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SamenYattins.

In dit atstudeerYerslag wordt de opbouw yan een circuit be

schreyen. waarmee een hoogspanningspula opgewekt kan worden.

die reselbaar is in de hoogte en in de breedte.

Bet apanningabereik loopt van 0 tIm ca. 60 kV en het puls

breedtebereik van 0 tIm 10j"sec.

Langere pulslengte's zijn in principe niet onmogelijk. De

stijg- en daaltijd van de puls bedraagt resp. 60 en 30 n sec.

Met deze pula kunnen de verschillende stadia in stootionisa

tie-processen be~chreven worden.

Teyens wordt een methode gegeven om de stroom in het uitwen

dige circuit yan de neYelkamer ten geYolge yan de lawine in

de neYelkamer te meteD.
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Inleid1ng.

Voor het onderzoeken van stootionisatie-processen, welke aan

leiding kunnen geven tot doorslag in een gas, wordt gebruik

gemaakt van een rechthoekige hoogspanningspuls.

Deze puIs wordt over twee electroden gezet, die een Rogowski

profiel hebben. In het centrum van deze cirkelvormige elec

troden zal dus een zeer goed homogeen electrisch veld ontstaan

tijdens de spanningspuls.

De electroden bevinden zich in een nevelkamer [1] •

In het bovenste electrodenoppervlak t de kathode, bevindt zich

een zinken plaatje. Zink heeft een lage uittree-potentiaal voor

electronen. Onder de anode bevindt zich een bollenvonkenbrug.

Het licht van een ontlading tusgen de bollen van deze brug kan

via een kwartsglaasje en kleine gaatjes in de anode het zinken

plaatje treffen en daar een of meerdere electronen vrijmaken t

al naargelang de intensiteit van het licht van de ontlading.

Wordt op hetzeltde tijdstip de rechthoekige spanningspuls over

de electroden gezet, dan worden de vrijgemaakte electronen ver

sneld en zullen ze bij voldoende hoge veldsterkte t genoeg

kinetische energie krijgen om door botsing nieuwe electronen

vrij te maken. Hierdoor zal het aantal vrije electronen lawine

achtig toenemen. In het spoor van deze electronen b11jven ionen

achter, die in de nevelkamer zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Op deze wijze is de plaatselijke vorm van de lawine te bestude

ren.[1 t 2] •

Door nu de hoogte en de breedte van de spanningspuls te varieren

kunnen de verschillende stadia van de lawine, die uiteindelijk

leidt tot een doorslag tussen de electroden in het gas, bestu

deerd worden. Uit de vorm van de lawine kunnen de dri!tsnelheid t

de thermische diffusie-snclheid van de electronen en de ruim

telijke verdeling van de achtergebleven ionen rechtstreeks be

paald worden.[1,2J.
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De bestudering van de plaatselijke vorm zegt echter niets

over het verloop in de tijd van de lawine. Ten gevolge van

de bewegende ladingen tussen de electroden in de nevelkamer

zal er een stroom gaan vloeien in het uitwendige circuit van

de nevelkamer [3J.
Meting van deze stroom gee!t het verloop in de tijd van de

lawine. Uit de stroomvorm kunnen onder meer de driftsnelheid

van de electronen, het aantal ioniserende botsingen van de

electronen per lengte-eenheid, wat ook wel bekcnd staat als de

eerste ionisatie coefficient van Townsend en de driftsnelheid

van de ionen berekend worden.
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I. De hoogspanningspuls met regelbare pulshoogte en pulsbreedte.

In principe verkrijgen we een regelbare hoogspanningspuls over

de condensatorplaten in de nevelkamer door op het tijdstip

t = 0 de nevelkamercapaciteit C op te laden tot de spanning
n

V = V en op het tijdstip t = t de nevelkamer kort te sluiten.o p
Daar er altijd parasitaire zelfinducties in het circuit aan-

wezig zijn, zal het op- en ontladen van de nevelkamer moeten

geachieden via weerstanden om een aperiodisch verloop van de

op- en ontlaadspanning te krijgen. We krijgen dan een puls

circuit volgens !iguur 1.

--~T'<' T ~2 '-I4~ J

~~(T.) _~ G 52

,

Figuur 1. Principe van het pulscircuit.

Tengevolge van de weerstanden krijgt de puIs een bepaalde

stijg- en daaltijd. We kunnen de puIs nog als rechthoekig

beschouwen ala deze stijg- en daaltijden kort zijn ten op

zichte van de pUlslengte. We zullen pulslengtes gebruiken

van 300 a 400 n sec. De stijg- en dnaltijd moet dan liggen

rond de 20 a 50 n sec.

We laden een condensator C via een weerstand R op door de

ze op het tijdstip t = 0 aan te sluiten op een gelijkspan

ningsbron van een spanning V • Dan wordt de spanning overo
de condensator 0,9 Vo op het tijdstip t 1 = 2,3rs waarbij

r = RC.s
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We stellen nu dat t 1 = t s • de st1jgtijd van het R-C- circuit.

Uit f1guur 1 voIgt dan dat t s = 2.3't s = 2.3 (R1 + R2 ) Cn.

Wil t <: 50 n sec zijn, dan moet voor C = 20 pF,
s n

R1 + R
2

< 1000A zijn.

De maximale zelfinduktie waarbij het spanningsverloop nog net

onder-kritisch is, wordt gegeven door L = i R2e.

Dit houdt in ons geval met en = 20 pF en R1 + R2 = 100011 in,

dat L = 5~H. De parasitaire zelfinduktie in het pulscircuit moet

dus kleiner dan 5,H zijn, willen we een aperiodisch spannings

verloop over de nevelkamer krijgen.

Sluiten we op het tijdstip t = 0 de schakelaar S1 (fiS.1), dan

vinden we voor het spanningsverloop over C
n

1e
(1 -

-tIT: ) met -C 1 ::: RtCn
C

0 e 5 0

V (t) V s C C= e + e +n 0 n 0
0 n

R
t = R1 + R2

Sluiten we op het tijdstip t = t
p

schakelaar .S2 dan wordt Vn

V (t)
n

-(t-t )/r
= V (t ) e p d

n 1

V (t ) =
n p

V
o

e
o

C + eo n

Voor de afleiding van de formules zie bijlage 1.

We hebben hier de zelfindukties in het pulscircuit verwaarloosd

en bovendien verondersteld, dat de spanningsval over de schake

laars nul is. Ook de praktische uitvoering van de schakelaars

is buiten beschouwing gelaten.

Deze wordt besproken in hoofdstuk I - 3.
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In de praktijk zullen we nu C »C nemen. De spanning die
1 0 n

dan ui teindelijk voor t» t: over C komt te staan is dans n
ongeveer gelijk aan de laadspanning V van C •

o 0

Deze is eenvoudig te meten. (zie hoofdstuk II).

Verder willen we C groot hebben in verband met de later uito
te voeren stroommeting. Bekijken we hiertoe de toestand van

1het pulscircuit voor t »(s en bij 52 in open toestand.

Nemen we aan dat er een lekweerstand Rl in het circuit aan

wezig is waarvoor geldt Rl » R1 en R
1

'» R
2

•

We kunnen dan onder bovenstaande aannsmen het pulscircuit

(fig.1) vervangen door het volgende circuit.

I I

\ 51
~(~) Co ~ e"

III

Figuur 2. Equivalent pulscircuit met lekweerstand

Rl voor t »"C ~ • Rl » R1 en R1 » R2 •

De spanning in de nevelkamer is nu voor C »C •
o n

y'
n = Y eo

-t/R1CO
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De dielektrische .erschuivingsstroom i l door de nevelkamer

als gevolg van het afnemen van de laadspanning van de nevel

kamer door oDvolkomenheden in de isola tie is dan

i = C dVn
1 n dt

(4)

maximaal (1,2J •
zal verstoord worden door de

De stroom i ten gevolge van een lawine in de nevelkamer ism
van de orde van i m = 0,1;U A

De· meting van deze stroom i
m

lekstroom i l • We zien dat hoe groter Co hoe kleiner i 1 wordt.

Uit (4) voIgt, dat wil i m"» i l ' Rl » 32 M.slmoet zijn.

Voor Co» Cn en t 1 » 't: gaan de !ormules (1) en (2) over in:

en. -(t-t )/.
p/rdV (t) =V en 0

(6)

We kUDnen dan het pulsclrcuit van !ig. 1 vervangen door het

circuit van !iguur 3 waar ten tijde t=O een stapvormige

spanning V (t) = V .U(t) opgedrukt wordt.o 0-

Hierin is U(t) de eenheidsstapfuDctie van Heaviside waarvoor geldt

U(t) = 0 voor t.(O en UCt) = 1 voor t~O.

Op het tijdstip t p wordt schakelaar 52 gesloten.

lro I

~ 1<, ,1(.1.

lC(l) ChSol
/'.0

1/ ,it

Figuur 3. Equivalent pulscircuit voor C »C •o n
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Bet schema van figuur , vereenvoudigt de berekening aan het

pulecircuit met inachtneming van de zelfinduktiee in het

circuit. We verwijzen hiervoor naar de litteratuur [4J.

We zullen de componenten waaruit het pulscircuit wordt samen

gesteld achtereenvolgens belichten.

