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I. Inleidiug.

Hat doel van het o~der~ook ·i~ de v9r6chill.n~p stadia 7an 8~ootio~i5atie

procesae:l, "/elk~ tot ~~m ontlatiing in een gas le:\.dec. in eex, neveU-:3l:lu'

~ichtba~ to mak~no D@ze laDinovo~Di~~ ~tfQetGn ~o~don in cli~ onder~ook

i~ cen homczee~ elQc~riach ~Ql~ ~ot atQ~~ gobTachto

Do ruirntclijlte ver~eli~B van do ladingedragera en de snolheid ~Qa~~o~

zij zich ~cortbeweg0n k~nne~ hicrdoor vordengeobserveerd en uit de

beweging van de electronen kan de lawinevorm kwantitaticf worden verklaard,

Duartae Dard oen navelkamer gSbOUDd~ ~a~rin ea~ gas o ue~z&dig~ ~t do

damp 7an al~ohol 0~ w~to~. VeoTts zij~ ar t~~e elect~oclen i~ opgostald 9

o01k0 zodanig gedimenGionGQ~d zij~ (zogc~aamd Rogo~sk1-proliel) det i~

hot e~ntrum sen zaor go~d hQ~~gecn ol~ctris~h ~Qld o~tGtaa~ e~ dat ~&&~

do ~andon ~OQ eonii~u afttsomt (fig.3). In de anode is @en bollo~vowtbrug

~pgoa~old. D~or klQin~ gaatjsa in d0 anodG o kan hat licht ~an eon o~~~

l~di~ ~S30n de bollsn van d~z0 brug Qloctron0n uit d~ ke~hode wrij=

oakGn. Op heizclfdo ~omo~~ oardt ~&n do kathod0 ~Qn ~og@o nag~~o~g

~oehthQQkigOt ~Gga~i0VQ spa~~ngsplilo gelagd t ge~ ~Q~ p~lobTQodte van

o~gQvoor Oo~/M9. D~ foto=01oct~o~o~ oowde~ i~ dit v~ld (V~ ongoWOGT

10 kV/c~) ve~anel~ en 6~er~on het etootionieetieproceQ. Doo~ de ~gogtG

VQW do 6p~~~gapllls te v&~iGrG~ ~ij ~o~a~a~io p~lsb~Qe~~oku~non div0wse

stadin v@2 bo~ stoo~io~isaiiep~oces verden g~c~~Qerd9 de govo~md~ io~om

~~llom godu~o~clo de~e ko~ie tij~ i~ he~ aamgol@gdG ~ol~ ~uDolijka V~~

pl@ffitQ vo~aud~Ton (~ude~ dan G6~ m0). Zij cliGme~ ala ~ouden6atiek~~n

voo~ dG i~ ovo~v~~z8digde too6~aud gGb~aehto ~&@po HG~ on~atan~ nevel

6P@@~ goaf~ de?helwo '~oa geirouw@ afbeelcling Van h~t atco~loni8atiG=



1I-1. De electronenl~wine.

·loor de gasoutlading i5 roQt ontstaan van la;:U.n~El.iragers 1n het gaE.

onder invloed V9.n p.erl electriscn veld van z.,er sroat lJel:mg, Oldv.t

hieraoor het g~gt~te deal van cia l~ciiogaciragerso ncod~~lijk veer

de o~tl&ding~ G~tG~aato

Logt mo~ i~ oon gaogevuldo ruimte van ~ruk P,t waarin op e~igerlei

wijze vrije elcctroner. zijn govo~mdt C~~ ole~triach ~el& ~a~, do»

zullen dez~ l&dingsdragors tegon &0 v~l&~ichting in zola~g ve~snol@

~ordQ~o tot zij me~ een nautraal gasmolGculll botsQo. Ret v~ld &~ O~

do druk P1 ~orden.zodanig gekozen dai or in merkbaro mato stoo~ioni=

sati0 Opt~00Qt; IDoa.D. oen electron heeft GGn b~paald kans op zckor

WO~0nt oan ~od&nig grotQ vrijo Dog10ngte te doorlopen o nat het vol~

clo0ndo kins~ische enewgis uit het ~old gp~0emC om bet getToffQn mole~

cu~l te ioni~o~eno De mogelijkheid bastaat hierbij dat het betreffondG

IDolecuul door een ~ooTgaande bot sing me~ een eloctron alreeds in eG~

aang0s1agen toesiam~ is gebracht. D~za metestabiole toostand kan e~igG

tijd blijvon DGstaan en eon ~clgondo botaing mat oen electron kan dan

gemakkelijkQr tot ioniaatio 10ideno Na doze ioniaatie zijn er ario

ladingsclrago~6: ~~aG electromen en aGD io~. Zij zu!lG~ i~ hat elact~i8eh

voId in eon eon hu~ lading boantvoowdondo richting v0Fanelcl oordon. Zij

kU0non Q~eneenG voldoende enorgie uti hot weld opnomon o ~odat 3ij in

staat zijn ~0 atooiionisereoo Er ontstaat op d~Z0 oijz0 een schaar Van

Glectronen~ walke voortbeoegend doo~ het e10ct~iach veld l~oineachtig

toe~eeIDtu am daaTbij poaiiisws ionen acht0xleeto Do ionsn bewegen

(ve0l langzamG~) in teg~ngesteldG richtingo

Voo~ do mate van ionisetie in eon gae d~ow Gon olGct~on of io~ onde~

invl@od ~an eon electrisch veld geldt de 8tootionis&tiecoofficion~~

~G6RJ9~ ~ij geeft ~a~ hQ~ gemiddelde ~antal ioftioerend~ botsing~~ ~an

&~~ 01ec~xo~ (<<) ~espQ ion (~)~ ondo~ invl~ed van oon olectri~ch ~Qldg

DannGQ~ de ladingsdTage~ zieh 1 em in de ~eld~ichting vGrplaatst heaf~o

~ en f3 ';Jord0n b~paald door het siOcrt gas fln dc& 'WerhO\HUng E,/Pl' VeY~

hoge~ ge bijv. de gesdrwt P1 ~ot P2 u Qe~ &al d~ gomiddelclo ~Tije DOg=

long\to Van electronon (ionQI.:l) ·!o;;"kloiind DOlfdcill. Do kana op cen 'lYoldoond

grote vrije ueglG~gtQ ryOOT aanslog of ionieatio verrninderi derhalry~o

Vsrhc;;gen flQ echtelr d~ v~ldst.er:kh E,,! tot E2 , zodat E/E2 :: P1/P2' dan

wor~t hat aun~al botsingec d~~ ~ot
, ~,J'"
.~e ..... _·~ ever. groat a1~ ln



hat voorgaahde ECV~:
\

.P ~ ,. •

Va" de Pabchf"o-krc:Illi·e: j:·.a;::~C;;,rr"ro.n;~.CX ~1l fJ ~l"G~n E::e::("".~ikt "~;:-r,l<~,,,

in die gev~l:'€n. ilB.c:.:-l..;. I:lf!.g ','io:-d .. :. a"i':'lrenam~!'J :tat l:'lectro~ en ion

ona!hat..k.eli~j;, val'. elkaar stoot~::"ol",icerel:1 tet;jCf7'. ":1oorkamt bij geli::'~f;

co~c*ntrati0s van deze ladingsdragerso Indien de concentratiss grote~

worden <>10
6 ) vindt bein'11oeding plaats Van ionen en electronen en

elactrone~ onderling~ waardoor andere voor~aardcn ontstaano

Voor het homogene electrische veld E en ~iet t~ grate concentratie~
o

electronen. kan de toename van het aantal ladingadragers afg~leid worden,

Eon electron dat zich in een hOIDog~en v~ld over de lengte~eenheid in

de veldrichting heeft voortbe~og~n, onafhankelijk van de theTIDiache b@~

weging, procluceert volgens de definitie gemiddeld c( ionen en c< elech'onen.

Deze niauw gevormde electronen worden versn01d an ioniseren op hun beurt

het gas. De invloed Van de ionen kan in 6e~ste instantie veTwaaTloosd

worden ~egena hun geringe be~eeglijkheid. Stel het aantal electronen

tel' plaatse x op N(x). O'll'er een afsfCand dx wordell ~r gemiddeld at.dx

e10ctronen per electron ni~ua gevormd. De tctale to~name redraagt dus:

dN::;. N(xL.oCod~o SOii.UDatie O1l'eK' de lengte x leveFt~ N(x) =-No raxp(OCx).

Hi~rin i6 N het aantal electronen teT Flaatse X=-Oo Gaat men nit wano '
tQ0e vlakkG ~lectroden (electr.ode~af6tand a)Q dan zal e~n elact?on ciat

uit d~ kathode <x=o) bewrijd wordt~ ~ich tar p18ats~ x=x1 vermenigvul=

digd h~bben tot N(x,) = exp<~x~). Dit deelprocG!s heeH het in figo1

g@SCh@~3tQ torpedovormig model~ heigeen in de volgende paragr&~f zal

oorden toeg~lichto

r
+

• X

/lorm vall de e !ec!ronel1.!ctwt"/'1e.



i ,,- _*l.

De to~nBme van ~pt aantal Ql&ctrcDen verloopt of d~ hiervoor beschreven

wijze 7.o1a!lg de velv.er.. ont,)tai'l~l cO:)l" de ge\·ortr.t1e lad'::'1~gl5drage!"6, kleir.

t.o.v. Eo (het homogp.ne veld: bli~ve~.

