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Reeds veertig jaren gele.e••erden in Californie de eerste oDder

zoekingen verricht aan vaouUMschakelaars. De namen van Soren... en

Mendelhall zijn onverbrekelijk met deze eerate schakelaars verbonden.

De grote voordelen die vacuua-vermogensechakelaara bezitte. vielen

deatijde al op:

1) De seer geringe afmetingen van de BChakelaar.

2) De hoge dooralagya~theid van de echakelaar bij kleine cODta.t

afstande•• (Zie ook de figuur op bladzijde 2 van de iD1eiding.)

3) Ret a.elle heratel van deze doorslagepanning. na het blus..n van

grote stromen. (Zie ook de figuur op bl&dsijde 3 van de ialeiding.)

Weldra hadden Sorenaen en Mendelhall en ook latere onderzoekere van

vacuums.hakelaare te kampen .et de volgende problemana

1) De weinig ontw1kkelde vacuuatechnieken van die tijd Tor.den een

enorm opstakel.

2) De grote hoeveelha'den gaa die vrijkwamen uit de electroden tijden.

hat Bchakelen vernietigden het vacuum. Ret gaavrij produceren van

electrodemateriaal leek een onoploabaar probleem.

3) Een andere moeilijkheid waa het optreden van grote overapanDingen

tengevolge van stroombreking.

4) De aanvankelijk zeer. gave oppervlakkeD van de contaoten. laaten

koud aanelkaar, vaak bij atmosferische druk en geen stroomdoorgang.

Een van deze oorzaken was voldoende om de vacuumschakelaar ongesohikt

te maken voor induatri.le-, ja zelfs voor laboratoriumdoe1einden.

We kunnen nu stellen dat in vergelijking met moderne vacuu.technieken

en recente methoden om zeer zuivere contactmaterialen te krijgen het

prograama uit de twintiger en dertiger jaren te geavanceerd was voor

die tijd.



2•

..zJDovJla.:t JI'.~#r"~ /h r_ ~-.. i /0-'" r61.":/. A../.1

I"''''~!:''~ P"c.,oI-e. Co-~~ct- ..... fl!- -'''0(.

L.t... '!- 01-.£ I, '-J c....-..... """ of.,-' 01-<. ( 'i /< 0I-c l/ -< -<. I !:!l '" 0 (- -e v -c

douv JI iIC;J I? #....., ...". J ,".., V", ~~_ ,f <; 'Z. ,"-c. ....



30

o~-+---+----+---+----+-----+-----+-----+-

,M( I'
----'7'::" l ~r~~

-l]ObV rl t:It.!! f? AH~".~ It/..!" /- to~t::-tf,,·~. Yd&..., O/~ 6:- i 0{ h ~

h~C t.-c.·f.J"C.h~/t~/~~ y~"7 ..4!!,<:,...., Ic-r~o_ V&4-z. ~S-~ /7

6hC/~4_d #0.-...., 7/1-, JL,c.t, ~ ..... Cr . ./? F 4 f,;v .... /!



4.

1. D. o.'lading iD V,CUlUll.

1.1. R.t oDtl,dingsmechaniame.

Hoe.el nog vele v.rechijnael.n van e.n ontlading in vacuum Di.t

b.ar.pen zijn, will.n .e tooh prober.n .en beknopte besohrijYiac

van het ..chanieme t. g.veD.

W8JlDe.r .r een .troo. loopt door een vacuumechalt.laar van ciroa 80 A

dan .al bij d. sch.idt.. van de oontacten g••n boog met e.n .... ge

defiDi••rde boogkolo. ontstaan, aaar er ontstaat hier e.n kathod.vl.k.

Dit is .en microscopi.ch klein g.bi.dj. van 'd. kathod. dat ••n •••r

hoge t ••p.ratuur b••it .D el.ctroD.n, metaal-ato••n .n iODeD uit••ndt.

Globaal i. de verhou4ing:

Electron.n atomen iOD.n

100 10 1

D. etroo.dichtheid bij de kathod.vl.k ie .aarschijDlijk van d. ord.

vall 109_1010 A/JI..
De kathodevl.k ontstaat in h.t centrum van de contacten .n b••••~

van daaruit met grot. snelh.id naar de rand van d. kathod••

De kathodevl.k heeft ••n voork.ur voor ech.rp. rand.n omdat daar h.t

energi.v.rli•• van spot naar metaal geringer ie, due de dampprodukti•

• ordt efficienter.

D. an.lheid van d. spots .ordt groter bij hoger. stroaen en bij materi

al.n m.t een hogere boogspanning.

1.2. De Torm van de ontlading.

De kathodevl.k spuit als het war. metaaldamp, el.ctronen en 10D.n iD

de ruimte tussen d. el.ctrod.n en d. ontlading n.emt de vorm aan YeA
oe.n keg.l met een op.ningshoek van 30 •

Nagenoeg alle metaaldamp en electronen zull.n d. anode b.r.ik.D.

Wat de ion.n b.treft, d••• kunnen:

1) uit de plasmakeg.l naar d. kathode be••gen,

2) r.co.bineren in de ontlading,

3) recombin.ren en condens.ren aan de .and.

Zie ook tek.ning op pagina 5.
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'loA
Neemt de .troom nu toe tot ongeTeer 200 A, dan splitat de kathodeTlek

zich plotsel~ng in t.ee delen. Ret merk.aardige is nu dat deze t.ee

kathodeTlekken in tegeDoTe~g.stelde richting gaan be.esen met een re

latieTe anelheid TaD 0,1 i 0,5 mlsec.

De exacte .aarde Tan de .t~oom, .aarbij deze eplitsing optreedt, i.

niet bekend.

Bij een .troomsterkte Tan b.T. 500 A kunnen dus 25 i 50 kathodeTlekke.

naast elkaar be.taan op een bepaald ogenblik.

Zo is het te Yerklare. dat de boogspanaing Tan een TacuUBDoog Yrij.el

oDathankelijk Tan de 8troometerkt. i ••

1.3. De grootte Tan de boos.panning.

De grootte Tan de boogspaDning Tan een ontlading in Tacuua blijkt at

te hangen YaD het kathodemateriaal en met name TaD kookpunt en ther

mieche geleidbaarheid.

M.P. Reece geett de Tolgende waarden Toor de Toorkomende electrode

materialen.