C1. De op te laden ca~aciteit n wordt gevormd door de capaciteit

van de twee electroden in de nevelkamer waartussen de electro

nenlawines optreden. De grootte van de capaciteit is 20 pF bij

een electroden-afstand van 4,5 cm.

C2. De capaciteit 0 moet de energie leveren voor de opbouw van

het electrische veld in de nevelkamer.

In I -1 hebben we gezien, dat om twee redenen C ») Co n
wenselijk is. Een andere eie is dat C voldoende induktie-armo
moet zijn i.v.m. de gewenste etijgtijd van de pulse

De condensator die in de groep aanwezig is en aan doze drie

eisen het best voldeed, is de reserve condensator van de

Haefely stootspanningsgenerator. De capaciteit van deze conden

sator is Co = O,25;UF. Aan de eis dat Co» Cn is CUS ruim

schoots voldaan. De zelfinduktie van deze condensator bedraagt

1,5;UH.
Een yoordeel van deze condensator is nog het feit, dat z~Jn

klemmen coaxiaal zijn uitgevoerd. Het pulscircuit kan hierop

coaxiaal worden voortgezet. De zelfinduktie van het circuit is

dan minimaal. [5]

,. Voor de weerstanden R, en R2 worden Morgsnite type Y 764

ringweerstanden gebruikt. De uitwendige diameter hiervan is

76,2 mm., de inwendige diameter 31,8 mm., de lengte bedraagt

25,4 Mm. De weerstanden zijn in de waarden 15,47,68,100 en 15012
in het hoogspannings-laboratorium aanwezig. Door hun vorm

maken deze weeretanden een compacte, korte bouw van het circuit

mogelijk, zodat de zelfinduktie minimaal kan worden gehouden.
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4. Als schakelaar 51 en 52 worden getriggerde bollenvonken

bruggen toegepast. <zie fig.4)

. __.~~~

s/ee Iro elen
6../of 14"til

e lee /',.lJo'e

Figuur 4. Een getriggerde bollenvonkenbrug.

Door de bollenvonken-bruggen 51 en 52 op twee bepaalde,

verschillende tijdstippen te triggereD; d.w.z. een 10 kV-puls

aan de triggerpen toe te voeren kunnen we de gewenste puls

lengte instellen. De pulslengte ~orct tevens bepaald door de

schakeltijd van de bollenvonkenbruggen en de tijdvertraging

in de bijbehorende triggerapparatuur (zie I - 5). De schakel

tijd en de tijdvertraging op zich zijn echter onbelan,r;rijk.

De enige voorwaarde die hieraan gesteld ~oet ~orden is dat ze

constant zijn; m.a.w. de z.g. jitter, dat is de variatie in de

schakeltijd en de aanwezige tijdvertraging moet ~ini~aal zij~.
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Aan d. literatuur (6,1,8] werden een aantal gegeyens ontleend

oyer de omstan4ighedeft w~aronder getriggerde bollenyonken

bruggen een minimale jitter hebben.

De gegeyens werden in al deze drie publicaties Yerkregen b1j

afstande. tussen de electroden yan ~ 10 mm. en b1j spann1ngen

onder de }O kV. Om lawines te Yeroorzaken zal de pulshoogte

echter rond de 50 kV moeten zijn. De grafieken welke h1eronder

zijn weergegeYen, d1enen dan ook u1tsluitend ter illuetrat1e

Ysn de tekst.

~. U1t publicatie (6] blijkt, dat zowel de jitter in de scha

keltijd als de schakeltijd zelt minimaal zijn. indien de trig

gerpen positiet en de penloze electrode negatiet is t.o.y. de

triggerelectrod•• ne condensator Co .ordt negatiet opgeladen.

De penloze electrode yan de bollenYonkonbrug S, moet dus met

de condensator Co Yerbonden worden. Door nu aan de triggerpen

ee~ positteye spanning toe te Yoeren, Yerkrijgen we een minimale

jitter. Voor de bollenYonkenbrug 82 gaan .e op de zeltde manier

te .erk. Om een bee14 yan de plaatsing yan de bollenvonkenbrug

gen 1n het circuit te Yerkrijgen, yerwijzen we naar tiguur 9.

b. De schakeltijd 8 fteeat at met toenemende spanning oyer de...

bollenYonkenbrug Vb (zie figuur 5). De schakeltijd wordt due

minimaal zodra 4e spanning oyer de bollenYonkenbrug de spontane

doorslagepanning nadert. Om eeft reproduceerbare puls yan een

bepaalde pulslengte te Yerkrijgen, is derhalYe een nauwkeurige

meting van de laadepanning noodzakelijk (zie II).
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Figuur 5. Sehakeltijd S als

lunetie van de spanning over

de bollenvonkenbrug Vb [6]

Figuur 6. Jitter J. als

!unetie van de spanning

over de bollenvonkenbrug Vb [6J

~.De jitter in de sehakeltijd is minirnaal als de spanning over de

bollenvonkenbrug 10 a 14 %onder de spontane doorslagspanning van

deze brug ligt. <zie !iguur 6). We .ullen de eleetrodena!stand bij

een bepaalde pulshoogte dus zo instellen, dat deze pulshoogte

ongeveer 90% van de spontane doorslagspanning, behorende bij deze

electrodena!stand, bedraagt.

~. De schakeltijden worden belangrijk slechter bij toenemende

gaplengte. De jitter nee~t niet zo snel toe.
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~. Uit publicatie [7] blijkt,

trizgerspanning belangrijk is

in de sehakeltijd (zie figuur

dat ook de steilheid H van de

voor de sehakeltijd en de jitter

7 en 8).

$0

10

q6 4/ 40

---~~ 1/1"'· ~Jec,
0,41 q& 0," to
____~> 1-/ I;' K~t~~

()

60

10
1

/2.0

IfJO

Figuur 7. Sehakeltijd S

als funetie van de steil

heid H [71 .

Figuur 8. Jitter J als

funetie van de steilheid

H [7] .

1. Uit publieatie [S] blijkt, dat voor de bouw van bollenvonken

bruggen, messing een geeehikt materiaal is en .el om de volgende

reden. Bij messing blijven de oppervlakken van de bollen rede

lijk glad, ondanks de onvermijdelijk optredende vonkerosie,

zelfe na een groot aantal malen sehakelen. Punt £. gar de gun

stigste afstandsinstelling tussen de bollen. Als nu het gebied

waarin epontane doorslag optreedt na een santal rnnlen groter

wordt, kan er reeds spontane doorslag optreden, bij spannincen

die 10 a 14% onder de gemiddelde spontane doorslagspanning liesen.
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Bij messing is echter deze spreiding in de spontane doorslag

spanning minimaal, ook na een groot aantal malen schakelen, als

gevolg van het relatief glad blijven van het electrode~oppervlak.

K. De punt van de triggerpen is het beste gelijk met het opper

vlak van de trigger-electrode in te stellen.

!_:_~~_~~~~~~~!!!!~6_!~~_~!_=!~=~!~:=~~E~~!~~!~_~~~_!!~_E~!~:
circuit.

Figuur 9 toont, op welke wijze de in de voorafgaande paragraaf

besproken onderdelen in coaxiale vorm worden samengevoegd tot

het circuit van figuur 1. Op de hoogspanningselectrode (1) van

de Haefely condensator C is een koperen schijt (2) geschroetd,o
waartegen twee Morganite weerstanden (108) van ieder 68Jl ge-

klemd zitten door middel van een perspex staafje (3) en een

tweede koperen schijf (4). Op de laatst genoemde schijf is de

penloze electrode (5) van de bollenvonkenbrug S1 geschroefd via

een kunststofbout (6). De triggerelectrode van S1 (7) is even

eens op een koperen schijf geplaatst.(8) Deze is met drie ko

peren staafjes (9) op een andere koperen schijf bevestigd.

Tegen deze schijf zijn twee Morganite weerstanden van ieder

68 Jl en een opvulstuk van alluminium (11), met dezelfde geo

metrische vorm als de weerstanden, geklemd met behulp van een

koperstaf (12). Deze staf vormt tevens de verbinding tussen de

bollenvonkenbrug S1 en de penloze electrode van bollenvonken

brug S2(13). Het geheel wordt gedragen door een perspex huis(14).

Dit huis wordt geschroetd in een ring (15) welke op zijn beurt

weer op een koperen schijf (16) bevestigd is. Deze koperen schijf

bevat ook de triggerelectrode (17) van de bollenvonkenbrug S2.

De schijf (16) wordt in een koperen ring (18) geschroetd. Op

deze wijze kan dUB de afstand tussen de bollen van de eerste

bollenvonkenbrug S1 ingesteld worden door de koperen schijf (16)

te draaien.
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De beida bollenvonkenbruggen worden ontstoken door een 10 kV

puIs aan hun triggerpennen (19) en (20) toe te voeren.

De retourgeleider wordt gevormd door een koperen buis (21)

welke aan de aardklemmen van de condensator bevestigd is.

Tussen het perspex huis (14) en de Morganite weerstand bevindt

zich nog ean metalen schijf (22), waartegen een kopersta! (23)

gedrukt wordt welke de verbinding naar de nevelkamer vormt.