Wanne~r dit ni€t meer het geval is. zal ~e 7eldvflrgtor~ng gevolgen hebben

voo~ de verdere ont~ikkeling van de lawine. exp(acx) electroncn wormen

het negatiev~ lading30ve~6ehot aan h~t front van de lawimQ. Aangenomen

van d~ electronen vermi~derd

(Ek < Eo)·

De electronen ean de anocl~zijde van

de lawine bevinden zich echte~ in

+

\ I
tI

~en veld E
f
> Eo 0 e&l zullen oDder

invloed van dit veld sterkter ioni~

8~X"en (ook 0( = f( ~) neemt tOI':)) ~"ltn
p

im het ho~Og~DG veld E • Het ruimte=o
ladilllgeveld E 'Wan d~ "electronen=bol"o V1eTkt maar allta zijden e~ heaft

?

tengevolge dat de frontelectronen ~terker in zijoaarts0 richting zullen

beoeg~n. Hierdoor ontstaat een verbredi~g van de kop van de la~in~o

(H0t gevolg dUB V8n electrostatische afsto~ingo)

wordt dat zij een bol vormen, ~elke een radiaal veld E veroorzaakt.
lr

exp(~x)-' ionen vormen het poaitieve ladi~gsov~r5chot in de ataart van

de lawine. Deze rUimteladiilgsvelden s~pe~poneren zich op het oorBprom~e~

lijke homogene veld E
c

(zie onderstaande fig.). De positiel1S ruioote

ladiag zal trachten de negatieve

rui~talading vast ts houden. Hier

doo~ pordt de io~iserende ~erking

Ben zeer snelle voortgang van de lawine ontstaat door de vorming van

gaBioniserende straling in de kop van de lawine. Soalle frontelactronen

kunnen in de nabijheid van een ion o onder afgifte van energie in d~

vo~m van straling (remstra:ing genoewd) van baan ve~springen Cnaar ean

lageT ensrgieniveau)Q D~ze re~straling is in staat elde~8 in het gas

vele foto~el~ctronen te genareren o ~elke aanleiding voor nieune lawinaa

~ormen. ~at proces kar. zich herhalen en op daze wijze kan zowel in de

richting van de anode (anode gericbt kanaal a of negatieve streamer)

ala in de richting van de kathode (kathode gericht kanaal o of poaitieve

streamer) het ionisatieproC8s zesr snel voortgaano In de ionisatiebaam

blijft eg~ plasma acbtQr~ paarmee de basis galegd Qordt voor aen stroorn=



Uit het bovenstaande (volgen5 ~aether) blijkt dat voor de tot stand

koming van eeL kanaal hct kathode-materiaal geen rol speelt.

Het onderzoek ri~ht zich op de OFbo~w ?an deze kandalvorming.



11-2. Eerekening Van de vor~ van de lawin~.

In het voorgaanne is aangetoond dat e~~ electron onder invloea van ce~

vuldoende groot electriach veld E in een gas, r~ het afleggen Van eeL
o

t'Jeg x
1
< a~ dOlor atcotioll1isnti~ N(x'j) eluctro11l0ill kan prcdncersno

Vocr de bcrekening Van de vorm dient het volgende model ala uitgangapunt.

N(x
1

) elcctronen vertrertke~1 aile geco~~cutreerd in ~an pULt ~eg~lijk

Van de kathode (x=o, t=o) met eOD gemiddclde snelh~id ;, welke vordt

bepasld door het Qangelegde vela Eo e~ do gasdrmr P1. I~ het gas bctcon

d@ 01Qctronen me~ do g2G801cc~1~no moeh or oo~dem g6en C1GC~~OD0~ go~

genoFe0Fd. Er ViBd~ onkol dif~~~i@ wan d~ eloct~o~o~ i~ b~~ gOB pla~t6.

Bij hat honteren va~ dit modol gelden de ~olgetlde restrictiea:

10 Do gavormde ionen ~orden buiten beachouui~g gslatGoo

2. Da eleetrostatiach~ afstoting van do electronen heeft geen merkbarG

iiAvload~ t1aMoeX' de 'll'srstQrkingafactor 0Stp(OCJt'j) en daarmae de ladiElgo

concentratie geri~g ia. B0schou~ dG electronenoolk ala QGO bel welko

zich met anelheid 1f in )(c>l1'ichting l7oortbe\:leegt. De axpaneiCilsnelhoid

i~ lradiala riehting b~dreagt:

r : de radius wan de bolo

b=: de beQeegelijkhQid van de elGct~onen.

In de tijd <£t legt cl~ bol een afstand d~ af: vod":: dx •
C>

v : ds gemiddelde snelheid van d~ elactroneno

De radiale 'l7eldsteli'kte E ean de Tand van de " el ec tronenbol" bedX'aagt:
r

E =~O kV/clD blijkt dezoo



laatste term klei~ t.o.v. r 3.
c '.( ",.6

ell eXl)'acX1, <h..
r enkele mm'o mBg bedra~er.

o

4. E~ t~eedt g~en amtipolaire diffusie op. Besch~~~ een vol~~e wasr~~

poeitiavo en negatievG ladingadragers aauDezig zij~o De concentra~

ties van ncgatiev~ en positieve ladingDdragera Boeton op iedere ~laats

onge~oer san elltaar gclijk zijn. Slechis Kleine verschillen zij3

cogelijko De positievc en negatiev0 lading8~ragerB diffunderon in

dezelfde richtingsno Indian de bGide cliffuQiecoQfficionten ~iot ga~

lijll: zijn (D_:> D<lJ~ diffunclera~ de ZiagatiQ\7e deeltjrtls snellor dan

do positieveo Door uit proco~ zoudeu (!) co~ccntratie\7e~Gchillen

ontstaan. Hierdoor o~istaat een eleetrisch weld~ dat d0 neg&tievQ

deeltjcB remt an da langzamerc positieve cleeltjoa ~ersnelto Deze

gokoppald0 diffu8i~ heat ambipolaire diifusiG.

50 De hier bQsprokeu exponen~iGla wersterking wan ~en electron (de

zogonaamda ToYnse~dse opbou~) is slechta geldig zolang de aloctrischo

weld00 Wan de in de la~ine gevoT~de ladingadrage~B kleim tooo~. Eo
b11j~Qn.

btl
VQ)g~ het model geldt del diffusio'V'Grgelijkiug: .~ = D~ o.Qlilo Do oplosaiXlg

van d~Z6 ~ergelijki~g luidt:

)

Bovendien hebb~n de electronen tengevolge van het aangelegde veld Eo

eeo BXlGlheid w in de x=~ichti~g9 ~oda~:

Het diffusieproc~s is in alla ricbtingen even waarschijnlijko

Het proces kan ala volgt beschroven oorden: een uitdijende eloctronen=

bol ~elke met een Boolheid v in de- x=~ichting woortbe~eegto Indie~ het

ooidaolpunt '\Yan de bol tor plaatse ~t=x1 i6~ .\tan de straal van de bol be

paald Qordon uit de ~an~arne: dat d0 zichtbaaThGidsgTene waft d~ rancl \7an

do bol ~>)2 de 12p.velke.i!lC'E' helPeikt. is itic.1ien de d:l..chth0id e0K:! factor e (o.~) i~

2 2 2 2 . d -,. hbb h' -'ofgcm,oDld; 8e~ J:" '" ~~ <> Y <} g \!l1.1!.> en QQ aan ue Z1.ii: " aalZ' .nuBgrens :

n

nZichtbaar
wa3r'li~ Yolgt:



-.- .

De vorm wordt alro voiGt bepaala:

Indien we vanuit ie z-richting de ]awi~e obBerv~r~n (fig.1) dan Hordt

de lawine ~eprc~ecteerd op ·tet x-y vlak. Ret aantal elp.ctroner. in een

elelllent A x.Ay.~z bed.t'aagt:

- 2 2 2
N(x) axp (_ (x - vt) + y + z

'. (47TD~t)312 4D_t

Projecteren ~e aIle electronen op het x-y vlak dan bevat het opper

vlakte-element Ao '" (j x.Ay

3=+.,.

Alil~ = JI!. XB(~QY9ZQt) I projectiea.

Z=-410

Uituerking van dez0 integraalvorm lo~ert:

L1 Irl 0

DQ bezetting Vai'il bet element do rJ~rdt gedefinieelfd: P = !ii{oAy 0

B~r:rGgQlI1 we met d~ laniK!& m,ede: x = 'f1 t :: 00c
Hio~llit volg~ woo~ de b~zetting:

HieTuit ken afgeleid ~orden de y~coordinaat ala functie van de bezetting:

Hieruit volg~ d~ y=coordinaat van d~ rand van de la~ine met 9 voor vol~

doend "'rote x 0
~ It: •

-:" = + xc - c 3E..,

Uth thormischu e~erglc in vol~~.
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Uit de keilhoek -7 Van de lawir.e lean bi: beokende l\.h de stootionisa-

tieco;';fficient ot b~~Jaald worden.

De hierboven gegeve.r. berekelli&~~ :"'(f'r: -,"

Voo~ N@ initiele electronen (i.p.y. ~'n electron) aan de kathoda

~:l1:r::o~ t::o) !t1'.l:&lllcn de 1'1)18',;:1..,,0 eefl.v·o~dig aaJ:l.gepast t'10r"'iHl.