Kathode Stroom Spanning Dnkaate"i.aal (A eft) (V eft)

8 < -4Kwik , 10 Torr

Bi811Uth 5 8,7

Lood 7 9,2 ,.
AntillOoll 10 9,8 ,

Cacbd.um 10 10

ZiDk 10 10.7
Till 10 11.3

Magnesium 20 12,'
Mol,.bdeen 60 24

Nikkel 60 15,5

N.M. roestTrij 60 16.2
staal

Aluminium 26 16.7

ZilYer 26 17

Woltraam 60 26
Kool.tot 26 20

Koper 50 21.5
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Ret verband tua.en boogspaDning enerzijds en kookpunt en thermsche

geleidbaarheid anderzijds' is plauaibel te malten olldat er o. een yanDa

boog in staDd te houden t.ee noodzakelijlte ingredienten aodi. s~ja.

namelijk Toldoende damp om bet plasma te handhaven en Toldo••de

ele~tronen om de stroo. te voeren•

• e kunaen stellen dat de kathode aagenoeg alle electronen ea all.

, damp zal leveren. Nu sija electronenemissie en Terdamping proo.....

die energie .egvoeren van de kathode. O. deze energieverstoriag .eer

te herstellea is een aanzieD1ijk grote ~nput-eD8rgie verei.t. Wanneer

nu deze ~aput-energie het,belangrijkste deel Tan de boogenergie Torat.

dan .oet er een verband bestaan tussen de boogspanning en de ei,.n

schappen Tan het kathode..teriaal elie verdamping en electronenemis.ie

bepalen.De uittreed-energie Yan een electron var~eert niet zoveel Tan

de verachillende ~lectrode..terialen, daarom vor..n kooltpuat e.

thermische geleidbaarheid de belangrijkste eigenschapp•••
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1.'. Hoocfre9ueat-oo!poDenten 1. de boo'fPanni!l.

Ret blijkt dat op de boocspanAing hoogfrequente spanningsoomponenten

gesuperponeerd sijn. De grootte ,van dese ••osfrequent-coaponenten is

ook weer afhankelijk van kathode.ateriaal en de strooa. Het is -oge

l1jk dat het peroentage hooSfrequent-componenten 10-40% van de boo,

spanning kan bedragen. De oorz~ak is waarechijnlijk de aDelle e~.

willekeurige beweging van de kathodevlekken.

1.6. De veldaterkte i. de pla!!akegtl.

In de plasmaconu8 van een vaouu.ontlading blijkt de veld8terkte &0

laag te zijn dat rechtetreekse meting van deze veldaterkte geen re

aultaat oplevert. Men achat de veldeterkte op 0,01 V/om of minder.

We ~gen dus zeggen dat in de plasmaconus van een vacuumontladiDs de

veldsterkte nagenoeg nul ie. or we hieruit echter mogen concluderen

dat de eleotronen en poaitieve ionendichtheden gelijk zijn is atat

zeker. Er i8 immers een eeeentieel ver8chil tU8sen het plasma van een

ontlading 1D een permanent ga8 en de pl~smaconus van een ontladia, in

vacuum. In de eerete ••tataat ioniaatie in de hele boogkolom tengevolge

van de hoge temperatuur. Er souden hier enorme krachten nodig zija oa

eleotronen en ionen te aeheiden. Daarom blijrt dit plaama maoroscopisoh

beachouwd in een neutrale toestand. I. de metaaldampboog i. vaou..

g~dra«st de kathodevlek sich al8 een plaema-jet.·Dit plasma beetaat

uit electronen, metaaldamp en 10nen. Hier is het niet duidelijk of er

electrisch evenwioht is.

1.7. De hogedruk-aetaaldaapbool.

De in het voorgaande beechreve. verschijnselen treden op zolang de

atroometerkte op het moment van de contactecheiding kleiner dan 10 kA

i8. Ia echt.r de te onderbreken atroom groter dan 10 kA dan kan ee.

heel Ander oatladinget1Pe optreden. Stel de te onderbreken stroom is

groter dan 10 kA en op t at1 aobeiden de contacten. Dan sulle. va. 't
1

tot t 2 de bekende kathodevlek-o.tladingen ontataan, die parallel ataan.

Van t 2 tot t 3 echter gaat de&e veelvoudige kathodevlek-ontlading over

in een s.g. hogedrukboog. De boog staat geconcentreerd en de eplite1nc

in kathodevlekken treedt Diet meer Ope
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We verwachten DU dat d1t.versch1jasel ook valt waar te De..a iD 4e

boogspanning. Men stelt d1t au ale volgt voor. Ia bOTeD-

etaaDde flguur stelt kroame a het bekende vlakke verloopvan de

boogepaDDing voor bij veelvoudige kathodevlek-oDtladingea. Iro... b

stelt het te verwachten verloop van de boogspanning voor bij eea

hogedruk-metaaldampboog. W. kUlUlen one echter afvragen of Da het

t1jdatip t, d. hogedrUkontlading Dog zal overgaan in een lagedruk

oatlading. Ook op deze vraag is geen du1del1jk antwoord te geveD.

Wel is te verwachten dat de enor.. koperdampprodukt1e door ee. stroom

met een topwaarde van 10 kA sal verminderen als de mo..ntele waarde

van de atrooa >10 kA is. De .elhe1d van de koperdamp ia gemidde14

10'+ mlsec.

Coatactafetand 6 mae

nue 11l ellkele fusee

stroom afneeat t dan

10'+ m/sec ... 010 ';.eo. Ot010fusec lit 10 --1."c.

heelt 4e koperdaap de anode bere1kt. WanDeer de

sal oak de dampprodukt1. afneaen eD sal de damp-
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drak kuaaen atnemen .aardoor de hogedruk-metaaldampboog .eer in de

vee1voudige kathodev1ekont1adinsen za1 kunnen overgaan.

Wat betreft de oorzaken van de overgang van echte vacuumGnt1adiDg

naar hogedrukboog kunnen .e op.erken, dat hier DOg seer .eiDig Tan

bekend i8. Bovendien heeft men DOg nagenoeg seen studie gemaakt

van de hogedruk-metaaldampboog zelf. Ret doe1 van het onderzoek was

o.a. de boogspanning bij een hogedruk-metaaldampboog o8ci11ografieeh

va8t te leggen en de ontlading te fotograferen.
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2. Coaatructi!ve a'Pecten Tan de acbakelaar .n het ultschakelaPp&raat.

2.1 ~ Teitenl1l5 van de schakela.r ell ~I·r1i' -Ye cU.••r .. o...d.l.,.
Op pagina 12 sl.t U e.1l doorsnedetekeDilll, aokaal 1:2,8, ... 4.

door OilS gebouwde eohakelaar. We onderschelden hlerblj:

1) D. hoogepanDingsdoorYoerlsolator.