Deze staat wordt verder gebruikt als de hoogspanningselectrode

van de primaire cylindercondensator van de spanningsdeler (24)

(zie III). De spanningsdeler (24), annex doorvoerisolator wordt

d.m.v. schroeven in de gleuven (25) tegen schij! (22) aange

drukt. De tweede doorvoer.isolator bestaat uit een te!lonbuis

(26) rondom een koperstaf (27) die in een moer (28) geschroe!d

zittwelke op haar beurt weer op de hoogspanningselectrode (1)

van de condensator C geschroefd is. Via de koperstaf kan deo
eondensator C worden opgeladen.o

!:~:_~~f~!!~~_!~~_~~_~!~~~~~~_!~~_~~_~~!~!2~~!~~_~~~2~~~~!~!~!!,

~!_!!!!!~~~~!!!_!~_~!_~~E~~i~!!~_!~~_h~~_£!~~~i~·

De straal r b van de bUisvormige retourgeleider wordt bepaald

door de eis, dat er geen sproeien mag optreden als het circuit

in de buis op hoogspanning staat. Sproeien kan de inleiding tot

een doorslag zijn en tevens de stroommeting beinvloeden. De in

vloed van het sproeien op de stroommeting zal echter niet zo

groot zijn ten gevolge van de grote .aarde van C •o
Wij gaan bij onze berekening van r b uit van de grootste diameter

van het circuit in de buis. Dit is de metalen kraag (29) van de

condensator C (zie figuur 9).o
De straal hiervan i8 r k = 5cm. We zullen de buis gaan bedrijven

bij spanningen van ca. 50 kV. Om rekening te houden met rand

effecten t.g.v. scherpe hoeken e.d. zullen we voor de berekening

van r b uitgaan van 100 kV. We veronderstellen dat het circuit

bestaat uit een geleidende staat met straal r s = r k= 5cm. met

daaromheen een concentrische buis met straal r b •
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Op de rand yan de staat mag geen sproeien optreden. De Teldsterkte

E moet daar dan kleiner zijn dan Ed = 3OkV/cm.,de doorslagTeld

sterkte in lueht. Als de spanning tussen de staat en de buis

V = 100kV is. volgt uit

<30 kV/cm. (7)

litt.[91·

dat r b ~10 cm. moet zijn. Voor r b hebben we genomen r b =10 cm.

Bekijken we nu tussen welke waarden de straal van het inwendige

circuit moet liggen wil de Teldsterkte op de rand van het cir

cuit kleiner dan 30 kV/cm. zijn.
Zetten we deze veldsterkte uit tegen de straal Tan het inwendige

circuit r c dan vinden we volgens (7) met r c i.p.v. r a , r b = 10cm.

en wederom V = 100kV,het onderstaande verloop.

30

/0

/ 2 3 ,
____~) ~ 1M ~,.,.

Figuur 10. De Teldsterkte aan de rand van een staat met straal

r als tunetie van r •c c
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Wi1 de Te1dsterkte oTera1 in de buis k1einer dan 3OkV/cm. zijn

bij een spanning van 100 kV. tussen staat en buis, dan moet de

straa1 Tan de staat r c To1doen aan 2 ~ r c «5.

Uit !iguur 9 b1ijkt, dat de straal van het circuit overal aan

bovenstaande voorwaarde vo1doet.

We kunnen nu gro!weg de ze1!inductie en de capaciteit van het

circuit berekenen, door aan te nemen dat de straa1 van de staat

nu de gemidde1de straa1 van het circuit in de buis is.

Voor de berekening Tan de ze1!inductie beschouwen we het circuit

zonder condensator Co omdat daar de ze1!inductie a1 van bekend is.

(zie 1-2 punt 2). De gemidde1de straa1 van het verdere circuit

wordt dan r = 4cm. De 1engte van het circuit is dan 50cm.g
Voor de hoge !requenties, ~ 10 MHz waar wij mee werken wordt de

ze1!inductie Tan twee coaxia1e ge1eiders gegeven door

(8)

1itt. [4].

Voor de capaciteit Tan het systeem vinden we

-11= 211 1QQ • 10 .1.

3671

0.5 = 30 pF.

In 10/4
(9)

l!tt. [91.

Voor het triggeren Tan de eerste bo1lenvonkenbrug 5, maken we

gebruik van het trigatron, wat behoort bij de ontsteking van de

Hae!ely-stootspanningsgenerator. Voor het ontsteken van de

tweede bollenvonkenbrug werd het circuit van het trigatron in

eenToudiger Torm nagebouwd. (zie !iguur 11).
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Figuur 11. Schema van het triggercircuit.

Voor de ontsteking van de thyratrons in beide triggereircuits

werd gebruik gemaakt van een tijdvertragingskast en een pulsver

sterker, beiden door de heer Wilmes gebouwd. De tijdvertra~ines

kast geert, zodra een triggersignaal aan de ingang van het appa

raa t is toegevoerd, san zijn ui tgangen puloen af waar"1:J.n de ti jd

vertraging t.o.v. het inkomende sicnaal ingesteld kan worden van

0,2 tot en met 10;U sec.
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De tijdvertraging tussen de uitgaande pulsen onderling kan

willekeurig klein gemaakt worden. Twee puIsen worden toegevoerd

aan een twee-kanaals pulsversterker die beide inkornende pulsen

versterkt tot een spanning van 0 tIm 350V. De minimale spanning

voor het ontsteken van de thyratrons bedraagt 200 V.

Voor het schema van de aansluiting van beide triggercircuits op

de bollenvonkenbruggen wordt verwezen naar bijlage V.

De triggerspanning van de eerste bollenvonkenbrug wordt toege

voerd via een gelijkrichter en een weerstand om het triggercir

cuit te beschermen tegen de pulsspanning van 40 kV.

Toevoering van de triggerspanning aan de tweede bollenvonken

brug via een serieschakeling van een condensator en een weer

stand bleek een minimale beinvloeding van de hoogspanningspuls

te geven. Tenslotte geven de grafieken A en B in bijlage V de

triggerpulsen weer. De spanning van de triggerpuls van de eerste

bollenvonkenbrug werd gemeten met de capaeitieve spanningsdeler

(zie hoofustuk III). De spanning van de triggerpuls van de tweede

bollenvonkenbrug werd met een weerstandsdeler gemeten. Deze laat

ste bestond uit Allen Bradley weerstanden van 50 ~Jt en 50Jt in

serie, in een buisvormige retourgeleider. De belasting van de

tweede triggerpuls werd bij de spanningsmeting niet gevormd door

de bollenvonkenbrug, maar door de weerstandsdeler.

Opa. De triggerspanning van de eerste bollenvonkenbrug bein

vloedt de uiteindelijke spanning, die over de nevelkamer komt te

staan. De triggerspanning is positiet, terwijl de pulsspanning

negatiet is. De spanning die over de nevelkamer komt te staan

zal dus lager zijn, dan de laadspanning V. van eondensator Co.
{zie ook hoofdstuk IV).

Ook bij de instelling van de tweede bollenvonkenbrug 52 ~oet

hiermee rekening gehouden worden.
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II Laadspanning en laadspanningsmeting.

De ophouw van het laadcircuit is weergegeven in bijlage V.

Teneinde een ongestoorde puIs te verkrijgen is het o.a. nood

zakelijk, dat het pulscircuit ontkoppeld wordt van het laad

circuit. Daartoe dient schakelaar 51. Om spontane ontsteking

van 51 bij het uitschnkelen van Sl te vermijden, is een extra

R-C-afvlaknetwerk in het laadcircuit opgenomen.

Zoals opgemerkt in I-2 punt 4 moet de laadspanning nauwkeurig

instelhaar zijn. De spanning wordt gemeten door de stroom io,die

door een weerstand van 500MJlvloeit,te meten. met hehulp Van

een)U A-meter waarvan de volle uitslag 100jU Ampere bedraagt.

(zie bijlage V). Over de 500 MJ.Lstaat de spanninG ~. De laad

spanning V wordt dan berekend met behulp van de betrekking.
o

.aarbij Vo in kV

i o injUA.

(10)

Bet laadspanningsmeetbereik loopt dU8 van ° - 50 kV.

De weerstand van 500 MJlbestaat uit 10 x 50 MJl L.P.K. weer

standen van 1 Watt. De opgenomen energie per weerstand is

maximaal, 0,5 Watt bij Vo = 50 kV.

De spanning over iedere weerstand is 5 kV. Deze ligt beneden

de maximaal toelaatbare gelijkspanning over de weerstanden.

De totale weerstandswaarde van 10 x 50 MJl werd gemeten met

behulp van de Keithley 610B electrometer en vervolgens 500 MJt

~emaakt met een rout van =5 MJl.

Met een afleesrout van dejU-A-meter van =0,5 kV is d~s op deze

wijze de laadspanning vrij nauwkeurig te meten met een rout van

+ 1 kV.
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•
~II De spanningsdeler

In eerste instantie werd de hoogspanningspuls gemeten met de

spanningsdeler van Lukassen (11. Hierbij traden volgens Lukassen

glimontladingen op in de luehtlaag tussen de hoogspanningselee

trode en de te!lonisolatiebuis om deze elektrode. Deze ontladings

versehijnselen traden op bij spanningen hoger dan 30 kV. O~ deze

bewering te eontroleren werd de tan 0 van de primaire eapaeiteit

van de spanningsdeler, bestaande uit een koper-star als hoog

spanningseleetrode, een teflon isolatiebuis en een koperen ring

om de te!lonbuis als laagspanningseleetrode, gemeten.