H. Raetb01'

J~D. Cobino

A. v. Engel en

M. Steenbl<lck

H. RaethoR'

U~ter3uchung d~r El~ktToncnla~inG mit del' Nabelkammer~

Z. Phys. 193'7 0 107Q pag.91~

G&seoua Conductora.

Dover Publicationslnc. Neo York (1958).

Elek~riacha Gaeentladungen. 1932, pag.91.

Die Ent~icklu~g dow EIGktrone~laoin0 im do~ F"mk~rutanal.

E~go E~. Nat. 19490 22 Q pag.73.

D.Th.Jo tar Horst: Voordracht 80 semoster 1967.

w. Rie~ U~teT6uchung d$T E1Qktronenlaoins mit d~r Nebelk&mme~.

z. Puye. 1944. 122 0 pag.216o

Electron avalanches and breakdoon in gases.

London 9 Butt~rDorksQ 1964 (DR 6434).



111-1. De nevelkamer.

De werking Van d~ nevelkamer berust op net feit dat de kr~tische

oververzadigingsgraad S. voor condansatie of ionen. kleiner 1s daD

dio woo~ spo~tan0 condenaatiQ.

I~ ee~ afgesloten ruimte bevindt zich ee~ gao. verzadigd met alcohol

en water. Een van de wanden "lao deze ruimte ia bewcegcaar en ken van

uit een vasto b~ginstand naar eon iestelbare e1ndstand be~~g~D ~ord~n

(expansie) en omgekeard (compreseie)o

De verhouding tUBsen het volu~e V2 na de expansie en be~ ~olumo Vi

~oor de expans~e oordt d~ Gxpansieverhouding E = :~ gemoemd.

Do ov~rvorzQdigiDg8graad S wordt gGd~fini~erd als de ~erho~ding tuaeen

de werKolijke dampdruk if!("8AB. do expa.lllsie) elm de verzaaigingsdruk 1r ~

7T
die bij de temperatuur van de damp b~hoort: S~~, & Wannecr do b0weeg-

bare wand anel vanuit de begioetand ~aar de ei~d5tand ge~~~kken ~ordt

(met b~hulp van p&relucht)e cnd~rwindt het gae een adiabetisch~ QxpenaiQ.

Er g'al6\oX!.:

U: i~~G~~igQ 3nG~gi~ van het gaGo

Q: Ba~mtQ~~i~oi6a01ing Qet dG omgGving.

A: op ~~i ges vG~rich~G a~bQi~.

p: ~1.1 geBc1:ruho

V: hGt gaswol~@Qo

R: do g~seonata~t~o

T: do DbsolutQ t~oop@wetuu~o

x
po 11 "'; C

C
'CJaaK'i~ x.~~C (C ~espo C zijro. /SIo@J!"iGlijl,wt'lsrmtop "¥

reap. volum:}. In;iie~ 711 ~EI '''\D_ll_:pirul: vOQr e MI. ~ .i",

bij eonstanta ~uk

nanpdr·~ aan het



(4 ..

112Indien S =112 (zie Qefinitil;l) Q dap. volgt Iiilet 'fgI. (4):

Ala S1 d$ kritiacb~ ov~rver&8diging~gra&d·voorcond~nsati~ op iODGn

~oo~at01t ~n 52 de kritischG ov~rwe~zsdiging8gT~advoor apontanG

condensati@a dan ateit onderstaancle grafiek ~en ~ogGlijk vsriQop ~aD

S voor in e~~ Develksmer:

spor?!aa rz

van de expans(.°e

s

o

I

-l

! I
~I

I I

I I

I I

te,nde

------L__

I

I.'
I"

lonerz

slo!

..
0~

I:. (5)

aarzvany van de expanStOe



Het tijdsinterval Q i€ de g@voelige tijd van de kamer.

In het voorafgaande iel E'rucel c:ondeIl5ati~ op ionen in aar..;::.erlr-inf, genom'!n.

Het blijkt dat er vele and~re mogQlijke eonden6atieke~nenzi~~.

Zij aabben echter e~n :agere kriti6che oververzadigir.f.sgrand.

Door eon aantal kere~ ec~tere~~ te ~xpeodoron ~e~ b0~rekkelijk klein0

slag (lage S), "regeln~n" do aruppels, die; on de wcronti'einigingen ge~

vorma wor~en naar benadcn en worde~ da ~erontreinigingan (sto!) op

deze wijze uit hot gas verw1jderd.

Ala condenaatiemiddel zal een mengeel van alcohol 0n water gebruikt

worden. Het blijkt dat alcohol een veorkeur bezit veer positieve, en

en water een weorkeur ~oor negatiQve ionan. Om fo~ten uit te 61uito~~

~oor gebruilt van ~'n 7an de twc~ condonsatiemiddelon, wordt esn re9ngssl

toog0past, in de 'l'olul!ll!verhouding: alcchQ>l: water = 1 ~ 1.

Roferenties:

J.Ge Wi!oo~

H~t ~hcr~ach gedrag wa~ ee~ vilsomkam0~.

DisaG~tetiG Ut~~ch~o 1936 •

P~i~cip!GG of clowd ch~obo~ ~0eh~iquo80

CaoobridgG~ U~i~~raity PrcBs o 1951o(DH 5106 boo.)
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*)
111-2. Details van de nevelkamer.

In de nevelkamer (fig.3) zijn twee electroden {16) en (17) ge~onteerd.

De vorm van beide electroden beantwoordt aan het zogenaamde Rogowski

pratiel. Zij is zodanig dat in het cen~~u~ tUGse~ de boide ~lectrod0n

een zeer goed homogeen electrisch veld ontstaat.

De electrode-afstand is instelbaar met beh~lp van een stelmoer (3) met

nonius, met een nauwkeurigheid van Z 0,02 Mm.

De anode (aarda) is gemonteerd op het frame va~ het appar~at, terwijl

de kathode (16) gemonteerd is op een uit ku~ststof (araldit) vervaar

digde hoed (13) welke zorgdraagt veor een afdoendo isolatie. Dezc h00d

is te~enB voorzie~ van sen aantal vensters. Deze zijn op zodanigc manier

aangebracht, dat b~licht1ng wan de 6pore~ o~der vorschillende ho~kcn

t.o.v. hat rcto-apparaa~ kan geschieden. Do b~iJoegbare \7and, 'Wordt

gevor~d door een rubber~embrann (26) welke wordt gekle~ tussen ~wee

k1e~plat0~ (21) en (28). De membrQa~ 10 geachikt tot drukkon wan 1 0 5

eta. De klamplaten zij~ ~t 0~n vo~loopat~~ (33) a&~ d© Q8 w&n da p~ra~

l~c~tcyli~der (37) bewcstig@o Op h8t w8rlocpG~uk (33) iG oo~ s~olD@e~

(30) aa~gabrn~ht9 WQaTm~e d~ aiuQs~ar.d Watt de Gxp&~B1G ka~ oo~clo~ i~

g~s~Ql~c Da3~ 8tGl~©e~ (3~) ~orclt gefill~Gwd ~m d~ ~i~da~and ©~or 00~

~ub~e~~~ff~~ (32)0 Vo~d~~ is ~p dQ afz~igQ1Quv@n~ di~ cle anocle om~3w~~

aOlill g~poli'fol'foolrdo plaet aal1lgobr&cht Q ~ad~k~ E!O~ n:~Ano01\) ~it OEl ::1QfrJpi:mg

~an ~o gaG~tr©@m 1m do k~~li' tijru~n9 cl~ Gl~mm~io to b@Do~k~t~lligGB.

In do u~~do (17) ia e0~ h~lp~bcllo~~o~b~ugGM @m~g~~rach~~ g~mo~~oQwti

i~ Gen p~~avo~ ~i~g (47)0 I~cion dozo br~g ~ntat~Qkt z@l hGt lich~ WB~

de o~ilad1~g ~cor het k~artBgluaaj~ (40) Q~ sen aantal gGmtjea 1m &0
'7,... 1 ... ....,

o
Ho ReethG~v Uber eine G&aioThie~a~dQ StTahluBg eino~ FunkGnQntladUEg o

Z. PhY8~ 1938 9 110~ pago6110) In hot midden ~an do kathoda is d&&Ttoe

aen ziMl?la&~jo ~ 15 mID aang0b~a<chto w~ (Z ):;; 3 0 5 eV 9 claali"bij bQh:\@@rt
o b n

A
g

= 3500 AD De plada van Ga !a ~oo1almig da~ do 1ao1!O.o13 il:' het homogeno

d~el van hat v01d gcstart oordo~v hot$~9n b~v~ndien vmn bGla~g 13 woar

d~ i~ tG 6tclle~ ~chorptadiept~ vaD net foto~e~stelo Verd0r is op de

~a~d van de kuosstof hoocl 9 tGgor.o~er do we~~~c~oo eon zwcw~ flu01o~

mehtorgrond aa~gebrach~> Riercloo~ oorcle~ licht~efle~tioG i~ de keEe~

vermeden en het ccntraf.'t. -I;'-l5G€n lawin<;- ~lt achtel'r;rond verl:.l)og~~

·)de -nwnmers t'J.SSI!5:l hake:l :n 'if! t.ek6t ','er1Vi;7.en in. dit. g(~·la.l Z',a&r ne

poeities van fig.3.