2) RoestYrlj8talen fleas aan hoogspanningszijde.

3) Ro.stYrlj.talell bula.

~) De O.F.H.C. electroden.

5) Besch.rmingahuls voor ball (nlet aanwezis).

6) Electrode-balg-verblndiDg.

7) Roes'tvrijstalen balg.

8) Beweegbare electrode.
9) Roestvrijstalen flens aardzljde.

10) Ce.treeratrip.

11) B.vestlg1ngsbout.

12) a. Roestvrljstale. afdlchtrias.

b. Verwisselbare O.F.K.C. afdlchtring.

13) Standaardfle.s.

14) Aanslultlng voor de titanlua-loDenpomp.

15) Normaal fl.ns _t pyrex Ujkgla••

2.2. !tkeDi., van de 8chakelaar en bet uit.chalt.l.echaai....

Voor het uitachakelen Yan de vacuumachakelaar werd gebruikge.aakt yaa

het apparaat dat op blz.13 .taat getekend. Er zljD natuurlljk .og vele

andere methoden van ultschakel.n te bedellken. Het door ODS gebouwd.

apparaat,ook wel "valbljl" ge.oead, was echter eenYoudig Tan cOllstructle,

erg betrouwbaar en vooral nauwkeurlg.

Enkele belangrljke onderdelen van het apparaat zljn:

1) Bok. 28) Messing stootblok.

2) Instelschroef Yalhoogte. 29) Vergrendellngspal.

5) As.

9) Draalarm valg.wlcht.

15) Stuurrelaia.

18) Valgewicht.

19) Vaste arm.

23) IDste],_.r.
24) DrUyeer.
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2.3. Het Aoocfreguent solderen van de electrode-balgverbia4iD,.

Om een hoogwaardige be.eeCbar. 40...

voering van ultra~oogYac... aaar d.

atmosferiache lucht te verkr~jgeD .erd

"n electrode van deachakelaar ~k.p

pel~ met een roestvrijatalen bale. »it

gebeurde als volgt.Eerst werd eeil

glazen kolfje om electrode en balg aan

gebracht. Binnen het kol!je .erd de

druk verlaagd tot 0,1 am Hg oa t.
voorkomen dat.r ongewenat. oxrdatie

bij verhitting van de .erkstukken sou
•optreden. Daarna werd een spoel om het

glazen kolfje aangebracht, zodat het zilversoldeer hoogfrequent ver

.aradkon worden tot aan zijn amelttemperatuur. Vervolgena lieten .e

de aoldeerverbinding langzaam afkoelen.

2.4. Het argonarc lasaen van diverse o4derdelen van de vacuumachakelaar.

Om lassen te verkrijgen die een hoogracuua-afdichting kunnen bieden

maakt men altijd gebruik van .en gelijkstroomboog in een argongas

o.geving, oadat bij deze lasmethode geen ongewenate slakvorming

kan optreden en daardoor de mogelijkheid van zeer homogene laever

bindingen biedt.

Bij argonarc laasen z1Jn diverse factoren belangrijk.

1) De te lassen voorwerpen allereerst grondig schoonaaken.

2) ZOYeel mogelijk atofvrij maken van de ruimte waarin gelaat wordt.

3) Tochtvrij aaken van deze ru~te, omdat anders de boog even een

andere poaitie kan innemen waardoor de homogeniteit van de las

.ordt aangetast.

4) Niet "uit de hand" laasen, maar zoveel mogelijk gebruik maken van

een draaitafel.

Verder zijn van belang:

5) De juiate snelheid van de draaitafel.

6) De gewenste stroometerkte.

7) De optimale afstand van electrode tot het te lasaen voorwerp.



De volgende delen van d. 8chakelaar zijn argonarc gelast.

a) D. verbinding tU8sen roestTrijstalen balg en roestvrijstalen

atdichtring.

b) D. verbindingtussen hoogspanningsdoorvoerisolator en de roe.tTrij-,
stal.n f'lel'ls.,

c) De verbinding tu.sen d. flens aan de hoogspanningszijde .n ~w1••

en de flens aan de aardzijd. el'l bui••

d) Goede warmte-atTo.r, vooral wanneer de t. lassen voorw.rpen •••

geringe dikte b.zitten.

2.5. Ret testen Tan sold••r- en lasv.rbindingen met behulp van 'en B.

leak det.ctor.

Tenslott. willen we nog opm.rk.n dat ieder. soldeer- en lasT.rbiDding

getest werd op r.sp.ctieT.lijk.voorvacuum, hoogvacuum en ultra hoog

vacuum alTor.n. dit ond.rd••l v.rder af'gebouwd ••rd.

Op pagina 16 ziet U een blokschema van een H., leak' det.ctor.
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3. Vacuumtechniek.

3.1. Bet begrip vacuum.

Letterlijk genomen beteken~ spatium vacuum, meestal vacuum genoead,

luchtledige ruimte. DoorgaanB v.rstaat men hier onder een ru1mte

waarvan de dichtheid, dUB het aantal deeltjes per volu..-eenheid,

aanzienlijk is verminderd. Nu drukt men het vacuum in tegenstelling

hier.e. niet uit in de dichtheid, maar in de druk. De meest gebruikte

eenheid is de Torr. De torr is de druk uitgeoe!end door een Bg koloa

van 1 mm hoogte.

Dat het begrip luchtledig zeer relatie! is, moge blijke uit de

volgende tabel.

Druk in Torr..._..._--------
760 - 1

1 - 10-3

10-3 _ 10-6

10-6 _ 10-11

~~:!!_~!!!~~!!_f!!-~

1015 _ 1016

1016 _ 1013

1013 _ 1010

1010 _ 105

In de vacuumtechniek onderscheiden we daarom wel de drukgebiedenS

Ruw-vacuum

Hoog- "

Ultra-hoogvacuum

Voor- "
100 - 1 Torr

1 - 10-3 "
10-3 _ 10-7"

10-7 en lager

3.1.1. Vacuumslstemen.

Meestal onderscheidt men twee soorten vacuumsystemen nl.:

1) Statische vacuumsystemen. Deze systemen worden eenmaal vacuum

gepompt, daarna a!gesloten en behouden hun vacuum. Belangrijk is

dUB dat deze systemen lekvrij en goed ontgast zijn.