De koperen ring werd voor de meting a!gedekt met hoogspannings

eompound. Voor de meetresultaten, zie bijlage II.

We eonstateerden inderdaad een duidelijke toename van de tan b
bij 30 a 35 kV. De ontladingen tussen de kopersta! en het teflon

waren in het donker ook duidelijk te zien. Uit de gra!iek (bijl.II)

bleek verder dat de eapaeiteit cen vrij hoge tanb had in verge

lijking met de tan 6 =0,0003 van teflon. Dit kan het gevolg zijn

van sproeien. Onderstaande gra!iek gee!t de veldsterkte E aan

de rand van de kopersta! als !unetie van de spanning V tussen

de kopersta! en de koperen ring weer. De gra!iek werd berekend

met !ormule (9) waarbij dUB is uitgegaan van een ideale eylinder

eondensator-eon!iguratie, waarbij rander!eeten verwaarloosd Zijn.

• Met dank aan ir. K.I. Kolev voor zijn belangrijke bijdrage

aan het ontwerp van de araldiet spanningsdeler.
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Figuur 12. De veldsterkte E aan de rand van de hoog

spanningse1ectrode a1s functie van de spanning V

tussen de hoog- en de laagspanningse1ectrode van de

spanningsdeler.

Bij 15 kV zou in dit geidea11seerde geval a1 sproeien aan de

omtrek van de hoogspanningselectrode kunnen optreden.

Een nieuwe deler werd ontwikkeld met als isolatie medium araldiet.

Deze spanningsdeler werd gegoten.

Door de inwendige electrode van de hoogspannings-cylinder-conden

sator, een kopersta!, te vertinnen hecht het araldiet zich aan de

koperstat zonder luchtinslu1tingen tussen koper en araldiet. De

laagspanningselectrode van de cylindercondensator wordt met

" Le1ts1lber " op het araldiet aangebracht. Om hoge veldsterktes,

ten gevolge van randeffecten, 1n het araldiet te vermijden werd

aan de laagspanningselectrode oneeveer de vorm van een Rogowski

profiel gegeven. In het midden van het profiel wordt een srnalle

ring gebruikt als laagspanningselectrode van de primaire deler

capaciteit. De rest dient ala afschermelectrode. Hierdoor is

een bijna ideale cylinder-condensator verkregen.
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De capaciteitswaarde van de primaire delercondensator is nu

recht evenredig met de breedte van de middenring. De capaciteits

waarde moet kleiner zijn dan de nevelkamercapaciteit (= 20 pF)

in verband met de vereiste stijgtijd van de puls.

Bijlage IV geeft de constructie-tekening van de gietvorm van de

araldiet-deler.

Figuur 13 geeft de opbouw van de deler. (1) is de vertinde koperen

binnenelectrode van de primaire delercapaciteit. Deze electrode

dient tevens als doorvoer van het pulscircuit naar de nevelkamer.

De araldiet isolatie (2) is tevens als flens (2a) uitgevoerd, ter

bevestiging van de deler op de buis van het pulscircuit (zie fig.9).

De laagspanningselectrode (3) werd met II Leitsilber " op het

araldiet aangebracht. (3a) is de ringvormige laagspanningselectrode,

van de primaire delercapaciteit; (3b) zijn de geaarde afschermings

ringen. De secundaire delercapaciteit (4) bestaat uit een paralel

schakeling van de 4 condensators van 450 pF, die de weerstand van

50~(5), welke dient om reflexies in de meetkabel tegen te gaan

omgeven. Op deze wijze is de lus in het meetcircuit minimaal. Om

de deler af te schermen tegen electromagnetische invloeden is de

hele deler omgeven door een koperen huis (6). De meetkabel wordt

op de deler aangesloten met behulp van een coaxiaalplug (7).
In verdere schema's zal de deler als in figuur 13a worden aangege-

ven.
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Figuur 13a.

Sche~~ti5che weergaye

yaft d~ deler.

Figuur 1'. Opbouw yen de capacitieYe spanningsdeler.
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Aan de primaire capaciteit van deze deler werden de volgende

tan £, -metingen ui tgevoerd.

1. afscherming + delerelectrode tot een electrode doorverbonden.

2. afscherming + delerelectrode tot een electrode doorverbonden

en bedekt met hoogspanningscompound om de tan~ -metingen te

vergelijken met die van de vroegere teflondeler.

~. de ring-electrode als laagspanningseleetrode en de afscher

mingselectrode geaard. Er werd geen compound gebruikt.

Deze metingen zijn in gratiek weergegeven in bijlage II.

Uit de meting onder punt ~~ zien we dat hoewel er hoorbaar sproeien

optreedtbij ± 25 kV. de invloed hiervan op de del erring nihil is;

de tan&blijft nagenoeg constant. De geaarde afschermringen vol

doen dus goed.

Verder merken we op, dat de tan b van deze araldiet deler veel

kleiner is dan die van de teflondeler,en dat de tan ~ in het

werkgebied nagenoeg onafhankelijk van de spanning is.

Voor de hele deler inclusiet huis en afgeschermde meetkabel, werd

de frequentie karakteristiek bepaald.

De meetopstelling en de meetresultaten zijn weergegeven in bijlage

III.

De delerring heeft een lengte van 1,5 em. We berekenen met behulp

van de uitdrukking -(9), voor de capaciteit van een ideale cylinder

condensator, de capaciteit van deprimaire condensator van de

spanningsdeler. We vinden met £ =4 (araldiet).
r

c = 2.,toEr 1

1~r2/r1

Q1Q!2 = 2,66pF.
:L;35710

Met de secundalre capaciteit is 1800 pF van de deler geeft dit een

delerverhouding van 1 : 675,5.
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Dit is in goede overeenstemming met de gemeten delerverhouding

(zie bijlage III) van 1:678 voor frequenties tUGS en 0,1 en 3 MHz.
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IV - Lawines in de nevelkamer.

Figuur 14 geeft de puIs weer zoals deze met de in hoofdstuk I

beschreven middelen verkregen is, en gemeten werd met de in

hoOfdstuk III beschreven spanningsdeler.

Bijlage VI geeft enkele foto's van de puls bij verschillende

pulslengtes.

{,n 'kl

I

- . . .~-~-----J

Figuur 14. De hoogspanningspuls.

De positieve piek is het gevolg van de positieve triggerspanning.

Deze is ongeveer 12 kV. De hoogte van de spanningspuls is hier

32,4 kV. De laadspanning bedroeg 44 kV. We zien dat 12 + 32,4 ~44kV.

'(zie opmerking in hoofdstuk 1-5, en bijlage VI.)

De jitter in de pulslengte is van de orde 40 n sec. Dit is het

verschil tussen de grootste en kleinste gemeten pulslengte bij

10 waarnemingen in een bepaalde stand van de tijdvertragingskast.

De pulslengte is met het tijdvertragingsapparaat goed regelbaar.

Met deze puls werden in de nevelkamer lawines verkregen door
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gebruik te maken van het circuit vermeld in bijlage VII.

Met behulp van een schakelwals en een verbreekrelais wordt de

persluchtcylinder gedurende 23 sec. weI en 6 see. niet be

krachtigd. In de ge-expandeerde toestand slaan gedurende de

tijdsduur van 23 sec. de in de nevelkamer aanwezige stofdeel

tjes neer als een diehte nevel. Na enkele expansies is de

nevelkamer sehoon en kan het experiment beeinnen. [1, blz.IIl-8]

5ehakelaar Ss wordt uitgezet. 5ehakelaar St' die gedurende de

reinigende expansies open staat wordt gesloten. De sluiter

van het foto toestel, een Robot camera wordt opengezet.De eon

denaator Co is via het laadeircuit en schakelaar 51 opgeladen

tot Vo kV. De schakelaar 51 wordt nu opengezet.

Hierna wordt 5 gesloten; het ventiel in de 8 -atm_leiding gaats
open. De zuiger in de persluehtcylinder wordt omla~g gedrukt

tot de stelmoer op de =~igeretang tegen het koperen plaatje

op de rubberburfer van de cylinder gedrukt is. Via een 24 V

gelijkspanningsbron ~ordt dan het tijdvertragingsapparaat ge

triggerd op het tijdstip t = to. Deze triggert op zijn beurt de

triggercircuits 1 en 2, die de bollenvonkenbruggen 1 en 2 ont

steken, zodat de hoogspanninGspuls over de nevelkamer verschijnt.

Ret tijdvertragingsapparaat triggert ook de flitser F van het

foto-toestel. De ontsteking van de bollenvonkenbrug in de nevel

kamer kan op twee manieren geschieden.

We kunnen de brug opnemen in de toevoerleiding v~n de eerste

triggerpuls naar de bollenvonkenbrug S1. Hierdoor valt het vrij

maken van eleetronen van het zinkenplaatje op de hoogspannings

electrode van de nevelkamer praktiseh samen met het ontsteken van

de eerste bollenvonkenbrug 51.