Gej~reni~ t~t bedr~~! vac de ~a~pr N~r~~ t~bse~ ci~ ~le:troj@~ e~~ zoge

nar:t.ltd ve~~:ve1 d .'iBr.t>~lf'gd Vf:.::l. ongev"''''T :.,.~ 'l,'em, Dit OlL r':'e.ti.r;:1~n, direct

'.:it: d~ kal'l1E'r t~ is.unni::' v<lt"';'i~.h·re;'••

De perslnchtcylinder (37) is ~~n zogcnaamde dubbel~erkende cylinder.

Op beide poorten A en B van de cylinder zijn 6troomr~gelwer.tlelen

aangesloten (fig.4). De regel~entiele~ geven in ~en ricbting (zie

pijl) een v~ije doorstroming e terwijl in de andere ric~tirig d~

stroomaoelheid inst01bs.s.T is. Ue maximaal toelaatbare werkdr~ op d~

cylinder en aIle andere componenten van het circuit bedraagt 10 ato.

comma n d 0 !?CJar

Cr/ 9f'r"et'rc{}u'

"<:II
(j
~

'"'-...

~
.....
--t: ,
~

~
'-...

IV

~
~
~

".l<:
.....
<:u
~-...
~

~

~

~
~

%wets-
ven /et.

slroom regel
---- ve.nt/el

B

"
rec;luceer
taestef."

~d~cho m ayn eltsch.
bedtend.

pers I tACh i cirelli. " t"

Wanneer het vential bekrachtigd wo~dt 90et het veld 1 9 2°3' in plamtG

van het veld 123 gedacht worden, De p~T61ucht windt dan e~n ~rij0

rioolrsrroMi.ng door de poo.d.en 1 Q eo 3° e~ tevel1a dOOT hot strooronlgal o

'l',.:~t:'e:' =, ii;jb.!'.::'():l.r ..;.c :t....:.~ge: ';';"<... ;;1.1" b~.a.'·~('"- t~"eegt. !~.d:i~<1 df! st.~:;.~oar {3~.}

Cll! ;:.·;...t·:.,I!:'t.·...ff~r :yJ; ~",(,;:t. i,..;'.'t '·i::>'1E".S",i Va!. 6e "'X?':1,:::'G-;'~ 4cre;'};t.



CJ<'! ~~cht in J.e (',Uilrst" \{a1T_~:' V!:'fl .J.'? .::,':-1.;:::: .. :- ... ordt ::i~ 'Jitstroltir.E;

door poort E, d.o:>:, otr~otnreE .. :v"r.t1": :! ~'!"m"Gr':'_ "'f :iez .. .,.i~L;~ :ie

';.e Br:.p.l~:€"i:i Wb.E.l'';.€''' .• ~ 2al:"ber l~:;3.r r;/O"",::e: ·· .. lif'IO'gt ':';·.,,;~~:b8.s.r ~r.die.c

het ·1F.ll1ti~l nipt ~.~k.r~c>!t:g:: 1>-c;r-H (ncr:....... :.,., ":':If'<.1.,,,n6: l:,:'e liit--,a~i~

zoals getekenci. D~ lucn~ in d@ bov~nsT~ Kamer Kan wia h~t stroomregGlo

ventiel I Q zij het gesmoord. en via de poorte~ 1 ~n 2 c~ts~appo~.

Op d~ ~ubborb'lAffeil" i.s Ge .. ko~e11'p}.aa.tj~ ge:.ijffid~ da'.: ala cyntact fu~geeI'~ 0

De ID~ssir:.g etelmoer di~nt ala tne~d~ contact. ~odra de2~ d~ rubbew

buffeT caakt Q el~it~n beid~ con~acten (maakccntact)0 Hierdoor ~oTdt

een vertrag~ntsuuit D get~iggerd. Het apperaat heeft twee uitgangan.

~itgang 1 ~s gekoppeld m~t ds flitssr F Q uitgang 2 met d@ ~o~dingsunit

V van de bobine g (fig.5).

"

pe"$lu~"1 
cyh"ndfJro v

B

B: Dol.u;ne Fro- Ilifser
V: "'0 ed c'ny
II S /77 S

f~ • IO~S

/':1'- 5. 1rt,°9ge,. schema l'Q/1 Bo/non e
en Flilser.



TUBsen anode en kathode wordt een zogenaamd veegveld aangelegd van

ongeveer 50 V/cm. Na montage en het inatellen van de juiate druk in

de kamer wordt met tussenpozen van 10 sec. geexpandeerd met een slag

van ongoveer 15 ~. Dit zijn rcinlgende expansies. Aanvankelijk zal

hicrdoor een aichte nevel ontstaan door de aanwezighe1d van &t~fe w6ll~e

geleidelijk minder wordt. Wanneer er geen neveldruppels meer waarge

nomen worden, wordt de slag vergroot tot 20 mm (tavene de greno voer

condenaatie op 10nen (8,» en nogmaala volgen een santal reinigende

expansies. Wanneer er dan gean co~den6ati6 meer optreedt, mag het gas

schoon genoemd worden. De beate resultaten worden verkregen met ee~

slag tuseen 21 en 25 sm. Boven 27 mm treedt spontane eondenaat1e (82 )

Ope Voor het w~rkelijke ~xpe~iment wordt cen waehttijd van 30 80C i~

acht g0n~men~ om gaB an damp voldoonds in evenwicht te laten kem9~;

ook mst de em@av1ng. Na ied0X' axpor1ment vinden 3 a 4 rei~igQndc 0X=

pansies plaats o ~aarna wederorn e~~ wachttijd vam 30 6ec veor het

Yolgende experiment; 0tC.

Voor v1~ele waarn~ming is hot &&D to b~ve10n h0t v0Ggweld gGdurondg

hot werkelijke experime~t ~it to 8chakQIG~~ ~od&t het ap~ow ~i~t we~

s~@oX'd crordi.

~ ~ 0 .0 &&lmW&it~ K'oilaligono1o ~mp&l.'llISiG.

C = 0 0 5 IS eilZlcito Z"()iRhigcnd0 G~,pan~i€l.

t '" 5 G Mla nevel is O]? del bod0Eil g0zekt; S&O'3&!lhg e00plrQaoie.

t = 'il0 13 @i1t1.dilG comprroraaiQ 0

t '" 20 tr:. esnv21ng 'lYolgende X'~inigendo cJq>8.lm&Q.

of t - 40 m o.anWElIlg o0rkolijk GlJq>oJrimont.

J. Aninge

G. Pfotzer

CQlleg~di~taat B~d~ijf~rneehaniBmtie II.

Impr~ved Method of Controlling the expansion Ratio of

Cloud Chambers.

Mitteilungen aU8 dem Max-Planck-Institut fur Physil[

dar Stratoephare, 1953. Keft 2.



N.N. Daa GUJ:ta

S.K. Ghosh

N. Morris

M.J. Duff

Wilson Cloud Chamber and its application.

dey. Mod. Phya. 1946, 18, pag.225.

Report of the conference on rece&t developments in

Cloud Chamber and associated techniques, 1955. (DJ 5630).

D.M.S. Blackett: Froc. Roy. Soc. London (A), 1934, 146, pag.281.



.:. V-1.

IV. De electroden.

Beschouw een platenconde~sa~or ~eBtaan~6 ~it ean ge:.~i~er. halfvlak

(potenti&.a1 v;;; V ) en een ge~e.:id.andll'lak. ~pote.•t~&al v ~ 0) v op eon

afst3nd a (fig.6)
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Het veld kan met behulp Van de wetten van ~~xwell beschreven worden:

A<tf+ "cos If ) (1 )x = e

y = A(YI + e'sin sP ) (2)

Ylaarin:

a
A =j-

De z~compcnent ken buiten beachou~ing gelQten worde~.

¥' repreGent~Qrt de equipotentiaalwlBlkkon elm tjJ is sexn parameter vcor

do krachtlijneu~

Voor de electrische ~eldstQrkte geldt:

V 'U . .,

Ega V1 ~ G21'+ 2J9eo£I" :: E(ll -V'·-u=+=e=2;;::~:;;::=<)o=2=g;:;~~C=O=6 ='SV-

Gaande van links naar rechis 9 langs <&<6n squipotentiaalvlak ('~ constant)

eil3~E:.\ we een ·continu afnemcndc weldstarkte E (sP Van -to.. .¢o 00 eorr0S~

pondoort G~t x V~

M~t aadoro wcorden :5 'l701gi dan:

.,.,ooX' i~deretp 0 hetgesD

Indlen '1«0 tmadert .de
TrIn het ITGbiod O~ 'I'~ '2

17'neQrkomt op de vooJrDssrde O~ 'f'~2 0

\7~ld18terkt(J E ~E 0

o
is do 'VeldatsJr'kt~ E 017(01li'a1 E ~ E 0

QJ

RotoX'o~ DO do Gquipotentiaallijn ~ ~ 1f gO OQn nade~ 'l7Qst to leggQn

~G r//Y~SDt ~m apieg$!en gO hei O~~s~mno ~pp~w~l~r tooo~o h0~ wlnk

Y'0 0 0 ~a~ o~tstaat G~xn ~lQctrod0config~ratia als geoch~tGt in ligo6o

Door do n-coJruj,oont 'V'at'. <:ic r-as volcioel'ldo groo~ nogaticf to meo()[\

oDtato!l<;l7; iJ::l ~ot C"ll~;;mG 891m geer goo~ &:@;uogeo:;, '17Qld E ~ E 9 dat rale.lllr
©

bUi~c~g2aDaa CQ~t~u~ ef~©omt& Aa~ de ~afide~ zal Qom afX'o~cli~g GOGt~~



De bovongr~mB

De ondergrecs

Ret proficl is als voIgt gedimenaioneerd:

E1
- .. O~999.
Eo
E

2E '" O~5
o

Mot 'P = ?{ en Elen oaximo.le olectrodenafsts.nd va::! a =7 CI!l" '!;olgt u:U
e:.

vgl.3: If, IE -'+,25 en rp2 ,. .0,55· Deze waardcn leverer.. ingeV'J.ld 1&\

vgl.1:

x, = -9,473 em
xl! ;; "''1,225 em

(bet hart van de electrode)

(de rand van de electrocla).