2) Dynamische systemen. Dit zijn systemen waaraan continu gepompt

behoort te worden om het verlangde vacuum te kunnen handhave••

De gassen die weggepompt moet&n worden kunnen vrijkomen van de

wand of van de in de vacuumruimte aanwezige voorwerpen. In het

volgende zullen we ons steeds met dynami8che systemen bezighouden.
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3.1.2. Versc.illende soorten poepen. ,
Geen ellkele vacuUllpomp is in staat 0111 een ruimte van atlllOsferisclle

druk naar ultra-hoogYacuum te pompen. Bet pompen ~ar ultra-hoocYacuum

laat ateeds stap voor stap d.w.z. van het ene drukgebied .aar het

andere. Ie'der drukgebied heert daarbij zijn eigen type po..,.

Voorbeeldt
Pnigbi,cl

Olieballaatpomp 760. 10.3 Torr

Krlkdiffue1epomp 10-3 - 10-6 "

Titanium-ionenpomp10-6 en laser

Deze drukgeb1eden zijn niet scherp afgebakend, ,maar kunnen elkaar ook

oTerlappen, zodat het ook aogelijk is dat bij .en bepaald drukgebied

twee pompen parallel aan een vacuulllsyeteem kunnen staan.

3.2. Ret reinigen van diverse oDderdelen.

Een zeer belangrijke factor bij het bereiken van een ultra-hoogvaouum,

is de grote ZuiTerhe1d .aaraan de voor.erpen binnen de Tacuumruimte en

de wand van de vacuumruimte moeten voldoen. ZuiTer betekend daa:

a) etof'vrij,

b) vetTrij,

c) oxydevrij,

d) zove.l mogelijk ontgast.

Punt a) spreekt ~a1oh. Punt b) spe.lt een rol omdat vetten in het

algemeen goed verdampea 1a:IJ lage drukk... en dan zeer moeilijk .eg te

pompen zijn.

Wat het oxyde-Trijmaken van punt c) betreft, moeten .e niet Tersete.

dat bij temperatuurverhoging oxyden zich makkelijk ontledeni de daarbij

vrijkomende zuurstof' Ter.toort weer ons vacuum. Ook een geTolg TaD

temperatuurTerhoging is het vrijkomen van gassen die met metalen ge

bonden zijn.

Het TetTrijmaken geschiedt als Tolgt:

atof'vrije voorwerpen achtere.nvolgens baden in:

1) Hexaan,

2) AcetoD,

3) Water van 800 e 0111 te controleren of de Toorwerpen vetTrij zijD,
zonodig cyclus herhalen.
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Bet oxyde-Trijmaken Tan kopereD Toorwerpen dient te gebeuren in een

bad Tan:

4a) 1,2 liter salpeterzuur

2.5 liter zoutzuur

2,5 liter f'osf'orzuur suren technisch zuiTer

8,0 liter gedistilleerd water

Temperatuur bad: 650
- 700 C.

Dompeltijd: 15 - 60 .eo.

Ret oxyde-vrijmaken van roeetTrijstalen voorwerpen dient te gebeuren

in bad Tan:

4b) 2 liter sal.peterzuur

5,5 liter fosf'orzuur

2,5 liter azijnzuur

5 liter zoutzuur

zurea techniech zuiver

Temperatuur.bad: 600
- ?DoC.

Dompeltijd: 2t - 3t minuut.

Na het zuurbad verTolgens spoelen in:

5) gedistilleerd water kou4,

6) gedistilleerd water Tan 600 c,
7) alcohol.

Van belang is ook dat het reinigen zonder onderbreking geschiedt en

zo vlug mogelijk achterelkaar. BoTendien de gereiDigde onderdelen zo

snel mogelijk monteren en zo enel mogelijkonder voorTacuum brengen

om te voorkomen dat de voorwerpen weer kUDnen oxyderen.

Voorwerpen binnen de Bohakelaar die zowel uit koper ale uit roeetTrij

staal zijD opgebouwd, zoals b.T. de balg en het beweegbare contact,

slaan fase 4 Tan het reinigingsprocee OTer.

Nu gaan we even naar de laatete f'ase van het reinigingsproces nl. het

ontgassen.

nit nu gebeurt door de hele echakelaar in een OTen te plaatsen en de
o .

temperatuur langzaam op te Toeren tot 400 C en de OTen gedurende 3x24 uur

op deze temperatuur te handhaTen.
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o 0Met Dame het temperatuurtrajeot tussen 100 C ea 200 C i. zeer belangrijk

omdat een aanzieDlijk deel Tan de gassen die met koper en roestvr1j.taal

gebonden zijn, tussen deze t.ee temperaturen plegen Trij te ko.en.

Tijdens het uitstoken van de schake~aar wordt er voortdurend gepompt.

Op blz.21 ziet U een schets van de gebruikte Tacuumopstelling.

De roterende olieballastpomp Terzorgt het voorTacuua, .aarbij de kwik

dittusiepomp kan starten. VerTolgens ataan een 81 en een 11 titaDiu..

ionenpomp parallel met de Tacuuaschakelaar.

3.2.1. Bet verwijderen van de schakelaar Tan de vacuuaop,telling.

Alvorens twee koude lassen 1n serie aan te brengen op het koppelbuisje 6
tussen de schakelaar en het vaouuaaystee., schuren we de plaateen waar

we de koude lassen sullen aanbrengen zorgTUldig aehooa vaa het k.per

oxyde, ontstaan tijdens het uitstoken.

We schuren uitsluitend in de lenl~erichting met zandpapier en Diet ..t

carborundumpapier oa te voorko.en dat er harde oxydekorrels CU02 en

A120
3

in het zachte koper kuanen dringen en hier enige lekken kuDDen

veroorzalten.

Uit extra Toorzorg

brengen we stee.. twee

koude lassen aan 18 .erie.

,
I

I

I

I
~
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4. Waarnemingen en metingen.

L
+o----.------.--rid2rlmn~--.,.

s,
c

A: 5panningsmeting.

B: stroommeting.

4.1. De meetopstelling.

Ret beproeving8circu~t dat hierboven schematiech is weergegeven

bestaat uit een condensatorbatterij C in serie met een spoel L.

Vervolgens de 'persluchtschakelaar 51 en de te beproeven vacuum

schakelaar 52. Bet circuit wordt gesloten met een Shunt.

Condensator C en spoel L zijn zodanig gedimensioneerd dat bij

ontlading van de condensator C via spoel L een 50 Hz wisselstroom

ontstaat.

Parallel aan de vacuumschakelaar bevindt zich de spanningsdeler met

een deelverhouding 1 : 400.