Een tweede manier verkrijgen we door de bollenvonkenbrug apart

te ontsteken via een derde triggercircuit met bijbehorende

pulsversterker. Dit heeft het voordeel dat we de stroom die door

de hulpbollenvonkenbrug stroomt nauwkeurig met een vnriabele

weerstand kunnen regelen. Hierdo9r~ dUB de lichtintensiteit

en de tijdsduur van de bestraling van het zinken plaatje te

regelen.
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De lawines in de neyelkamer werden door ons verkregen door

ontsteking van de eerste bollenvonkenbrug op eerstgenoemde

wijze. Direkt na afloop van het experiment wordt schakelaar

5 t weer open gezet. wordt schakelaar 51 gesloten zodat Co weer

wordt opgeladen. S wordt gesloten zodat de nevelkamer doors
reinigende expansies weer wordt schoon gernaakt voor het volgende

experiment.
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v. De stroom ten gevolge van de lawine.

Door een lichtflits worden op het zinken plaatje in de ka

thode van de nevelkamer een of meerdere electronen vrijge

maakt [1] • Deze electron(en) worden door het aangel~gde

electrische veld versneld en maken zodra ze voldoende ki

netische energie hebben verkregen door botsing tegen £a5

moleculen, nieuwe electronen vrij. Stel dat er ~ioniserende

botsingen per lengte eenheid zijn en dat er op de kathode

(x = 0) n electronen vr1jgemaakt worden, dan wordt het aan.o
tal electronen op a!stand x van de kathode gegeven door

ocx=n eo (11).

litt. [ 1,2J

Deze electronen bewegen zich met een gemiddelde snelheid v ,e
de dr1ftsnelheid, tussen de electroden in de nevelkamer.

Door de verandering van het aantal in!luentieladingen op de

electroden ten gevolge van het bewegen van de electronen,

zal er 1n het uitwendige circuit van de nevelkamer een stroom

i (t) vloeien waarvoor geldte

1 (t) = e 1'1 ve 0 e
d

OCv te e voor 0 ~ t 4 T = d
e v e

litt [2] blz.14.

Hierin is e de lading van een electron, d de electrodena!B~~nd

in de nevelkamer en t, de tijd.

Figuur 15 gee!t een beeld van deze stroom.
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Figuur 15. De electronen stroom i. ten geYolge Yan de lawine

als !unctie Yan de tijd t.

Vergelijking (12) geldt alleen yoor 0 <t~T. omdat op het

tijdstip t = Te de electronen de anode bereikt hebben en dan

yerder geen bijdrage tot de stroom meer leyeren.

De ionen die in het spoor Yan de electronen zijn acbterge

bleYen, bewegen zich met snelheid Yi in de tegenoYergestelde

richting. De stroom tengevolge Yan de bewegende ionen kan uit

(11) en (12) a!geleid worden en is

( :Yet
0< y·t )it(t) = e noYt - e o 't 'T (13)e

d

en

. ii (t) ( eo( d oCY·t ) T ~ t ~ Te + Ti (14)
= e noYi - e e

d

Hierin is Ti
= Yi en 1 = 1 + 1

d v· -Y Vie

De a!leiding van boyenstaande !ormules wordt gegeven in

bijlage VIII.
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Aangez1en in de prakt1jk Y1 ~ Ye is gaat •• oyer in

v· • Y en worden (13) en(14)
1

en

11 W ( eoCd11(t) = e 0 1
d

Een beeld Yan de 10nen atroom wordt gegeyen in !1guur 16.

___-., t

"Y1guur 16. De 10nen stroom 11 ten geYolge van de law1ne

ala lunet1e yan de tijd.
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Tellea .e de 10aea- ea electronenatroom bij elkaar op,

dan krljgen .e het oaderataande beeld yan de totale stroom

it ten geYolge yan de beweging van electronen en ionen in de

neYelkamer.

Figuur 11. De totale stroom it ten geyolge yan de lawine ala

functie yaa de tijd t.

De eeDYoudigste methode om de grootte en de yorm yan een

hoog-rrequente stroom-te bepalen is de meting yan het

spanningsYerloop oyer een weerstand Rm 'waardoor de te meten

stroom imYloeit. De weerstand Rm yoor de meting yaD de lawinestroom

it (rig.17) wordt geplaatst tussen de neYelkamercapaciteit en aarde.

Daar de anode van de nevelka~er vast aan aarde liCt via het rrame

yan de nevelkamer, werd in eerste instantie een derde electrode

tussen de twee bestaande electroden in de nevelka~er aangebracht 9
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Tussen de middenelectrode en de onderste electrode wordt de

meetweerstand Rm aangebracht. We krijgen dan het onderstaan

de electrische circuit in de nevelkamer. (figuur 18) •

..L t"

1; 'h.{~)
(aJebr ~",

T "

V(~)

--=-•
Figuur 18. Ret electrische circuit in de nevelkamer.

C is dan de capaciteit tussen de hoogspanningselectrode,
J1

de kathode, en de nieuwe m1ddenelectrode. em wordt gevormd

door de capaciteit tussen de middenelectrode en de aardelec

trode. Tussen de electroden die de capaciteit Cn vormen zal

de law1ne veroorzaakt worden.

Stellen we nu dat de electrodena!stand van em' dm en de elec

trodena!stand van C ,d is, dan geldt:
J1 n

C dm =a = n (18)
C dn m

Wegens de beperkte ruimte in de nevelkamer zal in de prak

tijk a >1 zijn.
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(zie fig. 18.) I

(
-t 1: )

Vet) =Vo 1 - e 0

Dan Yinden we na enig rekenen ,

=
(

-tIt,
e a - e (20).

waarin: [ =R Cn m n

t:t =, + t = R C + R Cn m m n m m

(21).

(22).

Voor de berekening van vergelijking (20) zie bijlage IX.

De Yergelijking (20) geert dus destroom door de weerstand

R ten gevolge van het opladen van C •m n

Beschouwen we nu de nevelkamercapaciteit C ale een etroombron,
n

die een stroom it (verg.17.) door het meetcircuit stuurt.

(zie f'iguur 19).

,/ (tt)
I~

t l~(~)

Cm 1<"1

1
\

---.
Figuur 19. Het meetcircuit.

tlmCt)
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Bekijken we nu alleen de electronen stroom, dan voIgt uit

verg. (13) dat

met = e n vo e
d (24).

r
e

Dan wordt de gemeten stroom im(t) ten gevolge van ie(t)

= i 'teo -.,.---_~
Lo e +t.m

( e tire -t/rm )
- e (26).

De berekening van de vergelijking (26) wordt gegeven in

bijlage X.

Uit de vergelijking (26) voIgt dat voor r 4« t" het over-m e
gangsverschijnsel snel uitsterft en dat im(t) (26) dan nage-

noeg gelijk wordt aan i (t) (23). Willen we de stroom i (t)e e
dUB juist meten, dan moet ~ <'<C zijn.m e
Uit de litteratuur ([2] blz. 15) blijkt dat t e ongeveer

10 n sec. is en i o ongeveer 10-12 Amp. alB no = 1 (verg.~~,~~ ~

voor T = T is i (T ) ongeveer 10-7 Amp.
e e - e

De tijdconstante van de hoogspanningspuls r 0 in verge (19) is

ongeveer 60 n sec. dus r m «'[0 als lm« Le.

,De vergelijking (20) gaat dan over in

-tIcoei (t)
m

c
=--!!.

to
De stroom door de weerstand R ten gevolge van het opladen vanm
C = 20 pF is voor V = 50 kV en r = 60 n sec. van de ordc

n 0 0_7van 20 Amp. (27) terwijl i e maximaal 10 Amp. is. We kunncn

i dus pas meten als t» ~ (zie ook hoofdstuk V-3).
e 0
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Voor de juiste meting van i moet verder voldaan worden aane
C «C ~ 10 n sec.m e
Uit (18) en (21) volgt dan nog een volgende voorwaarde voor

een ju18te stroommeting en wel

(28)

De grootte van Rm mag anderzijds echter niet te klein zijn

in verband met het ruisniveau.

Het gemiddelde van het kwadraat van de efrect1eve ruisspan

ning Uerf van een weerstand R wordt gegeven door

'+ k T R dr.

Hierin is: k de Boltzmann-eonstante k = 1,38.10-23 J/OX en

T de absolute ternperatuur, dr is de bandbreedte van het aig

naal dat over R staat.

Het ruisniveau wordt gereduceerd door een capaciteit C pa

rallel aan de weerstand R tot

= '+ kT. R---
1+(",RC)2

dr. (30) •

Staat over de parallel-aehakeling van de weeratand R en de

eapaciteit C een signaal tUGsen de rrequenties f h en f e dan

levert vergelijking (30) geintegreerd

2
U efr = '+ kT

271C
( arctan 271 r h RC - arctan 271 f 1 RC ) (31) •

Deze ruiaspanning heert een ruisstroom ten gevolge die

echter te verwaarlozen is zolang R « 5 MJl ia [2J.
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A1s de grensfrequenties een waarde hebben van f h = 40 MHz

resp. f 1 = 1 k Hz a1s R = Rm= 1 k 51 en C =Cm = 60 pF dan is

De ruisspanningsgrootte van piek tot piek is dan

e1ectrodenafstand van C van 4,5 cm.
n

Uit (28) vo1gt dan dat

0,11'A is d.w.z. t dat Rm > 500 J2.
boven de ruisspanning van

tege1ijkertijd

moet Cm dus

voor R , die nietm
kunnen worden. Willen we it goed meten, dan

gemaakt worden.