Hiermede ligt de diameter van het prafiel vast.

De ondergrens is juist zo laag gekozen teneindo wandin~locdGn (met

name die van de ve~stera) uit te al~iten.

De eloctl;roden zijn afgerond met ean straal r::; 14,:; mm. Zij zijn wer

vaa~dig~ van ~6s1ng 0D vervoloena vereb~oond.

Dc electroden dienen Gen zeer glad oppervlak te hebben en met na~ de

kathoda moet zaer go~d atofvrij zijn. KIQine atofjes op de ksthode

kU~Gn eloctronen 0mit~Gr0~o ~aarcoor o~g~De~stG laoineG g05ta~t

Do~m0a. BQv~~dien client bet Z~~pl&atj~ ~egclmntig @o~ b~aGG@ gepglij5~

to wo~do~o D0 aanoozigheid ~aft ~ato~dagp in do kame~ wo~oorz~~t ~ol~

1Q oui@aCio vmn h~t Z 0 vaardco~ do ~lQct~onG~Qoia6iQ stopt. Hot pOQte=
m;

~~del oordt ve~oijderd doo~ cl~ ~loctrode to 8a6gQ~ in alco~olo

Dio elektrisiCha l'eaH.gkeit am RQndQ des PlaUa1'1l=

~~denaaio~eu 19230 A~ehiw fur E1Gkt~otoehnDt XIX Q pago'o



V-1.

Volgena waarneminger. \'ar. •...:aat.her be,drs.agt de driftsnelh'.l'id V. van

eleotronsn in lucht van 300 Torr:

V. '" -i.10
7cm!sec, bij eon v91dGterltte: Eo ,;; 8 kV/cm.. Bij deze waarde

treedt nog juist stootionisatie Ope

De lawine kan derhalve een afatand 11 =4 em afleggen in de tijd

T1 = 11/V- =< Oe 4;US. De lawine mag de anode ll1iet beraften i ID.a.w. de

electrodenafstand x moet meer dan 4 em bedragon .. Stel x =if, 5 em. Het

spanningsverschil ~ tussen de electroden zal geduTende de Iooptijd van

de Iawine (O,4/us), V =EIJlX = 36 kV moeten bedragen. Ret zal duidelijk

zijn dat deze spanningswaarde eon minimum is. De doorslag veldsterkte

Ed bedraagt bij deze druk ongeveer Ed = 12 kV/cm. De spanning I!loet

derbalvo een maximUlIlwaarde kUlIlnen bereikellll: V =Edx = 54 kV ..

Een gebruikelijke methode om een korte rochthQekige spanningspule te

~te~, met Korte stijg~ en afvaltijd, i6 een geladen la~ge lij~

(lengte 1. laadspanning U) t~ ontladeD in zijn karakte~i6tiQka imp~

dantie Z (fig.7) .. De lijn is aan 0~n zijde open. D~zo iwp~danti0 Z
o 0

kan ~0n geconcentr~ord~ i~pedanti~ z1jn~ danw61 0a~ t~eede lang® lijn~

mot d~zelfdo eigomochaPPQ~.

~I---------.br.
I
I
I
I

I
(
I
f

}

f
I
I

, S I
I
I
I
I

fig. ,.

Op t=o aluit de sehakelaaT S e~ eve~ Z onta~aat hat volgond~ apafiningao
verlocp (fig.8) .. De meting is uitgevoerd met een capacitieve deler,

waarvan een nadere ~iteenzetting in hoofdstuk VI is opganomen ..



V-2.

'oor een terek~ni~g VBn d~ span

nings~u16 zie Appendix I.

~e ex~@rim~ntele opstelling

w~rj i~ ~ij& gehe~l coaxiaal
.,

." I'" ,... ", .. " "
I1lu~=====:::-__.. ._.__

t (n,)

uitgevoerd, met het docl hoog

frequente strooiv~lden to be

letten hat eeetcircuit binnen

te dringcn. Voor bet p~lacircuit

ward esn ~~naderige hoogspsn-

ningskabel gebruikt ~t Qen
2koperkern van 120 mrn en eon

lengte van 37.50 m. B~gin ,on eind van de kabol zijn opgealoten in

m9ssingbu8sen. Ala 6chakelaar fungeert ee~ bolls~vonkbrug G mGt
P

triggerpen (zie fig.9). De triggerpen is oen 0ind in de gap geechro6fd,

waardoor bet v~ld sterk inhomogeen wordt~

Referont1cl6:

K. R. A.llen~

K. Philu'p/i;;

Automatic Cloud Chamber for GaB DischargG Studi~~.

R~v. Sci. Inst~o 19590 30 9 pag.230o

Hig~ Sp0ed PulsQ T0chnologyo ACBdemic PrQ8B o 1965.

(EE 6502).

Theoreti6ch~ El~ctrotechniok 1110 CollagQdictmat

ToRo Einaho'll'eR'.lo

~!j:~_!~~~!~~!!!!~~~

De spamning owe~ de b~ug G wo~dt zo hoag g~maakt, aat 6PontanQ doo~alQg
p

optreQdt~ wanR'.lG~? d0 triggG~pQn zweeft. Met behulp va~ e~n eeR'.lvo~dig

ga~~jk?iehtcircuit oordt dQ pen nu op aen zodanige R'.I~gatiewe voorepaR'.l=

ning g~bracht, dat d~ doorelag6n j~ist ophouden. (De spar.ning van do

kabol is negatief.) D~ brug is nu kritiech ingcBtel~. V~r~oga~ we nu

do apanDi~g o~er de b?ug G ~ dan zal e~ ~eer spo~tane cloor~12g plaats-
p

vindano n~ n~gQtia~e voorspanning kar. verwolg~ns ver~oogd wOTd0~. naar-

door :ie c.oorEla¥,·r. stopren; en de hr\:.g is 'Ifederol>: kritisch ingesteld.
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De ji tteX' van hoogsp8.D.lQingopuls 0D triggarpu,lD bQdraagt mindc:r da:i1

30/ue.

Effect wan fo~tievg a~81uiti~~an de~~bp.l.

De karakteristiekc impejentie ~ Van 1e kab~l worclt g~vor~d dOOT ear.
o

eanta] ringw~~rstanden, typ~ morga"ite.

IndiQD do afaluitimpedantie niet gelijk is san d~ karakteristieke 1m

pedantie ~o (het aantal ringen i5 tc groot of t~ klein) ontstaan re

flecti~B. Dez~ ger~flecteerde spanningspulaen lopen over de kab~lQ

reflecteren positief (r :; ~1) op het opel() aind ISn arx-i'1ei"er.na OQi} I\AS

•weer aan het begin van do kabel.

Voo~ een berek0ning zi~ Appendix I.

Hi~ronder '1olg~n ~nkela voo~b~elden van o~afg@sche:rood~ &l~~~nt~~o

~~lk~ hot me~tcircuit bero~lo~dde~o

0.1

v

--~ J (~S)
5 p a nne n95 Pt./! 5 /7} e f a tge scAum.d e
de /er) zonde r a fr;esCherJ77d e
meel-kabct .

5po. 17 nl'nl'S j/vls 'X 0/7 c/ (" ("
5 c'herm d fob elet n d.

v

(1,/ 1/.3 0,'1 O,S-
----t>



v

--c:;-.~' , f? 5)
.5p al7n;'/75'spU!5 Z ol7der a Ige; cher rn de
c(eler el7 mee t Ira beL.

Ook @EHl onafg~e;chD1I0d" bobine is G-e~ brorn. 'irS-ill v,"r5~olr1ng 1700r h,at

oAcillografisch baeld.



V-2. Het tr~ggercircuit (fi 8.9),

Het deel van het triggercircuit is:

:. Het ontsteken Van de brug GH ~geplaatst in de anode), waarmee

foto-electronen uit de kathode worden vrijge~aakt.

2. De brug G te cntstekeo, zodat de hoogspanning~lllskomt op oenp
moment Gat aan d~ kathoda ~lectrone~ aanwezig zijn om een lawine

op te bouwen.

De bobi~6 B wordt getriggQrd door ~en co~~ndo afkomstig van het

vert~agingaapparaat D, waardoor de triggerbrug G
t

wordt ontstokan.