5chakelaar 53 is aangebracht om de condensatorbatterij te kunnen

ontladen via weerstand R •
o

4.1.1. Ret verloop van een onderbrekingecyclus.

Een onderbrekingscyclus verloopt nu als voIgt. De condensatorbatterij

wordt opgeladen. De persluc~tschakelaar 51 en de aardschakelaar 53

is geopend en de te beproeven vacuumschaltelaar S2 is gesloten.

Nu krijgt eerst de persluchtschakelaar een in-commando, we triggereD

de tijdbasis van de oscilloscoop en vervolgens geven we de vacu~

schakelaar een uit-commando.



4.2. Ret ..ten van de contactanelheid.

,
4.2.1. Qpaerkingen over de contact.nelheid.

Aangezien bij een ontlading in ~acuua reeds bij zeer kleine contact

afstand een grote door.lag.panning aanwezig is en de boog.paDDing

Trijwel onafhankelijk van de booglengte is in,tegenstelling ..t 4 er

b~kende typen boogontladingen in perslucht- en olieschakelaara, k .

wij atell•• dat de cODtaoteaelheid TaD geringe, zo .iet te Yerwaarlo••a. ,

taTloe4 ot het onderbrekiagatenoaeen in vacuum zal sija.

De hoge contactsnelheid b.v. van 10 mlsec, die met name bij de pera

luchtachakelaar voorkoat, is hier niet vereist.

Wij h.bben gestreefd naar een contactsnelheid van rond 2 mlsec.

4.2.2. Blok,obl" bij ..tias van d. cODtact&nelheid.

EI
F

I

I
~

~

rl

~

0
~

~

J I
A: Uitschakelapparaat (valbijl)

B: Vacuumschakelaar

C: Inductieve plaata opaemer

D: Relais voor de sturing van de valbijl

E: Programmeerapparaat

F: Thyristor-sturing

G: Oacillo.coop
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4.2.3. Enkele metingen van de contactsnelheid.

Door de hoogte en de massa van het valgewicht te varieren, kunnen

we de contactsnelheid vari.ren zoalsblijkt uit de relatie

2
t mv • mghO

m massa valgewicht

v snelheid bij botsing met oontact

h hoogte van de val

g de versnelling van de ozwaartekracht.

~: • 1,7 m/seo

x • 6,8 mm

2) Het moment waarop de contacten scheiden.
1) Het signaal van de opnemer. Gevoeligheid van de opnemer was

0, 26V/mm.
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dxdt = 2m/sec

I

2

x = 6,9 mm

2) Moment waarop de contacten scheiden.

1) Weg-tijddiagram van de schakelaar.

Bij alle volgende waarnemingen hebben we steeds een contactsnelheid

van 2 ~sec gehandhaafd.

4.3. De spreiding van de persluchtschakelaar en van de valbijl.

De spreiding in het tijdstip van inkomen van de peraluchtschakelaar

bedroeg ± 1t maec.

De spreiding in het tijdatip van uitschakelen van de valbijl bedroeg

± 0,5 maec.

4.4. Het meten van de boogspanning en de wederkerende spanning.

Ofschoon de gemiddelde boogspanning van een vacuumontlading bijzonder

laag is (± 22V), moeten we toch bij het meten van deze lage spanning

gebruikmaken van een apanningsdeler, omdat direct na het blussen van

de stroom de wederkerende spanning over de schakelaar komt te staan,

waarvan de eerate top wel 30 kV of meer kan bedragen bij een laad

spanning van 15 kV.
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In achema zag de door one gebruikte ~anning.deler er ale volgt uit:

'I' J.

"
l.,

If P f=,,_.
11

i r oA rOJL .t4/1el
c - -- -------

A • Co 1
'-t

,t.IO~'" ttY

,It T -""IIjF

N ......

C1 ~1..///oJ' "op
1#7.!J .. "".J

4.4.1. Be.chrijving van de epanDingsdeler.

Wanneer tussen punt I en aarde een signaal verschijnt, dan verschijDt

1 = R R2R van dit signaal over de capaciteit C2•
n 2 + 1
Is DU dit signaal bij de weerstand van 1 Mil van de oecilloscoopiDgang

aangekomen, dan treedt er reflectie OPt omdat de 5011 kabel Diet met

zijn karakteristieke impedantie ie afgesloten, echter het gerefleo

teerde eignaal ligt TOOr zeer hoge frequen~iee via C1 aan aarde, zodat

dus voor deze frequentie. d. kabel.el met' 5011 is aigesloten. On4er

w., op de punten at b en c b.T. Za~ verzwakking of Tersterking vaD

het te meteneignaal optreden tengevolge van het gereilecteerde eignaa!.

Bij de weerstand van 1 MQhebben we Tan Tereterking en verzw&kking
. 1 . . .

totaal geen hinder en we meten inderdaad - van het signaal tussen In
en aarde over de ingang.weerstand Tan de oscilloscoop.

De deelverhouding zal natuurlijk Diet verstoord worden door de 5O11
•••gezien deze verwaarlooebaar klein is t.o.v. 1 MeL. Evenzo is de

20 pF van de oscilloacoopingang verwaarloosbaar klein t.o.v. 10 kpF.
1 VuYoor de deelverhouding - = --V Tinden w. uit het schema Tan blz. 25:
n i
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fta e.ig herleiden yinden we:

Deze deelYerhouding is onafhankelijk van de frequentie wanneer

of:

In werkelijkheid was de deelverhouding onafhankelijk van de frequentie

in het frequentiegebied van 20 Hz - 30 MHz.

Voor Mer details en gegevens over de door ons gebruiltte spannings

deler verwijzen we naar rapport: ttSpanningsdelera voor hoge apaDDingen

en gering eigen energie-Yerbruik yoor oBcillografiache metinJen" deor

Ir•••M.C. van den HeuYel.

Voor de stroommeting werd gebruikgemaakt van coaxiale Shunts van

diverse grootten in het gebied tU8sen· 400 A en 12,4 ~.

Voor de responsie op hoge stroom frequenties test men shunts gewoonlijk

met een stapstroom. De top van deze stapstroom is echter 4 A, sodat .e

niet mogen verwachten dat deze responsie ook voor stroom van de orde

van kA representatief i ••

In onze opstelling hebben .e doorgaans slechta de grootte van 50 Hz

wisselstroom met behulp van coaxiale shunts gemeten.
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4.5.1. Stroom en boosspanning van schakelaar I.