We hebben gezien dat i maximaa1
e

moet zijn, wi1 de meetspanning Vm
22,5~V uitkomen.

Nu is in de praktijk bij een

a = 3 (zie verg.18) haa1baar.

Rm ~ 167 moet zijn.

We zien hier dus twee voorwaarden

vervu1d

k1einer

We kunnen dit bereiken door de middene1ectrode te scheiden in

twee delen; een cirkelvormig middenstuk en een ring daar omheen.

De cirke1vormige electrode gebruiken we dan a1s meetelectrode, de

ringvormige :~unnen we als afscherme1ectrode gebruiken. We krijgen

dan het onderstaande e1ectrische schema; figuur 20.

- I I

L l C,M0,4
J I

1 t t;.,(tJ

_l- td ..( (h7 «'~ ~(t)

T i T T~

\

-.-:-..
Figuur 20. Het e1ectrische circuit met ged~?lde midd~nelcctrod~

in de nevelkamer. '
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Parallel aan de capaciteit C gevormd door de cirkelvormigem
middenelectrode en de onderste electrode plaatsen we weer de

meetweerstand R • Parallel aan de ringvormige condensator metm
capaciteit C komt de weerstand R •a a

De verhouding van de eapaeiteiten is

C 2 2a = ~ - ~C = b.
m 2

r 1

(32).

waarin r 1 de straal van de cirkelvormige electrode en r 2 de

buitenste straal van de ringvormige electrode.

We kunnen due Cm willekeurig klein maken door r 1 maar klein

genoeg te nemen.

Om de stroom te kunnen meten mogen we C echter niet te kleinm
nemen. Dit ~ordt ge-illustreerd door de volgende berekening

van de stroom i ten gevolge van een met snelheid v naar een

plaat toe bewegende lading Q (zie fig.21).

Stellen we dat de stroo~kring zich kan sluiten via een ver

binding van de eerste plaat met een ver verwijderde tweede

plaat. De veldlijnen ten gevolge van de lading Q komen dan

bijna uitsluitend op de eerste plaat terecht.

i~)

Figuur 21. Lading Q beweect z:~h met snelheid v naar een plaat.
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Met behulp yan de epiegelbeeld-methode Yinden we de dielectrische

YerschuiYing D ter pleatse x = o.
Deze ligt in de richting van de x-as en heert de grootte

D=.9.
271 (:n) •

waarin x due de a!stand van de lading Q tot de pleat is en r

de afstand op de plaat gerekend yan het middelpunt van de plaat.

De opperYlakte-integraal van D gerntegreerd over het cirkel

oppervlak A met straal r is dan

(34).

v· QX 2')x + r

Uit de tweede wet van Maxwell,

j!. & -& AJ<. '"4) cIA + d J//P.'!l)d A
<:~5) •

~

•
Yolgt dan dat

df]) =1(t) (36).
()t

DUB i = -
2 • Q.v met v ex (37) .r =

(Vx2 + r2f~
--cit
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Nemen we nu als straal van de meetelectrode C (zie f1g.20)
m

r = r 1t dan z1en we dat hoe kleiner r
1

t hoe kleiner de

gemeten stroom 1 wordt.

We kunnen dus Cm n1et willekeurig klein maken door r 1 steeds

te verkleinen t want dan meten we slechta een klein deel van

de lawine-stroom.

Resumerend kunnen we dus stellen, dat we een compromis moeten

zoeken enerzijds tUBsen die waarde van R die bij een bepaalde
m

C nog een tijdconstante van het meetcircuit ( = R C geeft,m m m m
welke kleiner is dan de tijdconstante! van de electronenstroom

e
en anderzijde die waarde van R waardoor t ten gevolge van de

m
stroom i door de weerstand, een spanning V over R komte m m
te stann die hoger ligt dan de ruisspanning van 22 t 5jUV.

Maken we C kl 1 d d idd 1 tid l' tm e ner oor e m enp aa n e neve Kamer e

delen t dan moeten we een compromis zoeken tusBen R en de grootte
m

van de straal r" van de middenelectrode.

Opm.

is

De tijdconstante'1 van de 1onenstroom volgt uit verg (13) en

r
i

= oCv· (38).

(39).

In de praktijk:is Ye 1::: 100 Vi (zie 11tt. (21)

Dan geldt due voor (38) dat
r i ~o<v1

Met vergelijk1ng (25) geeft dit dan

(40).

We kunnen dUB R b1j ionen stroommeting in vergelijking met
m

de waarde van R bij electronenstroomrneting een factor 100
m

groter nemen.

De waarde van de 1onenstroom is een factor 100 kleiner, dan

de waarde van de electronenstroom.
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Ook h1er moeten.e R dus zo k1ezen. dat t ~<C1 enm m
VIII » 22.51'V op kwal1tat1e! dezel!de w1jze als b1j de elee-

tronen-stroommet1ng; R kan nu 100 x zo groot worden ten gevolgem
van de lagere t1jdconstante maar moet a1s gevo1g van de 1agere

1onenstroom 100 x zo groot worden.

Beschouwen we f1guur 18. en ste11en w1j dat er op de constante

spanning Vo ' die over de neve1kamer staat een stapvormige

storing V (t) optreedt dan wordt:s

vet) =V + V (t) = V + V .U(t)o S 0 S

waar1n U)t)

De stroom i m
De stroom i m
(20) door r o

de eenhe1dsstapfunct1e is.

ten gevo1ge van V is nul.o
ten gevo1ge van de verstcring Vs vinden we u1t

cOte stel1en.

Dan volgt uit (20).(21) en (22) dat

1m
C -tlct V met 1: R (C + C ). (42).

= n e s t. m n m.
RC + C IIIn m

Nemen we voor a in verge11jking (18) de in de neve1kamer

maximaal moge1ijke waarde. bij Cn =20 pF, dan is a =3-

Dus V
1 = S

III ~
III

e
-tIt:t

•

dUB ce spanningsverstor1ng V k1einer dans
stroom 1 ten gevo1ge van V k1einer danm s

maxima1e waarde van de electronenstroom.

Met R = 1kJt moetm
0.4 mV z1jn w11 de

O. '1jL A zijn. de
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We moeten de laadspanning van de nevelkamer dus goed

stabiliseren. We kunnen dit opvangen door het pulscircuit

via schakelaar 51 (bijlage V) te scheiden van het laad

circuit; een eventuele rimpel ten gevolge van het opladen

zijn we dan al kwijt. We moeten n~ weI rekening houden met

de grootte van de lekstroom i l (zie hoofdstuk 1-1).

V-4. De versterker.

Nemen we voor Rift • 500.n. dan is de maximale waarde van VI!I

ten gevolge van de electronenstroom ongeveer 50j"V.
Een oscilloscoop heeft een input van 50 mV nodig om een

spanningsuitslag van 1 c~. op het beeldscherm van de 08cillo

scoop te krijgen. Er is dus een versterker nodig om de span

ning Vm(t) die over de weerstand Rm staat, zichtbaar te ~~

ken op de oscilloscoop.

De versterking van deze versterker moet dus minstens 1000x

zijn. Voor de bepaling van de grenstrequenties van de ver

sterker t h en t e wordt verwezen naar de litteratuur

([6] 12.2.4.3).

Om in principe de mogelijkheid van de meting van de lawine

stroom met de in hootdstuk V-2 asngegeven methode te onder

zoeken werd een versterker gebouwd waarvan het schema wordt

gegeven in tiguur 22.

Om de ingang van de versterker te beschermen tegen de hoge

·spanningen als gevolg van het op- en ontladen van Cn
(zie verg.(20) ) werden, parallel aan de meetweerstand Rm,

twee diodes(type BYX 10) antiparallel ten opz1chte van

elkaar geplaatst. De maximale stroornpiek die deze diodes

kunnen verdragen is 15 Amp. gedurende 10 m sec., wat dus

ruim boven de op- en ontlaadstroompiek van ~ 20 Amp. gedu

rende 50 n sec. is.
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Met deze diode introduceren we echter een extra capac1

teit parallel aan R •m
Omdat deze diodes traag zijn wordt de versterkeringang

nog extra beschermd door een weerstand van 10 kSLen twee

diodes type BAY 38 •
De maximale stroompiek die deze diodes kunnen verdragen is

2 Amp. gedurende 1~sec. Hun schakeltijd is van de orde van

5 n sec. en hun capaciteit is < 1 pF. Om de capaciteit van

deze diodes te compenseren wordt over de weerstand van 10 k~

nog een capaciteit van 1000 pF geplaatst.

De versterker bestaat verder uit vij! trappen, welke onder

gebracht zijn in drie geaarde koperen doosjes welke in

tiguur 22 gestippeld zijn weergegeven. Ret doosje waarin

zich de eerste twee trappen van de versterker bevinden (V1)

ligt in de ruimte tussen de aard- en de midden-electrode

direct bij de meetweerstand R om de ruis zoveel mogelijkm
te beperken. Het doosje is aan de zijde van de midden-

electrode open om C zo klein mogelijk te houden.m
De twee andere versterkers werden naast de aardelectrode

gelegd. Voor aanpassing aan de meetkabel werd de versterker

laag-ohmig atgesloten via een kathodevolger.