De condensator C (laadspanning +8kV) zondt sen spanningsgolf ower

de coaxiaalkabel RG B/u, wQlke de bulpbrug G
H

ontsteekt (d~ af~

stand tussen do bolletjee bedraagt ongeveGr 1 mm) 60 zorgt teVQoe

voor GOO ontlading tUGsen de triggerpen wan G on de bolo Dezo
p

ontlading ontateekt de pulabrug G 0

P
Het onderataande oscillogram (fig.10). opgenomen met eeo dubbel-

otraals=cscillograaf.geeft hei tijd~G~6chil tMssan hat o~ta~0ken

Yan Gg en G • Ret bo¥~nato caci11~g~&m too~t U da triggerpu16 opp .
mootP\iliRt A (fig.9), h~t OE!dur6t~ -de hOQ;g6pantt:!il1l.gspIl1sd

Het gestippelde we~loopo toont hQt spanni~gsv0~loop op A indien as
brug G niot doo?61aato

p

1>. , """",c
-- ~ I

r:~ - I-- _

~ -;/"l li7lTer Iou/s_
II' ..........;;;:,r--

. ~ I I

- ,
Jv -

0 0- O.!i -
1\ i.,.--
11 I
'-. }

It-g. fo,7r/9~'/" pu'/J e h /laoy
spannln!ls,Pul.s )' gescj,,.~ -

Vtn Op cle~e'lc/e fyc{ btU/So



. ~ .' .

Op een.,oudigf> wijze k.an uit het hi.eronder afgebeel,~~ trigl~:::(":r~u1t

de stroam ber~kend worden, die op het mo~nt dat de hoogspanningspuls

U (ca. 35kV) over de wt?eret.and 1.
0

,; 3f)1l staat (g~cil.l.rende a~4/us), i;

het circuit vloeit.

~•
r,.'1'lerci".c«lr me! olo"/".re.s/af'en
/Jot/eft y""lcen i>~"yye /'I..

Woor het circuit geldt d~ volgende r~lstie:

Hielruit "Jolgig

oaaE'geno~:ll.

dooralag Iran

van dQ hoogspe~ningspuls d@or·de irigg~rpulo is ~iet

ZowGl bij epo~tenQ cloorslag ~&n G &16 bij ge~rigg~~de
. p

G • ~oTden ~~zelfds oacillogra@B~n gem~t~~~
p

De intenaiieit va~ het ultTe~viol~~ licht Q oat uit do ka~ftodG foto=

elecironen genereer~t kan op ~w~e maniereo geT~e~ld ~orden~

a) DOOT ~er,noging ~f ~o~laging van de weerBt~nd R2 in het iriggGr

::ircuito

b) Dco~ he~ ~antel g&&tjG& in do anode to r®g~lo@o ~e~ aantal gaatjes

i{a:: me::l ,)~!1''''u~Jig If.at zeez' dun alurdu:i lllT.... fell" bedekken.



Bij grotere ~lectrodenafstandzal de intensiteit van het licht dat

de kathode ber~ikt~ kleiner zijn dan bij kortere electrodenafstand.

Hat aantal vrijgemaakte eleetronen.en daarmee de kana op een lawine.

zal daardoor varieren. Hiervoor is dUB ~veneen6 een intensiteits

r~golil!\g J.:I~odzakelijh;.

B.eferen~iec:

R.C. Fletcher

KoRo Allc];l,

K. Philipa

Impulse Breakdown in the 10-9-Sec. Range of Air at

At~~epheric Pr~SBUrG. Phys. Rev. 1949. 76 0 pag.~501.

X~we6tigation of electron awala~chcs in air ~aing a

cloud chambor.

J. El~~~roni~a mnd C@~trol, 1960, 8, pog.273~

Q~ Zi~e" 'lOg eel t:!.jtS 'try ~\[\ n,g.10 113 d0 lOOiptij~ ~eu do ve~etolrim,g~

':Yez-oorzaakt door d0 doo:rsleg WB,;1l G Q Oii7~E" de k£bel fiG 8/u ~ ne-ar bot
p
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De It... t.ine:. 'Ii·!. '3.", h006"'f,.{;':'LIlbF"J~11~, ... ··r,i '~itePVCE'~:i !r.~t @,f"O t:G.i-at:i~i!!'YP

~~ler. H~t 5cheLV Y~L ie dRltr :~ E~iPv~~ in ~ig.·~.

1 .........~:--;--r :ZD-I
Cp 50...[). ,2q~F

Ie: 1 . Cp
~N ---l..-

~CI -1-" ~

Rs IVsC.s 1 I .Cal

I
I

I I
1-_.1-_

T .,.

f,9' t 1.. Schema capaci'/eve
elster.

Ve, e t,., ytH, tJI('9 d

5 chemt:r..

Nanneer looptljdeffect&o van de kab~l b~ite~ beschauning gelaten ~ordono

mlllg hat ~Ven\'lens in fig .12 -aongege,l'{HI 'IH',r'\Yangingsscl:lOlila. gebX'\lik~ \j'olid~f').

DG delelr' 16 g0lt~ppelclaan de ~enfaiS<tl hoogspaniningskabe>lo iBlt:>~ Ger. ker~.k<o

ttH') S"c.ic;;lk~ i~ped""nti~ Z ::: 304 Q v'S> lko in seriQ >.i\oet l'Jolrd~n g~dacht mato
de deler. Bcver.dien zien 00 parallel aan de delsr DOg e~n aardcapeci~eit

o ~n de ne~01kamereapaei~~it
a

step toegevoer&: V =U.1(t)o
p

Be~ekcr.d uordt de respons aan de secundaire &ijde V (ziG Appendix 11.1):
El

c ~

c "Ca p
-Z(CC (loCe ~C C)

o BPS P
r.raarin

1~ fig.13 Zij~ zowel d~ staffunctio V ala de 6panningsreBpo~a V afge-
p 5

heald.

3ij de afleidiDg,vH~ de f~rmule voor V
s

i~ de weer6~and R& oneindig

greot veronderGielll. claar z~~n ~nvloeu ~p hpt inschakelverschijnael



V~-2.

te V'erwa;,rlo:z. -n 'i" ,t< :: '\ X.o:. E ~ "'r..:., t. YO; ~_'t. d"lt ,;(" d-elerv<:.'rhouding
(~

n~",t; worrH ~"i:.v;ce,~ .lee!" Z ,. '!!H ',; i .",1 ,,",r::'': ;::~ .'oorfla:Jir: VaL de
0.' a

61 annl: ,;=t:.imp;;,:s oJ f3t.,,"r~.;. ';'9r:n :'oe,.i:iccr .::p aa.l:':Ir'<?zi~-;'" Crl}:t.~ci tei t~n.
6

'" 30 n....
0

G -; 9 pi'"
f:

~ "" 20CO pFs

R = 1 j.: .n..
a

r = 10 pF~N

Ca :::::: .C)J pF

Vp

Li

o 1 l (/IS) o 1 (ns)

De werkelijke stijgtijd yan de g~met~n spa~ningBimpu15 b&draagt

i :: 30 IiilG g hGtg"en OV~JrI2Qnkomt mel: et3n grell1eh'equeol:ie f = 16 g 6 MHz og g
De ~oo~flank Van de pule is daarb1j opgevat ala eGO halve periodo van

COISW
g

t. Aan de cleler t'lerd e@l1l flrequeotiGiileting uitgevoEn:d,oasF''J'&ll1

do rCG1..:1tatan in bijlage 1 zijn 7<?ruer.kt, te·"~"'6 i<5 in dezs biJll'l{!;o

~on BC;1el1\& var. de to~gape.Bt~ !Leotopatellir.;g g~SO"('~~o Daarll:U: bl:i.jIft.

~ai h~t geme~6n oscillogr&~ van de uoog6p&n~i~~~p~ls correct ~o~t z~j~.

De stijgtijd v~n de pule vertegen?oordigt darhalYe ~e tijd die de



de luchtl~ag) worden be

raken<: met oehulp wan de

botr~kking

r 1 :: 10 ::DIll

ll"2"17~5mm

(Irlij'l-~ : ~t't:",)
~ nJ .

:0 onderst aa:de ~·:.!':"lJ.r ~ 5 een :1aorsr.(Ooe gtttt'Ker;" va.r. de gebruikte ca

IJac:it.:'eve deler. ::;eo electrisc!':e v~lc.f:terkte E lU:l.II aan het oppervlak

V~r; de £oferstaf (duB i1\

fig. f~. f)otJrsll/tde
capacif./ellt!. d~/er,

Hi"!ruit 1f'olgt:

U is ee spanning van de kopeTstaf, ·Eer6~ bij metingen ~aD spannings

pu16~u grater dan 20 kV ward een verschijnael gemet~n al~ gctokQnd in

fig. 16. Bij dezG 6pao~ing:~ bereiki cl~ w~lcl6ierkt0 F.(~1) 8aaFQOn

grotur dan 30 ~V;cm. In dQ luchtlaag tussan koparstaf an teflon kun~an

dan ontladingeR'!. plaatl.windeno Did co:nfiguratiG kop@1i"'stax ~ l'Uchtlaag ~ t3flo~J

~ordt opg~wat ale eondeneQ~or Comet ~ijn ontlaadw0crstand R parallel
g g

\zi~ figo15).

I
I C$

-l....-
Cpi

c.'I 'P
I

CJ

~g.l5". Ve",.,an9'~·nf's sc/'t",,~ t:I~/eJ- i. II: b.
'9"m on 1-1act,on gen.