We hebben twee series waarnemingen verricht aan twee nagenoeg gelijke

vacuumschakelaars, in het vervolg schakelaar I en II te noemen.

Het enige verschilpunt was dat de binnen-diameter van schakelaar I

115 mm bedroeg en die van schakelaar II 145 mm. Deze ogenschijnlijke

futiliteit is toch van groot belang geweest zoals zal blijken.

Schakelaar I

-8Vacuum 3.10 mmHg

..
I = 894 A

Laadspanning 1600 V

16 blokken.

-8Vacuum 3,5.10 mmHg

...
I = 2000 A

Laadspanning 3600 V

16 blokken.



29.

-8Vacuum < 10

I = 4190 A

VB = 29 Vgem

Laadapanning 7,5 kV

16 blokken.

Vacuum 1,5.10-7Torr

I = 6600 A

VB = 32 (stabiele

gedeelte)

VB = 120 V

Laadapanning 12 kV

16 blokken.
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4 -8Vacuum .10 Torr

..
I • 8650 A

I op moment van

onderbreken 7100 A

V == 24 V
B gem

Laadspanning 15 kV

16 blokken.

Vervolgens hebben we nogmaals geprobeerd om een stroom met eeD

topwaarde van 8650 A ta onderbreken. maar we hebben nu het moment

van contactscheiding v66r de top gelegd. Bij deze onderbreking werd

de schakelaar echter vernietigd omdat de boog naar de wand ging

staan. zoals uit het volgende blijkt.

- -
~

~

"I,B

1A I ~

"1.- ~ I

1 .. ,~,

1:~ I
) I I

01 , ., I,--
- .

~

A: normale boog.

B: boog naar de wand

waarvan de stroom

Via de balg het

bewaegbare contact

bereikt.
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Wanneer de schakelaar binnen een halve periode onderbreekt, zal

electrode 1 (zie fig. op blz. 30) als kathode fungeren en electrode 2

als anode en er ontstaan kathodespots op de electroden zolang de

boog' tussen de electroden blijft staan.

Gaat nu tijdens deze zelfde halve periode de boog naar de wand

5 taan , dan gaat deze roestvrij stalen wand als kathode fungeren en

we kunnen een veel hogere boogspanning verwachten nl. 39 Volt, de

boogspanning van roestvrij staal electroden. We meten echter een

topwaarde van 120 V.

Dat de roestvrij stalen wand als kathode gefungeerd moet hebben was

o.a. duidelijk te zien aan het opgedampte staal op de hoogspannings

electrode.

De oorzaak van het defect raken van de schakelaar was niet doordat

de boog naar de wand ging staan en via de balg zijn weg vervolgde,

maar dat bij 3 de balg de electrode geraakt heeft en plaatselijk de

stroomdichtheid zo groot w~rd dat er een gaatje in de balg ontstond.

4.5.2. Hoogfreguent-componenten in de boogspanning.

1) boogspanning,

2) de stroom,

3) nullijn van de boogspanning,

4) nullijn van de stroom.

- -8Vacuum 4.10 Torr

I = 2000 A

Laadspanning 3600 V

16 blokken.

Duidelijk zijn er hoogfrequent-componenten in de boogspanning te
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onderscheiden. Deze hoogfrequente spanningscomponenten zouden hun

oorzaak moeten vinden in de snelle beweging van de spots over het

kathode-oppervlak.

~.5.3. De spanning over de gesloten vacuumschakelaar bij stroomdoorgang.

-8Vacuum 3,5.10 Torr

..
1ste top V = 1,5 V

geeft op spannings

deler 3,75 mV

..
I = 2000 A

Laadspanning 3600 V

16 blokken.

4.5.4. Stroom en boogspanning van schakelaar II.

Vervolgens hebben we een zelfde serie waarnemingen gedaan aan

schakelaar II.

-8Vacuum 2.10 Torr

...
I = 152 A

VB = 22 Vgem

Laadspanning 375 V

16 blokken.
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Vacuum 2.10-8 Torr

..
I = 345 A

VB = 20 V

Laadspanning 750 V

16 blokken.

I = 772 A

V = 28 VBgem

Laadspanning 1500 V

16 blokken.
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-8Vacuum 2,5.10 Torr

I = 3360 A

Laadspanning 6000 V

16 blokken.

6 -8Vacuum .10 mmHg

..
I = 6450 A

V = 20 VB gem

Laadspanning 12 kV

16 blokken.

Opmerkelijk bij herontsteking is dat terwijl de boogspanning gedurende

de eerate halve periode constant + 20 V bedraagt, deze boogspanning

bij herontateking een factor 2 a 3 hoger is en bovendien veel minder

onafhankelijk van de stroom is.-
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-8Vacuum 2,5.10 Torr

~

I = 7600 A

VB = 20 Vgem

Laadspanning 15 kV

16 blokken.

-8Vacuum 2,5.10 Torr

I = 9640 A

VB = 144 Vgem

I op moment van de

contactscheiding 5000 A

Laadspanning 15 kV

20 blokken.

Bij opnamen van de boogspanning van schakelaar I was ook diverse keren

een boogspanning te meten die aanzienlijk groter was dan 20 Volt. De

oorzaak hiervan is dat de boog naar de wand van de schakelaar is gaan

staan. Dit is op de opnamen waar te nemen als een boogspanning die

weliswaar veel groter is dan 20 Volt, echter een zeer diffuus verloop

heeft en er treden bovendien geen discontinurteiten op. Dit alles in

tegenstelling met de opname hierboven.
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Hier treedt dUidelijk enkele milliseconden voor de nuldoorgang van de

stroom een discontinu verloop op in de boogspanning. Nadat we dit os

cillogram gemaakt hadden, zijn we de boog in de schakelaar gaan filmen

om aldus ook enige informatie te verkrijgen over de overgang (zie 1.7)

van de hogedruk metaaldampboog naar de bekende lagedruk metaaldampboog.

8 -8Vacuum 2, .10 Torr

...
I = 7600 A

VB = 24 V gedurende 1e

halve periode

Vb = 80 V gedurende 2e

halve periode

Laadspanning 12 kV

16 blokken.

-8Vacuum 3.10 Torr

I = 8550 A

VB gem = 22 Vgedurende
1e halve periode

VB = 72 V gedurende 2e

halve periode

Laadspanning 15 kV

18 blokken.

Hierboven ziet U twee gevallen waarbij herontsteking optrad. Opvallend

is dat de boogspanning bij herontsteking steeds een factor 2 a 3 hoger

was dan tijdens de eerate halve periode.
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6 -8Vacuum .10 Torr

I = 9140 A

VB = 41 V gedurendegem
1e halve periode

,.
VB =40 V gedurende 2e

halve periode

Laadspanning 15 kV

20 blokken.