Het versterkte signeal moet gemeten worden via een P 6006
probe om oscillaties in de versterker te voorkomen. Deze

probe heett een hogere ingangsimpedantie dan die van de

gebruikte oscilloscoop,Tektronix type 556. Hij verzwakt

echter het signaal met een factor 10. De trequentiekarak

teristiek en het ruisniveau van de versterker in de meet

opstelling worden gegeven in hootdstuk V-5.
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In eerste instantie was het de bedoeling de middenplaat

oak de vorm van een Rogowski-profiel te geven.

Voor de opstelling van deze plaat en de coordinaten van

het Rogowskiprofiel zie Bijlage XI.

Daar het maken van dit protiel op moeilijkheden van eon

etruetieve nard stootte, kon de middenplaat in deze vorm

niet anal genoeg gemaakt worden.

Als middeneleetrode is toen een vlakke plaat in de nevel

kamer aangebraeht waarop aan de rand een koperen buis werd

gesoldeerd om het optreden van randefteeten zoveel mogelijk

te beperken. De plaat steunt op vier staafjes van P.V.C.

<zie bijlage XII).

De afstand van de plaat tot de aardeleetrode d bedraagtm
',5 em. de afstand tot de kathode d , 4,5 em.

n
Uit vergelijking (18) volgt dat a = 3 is in deze opstelling.

Ale C =20 pF, dan is C = 60 pF.n . m
Voor de meetweerstand werd de waarde van R =, kll gekozenm
om er zeker van te zijn, dat het meetsignaal V groter danm
het ruissignaal is. Hiermee is dus niet voldaan aan een

voorwaarde voor een juiste stroommeting n.l. dat l <"< rm e

is. We kunnen eehter wel onderzoeken of de stroornmeting

op deze wijze mogelijk is. Met bovenstaande waarden van

R en C krijgen we hat volgende meetcireuit. (zie !iguur 23).m m

h441" tie

Figuur 23. De opstelling voor het meten van stromen.
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Van deze meetopstelling werd de frequentiekarakteristiek

bepaald. Voor de frequentiekarakteristiek en op welke wijze

deze verkregen is) zie bijlnge XIII •

We zien hieruit dat de versterking van de versterker tot

± 3 ~~z lineair is. De versterking bedraagt hier 25.000.

Foto's in bijlage XIV gaven de output van de versterking

weer bij inputs van 100~V, 31.~V. 1~V en 1~V.

We zien dat de ruisspnnning van de orde van 8 ;UV is.

Met deze vlakke middenelectrode kon de stroom echter niet

gemeten worden omdat reeds bij 20 a 25 kV doorslagen naar

de rand van de middenelectrode optraden.
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VI. Nabeschouwing.

We hebben gezien, dat door de kleine afstand tussen de midden

electrode en de aardelectrode, de capaciteit parallel aan de

stroommeetweerstand te groot wordt voor een juiste meting van

de stroomvorm. Splitsing van de rniddenplaat in twee delen geeft

een verlaging van deze capaciteit, maar heett als nadeel dat de

gemeten stroom kleiner is dan C~ ~i~enlijke lawine-stroom.

Er zijn echternogandere, praktische bezwaren aan deze meet

methode,verbonden.

1. De middenplaat kan niet goed in de nevelkamer getixeerd worden

waardoor het licht van de bollenvonkenbrug in de nevelkamer

niet altijd het zinken plaatje treft.

2. Ret electrische veld tussen het midden van de kathode en de

middenplaat is nicl homogeen, t.g.v. de losse middenplaat.

,. De plaat verstoart de luchtstroom in de nevelkamer als de zui

ger omlaag gaat.

4. De plaat en de versterker nemen veel ruimte in de nevelkamer

in beslag.

Daarbij komt nog het feit, dat het vrijmaken van electronen in

~e nevelkamer via de bollenvonkenbrug en het zinken plaatje niet

betrouwbaar is ten gevolge van het oxyderen van het plaatje en

vervu111ng van de kleine gaatjes in de aardelectrode die het

11cht moet passeren. Bovenstaande moeilijkheden kunnen alle gelijk

opgelost worden als we electronen in de nevelkamerruimte brengen

met een electronen-kanon. Dit kan ondergebracht worden in de

kathode en in de buis waarrnee de kathode aan de araldiethoed be

vestigd is. Daar tijdena de stroorn~etingen de nevelkamer onder een

constante hoogspnnning sta0t, moet de voeding van het kancn en zijn

triggerpuls toegevoerd word~n via scheiding5-transfor~atcrs.

Daar een electronen-kanon in vacuum werkt, moet een venster aan het

einde van het kanon aangebracht worden, dat ecn scheiding vor~t

tussen de nevelkameratmosfeer en het vacuum vnn het electronen-kanon.

Dit venster kan zeer klein gemaakt worden tot enkele microns.
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Ala we op deze wijze de electronen vrij rnaken, kan de bollen

vonken-brug onder de aardelectrode, de anode gemist worden.

Bevestigen we nu de anode, electriach getsoleerd van aarde aan

het frame, dan kunnen we de stroom meten via een weerstand

tuasen de anode en het geaarde frame.

De versterker kan ingebouw1 worden in de ruimte w~ar zich eerat

de bollenvonken-brug beyond. De versterker bevindt zich dan niet

in de alcohol-waterdnmp o~d~r de lase druk die in de nevelkamer

heerst, ~aar in een om~evinG van nor~~le lucht bij normale druk.

Een andere oplossing kan de vervanging van het zinken plaatje

door een zirkoon plaatje vorrnon.· Zirkoon oxydeert niet.

Zijn uittree-potentiaal is 4,51 eVe

Hierb1j hoort een golflengte van 2740 K •
Door bestraling van het plaatje met een u-v-flitser of u-v-laser,

die buiten de nevelkamer staat opgesteld kunnen electronen vrij

gemaakt worden.
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Berekenin'S yan de hoogspanningspuls-vorm.

Bijlage 1-1

,

Condensator Co is opgeladen tot een spanning Yo.

Op'het tijdstip t = 0 is due:

V (t) = V (0) = V en wordt schakelaarS, gesloten.
000

Uit de spanningswet yan Kirchoff Yolgt:

v (t) • R
t

l(t) + V (t)
o D

HieriD is

V (t) = 1
n C

n

i(t) dt

Uit (3) Yolgt door ditterentlatie dat

i(t) = C dVn(t)
n dt

(4)

(5)

tlimlnatle van V (t) en i(t) met behulp ys.n (2) en (5) geett:
o

(6)



Bijlage 1-2

Transformeren we 4eze 4ifferentiaal~ergelijkingmet Laplace

transforma tie dan yinden we

v
=: 0-

(S)• Vo
c +C

n 0

V (t) =
n

De litteratuur [10J geeft ons dan dat

·l'-expo ( - Rt~n • C~~o ) J
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Op het tijdstip t 1 wordt 52 ~esloten.

Bijlage 1-3

I

S, AJP.,

~(t) -~ C, J:z c"

,

J( ft.)
It

Nemen we aan dat de spanningsval over 52 nul is dan geldt

Op tijdstip t = t 1 is Vn(t) volgens (8).

. (10)

Oplossing van (9) met behulp van (5) en (10) geett
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Foto's van de hoogspanningspulsen,

Yerkregen met het circuit van Bij

lage V bij verschillende pulsbreedtes.

De laadspanning V = 44 kV.o
De araldiet-spanningsdeler is

1 : 678 (zie Bijlage III)

De schaalverdeling in de vertikale

richting is:

20 Volt per schaaldeel.

De schaalverdeling in de horizon

tale richting is:

100 n sec per schaaldeel.

De pulshoogte is dUB hier

2,6 x 20 x 678 = 35,2 kV.

De pulsbreedtes zijn resp.

240, 320 en 360 n sec.

Bijlage V geeft de hoogte yan

de ontsteekspanning van de eerste

bollenvonkenbrug 51. Deze is

1,3 x 10 x 678 = 8,5 kV.

We zien dat de pulshoogte plus de

ontsteekspanning van 51 de laad

spanning V geeft nl.
o

35,2 + 8,5 = 43,7 kV.

(zie opm. blz. 22)

De pulsen .erden gemeten met een

Tektronix oscilloscoop type 556

met inplug-unit G en YerYolgens

gefotografeerd .et een Polaroid

camera op Polaroid Black and White film

type 410.

Bijlage VI
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Berekenins van de straam ten gevalge van het bewegen
van ianen in de nevelkamer.

Voor de berekening van de ionenstroom gaan we uit van

DC.x
n (x) = n e

(1)e 0

i (::) e n v OCvt
<t'Te .!! (2).en = e e 0 =e o e

d ve

: Y :k.' X
H •
~ .v: - . - - - - - - ....
-I "~1 - - - - - - - -'...

,!':~t)
,-.-;: - - - - - - - - - - - ~,

[ l~:-U.-)-
, I

Figuur a. De lawine tU5sen de electroden in de nevelkamer.