V~rwaarloo6d wor j~ d ... invloed van.t'{ en Z • loan de prilll6..ire ~i.jde
l'5 Q

lfot>r€Or. #.. e eer, ide ..\le sta; to~: V =U.~/t). Dau '{olEt voor de ~f:lCU:l
p

G I

Va ::; C +3 I U
(5 P

C Ie
E C1 -- r" ~Y""n -

~ C I.e ec .c C '-r
Ell' p g ag

c .c '_ a p

C C e.c C +~ C '
Bp gs gp

t

~v!

1.1,

Vp

LL - - -r--------

Voor esn ~erekening zie

Appen~i" XI .2~

--
li1.IJ.eeJ,P~/'S va" cLe ~ielfr Jen9 e ~o lye va Ii

ljl1ol77ol1ilaci,on9'en. ) .

'" = LL. c,' ~ = tL ° c,/ Cy .
Cs ., CJ ~ ~/ l' 'P"l9- r Cj' r:'!J

Het og~~blUt waarop d~ glimontladingen ontstaan beboeft niet naod

z~~elij~ w~t i~o samen te valle~. Uit mGtingon van do amplitude GO d0

EC-tijd van tpt gli~offect kuu3an R en C b~paald worrien.
~ ~



R :; 500.a.
g

c :; 45 pF
g

C '::-. 5,6 pF.
P

In fig.17 zijn zowel de stapfunctie Vp ala de spanningsrespons VaQ

indien glimontladingen in de deler optreden, weergegeven.

Toelichtinz op de freqllentiemeting aalll de deler.

De moting werd uitgevoerd ~et het schema, gegeve~ op b~jlDgo ~o

Rot meetcircuit (capacitie~e deler en oacillograef 2). gebruikt ~ij

de frsquentiemeting on exparime~tele opstelling i6 hetzelfdeq De meet

zender is via een coaxiaal kabel ~et de spanning6d~leT an o6cillogranf

1 verbomdo~. ll~ verbindingen tU6sen oscillograaf 1 en de deler zij~

zaer kort g zodat do spanning velkc met oscillogra~f 1 gemeten aordt,

idontiek is ~Q~ de spauning op d~ primair@ zijde V~ d0 de10r.

DQ 6~c"ndaire spa~ninz ~ordt gern~tQ~ mei oscillograaf 2q

Bij oen fr~qu0~ti~ van 1 M~ ~erdo~ 2~-on ~itgaogs3pnn~ing op con gelijl~

8a~ta1 8chaalclolG~ wau de oGcillog~aaf in~eateld. Bij het do~~lop0B V~fi

hc~ l~oque~tio~Gbiocl~ o~~d de i~ga~gQ8p~~i~g V ~oo~~du~o~d eo~st~nt
- p

gehoudcn Oll do lli~ga~g~9pa~ing V (gsc111ograaf 2) afg01eze~o Op dezQ
G

aijzo 18 do frequentiokarak~OTi6tiok bepaalclo

Roforcmties:

w. Za€X!gl Dae M~B8en rasch veT&nderlicher hoher Spannungeuo

Disselftatie ToR. rJlukllche~,· 196!~.

Span~ingBdelGr wco~ hoge 6panning~n ~n gering eigoll

oncrgieverbruik voor oacillografioehe metingon.

T.R o Eilldho~0ng 1963.



I/II-1.

VII. Meetresult8:en.

Met t'!·'I.lt: vart de niervoor goegl':ven miJ1f:>len Zl.jn ~ij ",en gasdruk van

240 mm el!n aar.tal WE:tBrnem.ingen ged;;.ai\ ~.a lUGh~ ~al~ 25 fJ -=:. De eerste

waarnamingen vanden plaats bij eOD pulsbreedte' van o",g~"c:'~r !Q(){) )ll,r,

(kabellenp-te ·P.50 m). De electrode-afst.anJ bedroeg 46.:.1 rnm. Bij

aile cpna~en is de bovenzijde

steeds kathode en da onderzijde

steed.:; anode.
,

I
." I
_3D L. - •

: t In, I

foto 1. foto 2.

'!~X'IY_olg\?:a6 Qe1."d de kabel "!2 iil ingekoTt. Ds pulgbTQ~clte ClQX"d d~~ll'IBGdQ

ter~5gebr&chi to~ ong~vee.r 280 fiS. Wed0ro~ ~eTd~~ de waarn&ming0~



Onderstaande opnamen tonen een aantal stadia Van stootionisatie

processen, die tenslotte tot een kanaal tU6sen anode en kathode leiden.

foto 4",

foto 6. foto 7. fo~o 8.

E := 11,3 kV/cm
o



foto 9. foto 10.

E = 10Q 9 kV/cmc

...,.,
"

~. :::..:w.c i."'·'
foto 12.

~.
.

"-. .

•
~-""' .. ''':''.'~.-.''''''.

foto 1~.

E >1: 12.2 kV/cm
o

E :., 11.7 kV/ em
o



film 1700 DIN Agfa-pancbromatisch.

camera Robot star.

o~~~~ti~f 45 min met 6 111m tU5aenring.

diatraglll8. f/8.
alv.-iter B.

electronenflitscr : rich~getal 32.
persluchtdruk 8 ate.

voegv91~ 50 V/cm.

v~lling a.lcohol : wat~r :::: 1 ., .
oDe hoek tU3ser. flitaer en fototoestcl bedroeg 30 •

Do foto'c ~ijn allo ~~~or dezelfde c@ota~digh0den gemaakt; d~ vc~groti~gs

f&ctOT van iod~rc af~ruk io hetz®lfd~.

-



VII!. Conclusie.

Blijkene de meetresultaten ~oldoet de nevelkamer aan de gestelde eisen.

Werveling van het gaB ~n achtergrondcondensatie tijdens de expansie

zijn ~er g~ri~gv Uit de ~aarne~ngen blijkt dat het stootionisati8

procea tot en ~gt kanaalvcrming~ met ~e ~~id~ge opstelli~g gevolgd

kan word~n. Verder cndArzoek is t~an6 mogelijk, met nam~ aaD ~lectro

negat~eve gassen. zowel in homogene ala inhomogene veld~&.

Bij o~n 78ste instelling van do variac in het laadcircuit, dUG theo

reiiach constanta laad8panning, bleek enige spreiding i~ de vorm Van

~e lawiDee op te traden. De oorzaken h1ervoor moeten gezocht worder. in:

a) Het ontbreken Tan ean spanningsBtabilisator in bet laadcircuit, waar

door fluctuatieG in het voedendc net ook optreden in de laadapann1ng.

b) Het moment waarop een lawine goatart wordt (t=t
1

) varieoTt t.OeV.

het ogenblik waarop de hoogBpanIDingsp~ls aan de electroden wordt

gelagd (t~o).

c) Het is ~aarechijnlijk dat uiet i€der stootionioatieprocea door ~~n

elo~tro~ ~ordt geBtart~ maar soma doo~ m~erder®.

(W&arsch~j~\~ijk ~~jn dG prQC06S~n op de roto~s 1e2~607e8Q9 om 11

gcstart door meQrd~r0 initiQlo Glcctronon~ Door do i~tenei~e~t wa~

rl~ UoV. bron to v~~mi~~Qr0~ on @Gorclcwo DBarn0Di~gen to d00U bij

gelijko VQlds~@~ktQ bosi~et do m~gGlijkhcid dat Qe~ op 00U zoko~

0o~e~t procosson Daarneelatt D~lk@ doo~ oGn Qlo~~~o~ gcs~art gO~cl0~e)

Eon nadeol ve~ bet geo~uU~te ~~l~ei~cuit iS e da~ ~e pulabr~Gd~e ~iot

couti~u gGvari~0rd ka~ vorde~. Conatruciio van eeD pnlocircuit be

ata~do uit L9 C 6~ctis6 verdio~t aanboveling o 0its hiormcdo oo~

co~ti~u- of trapregeling vaa de pul~broedio mogelijk i6. Bovo~diGn

zou een dorgolijk circuit ~ellicht veel cOQpactoT Qpgebouvcl ~mnom

wordon.

Voor wisuelo waarne~ng Van het v8~8chij~sel is het ~atl bela~g hot

~GsgvQld tijdens de expanaio ~i~ to schakelon.

Voorts is net van belang de tijdena de expa~sie optredende drukver

andering vast to loggen. Eon drukop~eme~ is aanwezig en kan zond0r

bczwa~r aan de nevellqam~r g~koppeld wo~do~~



Tenslotte dient tuseen laadcircuit en hoogapanningskabel een Bche1dinge

6chakelaar te worden aangebracht. welke opent zodra de expansie begint.

H1ermede wordt Yoorkomen, dat indien tUBBen anode en kathode een kanaal

iB gevormd, dit rechtstreeke door het laadcircuit kan worden gevoed.

Hierdcor kan de alcohol in de nevelkamer Gntateken, waardoor eeu expl©G~~

ontstaat.

Aangezien in de opstelling met onderdruk gawerkt wer~~ was de hoed niet

vaBtgesc~roefdt zodat de hoed omhooggedrukt werd.

De gevolgen laten zich echter rajen wa~neer een dergeli~ke exp}osie

plaatsvindt en hierbij de araldit hoed op het frame vaatgeschroefd isl
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Appendix I.