Kathode vaste contact.

-8Vacuum 4.10 mmHg

...
I = 12200 A

VB = 74 Vgem

Laadspanning 15 kV

24 blokken.

Hoewel de stroomsterkte 12.200 A bedraagt, treedt niet een scherp

gedefinieerde overgang Ope Wel valt weer de zeer hoge boogspanning

op ~aximaal 112 V). Echter gedurende de tijd dat de boogspanning

zijn grootste waarde bezit is het verloop zeer diffuus. Hp,t ziet

er dus naar uit dat hier evenals de opname bij schakelaar II (bIz.

29) de boog ± 5 msec naar de wand van de schakelaar is gaan staan.



Vacuum

I = 5030 A

VB gem = 32 V gedurende

het stabiele

gedeelte

VB = 88 V

Laadspanning 7500 V

20 blokken.

Duidelijk blijkt hier dat de boog naar de wand is gaan staan.
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4.5.5. Stroom en wederkerende spanning van schakelaar I.

-8Vacuum 4,5.10 Torr

I = 2000 A

Laadspanning 10 kV

Steilheid 1899Vf~sec

V = 29 kV (top-top)

Frequentie: 41,7 kHz

4 blokken.

Op het bovenste deel van het oscillogram ziet U de stroom, waarbij

precies voor de nuldoorgang hoogfrequente stroomcomponenten optreden.

Op het onderste oscillogram ziet U de wederkerende spanning over de

vacuumschakelaar.

4.5.6. Stroom en wederkerende spanning van schakelaar II.

-8Vacuum 3,5.10 Torr

A

I = 5600 A

Laadspanning 12 kV

V = 22,8 kV (top-top)

Frequentie: 43,5 kHz

Steilheid 1840Vfusec

16 blokken
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-8Vacuum 3,2.10 Torr

""
I = 5800 A

Laadspanning 12 kV

Steilheid 1490Vfusec

V = 18,8 kV (top-top)

16 blokken.

De topwaardenvan de stroom verschillen niet veel (4%) en vallen

binnen de meetnauwkeurigheid. In het ene geval wordt de atroom bij

de eerate nuldoorgang geblust, in het andere geval treedt er her

ontateking Ope

-8Vacuum 3,2.10 Torr

""
I = 7600 A

Laadapanning 15 kV

Steilheid 2460Vfuaec

V = 24,6 kV (top-top)

16 blokken.



De wederkerende spanning bij herontateking.

41.

8 -8Vacuum 2, .10 Torr

..
I = 7600 A

Laadspanning 15 kV

Steilheid 1950Vfusec

V = 19,2 kV

16 blokken.



5. FilllOpDamen.

5.1. opmerkingen over de be,ldanelheid.

De vraag welke camera ... sal gebruiken, wordt natuurlijk iD de

e.rste plaat•. bepaald door het feDoaeen dat we willen vaetleggen

eD voort. of de gewenete camera veorhande. ie.

Laten we aannem.n dat een kathodevlek met maxiaal. enelh.id: 50 mle

beweegt over het kathode-oppervlak

50 ';sec = 0.05 --rue.c

In 100/usec legt de kathodevlek dua gemiddeld 5 mm af.

Iedere 1OO/usec een beeldje, vereiBt voor een camera een beeldenelheid

van 10.000 beeldje./sec.

Nu is een afstand van 5 am bij een contactdiameter van 40 am eell vrij

grote afstand. Daarom zouden we deze 5 am het liefet DOg een factor

5 willen verkleinen, hetgeen een beeldeDelheid vraagt van 50.000

beeldjee/sec. Een camera met deze beeldsnelheid wae niet snel beechik

baar.

Daarom z1Jn we gestart met een camera die een maximale beeldsnelheid

van 26.000 beeldjes/sec bezat.

5.2. De gebruikte camera.

De door OBS gebruikte camera i. een Dynafax model 326 high apeed

framing camera met een beeld.nelheid die variabel wae tussen de

200 en 26000 beeldjes/sec. Bovendien bezat de camera drie iDstelbare

,luitertijden van 4,1 2.1 en 1.0/usec bij maximale beeldsnelbeid.

~et aantal beeldjes, dat de camera kan leveren. bedraagt 224. Ret

formaat is 7.1 x 9.5 ma.

5.3. Ret optische principe van de camera.

De camera berust op.het volgende principe. ~en via het objectief

invallende lichtstraal pasaeert lens 1 en ingangespiegel 2 en loopt

via het lenzenstelael 3 naar de snel roterende (maximaal 97000

toeren/min) octogonale spiegel 4. "Kort na reflectie op de octogonale

spiegel vorat het licht een beeld. Dit is een bewegend beeld omdat

de octogonale spiegel 4 roteert. Omdat deze apiegel draait geeft

ieder Bpiegelvlak op ZijD beurt het gereflecteerde beeld aan d. 2
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optische wegen die geconstru.erd zijn voor de beeldvoraing namelijk

via d. lenzenatelaela 5 en 6 en uitgangsapiegel 7 enerzijda en via

de lenzenstelsela 5' en 6' en uitgangsspiegel 7' abderzijds.

Het eerste optische pad dat via 5, 6 en 7 loopt geeft een beeld op

de voorate helft v~n de fila.

Wanneer nu ean vlak van da octogonale spiegel 22tO verder gedraaid

i., wordt d. gareflecteerde atraal via het tweede optiache pad: 5',
6' en 7' geleid en vorat daarna 'en beeld op de achterate heltt vaa

de film. De b.id. optiache wegan zijn gelijk van lengte.

Bij beida optiBcha wegen is het uitaindelijk beeld op het fil~lak

een bewegend beeld omdat, zoala reads opgemerkt werd, de ootogonal.

apiegel roteert. Echter dit beeld beweegt in dezelfd. richtinl ea

.et dezelfde anelheid alB de film die roteert met da camera-tro...l

zoala ia aangegeven 1n de tekening op pagina 43.

5.4. De oFstelling voor filaopna..n.

I c I

s: Vacuumschakelaar

C: Ca..ra

F.T.: Frequentieteller.



Ret gebied Tan de ontlading dat

op d. film wordt afgebeeld.
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5.5. Filmopnamen van de onderbreking van een stroom met een topwaarde

van 4200 A.

Kathode: beweegbare electrode.