Voor de betekenis van de symbolen wordt verwezen naar de lijst

van symbolen in hootdstuk V-1.

1 . 111
Op het tijdstip t worden tussen x en x + dx

ionen geproduceerd Ccor botsing van electronen met gasmoleculen.

(verg. (3) voIgt uit (2 ). Deze ~aan onder invloed van het

electrische veld E met. snelheid vi in de richting van de neca

tieve x-as bewegen.

Ret tijdstip t 1 wordt, als 09 hct tijdstip t = 0 n electron~~o
met snelheid v beginnen te lopen, gegevcn door

e

t1 = ,,;1

V c

(4).
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Het gedeelte van de ionenstroom d1i (t') dat ten gevolge van de,
dni(x) ionen, die zich met snelheid vi verplaatsen, gaat lopen,

volgt uit (2) en bedraagt

n (x') dx1
e

waarbij verge (4)

Stellen we nu dat de electronenwolk tot de plaats x gevorderd is

op het tijdstip
t = x

v
e

(6)

Om de totale ionen stroom te vinden moeten we (5) integreren
1over x van 0 naar x.

Er zijn echter ionen verdwenen n.l. die ionen die in de tijd t

de kathode reeds bereikt hebben.

De ionen die op plaats
,

ten tijde
,

zijn, zijnx t gevormd op

tijdstip t op plaats 1 (t_t1 ) (7) .y = x - v.
1.

De ionen bereiken de kathode als y = O,met (4) vinden we

voor y = 0 dat ,
Vi (8Lx = . x.

v + Vie

Delen we beide leden van vergelijking (8) door v e dan vinden we

eveneens voor ,. = O.

t' = Vi t (9)-
v + Vie

1
Met andere woorden de ionen die voor het tijdsti, t en voor de

1plaats x gevormd zijn, hebben de kathode reeds bereikt op het

tijdstip t en geven dUB geen bijdrage meer aan de ionenstroo~.
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Om de totale ionenstroom te Yinden moetenwe (5) integreren
ow 0 '1 1 dvan ~ = naar =x=x us van

1 Y
i naar' 1 of daar we ii als lunetie vanx = , x x = x

v + vie

t willen hebben, 1 = vi t' 1Yan t naar t = t.•Y + vie

Uit (4) en (5) volgt dan dat

Dan wordt de totale ionenstroc~

(10) •

=} yii(t) d i (t1
) dt1 _ ec(v" .Ilo .Yei - -

d Y i t_.
Yi .t v e + Yiv + ...

e i

e
oC. te dt (11).

Dus
(12).

zolang er nieuwe ionen gevormd worden,

is dus de looptijd van de electronen

Bovenstaande be trekking geldt

d;;s voor 0 ~ t ~ T = d • T
e ~ e

tussen de eleetroden. e

Zodra de eleetronen op tijdsti) t = T de anode bereikt hebben, wordene
er geer. nieuwe ionen meer eevormd en moeten we (10) integreren van

t
1 = • t naar t

1 =T •e
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Bijlage VIII-4.

i (t) elloY11 • -,;;..~
d

(

0<., '1'
e e e

Deze tormule ge14t totdat aIle ionen de anode bereikt hebben.

De looptijd van de ioneD tussen de electroden is Ti = i .
vi

Formule (13) geldt due .,oor '1'e < t < '1'1 + Te •

Op het tijdstip t ='1'i + Te ie ii(t) • 0 daal" alle 10nen dan

de k~thode bereikt hebben.

(12) en (1'>

= 1-1
;-

• .,- .illden we .,oor

( ofy t o<Y-t)
ii(t) • eno"i e e - e "001" o <t ''1' (14).

e
d

en

enoYi ( e
ol4 eol.,-t ) . .,oor '1'e ~ t (. Te + '1'i (15).

ii(t) • -
d
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BijIage IX-1.

Berekening van de spanning Vm(t) over de meetweerstand Rm
ten geTolge Tan een 8pannin~ Vet) OTer de neTelkamer.

(
-tic )

V(t)= V
o

1-e 0 (1)

V(tl·c: o~ 1(tldt + Vm(tl

V (t):: R i = 1 Jtm III III . ~ 1 (t)dt
III c

o

--,.
Met Laplace transtormatie Tinden we

pen

v (p) = R I (p) =1 (p)III III III ...c _

p Cm

(6)

Stellen we R'If.cm = rill (8)

R C = l:n (9)
III n

l't = r m +Z' =R (C + C ) (10)
D m III n

Eliminatle Tan I,I en I uit verge11jking (5) met b~hulpvan dem c
vergelljkingen (6) en (7) Ievert

yep) = V (D.) ( Cm + 1 + 1 )
1111 - -C

Cn p Rill n
(11)

DU8

VIn(p) c ~~~V~(,.;:;tl.:..) _
C + C 1

m n + Tc
C P m n

n

= R C
tl. m n.

P R ( C + C ) + 1.m II! n

V(p).
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Met de verge11jk1ngen (8),(9) en (10) v1nden we dan

B1jlage IX-2.

p.
1P+-tt

• yep)

Trane!ormat1e van verge11jk1ng (1) levert

yep) =V(1 -o -
P P

1
+ 1/t ) =

o

1-
1: 0 V

---------- 0
P (p :+. 1 )

'Co

(14)

Verge11jk1ng (13) wordt dan

V
o

(p + ~ ) (p + 1 )
't ~o

U1t de 11tteratuur [10] v1nden we daD dat

[ V (-tnt -tIro)v (t). n 0 e - e (16)

m l't Z:O 1/t 0 - 1/r t

Due
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Bijlage X· .

Berekening yan de spanning Vm(t) oyer de meetweerstand Rm
ten gevolge yan een stroom i(t) in de neYelkamer.

= i (t) + i (t)m c

''''f;(i-)

i: lhJ
,

{,

4, ~hI J{,({)

1 ~

I

v (t)= R i (t)
m m II

t
_ 1 j i (t)dt- C c

m
o

---.
De Laplacegetransformeerden van de Yergelijkingen (1) en (2) zijn:

Vm(p) =R I (p) = I (p)
m m _c~_

pC.men

(4)

Uit (3) en (4) Yolgt dat

It(n)
1 + P Rmem

Stellen we nu dat
(6)

(Zie hoofdstuk V-Z yergelijking(23»)

Dan is

Dus I (p) =m
t (p
m

Uit de litteratuur

r e +~

i o

+ 1 ) (p - 1) (7)
t'm [e

[10]blijkt dan dat

(
t/l'e -tIt:m )

e - e , i o
(8).
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B1jlage XI

Schaal 1 1

Hierna a!ronden ~et

o

o
0,23
0,35
0,50
0,65
0,83
1,02
1,23
1,47
1,73
2,01
2,33
2,68
3,07
3,50
3,97
4~49
5,07
5,71
6,42
7,20
8,06
9,01

10,06
11,23
12,51
13,94
15,51
17,24
19,16
21,28
23,63
26,21
29,08
32,35

1 in mmx in mm

straal r = 14,5 rom.

Coordinaten van het

Rogo..skipro!iel
volgens Lukassen 1

o
tIm
30,00
34,02
36,25
38,47
40,70
42,93
45,16
47,39
49,62
51,84
54,07
56,30
58,53
60,76
62,98
65,22
67,44
69,67
71,90
74,13
76,35
('8,1)8
80,81
83,04
85,27
87,50
89,72
91,95
94,18
96,41
98,64

100,86
103,09
105,32
107,56

Opstelling van de middenplaat

met een Rogowskiprof1el in de

nevelkamer.

x

-----



Bijlage XII.

De opatelling van de vlaktemidden
plaat in de nevelkamer.

Schaal 1 : 1
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Voor het onderste signaal gelden
de volgende gegevens:

De horizontale schaal is:
500 n sec per schaaldeel.

Bijlage XIV

0, \

0,05

0,05

0,02

schaalverde
ling in Volts
per schaal
deel

- 80

- 90

-\00

-\20

stand ver
zwakker in

dB

2

3

4

foto nr.

Foto's van de uitgangsspanning van
de versterker (zie hoofdstuk V-4
bIz. 46).
Voor het schema van de meting zie
bij lage XII I.
Op de foto's is het bovenste sig
naal steeds de ingangsspanning
van de verzwakker.
De vertikale schaal is:
0,5 Volt per schaaldeel.

N.B. Ret werkelijke uitgangssig
naal van de versterker is \0 x
zo groot daar we deze gemeten hebben
met Tektronix-probe 6006 die het
signaal \0 x verzwakt.

Voor de gegevens van de gebruikte
camera en het fotomateriaal zie
bij lage VI.
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I

II

Berekening van de hoogspanningspuls-vorm

Tanb -metingen aan de tefIon- en araldiet-spannings

deler

55

58

III Fr~quentie-karakteristiekvan de araldiet-sp~nnings-

deler en de reoeto~ste:lin~ -~~~ h~t verkrijgen van de

IV

V

VI

VII

VIII

IX

x

XI

XII

XIII

XIV

frequentie-karakteris:iek

Mal voar het gieten van de araIdiet-spanningsdeIer

Electrisch circuit voor het verkrijgen van een hoog
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