De verscr.ijn6p.1ft-n ~r.:-: e~r. L.nge l:~n 'Norder. oeschr~veJJ l2iet behulp

van ~e telegraafvergp~i~kingen:

R -( t) L a1 (Z..t) ;; - Jv(z.t) (spanningswet) (I~1 ).J. z~ - + ;) t ()Z

G.v(z.t) ,.. cl·/(z.t)
=

c)i(z.t)
(stroomwet) C:-2)+ v ~ t c}t

R. L. G en C stellen resp. Ne~rstar.d. zelfincluctie. conductantie en

capaciteit_pe~ lengt8~0enheid voor.

Voor t<c is de lijn (fig.~8) gelad~r. 0ll oeo spanr.ing U. Op t:: 0 e.hlH

de schakelaar S. Voo;r t ~ 0 gelden de volgencte randvoorwsarden:

~l'(O8~} ;; =Z.i(o, t)

i(lot) = 0

i(z.<3 0 ) :: (}

v(z,o) ;; u

(1-3)

(1-4 )

(I a 5)

(I~6)

I , ! I
S :+t t/Q) f)·

/

/ J /(7, f:) -.,

Z :jV(O,l) I / I

J / I
/

I•
I I

7=.0 ~I;; .!

!{9' /9 Puis cl-rcu/f.

Vervolgens geldt in dit geval H~o (de gelijkstroornweerstand van d@

gQbruikte kabe 1 bedraagt 0.006.4) en G=o (de isolatie van de kabel

is zee~ gO\9d).

Hieruit volgt:

.1 • ( t '
L f!.h!:.ll..::.L
- ~t

JIl.; (.. +'u_ '10 "-', "J

C)::. 0-8)



Toepassing van Laplace-transformatie op deze twee relaties en met

gebruikmaking van (1-5) en (I-6) levert:

pL I{z,p) =- d~ V{z,p) 0:-9)

d
pC V(z,p} - c.u '" - dZ I(z,p) (1-10)

Differentieer (I-9) en ~~b3titueer het resultaat in (I-~O). dan voIgt:

2

~ V(z,p) - p'LC V(z,p) '" - p L C U (1-11)
dz

Met behulp van vgl. (I-9) voIgt woer de stroom:

A pz' tLC B -p-' JLCI(z,p) :: - eVLv +-- e ~Vuv

'If \f6
(1-13)

Stel Z" Z~ ('1 oQo~) 01ffi ZO;': V~ v ui.t wglo (1=14) iZ'n wgL (I~15)
k"nnen A en B afgGleid ~ordQn:

U
=2pl...p;.

A 0
:;: .

E. ~-2plVLC_ 2 ... Ep

u ..
:B

I

'" .
E~ e-2p1VLf:,_ 2-£1>



l :: Z •

"m~t vF:l.

Indien de kabel juist karakt~ristiek is afg"'::'Bot~n (£'" 0) voIgt het

Bpanningsv~rloop over

Vz (p) 0: ... L • Hat p; ;
o 0

V (p) V U =2Pl'r;;,
Z ::: "2' - - e Vi....,

Cl P 2p

Ter~g~rensformat~e van deze uitdrukk.ing l@v~rt:

v

- - - -,r-------------"

--
f:2!VL.C

J';pannl"n1"S puis-

!-

D0 snelhcicl waa~m~~ '\forstQTingen ~ich lange Gen lijm voortplanton

bed.aagt V • Jw = Je; ,./s; .aari. c. lichts••lbeid in mlsec,

De looptijd bodraag T
k

~ ~ '" lVLC s. De looptijd vao de lawina U\oe"

gelijk zijl1\ man de leillgte van de puIs; m.aol.'lo T1 S 2Tk o
TloC

Rioruit voIgt de lengte van do kabel: 1:.: ztji;."

!!_e~~Gffect van foutieva afsluiting; (1# @).

Z = 0:



~ ...--.

l!V ~p) "z r
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c -2pl\jLC
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Enkela eers:e orde termer. van £ worden meegeno~~u:

V I' '':, l S -2pl'!LC.f _4 Pl''LC]\ p.' :; :>,.,' • v., _e V !.J\" _ _ e V!Jl,.,
Z "It' _ 2 .

r~rugtransforro~tie van ceze laatst~ term l~v~rt:

~et Gpanning5v~rlcop is in onderBtaa~d~ gTafi~k gegeven.
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Appendix II.

1. Berekening Van de respona V op een ideale stap aan de primaire zijde:
s

V :1:. "(t) (1)
p

eN en Ca \/ClrdtHl 'iloorgeateld door eon cnkele ~apaeiteit c.
De invlced va~ R wordt verwaarloosd. Tweemaal toepa~8en 7an asa
spanningswet Van K1rchhaff op de twee maz~n van het netwer~ van

fig.12 levert:

[
c Cs .... C CIi + Cs Cpj

V = p. Z V ~..:o:._":,........a:;_-=__
p 0 13 ""p

£~t ~gl.(1) volgt~

c + C
t3 P
c
~

Ve

1
C + C

IS P
Z (0 C + C C <$> C C )

o G P t:l P
p +

1
p

\'J.C
::; p

z (C c .. C G .t;. C C )
o ~ P B:p

v
s

HierilQ. is

C "J
:: U _-JL.- I

• C -eo C \
S P P

V
IE!

)
p ~O'

C .... C
z (C c+.§c~c~"-~%~·c-)

¢) Q J? Q))

v
s

2. Gli~~tladiDgen aan ~e doler.

A~ de priill&ire ~ijde van het circui~ van fig.15 ~Clrdt ~Gn ideale

stap toegc)'(roel?d: V '" U 0 ''1( f;). Indien eta ueGrstand R 'C1<:ldQll'oEll oord~
P 6

vervaarloCisd wolgt ~~or

v (p) U '1
::

pC Cs P
£3 [')

pC +...1. 00" CO ~ 'I

g R
g

P



uv (p) =
B P

1
P .. R""""C

15 15 .~

~"---"

c .- C I

,J e p
V\.= (C c I+C C .-C C ')R

6p gs gp g

c • CP 6
C C I.e c +C C I

B P g 6 g P

Tcrugtransformatie van d~ze uitdrukking levert:

V 'J • fJ (T (} U 0 f& ) ~t
til ::: R e .0( + .~ 0 1- ~ R'C""Ot ~

g g g g

v
o

c + e e

(
'8 P

exp - C C • + C C + C C I
cp gs gp

Uit metiDge~ blijkt Qat d~ amplitude van het glimeffoct ongeve@r 1/6

decl van dat van do hoofdp~l5 bedra~gt; m~aowo:

C I C
~~>~-=~,~~~ ,., -1/6c c ~ ... c ee <>C C

O}!) ];I g s g

D@ He ~ijd van hat effect b~clra&gt @~g6voer 30~10~9c;

c + C 0
s p

Hicruit volgon de ~aardQn van R on C :g g

R <:: 500 .ll.g

C ~ 45 pFo
g
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Lijat van gebruikte symbolen:

stootionlsatiecoefficient "Iocr

oi constante

a elect~ocle-af8ta~cl

A of h~t gas verrich~te ar~eid

p co=:.stnr.te

p ~<,;,cc';:~ c)l::'.iJatif'!<:oe~·::-1..~:!.el;.t 'ioor 10:10:':.

b ~eweegli~kh6iu

c licht~oelheid

~ capaciteit (C , c , eN' G , C 8, C ):p sap g
C Goortcl~jke war~te bij conat&1te dr~k

lP
Cv soortelijke warmte bij co~atant volume

D diffu8ie-coefficic~t (D_ e D+)

c elementaira ladi&g

E veldstcrkte (Eoe E1, E2 , E
r

, Ed)

E expanGie~crhouding

!I
i

L

111

40
p

p

die~cctriBche constante var. net vacuum

rolatiave diolactri~lt~itseo~6tant~

pQra@~te~ woow de kr&ehtlij~~~ in C0~ eloct~iseh voId

oh~oornQtQru~e

13trooill~lchthei.i\i1

~QrhoudiDg Cp e~ Cv
ca~stante va~ Beltzwau~

laF.7ine-leugt.e

ksbellengtc

ccoffici~nt van zGlfin«~ctio

de01tj~sdicbthGid

aantu d@~ltj~6

opporwl&kte-cle@eni

cp~e~~lakte1ichthei~

11 dar;;p :;.r~;'2:

Q w3.rmre-,::.;_ <;t'·l..z,.,~l~,~g ~:an b,,~G "'.9"; O::1.g:t7~_['.g

H W4!erst3nd {R!. R., f R , R )
'- s g

r ratiius van de ~19ctron9nwolk



absolute temperat~~r

oververzadigingsgraad

looptijd van de la~ine

ti~d

.:>panning

s

th~rmiEche energie in volts

volume (V." V
2

)

spanning (V , V , V ~ 11)
o B p

v(za t ) spnn~ing tar plaats© z, ten tijde t...
~ gemiddolde Bnelheid

vr ~elheid in radiale ric~tiDg

Wi uittreepotentiaal

x eleetrode-afstancl

Z irnpedantie

Uth the1l"ai .scheJ enell'gie

U inwendige enOll'gie ven ee~ gas

~ paran~te~ ~Qor de equipotentiaalvlakk~nin ee~ e10ct~iGch veld.

~k looptijcl Vau OG~ vo~s~o~ing c~o~ ~~ aoo~~pe~~.M~~~nbolo
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