Beeldsnelheid: 14990 beeldjes/seo.

Tijd 6 t tussen 2 beeldjes: 66,6/useo.

Totale schrijftijd van de film 224 x 66,6/useo =14,9 ms.

I op moment van onderbreken: 4200 A.

Vergroting: 5x.
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5.6. Filmopnamen van de onderbreking van Ben stroam met een ~2E.aarde

van 8500 A.

Kathode: vaste eleotrode.

Beeldsnelheid: 1 54 be

Tijd ~t tUBBen 2 beeldjeB: 61,8 ,usee.
I

I op moment van onderbreken: A.

Vergro •
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5.7. Filmopnamen van de onderbreking van een stroom met een topwaarde

van 11600 A.

Kathode: vaste electrode.

Beeldsnelheid: 13744 beeldjes/sec.

Tijd ~t tussen twee beeldjes: 72,7/usec.

I op moment van onderbreken: 11,3 kA.

Vergroting: 5x.

54.
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6. Slotbeechouwins.

6.1. H,t .eten Yan .e boo''Paaa1ee-

len ..eilijk punt bij het meten van de boogepaRning waa:

1) De boolapanning ia vrij laag ± 20 Volt.

2) We ~eten eeQ spaaain,.deler gebruiken omdat oaaid4ellijk

na het blusaen VaD de stroom de .ederkerende apaDa1ng over

de coatacten komt te ataan. De eerste top kan wel 30 kY

bedragen.

Omdat de boogspaaaiRg zo laag ia, sal de weeratandtoenaae van d.

contacten tengevolge van de warmte-o.twikkeling vaD .e atroom 4eze

meting kuanen verstoren. BoveDdien ie de berekeDing van deze weer

standstoename .en gecompliceerde zaak.

J.A. Rich komt tot het resultaat dat d. Joulee warmte-ontwikk.linl

in het half bolvormige volume onmiddellijk oDder d. kathodevlek 38%
kan b.dragen van de totale Joula. warmte-ontw1kkeling in de electrod••

E.n andere oorzaak die de meting van de boogspanning kan belavloeden

hangt .amen m.t punt 2.

A
De spanningadeler vorat met

een ged.elte van het beproe

vingscircuit ••n ge.lot.D

lus, waardoor .eD grote wis

selflux gaat. D.ze wia••l

flux zal tus••n punt A en

aard••en e •••k. inducer'D.

Als el.ctrodemateriaal hebben we Ox7g.n Free High Conductivity Copp.r

gebruikt met e.n gegarande.rde zuiv.rheid van 0,1% althana wat de

hoeveelh.id O2 betreft, rest.n .n spor.n van andere ga.a.n worden

Di.t opgegeven. Maar tijdeDa het schakeleD is gebleken dat er nog
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grot. hoeT••lh.d.n gas mo.t.n Trijko••n, g.zi.n de z••r hose

drukk.n 1n d. buia, z.lfs .uk.l. minut.n na h.t blueeen Tan d.

stroom. Vaak duurd. h.t ••erd.re dagen Toordat het vacuum w••r

zijn oorsproak.lijke waard. bereikt••

Ret el.ctrod...t.riaal zal due Dog aanzi.nlijk T.rb.t.rd ao.t.n

·worden. Hisschien bi.d.n d. jod.rn. zon.-r.fining of het s••r
,

nauwk.uri, kwek.n Tan 66n-kristall.a Tan koper hi.rbij ni••••

mog.lijkh.d.n.

6.,. V.rb.t.ring Tan bet oad.rbr.king..er-o,.n.
,

D. achakelaar w.rd tot nu toe b.dr.v.n zonder metalen ech.ra road

d. el.ctrod.n o.a. om de ontlading te kunn.n fotografer.n. U1t

r.c.nt. ond.rzoekingen, Tooral in d. V.r.nigd. Stat.n b11jkt dat

het onderbr.k1ngsTermog.n Toor grot. stromen Tan ••n Tac...schake

laar.aanzi.nl~jkT.rb.terd kan word.n door.een aoh.rm op ~dd.n

potentiaal aan t. breng.n.

Z.lfs wordt het onderbrekingsTermogen g.koppeld met de abeorpt1.

coefficient Tan het acherm Toor b.T. koperdamp Tan d. kathod••

6.4. V.rb.tering Tan het uitechak.lmoment.

Door d. variati. in de perslucht .n spreiding in d. p.relucht

8chak.laar S1 (z1. ook hoofdstuk 4) trad er ••n apr.id1ng op in

h.t inschak.lmoment van ~ 1i ms.c. Een verbet.ring kan g.zocht

word.n in ••n •••r constante r.g.ling Tan d. p.ralucht b.T. door

r.duc••rT.nti.l.n.
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7. Lijat TaR geraadpl••ade lit.ratuur.

M.P. Re.c.

M.P. Reece

B.C. Bo••

The Tacuua .witob .nd ita .pplic.tio. to po.er

..itchi...

l.I.B••• - Vol.5 - ..i, 1959.

~e T.CU" ..itch. Part 1. Propertie. of the

T.CU" arc.
~e T.C." .-itca. P.rt 2. Bxtiactioa of aD ••0.

T..... aro.

freceedi... I.B.I. - Vol.110 - .pril, 1963.

Vaouua ..1tcb prop.rtie. for p••er nitcklas

.pplio.tie•••

~.I.B.B. Tran..ctio•• III. - '01.71 - 1958.

K.B. K1a«40. Tbe arc c.thode .pot aDd ita rel.tlon to the
diffualo. of 10•••itai. the c.thode ..tal.

'1.1'. Lee
A. Gree.004
D••• Cr.....
C.I. Tit••

f.B. Lee

l .~. Biola

J.A. Rl.cJa
6.~. rurall

'1.1. Lee
D.B. hrts
J ••• Porter.

DeTelop...t of po.er T.CUU. iaterrupt.ra.

~.I.E.B. tr....cti••• III. - Vol.81. - f.br..ri, 196,.,

T-I' th.or7 of electro. ell.1881oD i_ JdSJa c.rre.t arc••

louraal of Applled Palaioa. - '.1.32 - ..1, 1961.

Real.tance be.tiD, lD' til. arc ••tbode apot SODe.

J ..raal of Applied PIl,AC.... '.1.32 - ,jaai, 1961.

'aou rc rec••erl pla.no .

Pr••eed1 of the I.E.B. - 1', 1~.

V.c... arc. ud T.C"" circait iDter.-.,ter••

e.I.G.R.I. Rapport 1906.
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