



18. De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur met de caesiumtemperatuur als, parameter
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I~a. De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur (buis III)
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19b. De ontsteekspanning als funktie van de kathodetemperatuur (buis III)
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LV. ue OnLSLeeKSpannlng als
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23. De uitdooftijd als funktie van de caesiumdruk met de kathodetemperatuur als parameter.
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CEsiuMDioDE MET CiL. ANODE -I(ATHODE CONSTRUCTiE
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)0. Lijst van gebruikte symbolen

1A,1a : anodestroom

I elektronenstroom
e

I. ionenstroom
~

A konstante uit de formule van Richardson

D diffusiekonstante van de elektronen
e

D. diffusiekonstante van de ionen
~

E elektrisehe veldsterkte

e lading van het elektron

I stroom

1
K

:

1
sK

J

J e

jeA

J eK
J.
~

JiK
JK
J s
J sK
k

L

ille
m.
~

N.
~

ne
n.
~

p
cs

T
A

Tcs
T

K
eU

k
VA
V

K
ve

kathodestroom

verzadigingsstroom kathode

stroomdichtheid

elektronenstroomdichtheid

elektronenstroomdichtheid van de anode

elektronenstroomdichtheid van de kathode

ionenstroomdichtheid

ionenstroomdichtheid van de kathode

kathodestroomdichtheid

verzadigingsstroomdichtheid

verzadigingsstroomdichtheid van de kathode

konstante van Boltzmann

gemiddelde vrije weglengte van de elektronen

massa van het elektron

massa van een ~on

aantal ionen

koncentratie van de elektronen

koncentratie van de ~onen

druk van de eaesiumdamp

temperatuur van de anode

temperatuur van de caesiumdamp

temperatuur van de kathode

kine~ische energie van de elektronen

anodepotentiaal (uitwendig)

kathodepotentiaal (uitwendig)

snelheid van een elektron

(A cm-Z °K-Z)
-) -Z

(sec cm )
-) -?

(sec em~)

(V em--I )

(A sec)

(A)

(A)

U\)

(A)

(A)

(A)

(A em-Z)

(A em- Z)

(11 ern-2)

(A cm-Z)

(A cm-Z)
-Z

(A em )
-2

(A em )

(A cm-Z)

(A em-Z)

V °K-)(A sec

(em)

(kg)

(kg)
-) -) -)

(sec em Torr )
(cm-)

(em-)

(Torr)

(oe of oK)

(
0 () ). C of K

(oK)
-1

(W sec )

(V)

(V)
-)

(ern sec )
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snelheid van een ion

uittreepotentiaal van de anode

ionisatiespanning

uittreepotentiaal van de kathode

uittreepotentiaal van het kathodernetaal

ruimteladingspotentiaal

aantal atomen dat aan de kathode arriveert

bewegelijkheid van de elektronen

bewegelijkheid van de 10nen

(em see-I)

(V)

(V)

(V)

(V)

(V)
-2 -I.

(ern sec )

rev - I )t sec
-I

(V sec )
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